našimi družstevníky o výsledcích hospodaření sovětských kolchozníků. Jeden předseda kolchozu nám vyprávěl o velké sklizni
bavlny a o tom, jak velké sklizně docilují. Předsedkyně sovchozu o výměře 900 ha říkala, že mají 80 dojnic jenom, což se nám
zdálo málo. Vyprávěla, jak jejich krávy mnoho mléka nadojí,
ale ukázala, že také jsou velmi vydatně krmeny, že jsou krmeny
4krát denně a vyjmenovala, kolik dostanou sena, šrotů, otrub,
bramborů a jiného ještě. Pozoruhodné je, že dávky jsou opravdu
velké, kupř. bramborů dostává dojnice denně 40 kg. Uznáváme,
že potom mohou skutečně dávat mléka mnoho.
Ve škole zřizuje se výtah na uhlí, aby školník nemusil donášeti
uhlí v putnách na zádech z velkého školního sklepa po 50 schodech. Výtah se zřizuje uprostřed budovy, aby obsluha kamen byla
pohodlná. Výtah zastavuje v přízemí a v 1. poschodí. I roznášení vody od pumpy po celé škole bylo obtížné, odnášení vody z
umývadel rovněž. Proto zhotoven byl i vodovod, opět uprostřed
chodeb v 1. poschodí a v přízemí s kohouty na chodbách a ve 2
učebnách. Oboje zhotovil Josef Černý, čp. 165.

Výtah na uhlí

V roce 1950 (?) vysázeny byly háječky: u travní cesty ve výměře asi 10 arů, blíže státní sinice vedle železniční trati asi 20 arů,
v rokli za obcí podél silnice asi 20 arů. Nasázeny byly většinou
smrčky, také však jilmy, modříny a borovičky.

Výsadba háječků

1952
Předsedou Komunistické strany Československa je soudruh
František Brabec z čp. 54. Členy výboru komunistické strany jsou
Frant. Brabec, Adolf Pelc, Voj. Panoška, E. Havránek, Zdeněk
Rolc, Ledvinková Helena, Pikeš Voj., Brůha Vác., Konvalinka Karel, Šrámková Anna, Navrátilová Anna a Ransdorfová Bož. Strana
má 214 členů, je rozdělena na 2 dílčí organizace, loňského roku
dělila se na 4 dílčí organizace, mají svoje výbory, celou organizaci
řídí hlavní výbor. Výbor strany pečuje o chod a zdar všech organizací v obci, zejména o hospodářský a politický úspěch JZD, o
činnost místního národního výboru, již pečlivě sleduje, rovněž
tak i o činnost Čs. svazu mládeže, Sokola, Osvětové besedy, školy
a ostatních.

KSČ v Kněževsi

Aby působnost komunistické strany byla přesně usměrněna,
strana svoji práci na celý rok plánovala. Rozdělila si plány na každé čtvrtletí a pak podrobněji až na týdny si stanovila i program
jednotlivých týdenních výborových schůzí. V programech je zahrnuta péče o všechen život místních korporací. Členské schůze
strany konají se jednou za měsíc. Data schůzí jak výborových, tak
členských jsou přesně předem stanovena. Strana se stará i o to,
aby plány si udělal i místní národní výbor, jednotné zemědělské
družstvo, ČSM aj. Také škola podrobně svoji práci se žactvem plá-

Vliv KSČ
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nuje a to jak uvnitř školy, tak i mimo ni. Výbor místního národního výboru se schází jednou týdně, členská schůze jednou za dva
měsíce. Výborové schůze jsou přesně dodržovány.
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Plánování práce

Plánování práce je významné a důležité pro dobré výsledky socialistického tvoření. Zejména jednotné zemědělské družstvo jako
velmi důležitý sektor socialistického hospodářství bez podrobného plánování je zcela nemožné. Plánuje se pořadí jednotlivých
prací, potřebné množství pracovních sil, práce strojů, doba setby,
doba sklizně, orby, potřeba brigád atd. Škola si rozdělila svoji
práci až na hodiny, počínaje celoročním plánem, naplánovala si
i sběry, práci v zahradě, na mičurinském poli i na úpravě okolí
školy. Na školní rok 1951-52 naplánovala si k poctě 35. výročí
Velké říjnové revoluce tyto závazky: Sebere 3 q červeného usušeného chmele, 25 q starého papíru, 4 q starého textilu, 30 q starého
železa, 5 q kostí, 50 kg sušeného lipového květu, 80 kg usušených
pecek, 50 kg makovic, 5 kg heřmánku, 4 q bezinek, vypěstování
4000 kořenových chmelových sazenic.

