se zřídí ulice projektovaná. Pozemek za obecním domem č. 19
ponechá se co tržiště pro dobytek a podniknou se kroky, aby se
výroční trhy obnovily.
Na jaře byly na náměstí školními děti vysazovány okrasné stromy
za vedení učitelů, při čemž dítky pronášely různá hesla a proslovy.

Výsadba stromů

Bohumil Raim, prozatímní tajemník jmenován byl definitivně (dodatečně připsáno: dle prot. ob. z r. 1910 viděti, že defin. nedostal).

Obecní tajemník

K zemskému sněmu poslána žádost, aby bylo povoleno při zdejší
měšťanské škole společné vyučování chlapců a dívek.

Škola

Všechny rybníky vyloveny a ryby rozprodány.

Výlov rybníků

Husovu fondu věnováno 10 K, spolku Vlasta 5 K.

Dary

Vypsán konkurs na uprázdněné místo pěstounky v opatrovně.

Opatrovna

Na obecné škole vyučovalo se v 6 třídách. Za odešlou učitelku
Marii Cozlovou nastoupila Marie Hübnerová a ještě přibyla Leontina Kubátová.

Změny ve škole

Zemřelo 18 mužů a 23 žen. Narodilo se 23 hochů a 33 dívek.

Narození, úmrtí

Rozpočet na rok 1909: Předepsané daně činí 16 075 K 41 h. Schodek 14 963 K 40 h uhradí se 94 % obecní přirážkou a školní 3291
K uhradí se 21 % školní přirážkou.

Rozpočet

1909
Letošního roku byla poloviční sklizeň chmele oproti roku minulému. Po chmelách prodával se chmel za 160 K za 50 kg. Cena
dostoupila až na 280 K.

Sklizeň chmele

V tomto roce konaly se manévry v okrese jesenickém. Vojsko ubíralo se naším městečkem a přenocoval zde 91. pěší pluk.

Manévry

Neutěšený stav chmelařů donutil je, aby založili v obci chmelařskou organizaci, aby tak lépe mohli hájiti svého stavu.

Chmelařská
organizace

Po dlouhé době konán 3. března trh výroční a tak mají býti
oživeny povolené výroční trhy. Tištěné plakáty jsou rozeslány do
okolních obcí a rovněž do novin zaslána zpráva, že se konají v
obci trhy.

Výroční trh

K c. k. ředitelství pošt a telegrafů zaslána znovu žádost za zřízení
telefonu v obci.

Telefon
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Z první pohlednice
Přestavba školy

Telefon

Ředitelství pošt žádalo vysoký obnos za zřízení telefonické hovorny, o níž se místní občané tolik nastarali.

Protest

Obecní zastupitelstvo zaslalo protest k c. k. místodržitelství proti
zamýšlenému nespravedlivému rozdělení krajských vlád v Čechách.

Společné
vyučování
chlapců a dívek

Půjčka

Dary
Obecní volby
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Za přestavbu školy byl podán účet na 19 061, 51 K a tu usneseno
vymáhati jmenovaný obnos na dědicích po zemřelém staviteli
Fischmeistrovi.

Ministerstvu kultu a vyučování, ministru krajanovi a všem poslaneckým klubům poslány žádosti o změnu paragrafu 19 odstavec
druhý školské novely z roku 1884, článek XIX, a žádáno, by na
venkovských měšťanských školách zavedeno bylo společné vyučování chlapců a dívek.
U Hospodářské záložny v Rakovníce vypůjčeno 17 000 K na
přestavbu školy a 2 000 K u místní Kampeličky na nutná obecní
vydání.
Družstvu pro postavení mohyly na Bílé Hoře věnováno 25 K,
Husovu fondu 10 K a spolku Vlasta v Žatci 5 K.
Ke konci roku vykonány byly volby do obecního zastupitelstva
a počet členů rozšířen z 18 na 24. Zvoleni: starosta – Oldřich
Amler, č. 67, radní – Frantšek Patrák, č. 38, Leodegar Hornof, č.

45, Josef Stehlík, č. 66, Rudolf Franěk, č. 83, Jakub Kučera, č. 210,
Ludvík Štros, č. 90, výboři – Jakub Štis, č. 79, Václav Vojáček, č.
37, Josef Cédl, č. 73, Jan Patrák, č. 65, Antonín Kučera, č. 102,
Josef Cédl, č. 84, Adolf Amler, č. 114, Vojtěch Mráz, č. 71, Václav
Bušek, č. 126, Josef Laun, č. 81, Alois Krejza, č. 60, Adolf Tůma, č.
222, František Franěk, č. 14, Emil Fojtík, č. 63, Bohumil Englický,
č. 201, František Kameník, č. 133, Antonín Hocký, č. 227, náhradníci – Ludvík Mikš, č. 25, Václav Černý, č. 159.
Zemřelo 12 mužů a 22 žen, narodilo se 18 hochů a 22 děvčat.

Úmrtí, narození

Rozpočet na rok 1910: Přímé daně činily 16 089 K 61 h. Schodek
17 201 K 12 h uhradil se 107 % obecní přirážkou a 22 % školní
přirážkou.

Rozpočet

Z měšťanské školy odešel Josef Pravda a na místo jeho nastoupil
Jaroslav Tichý. Na obecnou školu byl ustanoven Adolf Polívka.

Učitelský sbor

1910
Rok tento se vyznačuje velikou úrodou chmele. V obci se vypěstovalo 3380 balíků. Cena se pohybovala od 100 K do 170 K za 50 kg.

