Někteří majitelé velkých statků, zejména ti, kteří sami nepracovali, mají velké potíže s obděláváním polí a s řádným plněním
kontingentů. Tak držitel statku čp. 22 v Kněževsi, kterýž je jako
národní správce 2 hotelů v Karlových Varech, oznámil, že dále
nebude již obhospodařovati svůj statek a předává jej do péče
místního národního výboru. Dobytek, nářadí a ostatní inventář
převedl již dříve předtím na statek své ženy, držitelky statku čp.
64 v Kněževsi. I lepší pozemky ze statku čp. 22 vyměnil za horší
ze statku čp. 64, čímž statek čp. 22 (o 16,5 ha) ochudil. Národní
výbor, aby snadněji obstaral chod statku, dal naň národní správu.

Obhospodařování
opuštěného
statku

Podobně nájemkyně statku čp. 38 o 24 ha výměry špatně statek
obshospodařuje,pole se zanedbávají, stavby pustnou a jeho majitelé Jar. Laun a sestra jeho Chmátalová se o statek nestarají. Proto
i na tento statek dal místní národní výbor národní správu.
Když MNV po delším hledání nenašel národního správce, dal
statek čp. 22 obdělávati pro rok 1949 na základě výhodné smlouvy Ludvíku Kaslovi a Františku Jerlinkovi z Veclova. Statek čp. 38
nechal ještě do konce roku 1949 obhospodařovati Anně Malinové. Pak předány byly oba, to je od 1. ledna 1950, státním statkům
v Hořesedlích. Národní správa byla odvolána.

Národní správa
na statek čp. 22
a čp. 38

Odhad sklizně v roce 1949 jeví se takto (v Kněževsi): Výnos pšenice 23,5 q po hektaru, žita 21,5 q po hektaru, ječmene 22 q po
hektaru, ovsa 19 q po hektaru, chmele 15 q po hektaru.

Odhad sklizně

V roce 1949 bylo sklizeno celkem 1704 žoků chmele ve váze brutto
139 753 kg, tara činila 11 731 kg, netto 127 972 kg. Cena chmele
podle jeho jakosti se pohybovala mezi 4450 Kčs a 5000 Kčs.

Výsledek sklizně

Místní národní výbor zakoupil 2 železné pumpy na vodu do
obecních studen, a to u čp. 33 a 52.

Pumpy

Dále zakoupil pro hasiče železný žebřík posouvací a pojezdný za
12 000 Kčs.

Žebříky

Kněževes stále se snaží, aby zřídila u Kněževsi rekreační středisko s
koupalištěm, ale práce tato dosud nemá úspěchu, hlavně proto, že
není zde nikde takový zdroj vody, aby alespoň trochu vyhovoval.

Rekreační
středisko

V roce 1949 se narodili v Kněževsi: Jiří Černý, čp. 252, Mirko
Amler, čp. 44, Vladimír Panoška, čp. 47, Jaroslav Dvořák, čp. 243,
Blažena Hinzová, čp. 135, Hana Růžičková, čp. 267, Miroslav
Vršecký, čp. 278, Helena Hvězdová, čp. 326, Miroslav Frelich, čp.
198, Blahoslava Kounovská, čp. 140, Lada Haunerová, čp. 244,
Jaroslav Votýpka, čp. 230, Květa Kameníková, čp. 133, Miroslav
Šimon, čp. 217, Marie Brabcová, čp. 179, Hana Jirkovská, čp. 23.

Narodili se

Zemřeli: František Klaubr, čp. 267, Anna Englická, čp. 17, František Reiser, čp. 179, Gustav Düršmíd, čp. 171, Marie Konopásko-

Zemřeli
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vá, čp. 182, MUDr. Ferd. Janoušek, čp. 350, Josef Šrámek, čp. 164,
Josef Zuska, čp. 281, František Hejda, čp. 33, Marie Maixnerová,
čp. 180, Václav Mraček, čp. 207, Alžběta Vlková, čp. 189, Petronila Pavlíčková, čp. 54.
Přípravy
k založení JZD
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Soukromá výroba vázne. Není dosti lidí pracujících v Kněževsi,
aby mohli obdělat soukromě všechnu zemědělskou půdu. Je to
patrno z toho, že dvě hospodářství čp. 22 a 38 se zhroutila. A ani
výnosnost půdy v celku není uspokojivá. Je potřeba více vyrobit
obilí, masa, vajec, mléka atd. K větší výnosnosti lze se dopracovat
jen kolektivním obděláváním zemědělské půdy pomocí strojové
mechanizace. To vyžaduje ovšem zcelení půdy v rámci státních
statků nebo združstevnění půdy a obdělávání jí kolektivně opět
ve zcelených lánech. Proto zakládá se v Kněževsi přípravný výbor
Jednotného zemědělského družstva. Předsedou byl zvolen soudruh Karel Konvalinka.

Přípravný výbor

Přípravný výbor má tyto členy:
Konvalinka Karel, čp. 301, rolník se 7 ha půdy
Brabec Václav, čp. 280, zemědělec s 1,5 ha půdy
Ledvinka František, čp. 294, zemědělec s 3,75 ha půdy
Vostrý Rudolf, čp. 184, zemědělec s 4,75 ha půdy
Mazurenko Ivan, čp. 291, zemědělec s 2,2 ha půdy
Panoška Vojtěch, čp. 32, zemědělec s 1,4 ha půdy
Václavík Josef, čp. 260, důchodce a zemědělec s 1,01 ha půdy
Balašová Anna, čp. 306, zemědělec, za Svaz čs. mládeže

Strojní družstvo

Do JZD přistoupilo celé strojní družstvo zdejší. Avšak následkem
agitace šeptané kulaky hlásili někteří členové a bylo takových právě 60, že ze strojního družstva vystupují. Poslední ohlásili vystoupení ti, kteří pro hromadné vystupování agitovali.

Sklizeň

V roce 1949 bylo sklizeno chmele celkem 1704 žoků. Váha chmele byla: brutto 139 753 kg, tara 11 781 kg, netto 127 972 kg. Průměrná cena chmele v roce 1949 byla 4 450 – 5 000 Kčs.

