starších Jos. Hofmana vykonal patriarcha obřad a každý biřmovanec obdržel na památku obrázek. Občanstvo sledovalo obřady
s velikým zájmem a v následujícím čase začal větší vstup nových
členů do církve československé.
V neděli 14. června, za krásného počasí, oděla se Kněževes ve
sváteční roucho. Od rána vlály ze všech domů prapory a na ulicích panoval nebývalý ruch. Sjížděly se k nám sokolské jednoty ze
sokolské župy rakovnické i z dalšího okolí. Tohoto dne pořádala
místní TJ Sokol velikou slavnost a okrskové veřejné cvičení na
oslavu třicetiletého výročí založení zdejšího Sokola. Od rána hrála po obci hudba (budíček), dopoledne byl koncert v parku u kostela, odpoledne vyšel od sokolovny veliký průvod sokolů, členek,
dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň, který prošel v dlouhých
řadách obcí, za veselého vyhrávání hudby se vrátil do sokolovny.
Tam na letním cvičišti konalo se pak veřejné vystoupení všech
složek sokola. Průvodu se zúčastnilo na 1200 krojovaných osob.
Byl to největší podnik župy v tomto roce. Cvičení zahájil starosta sokola Dr. Topka proslovem. Dopoledne konala se slavnostní
valná hromada. Starosta Dr. Topka promluvil ke shromážděným
členům, vzpomněl založení jednoty za listopadového večera roku
1906 a o další práci zdejší jednoty, která vyvrcholila postavením vlastního stánku, prostorné sokolovny. Této valné hromady
zúčastnilo se mnoho významných hostů ze župního náčelnictva a
městské zastupitelstvo se starostou městyse p. J. Vrábíkem v čele.

Sokolský
župní sjezd

V tomto roce bylo 21 proslovů pro členy, dorost i žactvo 28. října
zúčastnil se sokol oslavy státního svátku, pořádané místní osvětovou komisí. 25. prosince byla dětská nadílka, 26. prosince divadelní představení pro mládež „O Tomáškovi“.

Další činnost
sokolské jednoty

A ještě jednou v tomto roce rozhlaholila se Kněževes. Bylo to v
neděli 20. září, kdy uspořádaly zemědělské organizace na Rakovnicku ve zdejším městysi slavnost „Staročeská dočesná“ spojenou s manifestací zemědělců pod záštitou předsedy poslanecké
sněmovny Jana Malypetra. Do Kněževsi sjely se tisícové zástupy
zemědělského lidu z celého okresu. Mohutnému průvodu jela v
čele selská jízda, následovaly alegorické vozy, krojované družiny, mnoho oficiálních hostů a nepřehledné davy lidu. Průvod se
zastavil u pomníku padlých ve světové válce, kde položena kytice
a přednesena báseň. Hudba zahrála píseň „Hoši od Zborova“.
Po tomto projevu táhl průvod obcí do městského parku, kde se
konala slavnost předání spolkového praporu okresní organizaci
Odborové jednoty republikánských zaměstnanců. Slavnostním
řečníkem byl pan Čeněk Torn ze Slaného, další řečníci – okresní
důvěrník pan Reček ze Senomat a jiní. Pak předán krásný prapor
odborové jednotě. Jedna strana praporu nese malý státní znak,
druhá veliký čtyřlístek s vyšitými ornamenty. Při té příležitosti
četní význační činovníci okresu přibili na žerď pamětní hřeby a
proslovili různá hesla.

Zemědělská
slavnost
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Starosta našeho městyse pan Jos. Vrábík pronesl heslo: „Jakou je
obec, takovým je stát.“ Kmotrami praporu byly pí. Jarmila Ransdorfová, pí. Marie Hornofová, obě z Kněževsi, dále pí. Melčová,
předsedkyně okres. ob. žen, a sl. Marie Haunerová z Chrášťan.
Kmotry připjaly na prapor stuhy v barvách bílé, modré, červené a
zelené. Potom byla sehrána scéna „Staročeská dočesná“ a ukázky
výcviku selské jízdy. Mnohé z těchto scén byly zfilmovány.
Film ze slavnosti

