Někteří členové rady místního národního výboru prohlédli si
vazbu střechy kostelíka na hřbitově, protože již na první pohled
střecha chátrá. Shledali, že věžička na kostelní střeše se zřítila, na
několika místech je krytina porušena a dovnitř zatéká. Uznali, že
je potřebí v nejbližší době střechu přeložiti, neboť dříví střechy,
krovy, trámy jsou ještě zdravé, že lze tak krytinu kostelíka zachovati. Uznali, že však státi se tak musí brzy, jinak se střecha zřítí.

Střecha kostela

Poplatek z tanečních zábav podle předpisů činí 40 % z hrubé tržby. Tak to bylo zavedeno proto, aby se počet tancovaček omezoval. Čtyřicetiprocentní poplatek byl později u většiny tancovaček
snížen na 20 %. U nás v roce 1958 nastala však taková praxe, že
jednotlivé spolky začaly odvádět místo 20 % jen 10 % z hrubé tržby. Konečně když to státní revize zjistila, zakročil finanční odbor
okresního národního výboru v Rakovníku. Vytkl, že je to zkracování příjmu státního a žádal doplacení. Tak doplatilo z tanečních
zábav Jednotné zemědělské družstvo, výbor komunistické strany
a spolek baráčníků. Tělocvičná jednota Sokol a sbor požárníků
oznámili, že peněz nemají.

Poplatek

Komunistická strana v Kněževsi sledovala po celý rok zdar práce,
zejména v zemědělství, a pomáhala, povzbuzovala k bdělosti,
jen aby práce byly včas splněny a výsledek sklizně úrody byl co
nejlepší. Za součinnosti ostatních složek obyvatel místních práce
se dařila a výsledky na podzim i během celého roku byly velmi
příjemné, výnosy totiž velké.

KSČ

Komunistická strana pořádala v roce 1958 ples. Přijeli také rakovničtí a tak návštěva byla značná. Hrála hudba ministerstva vnitra. Zaplatilo se jí 5 000 Kčs, dávka z představení činila bezmála 1000 Kčs.

Ples

V zimních měsících pořádala politická školení. Návštěva účastníků činila 70 %. Zúčastnila se také plně 1. máje v Rakovníku. Průvod konal se za doprovodu hudby jen po obci, od Kněževsi jelo
se na vozech tažených koňmi, na vlečňácích tažených traktory
a i autobusy. Kočí svoje koňská spřežení dobře živených a krásných mladých koní vyzdobili a po náměstí v Rakovníku, za zvědavých odhadů odborníků i neodborníků cizích obcí, jako by jeli
na okresní přehlídku. Průvod pořádala Národní fronta z Kněževsi. V krojích zúčastnili se také členové baráčníků.

Politická školení

Mezi rokem, dnem 1. října, odešel na zemědělské školení předseda výboru komunistické strany František Ledvinka. Předsedou za
něho zvolen byl s. Josef Kučera z čp. 247.

Nepřítomnost
předsedy

Dne 9. května konala se slavnost u pomníku padlých z 1. světové
války, jehož okolí pěkně upravil spolek místních invalidů a důchodců. Proslov měl předseda MNV s. Karel Konvalinka.

Slavnost

Výbor komunistické strany tvořili: Frant. Brabec, čp. 54,
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Ing. Jos. Černohlávek, Emil Havránek, Michal Izaj, František
Jiřík, Karel Konvalinka, Josef Kučera, čp. 247, František Ledvinka,
Růžena Palkosková, Rudolf Vachtl, Alois Vrábík.
Výborové schůze

Výbor scházívá se jednou týdně, členská schůze jednou měsíčně.
Výbor Národní fronty v Kněževsi je složen z členů jednotlivých
korporací, jako komunistické strany, místního národního výboru,
jednotného zemědělského družstva, osvětové besedy, požárníků,
výboru žen, školy, sboru pro občanské záležitosti, sokola, baráčníků, spolku invalidů a důchodců. Předsedou je Adolf Ransdorf,
člen JZD, kovář jednotného zemědělského družstva.

1. máj

Národní fronta pořádala oslavu 1. máje, 9. května, 7. listopadu.
Občas scházívá se celý výbor, aby se radil o záležitostech týkajících se místních občanů. Výbor nekonal schůze pravidelně, nýbrž
jen podle potřeby.

Funkcionáři MNV

Předsedou místního národního výboru je opět Karel Konvalinka,
tajemníkem Rudolf Vachtl. I výbor místního národního výboru
je týž jako rou 1957. Jeho členy – rady – jsou: Karel Konvalinka,
Rudolf Vachtl, Alois Vrábík, Františka Chmelová, Josef Kučera,
čp. 164, Josef Pavlovič a Jaroslav Junek.

Schůze MNV

Výbor scházívá se jednou týdně. Schůze celého národního výboru
konají se jednou za 2 měsíce. Nejpatrněji projevují se komise bytová, finanční, zemědělská, bezpečnostní. Trestní komise urovnává nahodilé spory občanů. Komise pro výstavbu scházívá se podle
potřeby. Školská komise měla v rozpočtu 15 000 Kčs na přeložení
střechy. Místo toho začala s úpravou chodby v přízemí. Spojeny
tak byly sklepy pod národní a střední školou. Střecha zatím čeká
na úpravu již nutnou.

Přijmy a výdaje

Finanční srovnání
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Porovnáme-li vydání podle rozpočtu na rok 1958, poznáme, jak
a k čemu národní výbor příjmy získané v roce 1958 použil. Překvapí nás, že čistý zisk v kině byl bezmála 20 000 Kčs. Ve vydání
uvidíme, že na osmiletku místo 32 tisíc Kčs plánovaných bylo
vydáno 100 508,78 Kčs.
V tabulce na další stránce objeví se, a lze pak porovnat příjem
i výdej plánovaný s příjmem a výdejem skutečným. Na prvý ohled
udiví vydaných 100 508,78 Kčs na osmiletku. To uhradilo se
z přebytků kupř. kina na 20 tisíc Kčs, hřbitova skoro 3 000 Kčs,
z přídělů stavebním podnikům 2 000 Kčs, značná částka z mateřské školy a jídelny. Zůstatek k 31. 12. 1958 byl místo 29 000 Kčs
jen 10 703 Kčs.

Finanční hospodaření MNV Kněževes v roce 1958:
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