lidovým silám, jako se jim podařilo to v roce 1920. V Kněževsi se
tento odpor také jeví, nejpatrněji ve schůzích místního národního výboru u některých členů, kupř. Jos. Taufnera a Čeňka Najče.
Dožadují se i pocty reakčních ministrů Stránského a Ripky.
Práce na polích snadně se zvládla, neboť na pomoc přidělovány
jsou různé skupiny, třeba Maďaři z pohraničí, dobrovolně přicházejí skupiny Poláků a Rumunů. Rok byl poměrně suchý, úroda
však i přes to byla dobrá, i sklizeň chmele úspěšná. Odevzdává se
48 vagonů obilí a 30 vagonů bramborů. Kněževes má 500 kusů
hovězího dobytka a 500 kusů vepřů, koní 50 párů. Chmele v r.
1946 urodilo se méně než v roce 1945, jak patrno z tohoto přehledu: V roce 1946 sklidilo se celkem 1451 žoků chmele o váze:
brutto 120 222 kg, tara 8 706 kg, netto 111 516 kg. Cena chmele
byla 4 000 – 4 500 Kč za 50 kg.

Polní práce

Podzimní práce konaly se těžce v půdě naprosto suché, neboť od jara
nepršelo. Podzimní obilí se zaselo do tak suché půdy, že sotva vzešlo,
a z dálky se jeví pole jako ornice, obilí se vůbec nezazelenalo.

Podzimní práce

Předsedou komun. strany v roce 1946 je dále s. Jos. Václavík.

Předseda

Projev lidu k 1. máji byl okázalý. Kněževeští, 301 občanů, jdou
za hudby pochodem přes Chrášťany a Olešnou do Rakovníka.
Obyvatelé z Chrášťan a Olešné se připojují v mohutný a nadšený
průvod. Odpoledne vracíme se za doprovodu hudby zpět. Večer
koná se nadšená taneční zábava za účasti z Chrášťan i Olešné.

První máj

Místní národní výbor doposud je ubytován v čp. 121, kdež dříve
až do roku 1883 byla ubytována dvoutřídní obecná škola. Budova je nízká, místnosti poměrně malé, požadavkům MNV dobře
nevyhovuje. Tajemníkem je Pavel Kaut, předsedou Jos. Hauner.

Národní výbor

Za protektorátní doby pod tlakem Němců byla národní škola
čtyřtřídní a střední pětitřídní. V roce 1946 vracíme se k bývalému našemu uspořádání. Obecná je opět pětitřídní a střední zase
čtyřtřídní. Učitelský sbor tvoří: Hauner Jos., Patrák Ant., Procháza
Fr., Procházová Mil. Seifrt Jos., Štrossová Fr., Voříšková Kamila.

Škola

Starosta Sokola je doposud sedlák František Stehlík z čp. 80. Činnost Sokola je slabá.

Sokol

Předsedou Spolku dobrovolných hasičů je Václav Pichrt; činnost
spolku je normální.

Hasiči

Divadelní spolek je dosti pilný, režisérem je Václav Hocký.

Divadelní spolek

V létě pořádají se zájezdy po Čechách vlakem a více autobusy.
Během roku bylo vzpomenuto i významných výročí různých
vynikajících osob jako V. I. Lenina, J. V. Stalina, Velké říjnové

Zájezdy
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revoluce a výročí 9. května 1945.
Nový dům

V roce 1946 vystavěn byl jako nouzový domek domek Arnošta
Koubka, kterýž dostal uvolněné číslo 91.

PIla

V Kněževsi je také pila na dříví, jež dobře prosperuje. Pracuje v
ní sice jen 7 osob, ale zpracovává mnoho dřeva, jež dováží se z
okolních lesů bližších i vzdálenějších koňmo nebo traktorem, ale
dováží se vlakem třeba až z Šumavy. Umístěna je vedle nádraží.
Vyrábí pražce pro Čs. dráhy a také ostatní stavební řezivo a prkna. Řezivo zasílá i do Ostravy pro uhelné doly.