Sklizeň chmele
Populace
Obecní knihovna

Učitelský sbor

Celá slavnost se vydařila, film byl pak v místním sokolském biografu promítán a těšil se pozornosti publika, neboť mnozí z místních občanů měli příležitost viděti sami sebe na plátně. Počasí po
celou neděli bylo krásné, takže měla nejlepší průběh.
Chmele bylo letos sklizeno 3432 balíky, cena chmele se pohybovala mezi 600 Kč – 950 Kč za lehký cent (50 kg).
Tohoto roku zemřelo u nás 12 osob, a narodilo se 13 dětí.
V obecní knihovně byly půjčovány knihy v zimě dvakrát týdně, v létě jednou týdně. Všech výpůjček bylo 6380 od 174 osob.
Knihovna měla letos knih 2372, přibylo 50 knih. Nových knih
bylo zakoupeno za 950,30 Kč.
Z učitelského sboru obecné školy odešli: František Svítek, který
byl ustanoven definitivním učitelem na obecné škole v Paračově, okres Strakonice, a Vlasta Lehoučková na školu měšťanskou
chlapeckou v Rakovníce. Do učitelského sboru obecné školy
vstoupili: učitelka Kamila Voříšková, která dostala definitivní
místo na zdejší obecné škole, vypsané konkursem, a učitel Ladislav Procházka. Do učitelského sboru měšťanské školy vstoupil
kand. prof. Václav Hlinomaz, který vyučoval po 2 léta na zdejší
měšťanské škole.

Počet tříd

V roce 1936 vyučovalo se na obecné škole v 5 třídách, na měšťanské ve 4 třídách; při I. ročníku byla zřízena pobočka.

Školní divadlo

V měsíci listopadu sehráli žáci divadelní hru se zpěvy „Jano“, jejíž
čistý výtěžek věnován byl ošacovací akci chudé školní mládeže.
Při vánoční nadílce bylo poděleno 53 dětí novou obuví.

Obecní rozpočet

Obecní rozpočet. Potřeba: 196 276 Kč, úhrada: 110 259 Kč, schodek: 86 017 Kč. Schodek bude uhrazen 132 % přirážkou k dani
činžovní a 300 % přirážkou k ostatním daním přímým.

1937
Počasí
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Počasí v tomto roce bylo velmi příznivé, jaro i léto mělo normální
průběh. Na kněževeském katastru nebylo ani sucho, ani zvlášť
mokro, takže úroda byla dobrá.

Sklizeň obilí a bramborů byla uspokojivá, rovněž chmele se načesalo dosti. Podzimní mírné počasí potrvalo do půli prosince, pak
trochu mrzlo, o Vánocích však byla obleva, hodně dešťů a bláta.
Ke konci roku opět umrzlo, bylo stálé náledí, takže chůze byla
obtížná.

Deštivé Vánoce

Chmele bylo 3178 balíků. Platilo se hned na počátku sezony na
50 kg nejvíce 900 Kč, avšak cena potom stále klesala až na 500 Kč,
ba i o něco méně, takže pěstitelé měli spíše škodu než užitek.

Sklizeň chmele

Sokol konal v roce celkem 18 přednášek a 5 pochodových cvičení.
28. 9. se jednota zúčastnila srazu veškerého sokolstva, 28. X. štafetového běhu předsletového. 26. 12. uspořádána vánoční nadílka
sokolským dětem.

Sokol

Tohoto roku stal se v naší obci zvláštní případ úmrtí. Zemřel totiž
23. srpna nejstarší občan v Kněževsi, výměnkář na statku č. 25
Rudolf Mikš ve stáří 90 roků. Zvláštním řízením osudu zemřel
náhle, raněn byv mrtvicí, jeho 62letý syn Ludvík Mikš, hospodář
na tomtéž statku, a sice za tři týdny po otci, dne 16. září. Mezi
oběma pohřby nikdo v obci nezemřel, takže syn bezprostředně
následoval otce.

Zvláštní případ
úmrtí

Letos zemřelo 21 osob a narodilo se jen 15 dětí.

Populace

Dne 14. září tohoto roku rozletěla se po celé naší vlasti, ba i po
celém vzdělaném světě, pro náš národ smutná a bolestná zpráva,
že ve 3 hodiny 29 minut v noci zemřel náš prezident Osvoboditel
T. G. Masaryk. Tato bolestná zpráva stihla do naší obce týž den
ráno o 7 hodině rozhlasem a působila na všechny zdejší občany
hlubokým dojmem.

Úmrtí TGM

Starosta našeho městyse pan Josef Vrábík svolal týž den již o 10
hodině dopolední poradní schůzi místní osvětové komise, na níž
byl usnesen program uctění památky našeho prezidenta Osvoboditele způsobem co nejdůstojnějším. Státní vlajka u obecního
úřadu byla stažena do půli žerdě a z mnohých budov vlály černé
smuteční prapory.

