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

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.

1950
2 neobydlené
domky
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V Kněževsi jsou 2 neobydlené domky, čp. 119 a 110. Domek čp.
119 je dřevěný se slaměnou střechou, je velmi sešlý, strop je tak
nízko, že větší člověk ve světnici musí při chůzi být sehnutý. Jeho
majitelka Štěpánka Vorlíčková se přestěhovala do pohraničí a
domek je prázdný a k obývání nezpůsobilý. MNV jej od majitelky
koupil za 5000 Kčs, materiál za 5000 Kčs prodal, a tak je domek
odklizen. Druhý domek je velmi nehygienický, zemřelo v něm
několik lidí a dětí, naposled muž se ženou, zemřeli předčasně. Je
již sešlý, nikdo se do něj nestěhuje a domek je prázdný. Místní
národní výbor nabídl zaň 12 000 Kčs majiteli Rudolfu Vostrému,
aby jej pak dal odkliditi. Jednání s R. Vostrým však uvázla a do-

mek ještě nebyl vykoupen.
Při národoním výboru v Kněževsi v 1. poschodí čp. 124 byla
zřízena vkusná svatební síň pro uzavírání sňatku na místním
národním výboru. První novomanželé, kteří tu byli oddáni, jsou
Zdeněk Rolc a Bohunka Klaubová. Prvním novomanželům v
upomínku byl dán dar, a to soška maminky s děťátkem. Zaplaceno bylo za ni 1200 Kčs.

První svatba
u místního
národního výboru

Činí se přípravy ke stavbě veřejného rozhlasu. Stroj byl objednán
v roce 1948 a letos má býti již dodán. Stavba rozhlasu, vedení po
obci, umístění stroje provádní se podle pokynů odborníka inž.
Raichla ze Svojetína.

Veřejný rozhlas

Do Kněževsi zajíždí oblastní divadlo ze Slaného. Činí tak již
druhý rok. Divadlo je pro celý náš okrsek, pro okolní obce Kněževsi, zejména pro Chrášťany, Přílepy, Kolešovice, Hořesedly.
Bývá slušná návštěva, platíváme 5000 Kčs za jedno představení.
Je to obtížné sehnati dohromady alespoň 5000 Kčs, potřebujeme
kromě toho na otop, úklid, světlo a na poplatek ze sálu. Zdá se, že
i divadelní soubor (jsou to stálí herci divadla ze Slaného) je těmito zájezdy značně zatěžován, neboť vozí s sebou celou potřebnou
výpravu.

Oblastní divadlo

Z Kněževsi zajíždí se občas na divadelní představení do Rakovníka, kde různé soubory dobře hrají. Jejich výkony jsou rozhodně
lepší než těch ze Slaného.
Ve stavbě vodovodu se pokračuje. Dozorčí inženýr nad touto
stavbou říká, že ze všech obcí na Rakovnicku, kde se vodní stavby
konají, nejlépe a nejčileji si vede Kněževes.

Stavba vodovodu

V soutěži mezi místními národními výbory získává prvenství
Místní národní výbor v Kněževsi, a to ne jen v soutěži okresní, ale
také v soutěži Pražského kraje.

První místo
v soutěži místních
národních výborů

V Kněževsi, v 1. poschodí čp. 21 je usídlena stanice sboru národní bezpečnosti, má tam byt i velitel stanice. Letos však požádal Místní národní výbor v Kolešovicích o přeložení stanice z
Kněževsi do Kolešovic. Místní národní výbor v Kněževsi nečinil
námitek k přání místního národního výboru, a tak stanice je přeložena do Kolešovic.

Přeložení stanice
SNB do Kolešovic

Místní národní výbor ve svém složení byl přeorganizován. Jeho
členy jsou:
Hauner Josef, předseda
Jiřík František, místopředseda a zemědělský referent
Chmelová Františka, finanční referentka
Růžička František, referent pro školství a osvětu
Pelc Adolf, referent sociální péče

Noví členové
MNV

183

Růžička Zdeněk, referent hospodářský a technický
Fišer Václav, referent pro vnitřní obchod a výživu
Píža Vladimír, čp. 303
Brabec Václav, čp. 280
Brabec Frant., čp. 54
Bazika Jiří, čp. 46
Brůhová Jiřina, čp. 234
Fojtíková Helena, čp. 182
Havránek Emil, čp. 230
Konvalinka Karel, čp. 8
Koutecká Marie, čp. 205
Kounovská Žofie, čp. 240
Měkutová Věra, čp. 39
Mráz Zdeněk, čp. 71
Huptychová Vlasta, čp. 271
Šorsák Antonín, čp. 232
Zábranský Karel, čp. 138
Závorová Věra, čp. 108
Zíková Františka, čp. 160
Členové místního
akčního výboru

