Již v roce 1920 založil František Šmíd nový důl, zvaný Karel, tak
jako se jmenoval nejstarší jeho syn. Od jámy František byl přímo
na sever, tak 250 m vzdálen. I po dolu Karel zbyla halda hlíny,
menší však než u šachty František. Podle vyprávění havířů byl důl
František 50 m hluboký, důl Karel tak 35 m.
Pro potřebu těchto dolů vystavěn byl dům čp. 276, pro úřadovny a bydlení. Dosud je to dům hornický, bydlí v něm většinou
horníci.
Vzpomínáme na laciné uhlí, zejména krupici a ořech. Bylo to velmi levné a dobré palivo. Dováželi je závodními potahy na objednávku až do domů. Nejdéle tu jezdil kočí Bureš.
Tehdy František Šmíd vystavěl i vilku čp. 283 v Kněževsi.
Utichl ruch na dole František i na dole Karel, ticho tam, kde
bývalo plno života. Havíři se rozešli. František Šmíd zemřel. Ani
Karel Šmíd již nežije. Kolejnice vlečky jsou již vytrhány a roztaveny, aby v nové podobě sloužily lidem dál. Z vysokého komína
nevalí se již dým, komín celé dny a noci rozhlíží se po okolí a tiše
připomíná, že i on býval činný a pracoval rád.
Kolonie, svědek dřívějšího ruchu a hlučného života, skrovný útulek mnoha lidí, dnes jen tiše a vytrvale sleduje nebývalý, rychlý
silniční shon a spěch sem a tam.

Důl Karel

Čp. 276

Vila čp. 283
Pozůstatky dolu

1957 - pokračování
Ředitelem školy je opět Bohuslav Altera. Dojíždí denně z Lužné,
obyčejně na motorce, jindy autobusem. Národní škola má opět 3
třídy, střední rovněž. Tak tvoří osmiletku o 6 třídách. Učitelský
sbor oproti r. 1956 zůstal beze změny. Školní jídelna vařila žactvu
osmiletky, dětem mateřské školy, členům učitelského sboru a také
uklízečkám. Stát na stravování dětí přispívá vydatně. Rozpočet
má předpokládaný příjem 25 000 Kčs, skutečný však 28 489 Kčs,
výdej 32 600 Kčs, skutečný výdej je 40 942 Kčs. Za potraviny bylo
vydáno 40 942 Kčs a vybráno na ně 28 489 Kčs. Rozdíl hradí stát.
Kromě toho platí stát personál, kuchařky a účetní.

Škola

V zimním období pro zemědělce, zejména družstevníky, byla
pořádána Škola práce. Přednášejí zemědělští odborníci.

Škola práce

Správcem osvětové besedy byl opět učitel Josef Seifrt. Činnost
osvětové besedy vynikne nejlépe, když uvedu v číslech: Přednášky
v lednu 2, v únoru 1, v březnu 3, v dubnu 1, v květnu 3, v červnu,
červenci a srpnu po 2, v září 1, v říjnu 3, v prosinci 2. Přednášelo
se kupř. o chovu domácího zvířectva, o sibiřské zemi, o střední Rusi, o festivalu mládeže v SSSR, o nakažlivé obrně vepřů, o
chovu včel a ovcí apod. Divadel pořádalo se celkem 21. Uvádím
některé hry: Vojnarka, Šípková Růženka, Labutí princezna, Maryša, Vzpoura na sv. Jiří, Hádky s čertem a jiné. Občas hrávalo zde
divadlo z Hořovic.

Osvětová beseda
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Plesy
Průvody
Koncerty

Plesů bylo 22. To je zajisté mnoho.
Průvody obcí byly 2, o 1. máji a o dočesné.
Koncerty celkem 4, z toho v době česání chmele dva. V době
česání pořádáno bylo skoro denně buď promítání v kinu, nebo
koncert, estráda apod.

Kino

Od 1. dubna 1957 státní kino stalo se podnikem místního národního výboru. Vedoucím je Jan Hlaváček. Hraje se ve středu večer,
v sobotu večer, v neděli odpoledne i večer. Návštěva bývá dobrá.
To opět ukáží nejlépe čísla. Bylo rozpočtováno od 1. dubna do
konce roku na příjmu 28 050 Kčs, vybráno bylo však 33 915 Kčs.
Kinu vadilo časté ustupování a zapůjčování sálu na tancovačky.
Překládání programů ze soboty na pátek znamená mnohem slabší
návštěvu a i příjem.

SČSP

Kulturně pracoval dobře i Svaz československo-sovětského přátelství vedený Václavem Hejdou, Frant. Procházkovou a Jar. Junkem.
Konal jednou měsíčně schůzi, často s filmem v hostinci čp. 102
nebo přednáškou. V Měsíci československo-sovětského přátelství
organizoval jako v letech předchozích přednášky, filmy, divadla.

Sokol

V roce 1957 činnost tělovýchovná v Sokolu oproti létům předchozím oživla. Zahájena byla pravidelná cvičení, která trvala však
s určitými přestávkami. Hokejový odbor Sokola vedl si nejčileji.
Kromě hokejové činnosti pořádal několik divadel a také více
tanečních zábav, pro které se však musila překládati ze soboty na
pátek filmová představení a tím kulturně i finančně se kino poškozovalo. V r. 1957 předsedou Sokola byl Jaroslav Englický. Na
jevišti Sokol provedl úpravy elektroinstalační, potřebné zejména
pro činnost divadelní. Zaplatil za ně 7 000 Kčs.

Požární sbor

Předsedou požárního sboru je Karel Brož, velitelem Josef Kounovský. Požární sbor má 41 členů a 27 členů mládeže. Žáci požárního sboru jsou pionýři osmiletky. Od státní inspekce obdržel
sbor útokový požární vůz značky Tatra 805 v hodnotě 136 000
Kčs se 100 % vybavením jako útokový vůz. Kněževes po dlouhé
době se zúčastnila okrskové a okresní soutěže, kdež se umístila
jako třetí.
Výborové schůze konaly se měsíčně, členské vždy za dva měsíce,
cvičení během 3 neděl. Sbor požárníků zúčastnil se průvodu 1.
máje a veškerých slavností v obci.

Zaměstnanost
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Zaměstnanost je úplná. Dnes nikdo starý, mladý, muži stejně jako
ženy, žáci právě opustivší školu , jakož i důchodci, ať mladší nebo
staří, pokud jen trochu mohou, pracují, příležitostí je mnoho a
uplatní se každý, a to podle svých pracovních možností, ať v JZD
v Kněževsi, v závodech v Rakovníku, na státním statku v Hoře-

sedlích i jinde. Vždyť proto, pro pohodlí zaměstnaných, projíždí
Kněževsí k Rakovníku a Podbořanům denně 7 autobusů a zpět,
podle nástupu práce v jednotlivých směnách.
Pro dělníky vaří se obědy, večeře nebo svačiny za ceny mírné, a to
nejen v továrnách, i v jednotných zemědělských družstvech, na
státních statcích apod.

Obědy a svačiny
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