Výroční schůze
družstevníků

V roce 1952 konala se výroční schůze JZD 27. ledna. Schůze byla
schůzí pracovní, měla však ráz slavnostní. V úvodu schůze vystoupila skupina pionýrů zdejší školy řízená učitelem Antonínem
Patrákem asi 23členná a za doprovodu harmoniky, na niž hrála
jedna ze spolužaček, buď Věra Hubáčková, nebo Libuše Fraňková,
a zazpívali několik písní.

Výsledky
hospodaření

Podává se přehled práce JZD za celý rok, ukazuje se na dobrou
práci i na nedostatky ve výrobě jak rostlinné, tak živočišné. Celé
družstvo je rozděleno na 4 úseky. Přehledně příjem družstva z
roku 1951 ukazuje celkový příjem 18 770 189,90 Kčs, výdej 10
412 398,60 Kčs. Předsedou byl jednomyslně zvolen opět s. Karel
Konvalinka. Ze zprávy výroční schůze je patrno, že družstvo s
úspěchem poprašovalo proti mandelince bramborové lány bramborů letecky, že ve stájích vypukla slintavka a kulhavka paznechtníků. Ta však na zvěrolékařský zárok za použití ochranných očkovacíh prostředků měla průběh mírný a nezpůsobila velké škody.
Jen dodávka mléka značně utrpěla, protože krávy málo dojily a
mléko se musilo zkonzumovati vepřovým dobytkem a nebylo
možno dodávati je několik týdnů mlékárně.

Zrušení chovu
ovcí

Družstvo mělo 65 ovcí, ale chovu jich se vzdalo, protože tu nejsou
pro ně vhodné pastviny a prodalo je do Sýkořice, kde jsou neobdělavatelné stráně a dobré pastviny.

Vyloučení členů

Ze svých členů vyloučilo jednotné zemědělské družstvo dosavadní členy: Josefa Amlera čp. 67, Jos. Hockého čp. 46, Josefa Jelínka
čp. 76 a Josefa Bureše čp. 81 jako vesnické boháče, živel nehodící
se do družstva.

Vracení pozemků

Petr Kaut čp. 88 a Václav Ransdorf čp. 96 žádají o vrácení svých

pozemků, které dali do JZD v tom případě, že jim nebude ponechán celý ha polí a 15 a chmelnice. Později se k nim připojili Rud.
Fojtík, čp. 307, a Ludvík Fojtík, čp. 141.
Jednotné zemědělské družstvo zavádí na pokyn chmelařské
organizace v Žatci evidenci chmelnic. Všechny chmelnice budou
očíslovány a označeny železnými destičkami s čísly.

Evidence
chmelnic

V říjnu 1952 vystěhováni byli někteří sedláci jako kulaci, kteří
podle rozhodnutí soudu pro různé delikty byli odsouzeni, byl
jim zakázán pobyt v Kněževsi, byli přesídleni na státní statky a
jmění jejich bylo zkonfiskováno. Jsou to: Jos. Amler, čp. 67, Frant.
Stehlík, čp. 80, Antonín Stehlík, čp. 66, Václav Stehlík, čp. 35, Josef Hocký, čp. 46, Svatopluk Štis, č. 79, Jos. Jelínek, čp. 77, Ludvík
Černý, čp. 76, Josef Patrák, čp. 8, a Josef Bureš, čp. 81.

Vystěhování
sedláků

Práci místního národního výboru pomáhají komise, jako zemědělská, finanční, kulturní, zásobovací, stavební. Zejména zemědělská a zásobovací komise mají plno práce.

Komise MNV

V rodinách družstevníků velké rozmrzení vyvolalo vydání nových šatenek a mydlenek s menším počtem bodů pro družstevníky než pro ostatní občany. Nebo předtím došlo k rozladění v
rodinách družstevníků, když celým družstevním rodinám nebyly
vydány potravinové lístky, když z nich třeba jen jeden byl členem
družstva a ostatní členové rodiny pracovali jinde, kupř. v továrně v Rakovníku nebo u ČSD apod. Potravinové lístky neměly
se vydávati ani těm rodinám, kde bývalý samostatný zemědělec
zanechal zde pozemky a šel pracovati mimo Kněževes. Ti, kterých
se to týkalo, rovněž nesouhlasili.

Nespokojenost
mezi
družstevníky

V roce 1952 místní národní výbor vydává sám povolení k zabiječkám prasat a ti, kteří nemají splněny předepsané dodávky, nemají
nárok na povolení a nebývají spokojeni.

