nivá nálada družstevníků byla ovšem poněkud rozdílná, někteří
vstupovali nadšeně, někteří jaksi střízlivěji a jiní zdrženlivěji.
Proto také ne všichni stejně pustili se do práce na společném díle,
neměli proto stejný podíl na daru a úspěchu, ale také na výdělku.
Vzniká proto jak pracovní nadšení, a to u většiny, tak i u jednotlivců méně porozumění.
Do jednotného zemědělského družstva vstupovalo se dobrovolně. Tomu nasvědčuje i tato příhoda: na veřejné zakládající schůzi
v hostinci v čp. 102 proti kancelářím MNV (Jos. Hauner) hlásí
předseda MNV ke konci schůze: „Ale připomínáme, že vstup do
JZD je dobrovolný, kdo nechce vstoupit, nemusí.“ Tu vstává na
schůdku v lokále před vedlejší místností přítomný Mirek Amler,
syn z čp. 114, a říká: „Tak vám, pane předsedo, oznamuji, že do
JZD nevstoupím a budu hospodařit samostatně.“ Přítomní se
zasmáli. Avšak za 3 dni poté hospodář z čp. 114 přihlásil vstup do
JZD s celým hospodářstvím o 9 ha polí. A pak se Mirek Amler
ukázal jako velmi dobrý pracovník na polích JZD. Jako traktorista
byl presidentem republiky vyznamenám Řádem práce.

Vstup do JZD

Po výše řečené schůzi vyzývalo se třikrát v různých dnech po
sobě veřejným rozhlasem, aby každý, kdo nemíní vstoupit do
JZD, oznámil to v kanceláři v čp. 55. Někteří tak učinili a byla jim
vytýčena půda mimo družstevní hony a hospodařili samostatně,
kupř. Ferd. Rolc z čp. 187 a Adolf Vaic, čp. 142, se 7,7 ha půdy, a
jiní. První určitá neshoda se ukázala na veřejné shůzi za přítomnosti 165 družstevníků, když se hlasovalo o tom, aby se záhumenky zmenšily na 50 a místo 1 ha a sklizeň chmele z 15 a chmelnice
záhumenkářů dala se do společné sklizně. Činilo se to proto, že
se ukázalo, že některý družstevník věnuje se více záhumence než
společnému dílu v JZD. Toto zmenšení doporučovala sama vláda.
Tehdy z přítomných čtyři prohlásili, že oni s tímto návrhem nesouhlasí. Všichni ostatní hlasovali pro.

Záhumenky

U každého nového díla vzniknou nesnáze větší nebo menší. Ty
ovšem je nutrno překonat. I tu vznkaly potíže a ty hlavně proto,
že organizace práce nebyla ještě taková, aby se dovedlo zbránit
tomu, aby se řádně neobdělala všechna půda, aby se dobře neoorávaly brambory a chmelnice, aby v nich nerostl plevel, zejména
lebeda. Největší nedostatek jevil se v tom, že traktorová stanice
neměla dostatek strojů a nářadí, bys družstvu vydatněji pomohla.

Organizace práce

Ve žních šla práce dobře. Žita byla polehlá, sekala se samovazy,
částečně kosami. V roce 1951 poprvé se sekalo kombajny. Přijely
z Kolovrat, vedl je s. Malina, nositel Řádu práce. Sekali pšenici a
ječmen, obilí se sypalo do pytlů, a ty padaly na strniště, práce šla
zdárně, jen se vytýkalo, že je dlouhé strniště. Řepka byla neobyčejně pěkná, byla včas zaseta, dala průměrně po 1 ha 26 q.
V době česání chmele bylo pěkné počasí a česání šlo k veškeré spokojenosti. Česali většinou studenti za vedení profesorů a
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učitelů. Jejich pracovní morálka byla dobrá. Česali tu i prodavači
a prodavačky z pražských obchodů, jejich pracovní morálka byla
velmi nevyspělá.
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Sklizeň

