Pro výstavbu: Kučera Josef (č. 162), Frýbert Václav, Buše Adolf,
Brabec Frant. (č. 54), Patrovský Josef, Měkuta Jan, Balašová Anna,
Martínek Václav, Hejda Jaroslav, Nágl Josef.
Pro obchod: Třísková Zdeňka, Fišer Václav, Heinzová Blažena,
Staňková Marie, Tůmová Anežka, Rolcová Bohumila, Tůma Rudolf, Poništová Cecilie, Horáková Julie, Štrossová Anna.
Sociální a bytová: Dondová Marie, Kulovaná Frant., Balaš Václav,
Hejda Václav, Brůha Václav, Kaut Jiří, Rokr Josef, Brabec Čestmír,
Votýpková Zdeňka.
Bezpečnostní: Pavlovič Josef, Kučera Josef (č. 247), Tříska Frant.,
Navrátil Antonín, Panoška Vojtěch, Brož Karel, Chmel Josef,
Brůha jiří, Koutecká Marie (205), Zástěrová Zdeňka.
Volby do
Národního
shromáždění

Potíže s pšenicí

Plán sklizně
Pracovní jednotka
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Družstevní
kuchyně

V květnu 1954 konaly se volby do místních, okresních a krajských
národních výborů. Na podzim 1954 konaly se volby poslanců
Národního shromáždění. Za rakovnický okres kandidoval Jindřich
Sommer, technický úředník v továrně TOS v Roztokách. Představil
se voličům v Kněževsi v sokolovně 15. listopadu 1954. Přítomno bylo
215 voličů. Kandidát pohovořil s voliči, přítomni byli i z okolních
obcí, odpověděl na různé diskuzní příspěvky a dotazy ke všeobecné
spokojenosti shromážděných občanů. V předvečer voleb uspořádán
byl po obci lampionový průvod s hudbou a účastí většiny obyvatel.
28. listopadu provedeny byly volby. Volilo celkem 776 voličů, odevzdáno bylo pro kandidáta 771 hlasů, proti 4 hlasy, jeden volič se
nedostavil k volbě. Značná část voličů volila manifestačně.
Jednotné zemědělské družstvo v roce 1954: Plán družstva byl
splněn, ač dosti těžce, plnilo se náhradním plněním, protože byla
neobyčejně velká neúroda pšenice. Celé velké lány pšenice byly
stejně postiženy špatným vývinem pšenic. Na podzim bylo velké
sucho, pšenice zaseté do jedné orby po vojtěškách nevzešly správně, na jaře nerostly, zůstaly kratičké, řídké a daly na 1 ha sotva 8
(nad osmičkou připsáno stejnou rukou 12) q zrna. V letech předchozích se plnilo mnohem snadněji a vždy nad 100 % předepsané
dodávkové povinnosti.
Na rok 1954 se plánovalo na 1 ha: pšenice 27 q, žita 26 q, ječmene
24 q, směsky 20 q, ovsa 22 q, bramborů 140 q, řepy 350 q.
Na pracovní jednotku družstevníků se plánuje na penězích 20
Kčs, na naturáliích 75 dkg pšenice, 75 dkg žita, 50 dkg ječmene,
50 dkg ovsa, 3 kg bramborů, 1 dkg máku, 5 dkg masa. Celkem
se plánovalo 77 000 pracovních jednotek. Družstvo má 591 kusů
hovězího dobytka, 720 kusů vepřového, koní 51, slepic 1801.
JZD pro své členy, pomocníky a pracovníky brigád vaří obědy a
večeře, pro pracovníky dává i snídaně.

Žně za pomoci brigád probíhaly uspokojivě, obilí se sekalo ponejvíce kombajny. Zrno se dosušovalo na zvláštním zařízení v čp. 55,
vyfukovalo se na střechu, rozvedlo se u hřebenu a sjíždělo pak po
celé střeše pomalu dolů, dole se soustřeďovalo do výfuku a opět
dlouhými rourami se vyfukovalo vysoko na sýpku a tam došlo
již suché. Podle potřeby se na hromadách ještě přefukovalo. Jen
jedna závada vyskytovala se v r. 1954 opět, totiž zůstala na polích
ležeti vymlácená sláma po kombajnech. Měla ji stahati a sestohovati státní traktorová stanice, ale nestačila na to. STS měla podmítnouti i strniska hned po posečení, ale i tu se tak nestalo.

