jásavé: komunistický, sokolský, hasiči, maškarní. Jsou odrazem
dobré nálady občanů. Těch plesů zúčastnili se obyvatelé Hořesedel, Veclova, Chrášťan a Kolešovic, také z Přílep.
Rozpočet na rok 1947 pro Kněževes má schodek v částce 344 850
Kčs, kterýž se uhrazuje ze státní pokladny částkou 124 932 Kčs.
Ostatek 219 918 Kčs uhrazuje místní národní výbor z vlastních
příjmů. Jsou v něm značné položky na kulturu, zdravotní a na
sociálně slabé, mnohem větší než za režimu kapitalisticko buržoazního.

Rozpočet

Dne 23. 6. 1947 začíná se se stavbou veřejné kanalizace, na niž se
v Kněževsi připravovali již 30 let, ale k realizaci stavby nedošlo.
Plány byly hotové a stavba rozpočtena je na 1 a ¼ milionu Kčs.
Staví se od potoka proti nádraží. Tam vyúsťuje jedna část kanalizace. Roury jsou o světlosti 80 cm v průměru a jsou na počátku 2
m hluboko. Na některých místech jsou ve hloubce více než 2 m.
První část stavby jde od potoka až k čp. 144, kdež se rozděluje ve
dvě ramena. Jedno je vedeno ulicí k východu až k čp. 305, druhé
jde na západ a končí proti čp. 12, kde bydlí Josef Stehlík. V čp.
144 bydlí Karel Bazika a v čp. 305 Václav Hocký. Sklepy, které
mívaly vodu a nedaly se dobře využíti, i když často vodu v konvích vynášeli, po stavbě kanalizace vodu ztratily. V r. 1947 vydalo
se na stavbu kanalizace 250 000 Kčs. O stavbu hlavně pečoval
tehdejší předseda místního národního výboru Josef Hauner. Ztěžka se sháněli lidé na kopání kanálu i na dovoz cementových rour.
Roury vozily se z Lužné a ze Žatce. Druhý díl kanalizace vyúsťuje
rovněž do potoka, a to ze záhumenky čp. 124, jehož dvorem je
vedena kolmo přes obě silnice až k čp. 23, kde se opět rozděluje
na 2 ramena, jedno je vedeno k východu až proti čp. 13, druhé na
západ k čp. 30, kde bydlí Václav Trešl. V čp. 13 bydlí rolník Emil
Amler.

Stavba kanalizace

Jiné stavby domků nebo hospodářských budov se nevedou, protože se staví velké stavby továren a jiných velkých objektů, opravují
se rovněž podniky a stavby za války zbořené.

Stavby vůbec

Ředitelství pošt požaduje, aby místní národní výbor opatřil jiné
kanceláře pro místní poštu, protože prohlašují, že místnosti, kde
je doposud, totiž v čp. 19, jsou nedostatečné.

Poštovní budova

Do roku 1947 býval v Kněževsi obecní ponocný, který vedl noční
hlídky po obci. Nyní se tato služba zrušuje, protože Kněževes je v
noci osvětlena elektrickým světlem.

Ponocný

Místní národní výbor úřaduje dosud v čp. 121. Je to skrovná
budova a MNV má k dispozici pro sebe jen 2 místnosti. To na potřeby místního národního výboru je příliš málo. V domku čp. 121
je ještě byt tajemníkův o 3 místnostech, lidová veřejná knihovna a
v 1 místnosti se provádí sběr mléka.

Budova místního
národního výboru
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Zásobování
mlékem

Mléko z celé Kněževsi se odevzdává vždy brzy ráno zde. Přijíždí
vůz mlékárny z Kačic od Kladna, složí egalisované mléko, naloží
mléko plnotučné a odjíždí. Tak to činí denně. Egalisované mléko
dostávají občané na potravinové lístky na mléko.

Práce na MNV

Na místním národním výboru pracuje se daleko intensivněji,
než bývalo za obecního zastupitelstva, kdy starosta přicházel tak
jednou týdně, kdy schůze zastupitelstva se konaly tak jednou za
čtvrt roku. Nyní do kanceláře místního národního výboru přichází předseda a členové MNV často. Předseda bývá přítomen
denně, dopoledne i odpoledne a také večer. Schůze jsou týdně,
ne-li častěji. Je tu mnoho nových zájmů politických, hospodářských, budovatelských, pracovních, zásobovacích, k životu hlásí
se všichni a zejména ti, které dřívější kapitalisticko-buržoazní řád
zatlačoval. Tajemníkem místního národního výboru je Jindřich
Junek, pochází z čp. 98, kde jeho otec je holičem.

Nový dům pro
MNV

Domek čp. 121, jeož majitelem je místní národní výbor, nevyhovuje potřebám obce, je to stále patrnější. Proto dne 10. října 1947
ve schůzi pléna hlasuje z 22 přítomných členů MNV 20 členů pro
zakoupení domu čp. 124 od sl. Marie Štrosové. Dům chce koupiti
místní mlynář Václav Handlíř. Místní národní výbor se rozhodl
za dům zaplatit 650 000 Kčs, totiž tolik, kolik nabídl mlynář. Koupě byla sjednána a prodej Vác. Handlíři nebyl doporučen proto,
že jej nepotřeboval, že jej kupuje jen proto, aby spekulativně
uložil peníze. V koupeném domě bude ubytována i pošta. Dům je
velký, dokonalý, jednopatrový. Patří k němu i domek čp. 69 a čp.
123. Ve dvoře je velká stodola, velké kolny, stáje a sýpky na chmel,
za dvorem je záhumenka 60 arů velká.

