V dubnu se vyskytlo na Chebsku (?) několik případů černých neštovic, proto bylo nařízeno očkování všech občanů přicházejících
ve styk s obecenstvem. Očkoval Dr. Ferd. Janoušek.

Očkování

Osmadvacátého dubna konaly se jarní odvody k vojsku. Od nás
bylo odvedeno 14 mladých mužů.

Odvody

Patnáctého května pořádalo místní Sdružení republikánského dorostu na oslavu devadesátiletého výročí zrušení roboty celodenní
slavnost „Staročeské máje“. Po obci táhl dlouhý průvod se selskou
jízdou v krojích a několika alegorickými vozy do parku, kde se
slavnost odbývala.

Staročeské máje

Dvacátého sedmého května byla obec překvapena náhlým povoláním některých záložníků k vojenské službě. Také 11 párů koní
musila obec vyslati do Rakovníka k vojenským účelům. Celkem
bylo povoláno 40 mužů. Přirozeně vyvolala tato náhlá mobilizace
veliký rozruch v obci, zejména v rodinách, jejichž členové musili narukovati. Po nějaké době vrátili se všichni povolaní domů.
Rozrušení se pomalu uklidnilo, ale to již osud připravoval nové
překvapení.

Mobilizace

Zatím život v obci běžel dál klidně ve svých vyjetých kolejích.
Dvacátého čtvrtého července pořádal místní záloženský spolek
Kampelička slavnostní otevření vlastní nové budovy. Dopoledne
byla v sokolovně slavnostní valná hromada, odpoledne byl velký
koncert úplné Lounské kapely v sadech Dra. Topky. Zemřelým
pracovníkům Kampeličky byly položeny na hrob v ten den kytice.

Kampelička

Tento rok konaly se také volby do obecního zastupitelstva. Kandidovalo těchto sedm politických stran:

Obecní volby

č. 1 Odborová jednota republikánských zaměstnanců
č. 2 Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu
č. 3 Domovina domkářů a malorolníků
č. 4 Československá komunistická strana (sekce komunistické
internacionály)
č. 5 Českosl. živnostensko-obchodní strana středostavovská
č. 6 Československá strana národně socialistická (předseda - senátor Václav Klofáč)
č. 7 Československá sociálně demokratická strana dělnictva
Ve volbách, které prošly hladce a pokojně, byli zvoleni následující
občané: Josef Vrábík starostou, Adolf Tůma I. náměstkem, Jan
Švihla II. náměstkem.
Dále: Fr. Stehlík, Jos. Rudolf, Jar. Krejza, Alois Tvrz, Ant. Pertl,
Petr Kaut, Jos. Cédl, Jos. Nágl, Jaroslav Ransdorf, Václav Hocký,
Rudolf Krejza, Alois Brůha, František Česal, Václav Vašek, Ludvík Panoška, Josef Václavík, Václav Sajdl, Josef Tůma, Josef Vlk,
Ludvík Štros, Jaroslav Patrák a Ludvík Bára.

Výsledek voleb
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Nepokoje
v pohraničí

A zatímco takto pokojně probíhal život a práce v obci, vyvstávala
na severu naší vlasti černá mračna, hrozící bouří. Němci, obývající severní část Čech, počali se bouřiti proti našemu státu, jsouce
podporováni mravně i hmotně z německé říše. Volali po spojení
s Německem, po „svém“ führerovi Hitlerovi. „My chceme heim“,
volali všude, kde byli ve většině v severních městech a obcích.
Vyvolávali stálé výtržnosti a pronásledovali tam usazené Čechy.

Stanné právo

Třináctého září bylo vyhlášeno stanné právo v několika pohraničních okresech; již večer a v noci téhož dne projížděly Kněževsí
vojenské tanky, obrněná auta a jiná motorová vozidla. Také po
státní silnici „Za Vrchy“ jelo veliké množství. Všechny směřovaly
na sever do ohrožených míst, ku hranicím.

Mobilizace

Čtrnáctého září pak vyhlášena částečná mobilizace. Od nás narukovalo přes 80 záložníků. Den nato bylo odvedeno do Rakovníka
15 párů koní. Týž den připochodovalo do Kněževsi první vojsko
a zde se ubytovalo.

Další záložníci
Mnichovská
dohoda

Všeobecná
mobilizace

Dvacátého prvního září bylo vyhlášeno v rozhlase, že naše vláda
na nátlak Anglie a Francie musila přistoupiti na ponižující pakt
v Mnichově, mezi těmito mocnostmi a Hitlerem uzavřeným. Dle
tohoto ujednání jsou připojeny tzv. Sudety k německé říši. Obě
spřátelené velmoci nás opustily, zradily. Přirozeně že i v naší obci
vzbudily tyto zprávy veliký rozruch, hloučky lidu se scházely na
ulicích a bylo živě a rozčíleně o tom všem debatováno.
Dvacátého druhého září v noci v 11 hodin byla vyhlášena všeobecná mobilizace od 20 do 40 let, rovněž koní a motorových
vozidel. Zároveň nařízeno noční zatemňování oken.