Povolení

Osmého dubna 1952 podal rezignaci jako předseda místního
národního výboru dosavadní předseda Josef Hauner. Říká, že je
mu 65 let, že má mnoho práce jako ředitel školy, a funkci předsedy koná již sedmý rok. Akční výbor děkuje mu za veškerou
práci konanou tak dlouho ve prospěch celé veřejnosti, zejména
pak za jeho zásluhy na zavádění socializace v zemědělské výrobě v Kněževsi. KSČ přijala jeho rezignaci s návrhem, aby zůstal
členem rady místního národního výboru jako finanční referent.
Předsedou MNV byl zvolan s. Frant. Brabec, dosavadní předseda
KSČ. Ten děkuje odstupujícímu předsedovi za dlouhé konání tak
zodpovědné funkce a dodává, že doufá, že svými zkušenostmi
bude mu nápomocen.

Rezignace
předsedy MNV

Práce místní traktorové stanice není taková, jak by si bylo přáti a
jak by se potřebovalo, což se vysvětluje tím, že STS nemá dosud

Traktorová
stanice
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dostatek strojů a závěsného nářadí. Počasí v r. 1951 na podzim
bylo příznivé a přece pro špatnou organizaci práce se nedooralo.
Oralo se až na jaře a proto sklizeň byla slabší, než mohla býti, obilí na podzim v r. 1951 nevzešlo pro neobyčejné sucho, zjara však
po vláze dohánělo na vzrůstu a přece sklizeň byla slušná. Pšenice
dala po 1 ha 25 q, žito 24 q, ječmen 20,5 q, oves 20 q, cukrovka
250 q, řepka 20 q.
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Brigádníci

Na jaře, v době žní a chmelů potřebovala se výpomoc pracovních
brigád. Rok 1952 byl jasný, teplý, bez deštů, kromě několika deštů
o bouřkách. Ve žních se sekalo kombajny a něco samovazy. V
době chmelů bylo krásné počasí, přece však česáči chmele byli
překvapeni 3 bouřkami. Studenti, ač promoklí, ještě za deště přicházeli z chmelnice v řadách se zpěvem, a když se převlékli a déšť
ustal, opět v řadách, opět za zpěvu odcházeli na chmelnice.

Divadlo

Do Kněževsi zajíždí Oblastní divadlo ze Slaného, dává představení pro Kněževes a okolní obce. Oblastní divadlo žádá za jedno
představení obyčejně více než 5000 Kčs, to je ovšem částka velká
a na vstupném se těžce shání. Když však místní národní výbor
připraví návštěvu i z okolních obcí tak, že dává rozprodávati
vstupenky v Přílepích, v Chrášťanech, ve Veclově a v Hořesedlích,
bývá příjem i více než 6000 Kčs.

Biograf

V biografu je návštěva poměrně slabá. MNV doporučuje biograf,
ale přece nedociluje se většího zlepšení. Příčina je i v tom, že bývalá hojná návštěva z okolních obcí odpadla, a to ponejvíce proto,
že ve škole v Chrášťanech a v Přílepích promítají často pomocí
úzkého filmu.

První máj

První máj oslaven byl okázale, okna ozdobena, zejména ve škole
praporečky a obrázky k 1. máji, průvodu do Rakovníka se zúčastnilo i žactvo se svými učiteli.

Kulturní dění

Práce MAV (?) letos je slabá. V Měsicí československo-sovětského
přátelství podle bohatého programu jsou hojné akce, jako přednášky, estrády, zábavní večery, filmy, taneční veselice. Právě tak je
tomu v sezoně chmelové.

Život ve škole

Dne 14. a 15. června škola uspořádala sokolský den na prostranství za sokolovnou, kterýž měl dobrý úspěch a značnou návštěvu
dospělých. Na Velikonoce si žáci sami umyli školu, třídy i chodby a dívky okna. Zvykají tak kolektivní manuelní práci, kromě
toho pracují občas na polích družstva za vedení učitelů. Na škole
letos provádějí opět závěrečné zkoušky, jsou přístupny veřejnosti
a ukazují dobrou práci školy, dobrý prospěch žáků a dokončují
usměrnění do budoucího povolání.

Žákovské knížky

Ve škole jsou zavedeny žákovské knížky. ŽK je zrcadlem žáka.
Rodiče ji týdně prohlížejí a podpisují. Učitelé je bedlivě střeží.

Skupina pionýrů získává 32 nových členů, jimž se na slavnosti
pionýrské předávají pionýrské šátky. Pionýři často vystupují jako
pěvecký kroužek za doprovodu harmoniky, vystupují v kulturních
vložkách na schůzích a slavnostech. Tak slavnostně vystoupili
při zahájení školního roku 9. 9. 1952 a na slavnosti výročí Velké
říjnové revoluce.

Noví pionýři
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