Sklizeň chmele

Bohumil Rain, definitivní tajemník, neodvedl poplatky vybrané
za vážení chmele. Obecní zastupitelstvo ohledně jeho provinění
zakročilo, takže se tajemník vzdal definitivy. Dána mu tříměsíční
výpověď a vykázaný obnos 384,40 K jako vybraný a neodvedený
za vážení chmele se věnuje tajemníku jako remunerace s výhradou, že již žádných nároků oproti obci činiti nebude.

Tajemník

Do rybníků za branou byla zakoupena rybí sáď.

Rybí sáď

V místní Kampeličce vypůjčeno 2 000 K na různá obecní vydání.

Půjčka

Obec bude v příštích letech poskytovati živnostenské škole pokračovací pouze místnosti, otop a osvětlení.

Živnostenská
škola

Usneseno uprázdněné místo obecního tajemníka obsaditi jen
provizorně s ročním služným 800 K bez dalšího zvýšení a penze.
Terno žadatelů bylo sestaveno takto: Karel Hans, Rudolf Patrák
ml. a Josef Šilhánek ml. Všichni uvedení žadatelé byli z Kněževsi.
Zvolen byl 11 hlasy Rudolf Patrák. Po volbě nastaly neshody v
zastupitelstvu, a proto starosta vzdal se funkce. Obecní zastupitelstvo písemně sdělilo starostovi, že neshledává důvodů k podané
rezignaci na místo starosty, neboť byl na toto místo jednohlasně
povolán. Leodegar Hornof a Jakub Kučera vyjednávali ústně se
starostou, než tento odmítl funkci starosty dále zastávati. Při nové
volbě zvolen starostou Josef Stehlík. Místo tajemnické zrušeno a
více neobsazeno.

Rezignace
starosty
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Stará budova zemědělského hospodářství, jehož poslední majitel
byl Krejčířík ustoupila vile Dr. Fr. Topky. První škola v Kněževsi,
učebna v přední světnici.

Učitelský sbor

Do učitelského sboru obecné školy vstoupil v měsíci září František Mikšovic a odešel Aleš Uldrych.

Nový farář

Místní farář Jan Kutiš odešel na odpočinek a nastoupil farář František Smrž a též kaplan Antonín Hvízdal.

Rozpočet

Rozpočet na rok 1911: Přímé daně činily 16 103 K 78 h. Schodek
se uhradil 140 % obecní přirážkou a 24 % školní.

1911
Sklizeň, vysoká
cena chemele

Rok 1911 byl pro naši obec balzámem, který zhojil mnohé rány
občanů a zmírnil jejich starosti. Vypěstovalo se v obci 1720 balíků
chmele a cena byla veliká, neboť se platilo za 50 kg chmele od 400
K do 460 K. Následky tak vysoké ceny jevily se na všech stranách.
Rozvířil se jmenovitě stavební ruch.

Sčítání lidu

Provedeno sčítání lidu podle stavu 1. ledna t. r. Všech čísel domovních jest 248. Všeho obyvatelstva jest 1612 osob, vesměs Češi.
Napočtený stav zvířat: Koně 109, hovězí dobytek 413, 37 telat, 339
koz, 2 ovce. Vepřový dobytek 535, 24 úlů včel, 2983 slepic, 425
hus, 14 kachen, jiné drůbeže 29.

Místní školní rada
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Vykonány volby do místní školní rady a zvoleni: Dr. František
Topka, Antonín Kučera, František Patrák, Ludvík Štros, Josef
Klůc. Náhradníci: Václav Bušek a František Franěk.

Vila Dr. Topky
Otevřena nová ulice na stranu severní uprostřed obce. K tomu
účelu byl rozparcelován pozemek za stodolou Kreisla č. 18.

Nová ulice

Sjezd rodáků, přátel a bývalých občanů byl pořádán 29. a 30.
července pod protektorátem obecního zastupitelstva. Sjelo se
do našeho městečka hojně těch, kteří zde užili radosti mládí a
zavítali sem i ti, kteří tu byli kdysi zaměstnáni. Obec byla oděna
v slavnostní háv. Všude radost a veselí. Čtyřicetičlenný hudební
sbor Sokola lounského zvýšil svými výkony náladu posluchačů.
Ve škole po dobu sjezdu pečlivě byla uspořádána výstavka prací
žákovských a byla hodně navštěvována.

Sjezd rodáků

Zdejší spolky žádaly, aby byla doplněna a vedena pamětní kniha.
Obecní zastupitelstvo vyhovělo – ale nikdo se neujal této práce.

Pamětní kniha

Před Velikonocemi vyloveny rybníky u kostela a ryby prodány.

Výlov

Ředitel kanceláře okresního výboru vysvětlil při sezení obecního
zastupitelstva veškeré podrobnosti týkající se stavby silnic k Zavrchům a k Chrášťanům. Kámen zakoupen v lomech přílepských.
Dělníkům při úpravě silnice placeno denně 1 K 80 h za 9 hodin
práce. Dozor konali střídavě členové zastupitelstva.

Silnice

V noci 29. prosince vznikl oheň v kůlně č. (neuvedeno), kdež měl
majitel Sochor uloženou parní mláticí garnituru. Oheň zachvátil
sousední stodůlky Holého a Josefa Němečka.

Požár

Do učitelského sboru vstoupil učitel Jan Hlaváček po odchodu učitele K. Ferd. Topinky, který ustanoven byl řídícím uč. v Chrášťanech.

Učitelský sbor

Husovu fondu posláno 10 K, spolku Vlasta 5 K.

Dary

Rozpočet na rok 1912: Předepsané daně jsou 16 276 K 59 h.
Schodek 24 089 K 36 h uhradí se 148 % obecní přirážkou a 24 %
školní přirážkou k daním přímým.

Rozpočet
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