Sklizeno bylo 2218 žoků chmele, z toho připadá na JZD 1931
žoků chmele, na soukromý sektor 287 žoků. Cena chmele byla
4500 Kčs – 5000 Kčs. Váha chmele v JZD: Brutto 140 902 kg,
tarra 13 122 kg, netto 127 799 kg. Soukromý sektor: Brutto 21 356
kg, tarra 1 480 kg, netto 19 876 kg. Podzimní počasí bylo velmi
pěkné, proto brambory se vybíraly pohodlně, pomáhaly brigády z
Rakovníka, pracovalo se přes poledne, obědy na poledne posílalo
družtvo za pracujícími, aby se neztrácel čas odcházením v poledne domů. Rok byl suchý, organizace práce v JZD byla ještě nedokonalá, proto brambory zarostly plevelem a sklizeň průměrně
jen 70 q bramborů. I podzim byl tak suchý, že pole zasetá žitem
a pšenicí se vůbec nezazelenala, neboť obilí nevzešlo. Průměrná
sklizeň po 1 ha 1951 jeví se takto: pšenice 26 q, žito 24,5 q, ječmen 20 q, oves 17 q, cukrovka 265 q.

Funkcionáři

Předsedou KSČ je s. Frant. Brabec, předsedou MNV s. Jos. Hauner, předsedou MAVNF s. Zdeněk Rolc, řed. střední školy Jos.
Hauner, řed. nár. školy Frant. Procházka, poštmistrem s. Ant.
Kácha, starostou Sokola Ant. Kácha, předsedou ONV s. Frant.
Ledvinka z Kněževsi, předseda JZD s. Kar. Konvalinka, k němuž e
nyní obracejí zraky celé Kněževsi.

Narodili se

V Kněževsi se v r. 1951 narodili:
Milena Fojtíková z čp. 254
Libuše Vrábíková z čp. 75
Václav Kameník z čp. 133
Josef Vápeník z čp. 276
Zdeňka Šindlerová z čp. 237
Dagmar Tvrzová z čp. 93
Vlasta Mittelbachová z čp. 39
Ilonka Kautová z čp. 290
Vlastimil Růžička z čp. 269
Zdeněk Bradáč z čp. 97
Josef Suchý z čp. 333
Jana Myslivečková z čp. 160
Zdeněk Sailer z čp. 68
Vlasta Altera z čp. 236

Sňatky

Manželství v roce 1951 uzavřeli:
Luboš Kec a Anna Maulerová
Josef Patrovský (?) z čp. 130 a Anna Šilerová z Děkova
Alois Chlupsa z čp. 300 a Melanie Savková z SSSR
Miroslav Suchý z čp. 262 a Hana Chládková z Milostína
Jiří Bazika z čp. 188 a Eva Hocká z čp. 46
Rudolf Baxa z Mostu a Jaruška Ransdorfová z čp. 161
Ladislav Huptych z Mutějovic a Vlasta Korfová z čp. 271

Václav Hrdlic a Jarmila Votrubová, oba z Klánovic
Jiří Němeček z čp. 214 a Věra Bubeníková z Roztok
Josef Mrázek a Anna Mrázková, oba z čp. 281
Během roku 1951 zemřeli:
Alois Ibl z čp. 73, více než 90letý
Dagmar Šulcová, dvacetiletá
Josef Tunshorn, 75letý, z čp. 270
Arnošt Englický, z čp. 229, 74letý
Frant. Kupec, z čp. 259, 83letý
Josef Kindl z čp. 86, 55letý
Frant. Hacmac z čp. 63, 57letý
Hedvika Fraňková z čp. 63, 68letá
Jaroslav Mach z čp. 323, 65letý

Zemřeli

Že družstevníci na lánech jednotného zemědělského družstva v r.
1951 pracovali se zájmem, ukazuje přehled o získaných odpracovaných jednotkách do konce července:
90 družstevníků má více než 100 jednotek
40 družstevníků má více než 200 jednotek
14 družstevníků má více než 300 jednotek
2 družstevníci mají více než 400 jednotek

Pracovní výkon

Za pomoci komunistické strany jak místní národní výbor, tak
jednotné zemědělské družstvo povzbuzují k uvědomělé pracovní
morálce, pečují o to, aby úspěchy JZD byly co nejpříznivější a
aby hospodaření družstva bylo co nejvýnosnější, aby rostlinná i
živočišná výroba poskytovala dostatečné množství potravin všeho
druhu.