Smuteční schůze

Smuteční projev všeho občanstva našeho městyse byl stanoven
na pondělí 20. září, den před pohřbem prezidenta Osvoboditele
ve 20 h 30 m večer v sokolovně, která nákladem obce byla vkusně
smutečně dekorována. Krásný, procítěný proslov k hojně četnému
obecenstvu promluvila pí. PhDr. Pešková-Kounovská, který byl
vyslechnut v pietním tichu. Po tomto projevu sestavil se dlouhý
průvod, v jehož čele nesena státní vlajka, zahalená smutečním flórem, před níž kráčel legionář, nesoucí rozžatou pochodeň, za ním
šlo celé obecní zastupitelstvo, místní legionáři, sokolové a hasiči v
krojích, školní mládež a zdejší občané obého pohlaví. Průvod se
zvolna přiblížil k pomníku prezidenta Osvoboditele, postaveném

Tryzna
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v parku před měšťanskou školou, kde byl položen krásný věnec
se stuhami a mnoho kytic. Pí. Dr. Pešková – Kounovská měla pak
krátký doslov, po němž zapěla státní hymny školní mládež, řízená
p. ředitelem škol Janem Hlaváčkem, čímž byla smuteční tryzna
ukončena. Po celou noc před pomníkem, který byl smutečně zahalen černou látkou, hořela pochodeň a kolem stála čestná stráž,
v níž se střídali legionáři, hasiči a sokolové. Také druhý den po
celý čas konání pohřbu prezidenta Osvoboditele, stála zde čestná
stráž.
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Rozloučení
v Lánech

Mnoho zdejších občanů odjelo do Lán, kde byl zesnulý prezident
Osvoboditel vystaven, dříve nežli byl odvezen do Prahy, aby vzdalo poctu mrtvému a v tichém žalu se s ním rozloučilo.

Pohřeb TGM

Rovněž do Prahy odjelo mnoho lidí zdejších i okolních, aby se
zúčastnilo pohřbu. Mezi nimi i zdejší legionáři v uniformách.
V neděli dne 19. září o 10 hodině dopoledne konala se smuteční
schůze obecního zastupitelstva, na kterou pozváni též zástupci ředitelství škol, farních úřadů římsko-katolického a československého, TJ Sokol, četnické stanice, sboru dobrovolných hasičů, místní
odbočky legionářů, civilní protiletecké ochrany, místní osvětové
komise a kampeličky.

Smuteční schůze

Starosta obce p. Jos. Vrábík uvítal přítomné hosty a členy obecního zastupitelstva, požádal je, aby povstal a vyslechli smuteční
projev. Před bustou prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka
zahalenou černým flórem, vylíčil procítěnými slovy nedozírné
zásluhy prvního prezidenta československé republiky o národ a
stát československý. Po té poděkoval přítomným za účast a schůzi
ukončil. Místnost, v níž se konala tato schůze, byla smutečně
dekorována.

Smutné ráno

Smutné bylo ráno v úterý dne 14. září 1937. Prezident Osvoboditel Dr. T. G. Masaryk, budovatel naší demokracie a moudrý učitel
národa, zemřel toho dne ve 3 hodiny 29 minut ráno, právě když
naplnil 87 let, 6 měsíců a 7 dní svého života. Celá naše republika a
celý vzdělaný svět vzpomínaly se zarosenýma očima jeho slavného díla, v němž bude žíti navěky. Jeho světlá postava bude nejkrásnějším příkladem veřejného i soukromého života, příkladem
občanské čistoty a obětavosti.

Smutek ve škole

Když bylo v úterý 14. září rozhlasem oznámeno úmrtí páně prezidentovo, bylo svoláno všechno žactvo do tělocvičny, kde promluvil ředitel Hlaváček o životě a zásluhách prezidenta Osvoboditele,
načež na znamení smutku přerušil vyučování.

Projev ministra

V pátek dne 17. září sešli se všichni žáci o 10 hodině dopolední
v kreslírně školní a vyslechli smuteční projev ministra školství a
národní osvěty Dr. Emila Frankeho, vysílaný rozhlasem. Odpoledne toho dne se nevyučovalo.

V předvečer pohřbu prezidenta Osvoboditele zúčastnilo se žactvo
i učitelstvo smuteční tryzny v sokolovně. Žáci měšťanské školy
zapěli při tom státní hymnu.

Účast žáků
na tryzně

Pohřeb prezidenta T. G. Masaryka konal se v úterý dne 21. září
1937 z Pražského hradu do Lán, kde byl zesnulý prozatímně pohřben. Celý tento den bylo na škole prázdno.

Pohřeb v Lánech

Od 14. do 21. září 1937 vlál na školní budově smuteční prapor.

Smuteční prapor
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