Vůz pro hasiče

Pro hasiče zakoupen byl vůz pro dopravu lidí. Je to motorový vůz
pro 7-8 osob. Pochází z konfiskátu, byl zanechán v Nesuchyni
prchajícími Němci v r. 1945. Potřebuje větší opravu.

Koupaliště

V r. 1947 a předtím v r. 1946 vyjednává MNV s majitelem vyhořeléo mlýna Kašparem, zda by starý mlýn, nyní opuštěný, i se 7
korci polí neprodal, protože je to jediné místo v Kněževsi, kde by
se dalo zříditi koupaliště, neboť má dostatek vody, je asi 1 km od
středu Kněževsi, je vedle kolejí železnice, kde by se dala zříditi i
zastávka vlaků. Jsou tam vhodné palouky a zahrada.

Katastrofální
sucho
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R.1947 vyznačoval se neobyčejným suchem. Sklizeň byla malá.
Sklizeň obilí, sena, slámy nedostatečná. Jen pomoc ze SSSR nás
zachránila před všeobecným hladomorem, jak lidí, tak dobytka. Někteří rolníci se nerozumně zbavují dobytka, jako kupř. Josef Patrák
z čp. 9, a neuvažují, že koupě nebo jiné získání dojnic v příštím roce
je nemožné a pak plnění kontingentů mléka je nemožné rovněž.
Dodávka obilí, mléka, vajec se plní na 80 %. Mělo býti dodáno 42
vagonů obilí, 93 000 vajec.

Dům čp. 124. Nové sídlo místního národního výboru a pošty.
Práce na chmelnicích letos šla obtížně proto, že ze zemědělství
přešlo mnoho lidí do průmyslu. Chmelnic je víc než 200 ha plochy.
Sklidilo se celkem: 2129 žoků chmele o váze netto 155 911,5 kg.
Cena chmele v r. 1947 byla 4500-5000 Kčs za 50 kg. Chmel se
odbavoval v kolně čp. 124.

Sklizeň obilí
a chmele

Starostou Sokola je stále ještě František Stehlík, rolník obhospodařující 24 ha půdy, majitel statku čp. 80. Činnost Sokola je velmi
chabá. Starostou spolku dobrovolných hasičů je Václav Pichrt.
Spolek si čile vede.

Organizace

Škola, která mívala společnou správu pro národní i střední šolu,
je letos rozdělena. Ředitelem národní školy je s. Fr. Procházka,
ředitelem střední školy Jos. Hauner. Národní škola má 65 dětí,
střední 135 žáků.

Škola

Na podzim špatně vzcházejí ozimy obilí, takže se pole ani nezazelenala. Země je velmi suchá a podzimní deště se nedostavily.

Sucho

V roce 1947 se narodili: Milena Treglerová z čp. 11, Marie Suchá
z čp. 23, Miroslav Franěk z čp. 104, Eva Jirkovská z čp. 23, Zdeňka
Havránková z čp. 177, Jaroslav Vaněk z čp. 137, Slavomil Panoška
z čp. 47.

Narození

Zemřeli: Josef Drochýtek z čp. 120, Fr. Tregler z čp. 11, Frant.
Kounovský z čp. 39, Bedřich Najč z čp. 246, Frant. Jelínek z čp. 218,

Zemřelí

173

Kristina Herinková z čp. 109, Anna Blažková z čp. 60, Frant. Englická z čp. 28, Frant. Patráková z čp. 117, Zdeněk Mráz z čp. 71.
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Politický život

Politický život v Kněževsi se také plně rozvíjí, pořádají se často
veřejné schůze, jež bývají plně navštívené. Na nich mluvívají referenti pozvaní z Rakovníka, Kladna apod. Schůze se pořádají v sokolovně, menší v hostinci čp. 102. Z referentů těší se velké oblibě
soudruh Jaromír Vošahlík z Rakovnía, dříve profesor obchodní
akademie v Rakovníku, nyní poslanec Národního shromáždění.
Předsedou KSČ je dosud Josef Václavík.

První máj

První máj v r. 1947, tak jako v roce 1946, oslavuje se velice okázale. Jde se v průvodu s prapory a hudbou v čele přes Chrášťany
a Olešnou k veřejnému projevu do Rakovníka. Z Kněževsi je v
průvodu víc než 350 lidí. K průvodu připojují se občané v Chrášťanech a Olešné. Slavnost 1. máje po návratu pokračuje v sokolovně taneční veselicí odpoledne i večer za účasti lidí ze sousedních obcí.

Člen OV KSČ

Členem okresního výboru komunistické strany je soudruh František Ledvinka, kterýž je zemědělským referentem Okresního
národního výboru v Rakovníku.