Vliv KSČ

Proto se organizují soutěže, kupř. JZD zdejší vyzvalo k soutěži
JZD v Hořesedlích a přijalo i výzvu JZD z Lišan k soutěži.

JZD soutěží

Pro povzbuzení česáčů chmele v pracovním výkonu byly vypsány
tři ceny: 1. pro skupinu česáčů nad 20 brigádníků, II. pro skupinu
do 20 brigádníků a III. pro jednotlivce. Pro tyto tři skupiny byly
připraveny 2 ceny:
Ceny získali:
I.
a) Střední škola z Rakovníka vedená s. J. Mosteckým – 3000 Kčs
b) Hospodářská střední škola z Mladé Boleslavi – 2000 Kčs
II.
a) Vyšší hospodářská škola z Kutné Hory – 1000 Kčs
b) Skupina Ruzyně – 500 Kčs
III.
a) s. Šloucová z Libušína – pánské kolo
b) s. Fišerová z Kladna – 500 Kč

Soutěž česáčů

Kulturnímu životu věnuje se také dosti péče. Pořádají se přednášky, veřejné schůze, slavnosti, divadla, dvakrát týdně v sobotu
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večer a v neděli odpoledne a večer. Okázale za velké účasti slavil
se 1. máj. V červnu škola uspořádala sokolský den. Také se konalo
několik autobusových zájezdů.
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Opožděný
začátek školního
roku

Letos nezačal školní rok 1. září 1951 jako na školách jinde a to
proto, že během chmelové sezony zde byli ubytováni studenti
jako česáči chmele. Protože chmel do 1. září 1951 nebyl dočesán,
byla škola uprázdněna až 3. září, a pak se začalo s úklidem. Proto
zahájen byl školní rok teprve 6. září 1951.

Ubytování
česáčů chmele

Do Kněževsi přijíždí na 3000 česáčů chmele. Studenti vedení svými učiteli dožadují se ubytování ve škole, protože je to ubytování
lepší, než je na sýpkách, ač i to nebývá špatné. Ubytování česáčů
věnuje se mnoho péče, a proto česáči chmele bydlívají poměrně
dobře. Česání chmele netrvá obyčejně déle než 14 dní.

Škola jako
ubytovna
pro česáče

Když ve škole je ubytována jedna škola se svými učiteli, kteří je
doprovázejí jako pedagogický dozor, to bývá ve škole pořádek
a ubytování ve škole nezpůsobuje škod. Ale běda, když v každé
učebně je jiná škola, pak dozory nebývají organizovány, potom
vzniká nepořádek, lecos se poškodí, škola se znečistí a tak hned se
nevyčistí. Ubytování česáčů chmele škole neprospívá. Nábytek se
musí vynášeti na půdu a zpět, obrazy ze stěn se sejmou a uzamknou, ze slamníků a z botek se nanese mnoho prachu a ten se jen
tak lehce neodstraní, zejména při úklidu spěšném.

Volba povolání

Na škole během celého roku hovoří se se žactem, kteréž opouští
školu po závěrečných zkouškách, o budoucím zařadění do životního povolání. Žákům se sděluje, která zaměstnání hledají nové síly
jako učně nebo studenty a žáci pak si vybírají, ovšem bráti se musí
v patrnost nadání, schopnosti a prospěch žáka, aby se mu v povolání líbilo a aby se osvědčil, a tak aby byl po celý život spokojen.

Nástěnky

Ve škole namísto zarámovaných obrazů zavěšených na stěnách
jsou korkové nástěnky větších rozměrů, na něž se dávají obrázky,
nápisy, výstřižky z časopisů připomínající současný život a práci
lidí. Každá třída má svoje, chodby jsou také tak zařízeny. Nástěnky jsou lepší než bývalá výzdoba pro svoji časovost. Nástěnky
se vyměňují za účasti žactva, aby byli s obsahem jich co nejvíce
seznámeni.

