šatstvo, hlavně pracovní oděv, hraditi jim bude učební pomůcky a
pro dobu učení jim bude poskytována polední strava zdarma.
Na společné schůzi stranické organizace představenstva JZD,
revizní komise a rady místního národního výboru bylo rozhodnuto vytvořiti v obci Kulturní klub Jednotného zemědělského
družstva, který bude zajišťovat osvětovou a kulturní činnost
v obci. V roce 1960 přispěje JZD na tuto činnost 110 000 Kčs. Jde
o to, aby mládež v naší obci byla získána k uvědomělé činnosti na
dovršení velkého díla dokončení socialistické výstavby u nás.
Předseda připomněl družstevníkům, že při odstraňování nedostatků není správné činiti výtky po straně, ale lépe, ba výhradně
činiti se tak má jen na členských schůzích, a tak se podílí již
každý družstevník na kolektivním rozhodování družstva. Ne snad
pomluvami je chápat naši družstevní demokracii. Ukázal i na to,
že někteří, třeba úsekáři, zvykli si říkat členům „Jděte na vedení“.
To je nesprávný názor, vždyť už úsekář, zootechnik, účetní apod.
je člen vedení a není správné dávat řešit to nepříjemné „vedení“
a sami tak unikat součinnosti s vedením. Někdy je ovšem nutné
rozhodovat o řešení na družstevních schůzích.

Kritika

V minulém roce 1958 někteří družstevníci a i ne-družstevníci
byli vyznamenáni za pracovní úspěchy. Tak u příležitosti oslav
dne vítězství 9. května „Za zásluhy o výstavbu“ byl vyznamenán
s. Ledvinka a s. Anežka Závorová. Za pracovní úspěchy s. Karel
Konvalinka a s. Štěpán Stáník.

Ocenění

Později za obětavou a záslužnou činnost v Čs. červeném kříži dostala oprávnění nosit čestnou stužku družstevnice Alena Vachtlová, rozená Amlerová.

Čestná stužka

„Za zásluhy o výstavbu“ prezidentem republiky na návrh vlády
vyznamenáno bylo i kněževeské Jednotné zemědělské družstvo.
Zmiňuji se zde i o tom, že kronikář za vzorné vedení kroniky dostal čestné uznání od kulturního odboru rady okresního národního výboru.

Ocenění JZD

Jednotné zemědělské družstvo končilo svoji zprávu na výroční
schůzi družstevníků za rok 1958 připomenutím, že správné je
věnovat maximální pozornost naší hlavní plodině chmelu. Neopomenout žádná agrotechnická opatření. Pečlivým ošetřováním
chmele zajistit plánované výnosy i jakost, neboť jenom dobrá práce družstevníků a STS rozhodne o tom, jak zvýšíme svoji životní
úroveň a jak přispějeme při zajišťování našich pracujících v městech i na venkově. Jde o to, jak co nejdříve a nejlépe dosáhnout
cíle, dovršit socialismus a socialistickou výstavbu, abychom mohli
v klidu a míru pracovat a žít.

Chmel

Předseda družstva Ing. Jos. Černohlávek pak děkoval všechněm
družstevníkům, jak mužům, tak ženám, brigádníkům, patronát-

Poděkování

291

nímu závodu ministerstva zemědělství, okresnímu národnímu
výboru, státní traktorové stanici a zejména komunistické straně a
místní organizaci KSČ.
Nový ředitel školy

Úpravy ve škole

Svaz mládeže

Uznání
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Od 1. září 1958 přidělen byl na zdejší školu jako ředitel Karel Burda. Býval dříve na škole v Chomutově jako učitel a v posledních
dvou letech jako učitel v Chrastavě u Liberce u střediska vietnamských dětí. To jsou děti z Vietnamu, ponejvíce děti bez rodičů.
Během roku provedeny byly ve škole opravy záchodů, byly přeměněny na splachovací zařízení. Ke škole, v zákoutí mezi starou
školou a mezi měšťanskou školou, byla přistavěna zeď a vznikly
dvě místnosti, jedna v přízemí, druhá v I. poschodí. Té v I. poschodí používat se bude za kabinety, té v přízemí jako šatny. Zakoupen byl ještě do několika učeben nábytek a dány nové tabule.
Byly nabarveny také dveře učeben.
ČSM vedl jako předseda Karel Hamouz, pracující jako kovář
v jednotném zemědělském družstvu. Ve výboru ČSM byl ještě
Josef Čechák, také kovář v JZD, Zdeněk Kaut, účetní ve Státní
traktorové stanici, Kuklík Karel, zaměstnaný na zdejší pile, Jakub
Vladimír, člen JZD, pracuje jako závozník, Staňková Věra, pokladní ČSM. ČSM má 48 členů mladých lidí, bývalých pionýrů.
Výbor se scházíval jednou za měsíc, členská schůze bývala jednou
za 2 měsíce. Svaz získal 6 členů do jednotného zemědělského
družstva, odpracoval za rok 1958 6915 pracovních hodin. Pořádal s členy zájezdy, také máje s průvodem a hudbou po Kněževsi
a jednu taneční zábavu. Přednášel jim Josef Kučera, který byl na
zájezdu v Sovětském svazu. Přednášel jim o zážitcích, jaké na
zájezdu získal.
Za svoji činnost obdržel Svaz československé mládeže v soutěži
okresní uznání a darován jim byl diplom.