Byl nově zvolen také místní akční výbor národní fronty. Jeho
členy jsou:
Balaš Václav, předseda
Reiser Václav, místopředseda
Růžička František, jednatel
Předsednictvo tvoří:
Brabec František, čp. 54
Hauner Josef, čp. 268
Konvalinka Karel, čp. 8
Pelc Adolf, čp. 283
Staněk Václav, čp. 153
Vrábík Alois, čp. 348
Členy výboru jsou:
Bazika Jiří, čp. 46
Brůhová Jiřina, čp. 234
Fojtíková Helena, čp. 182
Fraňková Marie, čp. 83
Havránek Emil, čp. 230
Hamršmídová Anna, čp. 49
Chmelová Františka, čp. 335
Mráz Zdeněk, čp. 71
Šrámková Anna, čp. 341
Zábranský Karel, čp. 138
Závora Bohuslav, čp. 226
Zíková Františka, čp. 160
Kácha Antonín, čp. 23
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Zemřela členka
MNV Ž. Kounovská

Členka místního národního výboru soudružka Žofie Kounovská
zemřela. Stalo se totiž, že byla zachycena vozem elektrické dráhy

v Praze a po úrazu hned nastala smrt. Čest její památce.
Loňského roku byl utvořen přípravný výbor jednotného zemědělského družstva. Do JZD se svými statky dobrovolně vstupují:
Jarmila Ransdorfová, čp. 64, se 17,64 hektary půdy
Patrák Josef, čp. 8 a 9, se 34 ha půdy
Vrábík Josef, čp. 55 a 75, se 48 ha půdy
Mráz Zdeněk, čp. 71, s 15 ha půdy
Haunerová Marie, čp. 65, se 17 (?, nečitelné) ha půdy
Ibl Václav, čp. 74, se 17,71 ha půdy
Stehlík Václav, čp. 35, s 18,54 ha půdy
Jelínek Josef, čp. 35, s 18,54 ha
Stehlík Frant., čp. 80, s 24 ha
Stehlík Antonín s 22 ha
Amler Josef, čp. 67, s 20,60 ha
Hocký Josef, čp. 46, s 24,5 ha
Hornof Leon, čp. 45 a 122, s 39,46 ha
Štis Svatopluk, čp. 76, s 34 ha půdy

Přechod statků
do JZD

Většina těchto zemědělských podniků přijímá se jednotným zemědělským družstvem k obdělávání společnému jen proto, že by
půda byla zůstala neobdělána. Někteří z nich, a to většina, nebyla
za členy přijata, zůstali v jednotném zemědělském družstvu jako
dělníci, ponejvíce jako krmiči dobytka nebo kočí.
Za družstevníky se také přihlásili rolníci střední jako:
Štros Ludvík, čp. 90, s 5,40 ha půdy
Gregor Rudolf, čp. 114, s 8,43 ha
Hinz Jan, čp. 44, s 6,15 ha
Franěk Rudolf, čp. 82, s 13 ha
Amler Emil, čp. 13, s 13 ha
Černý Adolf, čp. 9, s 12 ha
Prošek Jaroslav, čp. 150, se 14 ha
Cédl Josef, čp. 24, se 14 ha
Modr Rudolf, čp. 43, se 14 ha
Ransdorf Václav, čp. 37, s 13 ha
Fojtík Rudolf, čp. 307, s 6 ha
Franěk Zdeněk, čp. 56, s 11 ha
Franěk Rudolf, čp 57, s 6,5 ha

Rozšíření členské
základny JZD

Dále přihlásili se rolníci s menší výměrou půdy. Samostatně
zůstal hospodařiti Ad. Vaic, držitel 7,55 ha. S menší výměrou
půdy pod 5 ha se přihlásili mnozí, přece však zůstalo samostatně
hospodařiti na 70 drobných zemědělců, většinou takzvaných kovozemědělců – dělníků z továren, kteří obhospodařovali celkem
54 a zemědělské půdy. Vstup do JZD byl dobrovolný.
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