Srážky s Němci

Zatím docházely ústní zprávy o prvních srážkách našich vojínů s
Němci.

Kryty

V těch pohnutých dnech byly vykopány před školou kryty, a sice
hluboké příkopy. Také na jiných místech se měly takové kryty
vykopati, ale z toho sešlo.

Ukryté zbraně

Vojenský provoz
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Osmnáctého a 19. září povoláváni ještě další záložníci.

V tomto všeobecném rozechvění se po obci roznesla zpráva, že ve
statku č. 42 jsou uloženy zbraně pro Němce, a tak tam byla učiněna prohlídka, ale nic nalezeno nebylo a zpráva se ukázala klamná.
Podezření bylo vysloveno proto, že jeden příbuzný z tohoto statku
byl Němec a stoupenec „bílých punčoch“ a hakenkrajce.
V obci bylo v ty dny velmi živo. Byli zde ubytováni vojáci a přes
obec stále jezdila vojenská auta oběma směry, to je na Rakovník i
do Sudet.

Ježto bylo mnoho koní odvedeno, scházely zdejším hospodářům
potahy na polní práce, a tak 27. září přibylo do obce mnoho párů
koní, které byly propůjčeny hospodářům.

Nedostatek koní

Dvacátého devátého září odešla část vojska z Kněževsi.

Odchod vojska

Třicátého září pak nastal „černý pátek“ našeho národa. V šest
hodin večer bylo vyhlášeno připojení německého území k říši
německé. Lidé chodili po obci bledí a rozrušení a každý čekal s
úzkostí, co se stane dále.

Zábor pohraničí

Osmého a devátého října odtáhli od nás poslední vojáci zde ubytovaní. Byli to dělostřelci a technická rota.

Odchod vojska

Desátého října obsadili němečtí vojáci sousední Kolešovice,
Hořesedly, Veclov a Svojetín.

Obsazení
okolních obcí

Dráha jede nyní jen do Kněževsi. Lounská dráha je přerušena
zabráním Svojetína s nádražím.

Železnice

Mezi ústupem našeho vojska a obsazením německými vojáky
uplynul vždy asi 1 den, kdy v těch zabíraných obcích nebylo
nikoho, kdo by udržoval pořádek. Toho využili rozzuření němečtí
fanatikové a přepadali české lidi žijící v národnostní menšině u
nich, týrali je nelidsky, vytloukali okna a jejich příbytky, a mnozí
Češi unikli ztýrání a snad i smrti jen tím, že uprchli oknem takřka neoblečeni. Nejhůře se vedlo v Kolešovicích Židům. O týrání
těchto lidí byly vyprávěny hrůzostrašné věci. Teprve příchod
německých oddílů tam zjednal klid.

Násilnosti

Ježto byly zabrány hnědouhelné doly na severu, nastal u nás veliký nedostatek uhlí, který trval celou zimu.

Nedostatek uhlí

Devatenáctého října bylo v Kněževsi smutné posvícení.
Do Kněževsi se uchýlilo mnoho lidí, kteří uprchli ze zabraného
území před Němci. Jsou to většinou Češi, ale i někteří Němci,
kteří prchali před Hitlerovými fašisty. Vznikl tak velký nedostatek
bytů. Několik dní projížděla nákladní auta a vozy s nábytkem a
jiným zbožím naší obcí dále do vnitra Čech. K nám do obce se
přistěhovalo asi 65 rodin.

Uprchlíci

23. listopadu určila rozhraničovací komise definitivní hranice.
Kněževes se tak rázem stává pohraniční obcí. Byl zde pak zřízen
celní úřad a přesídlilo sem mnoho finančních a pohraničních
strážníků většinou i s rodinami. Hostinec na „Rozkoši“ byl rovněž
zabrán Němci.

Nové hranice

Rozhraničovací komise byla z české strany zastoupena těmito
pány: Štábní kapitán dělostřeleckého pluku Felix Killmaier, dělostřelecký pluk 301, narozen r. 1903 v Černčicích u Loun. Kapitán

Složení komise
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dělostřeleckého pluku 301 Stanislav Marpt (?), narozen 1906 v
Tavírně, okres Příbram, a inspektor I. třídy finanční stráže Ladislav Tomeš, narozen 15. srpna 1897 v Brodeslavech, okres Královice, příslušný do Kněževsi. Tito pánové se podepsali do zdejší
pamětní knihy na památku, kdy naše obec se octla na hranicích
republiky.
Slintavka
Politické strany

MUDr. Topka
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Na podzim vypukla v obci slintavka a kulhavka, jež sem byla
zavlečena patrně česáči v chmelách.
Dvacátého osmého prosince byla rozpuštěna strana komunistická
a brzy nato zrušeny všechny politické strany a spolky a zřízeny
strany dvě. Národní jednota a Národní strana práce.
Koncem předešlého roku odešel dosavadní státní obvodní lékař
MUDr. Fr. Topka na odpočinek.