Osvětová činnost

Osvětové činnosti věnována byla v roce 1958 značná péče a
činnost Osvětové besedy jeví se rozsáhlá. Uvádím přehled činnosti za jednotlivá čtvrtletí. Z těch přehledů je patrna i činnost
jednotlivých organizací: JZD, Sokola, požárníků, Spolku československo-sovětského přátelství, Baráčníků, Svazu československé
mládeže atd.

Akce - I. čtvrtletí

I. čtvrtletí
11. 1. / Ples / pořadatel TJ Sokol / hrála hudba OB Nové Strašecí /
200 účastníků
14. 1. / Beseda s filmem / SČSP / referoval člen min. zem. / 35
25. 1. / Ples / požárníci / SPO, hrála „Rozmarinka“ / 580
1. 2. / Výborov. člen. schůze / JZD / škola / 20
1. 2. / Ples / JZD / Kotík, Lišany / 300
15. 2. / Ples / KSČ / hudba min. vnitra / 500
16. 2. / Výr. čl. schůze / Baráčníci / škola / 160

21. 2. / Přednáška s filmem „Byl jsem v SSSR“ / Jos. Kučera / 40
24. 2. / Veřejná schůze KSČ a MNF s přednáškou p. Somra / 60
25. 2. / Zdravotnická přednáška / ČČK / 17
1. 3. / Maškarní ples / Sokol / OB Slabce
2. 3. / Zájezd „Smrt Hippodamie“ / OB / 10
7. 3. / Zájezd „Švejk“ Praha / JZD / 150
15. 3. / Ples / Baráčníci / 350
27. 3. / Divadlo „Anna Karenina“, Obl. divadlo Hořovice / 120
II. čtvrtletí
6. 4. / Taneční zábava / Sokol / OB Nové Strašecí / 350
10. 4. / Estráda / OB / vojáci rakovnické posádky / 200
13. 4. / Zájezd do divadla do Prahy, „Sen noci svatojánské“ / JZD
/ 110
24. 4. / Beseda s filmem „Sovětská krajina“ / SČSP / 60
26. 4. / Taneční zábava / Sokol / Nekvapil, Rakovník / 300
10. 5. / Divadlo „Suki a Muki“ / škola / 300
24. 5. / Staroč. máje s průvodem / OB / Nekvapil, Rakovník / 400
7. 6. / Věneček na zakončení tanečního kursu / OB Hořesedly /
300
26. 6. / Beseda s filmem / SČSP / hudba čs. armády / 65
29. 6. / Koncert v parku / Sokol / Waldauf, Praha / 1300
29. 6. / Taneční zábava / Sokol / Waldauf, Praha / 600

Akce - II. čtvrtletí

III. čtvrtletí
26. 8. / Koncert pro česáče chmele / OB / hudba z Rakovníka /
1500
9. 9. / Estráda pro česáče chmele / OB / hudba min. vnitra / 1500
16. 9. / Zájezd do Domažlic / Jednota / 54
28. 9. / Zájezd na Mělník na vinobraní / Jednota / 65
8. 7. / Zájezd na Domažlicko / JZD / 64
2. a 3. 7. / Zájezd na Moravu / JZD / 84
20. 8. / Taneční zábava / ČSM / hudba z Křivoklátu / 200

Akce - III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí
10. 10. Divadlo „Zamilovaní“ / OB / Měst. oblastní divadlo / 300
19. 10. / Taneční zábava – posvícenská / JZD / Motorlet Praha /
300
20. 10. / Taneční zábava – pěkná hodinka / JZD / Motorlet Praha
/ 200
6. 11. / Přednáška o výstavě v Bruselu / ČSM / Čermák / 25
7. 11. / Přednáška, 41. výročí VŘSR / OB / Ing. Černohlávek / 150
21. 11. / Divadlo „Paličova dcera“ / OB / TOS Rakovník / 150
25. 12. / Taneční zábava / OB / rakovnická továrna / 210
31. 12. / Silvestrovský večer / OB / OB Hořesedly / 430

Akce - IV. čtvrtletí

Přehled o osvětě v roce 1958
Vystoupení divadelních: 3, účast 880
Vystoupení ostatních: 2, účastníků 1700
Lidové veselice: 14, účastníků 5100

Celkový přehled
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Kulturně společenské akce: 3, účastníků 525
Kulturně společenské akce celkem: 22, účastníků 8205
Osvětové podniky úhrnem: 33, účastníků 8942
Vystoupení profesionálních souborů: 6, účastníků 4110
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