Průběh žní

Výsledek sklizně po 1 ha jeví se průměrně takto: pšenice 12 q,
žito 17 q, ječmen 19 q, oves 16 q, směska 14 q, řepka 0 q, brambory 140 q, řepa / cukrovka 448 q, chmel 8,35 q, burgán 680 q,
hořčice 4,25 q, píce 51 q.

Výsledek sklizně

Ve vepřovém mase bylo splněno na 145 %, v hovězím na 120 %, v
mléce na 180 %, ve vejcích na 135 %. Počasí ve žních nebylo zcela
příznivé, zvláště sláma po kombajnech několikrát zmokla. V sezoně chmelové nedostavili se všichni česáči chmele pro Kněževes
určení, místo 3000 česáčů dojelo jich jen 2500 a proto se česání
prodloužilo z předpokládaných 12 dní na 17 dní.

Nedostatek
česáčů

Česáči se stravováním byli vesměs spokojeni. Stížností na jídlo
nebylo, bylo jej dosti, dobré a výživné. Kuchyně řídili 2 kuchaři
z Prahy. Organizace práce, ubytování a stravování se osvědčila.
Počasí v sezoně chmelové bylo zcela příznivé. Až v 2 posledních
dnech česači několikrát byli napadeni bouřkou.

Spokojenost
se stravou

Pro povzbuzení pracovní morálky pořádají se soutěže, tak je soutěžení mezi Jednotnými zemědělskými družstvy v Chrášťanech a
v Kněževsi, zvyšují si závazky ve výrobě v jednotlivých úsecích, ve
stájích, zavedena soutěž o nejvyšší a nejlepší výkon při česání chmele.
Soutěží skupiny i jednotlivci. Skupiny nejméně 12členné: 1) o nejvíce
čtvrtek, 2) o správné česání, 3) za pořádek na chmelnici.

Soutěžení

Ceny stanoveny takto: I. cena skupina česáčů do 16 let 250 Kčs,
2. cena jednotlivec do 16 let 50 Kčs, I. cena skupina česáčů do 16 let
350 Kčs, II. cena skupina česáčů nad 16 let 200 Kčs, I. cena jednotlivec nad 16 let 100 Kčs, II. cena jednotlivec nad 16 let 50 Kčs.

Ceny

Jednotné zemědělské družstvo sklidilo v r. 1954 257 868 věrtelů
chmele, sklidilo více o 18 000 čtvrtek než v roce 1953.

Sklizeň chmele

Chmelnice se postřikovaly třikrát během roku 1954 zvláštními
četami, ale také z letadel. Postřik z letadel je rychlejší, lacinější,
postřik čet nedosahuje až do vrcholů.

Postřik chmele

Za nejlepšího pracovníka ve stáji vyhlášen byl Josef Závora z čp.
223, dosáhl průměru 14 selat od 1 prasnice za rok. Jako nejúspěš-

Nejlepší
pracovníci
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nější krmička a dojička vyhlášena Anna Hammeršmídová z čp. 49.
Sklizeň chmele

Sklizeň chmele v r. 1954 v Kněževsi celkem činí 2377 žoků o váze
brutto 181 586 kg, o váze netto 165 633 kg.

Pořady pro česáče

Během česání chmele bylo uspořádáno několik podniků pro
pobavení česáčů, jako estrády, divadlo tanec, koncerty. Dávala se
„Polská krev“, estráda „Pro každého něco“ apod.

Kulturní
a osvětová
činnost
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Během roku uspořádány byly různé přednášky, divadlo, oslava
1. máje, Říjnové revoluce, taneční zábavy, různé zájezdy, veřejné
schůze, školení politická, z výroby zemědělské a živočišné. V čp.
69 zřízena byla místnost pro Osvětovou besedu, kteráž se používá
i jako agitační středisko, kupříkladu v době voleb apod.