Půda

Během roku 1946 po rozdělení konfiskované půdy vznikla malá
hospodářství o 2 až 5 ha půdy při domcích, kde bývalo dříve kolem 1 ha zemědělské půdy.

Velké sucho
Narodili se

Zemřeli

Rok 1946 končí za velkého sucha, neboť ani podzimní a zimní
vláha nepřišla.
V r. 1946 se narodili: Jar. Šindler, Hana Tvrzová, Jar. Kameníková, Milan Krejza, Jiří Dlouhý, Jar. Englický, Václav Frýbort, Naďa
Jelínková, Jiří Fojtík, Miroslav Fišer, Vlastimil Bradáč, Vladimír
Cédl, Eva Horáková, Věra Brabcová, Iva Klaubová.
V r. 1946 zemřeli: Frant. Modrová, Marie Vágnerová, Josef Franěk, Cecilie Palkosková, Al. Dolejšová, Frant. Milfait, Adolf
Kameník, Vojtěch Kotík, Havel Kopřiva, Anna Tůmová, Rudolf
Moár, Jiří Dlouhý.

1947
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Pracovní elán
v zemědělství

Během roku 1947 nálada občanů kněževeských je dobrá. Lidé
jsou spokojeni, zejména pracující, ať ti, kteří dojíždějí do továren
do Rakovníka, nebo ti, kteří pracují v zemědělství doma. Kdo
chce pracovat, najde práci snadno v kterémkoliv oboru práce a
mají-li očané práci, mají i výdělek a peníze. Kněževeské zemědělství pěstuje chmel, za chmel nejsou měnivé ceny, jako bývaly,
když se chmelem obchodovaly soukromé firmy, vláda předem
stanovila pevné ceny a to chmelařům velmi hoví, neboť vědí, že
neprodělají a pěstují chmel s nadšením. Je jen málo občanů, kteří
nepracovali pravidelně.

Práce politických
stran

Ovšem politické strany lidová, národně socialistická a z části soc.
demokratická lidově demokratickému režimu nepřejí, což projevuje se i v Kněževsi, neboť někteří příslušníci řečených politických stran chtěli by brzditi socialisaci a zvrátili lidově demokratický řád, jako se stalo v roce 1920.

Plesy

V zimním období pořádají se v sokolovně plesy, plně navštívené,

jásavé: komunistický, sokolský, hasiči, maškarní. Jsou odrazem
dobré nálady občanů. Těch plesů zúčastnili se obyvatelé Hořesedel, Veclova, Chrášťan a Kolešovic, také z Přílep.
Rozpočet na rok 1947 pro Kněževes má schodek v částce 344 850
Kčs, kterýž se uhrazuje ze státní pokladny částkou 124 932 Kčs.
Ostatek 219 918 Kčs uhrazuje místní národní výbor z vlastních
příjmů. Jsou v něm značné položky na kulturu, zdravotní a na
sociálně slabé, mnohem větší než za režimu kapitalisticko buržoazního.

Rozpočet

Dne 23. 6. 1947 začíná se se stavbou veřejné kanalizace, na niž se
v Kněževsi připravovali již 30 let, ale k realizaci stavby nedošlo.
Plány byly hotové a stavba rozpočtena je na 1 a ¼ milionu Kčs.
Staví se od potoka proti nádraží. Tam vyúsťuje jedna část kanalizace. Roury jsou o světlosti 80 cm v průměru a jsou na počátku 2
m hluboko. Na některých místech jsou ve hloubce více než 2 m.
První část stavby jde od potoka až k čp. 144, kdež se rozděluje ve
dvě ramena. Jedno je vedeno ulicí k východu až k čp. 305, druhé
jde na západ a končí proti čp. 12, kde bydlí Josef Stehlík. V čp.
144 bydlí Karel Bazika a v čp. 305 Václav Hocký. Sklepy, které
mívaly vodu a nedaly se dobře využíti, i když často vodu v konvích vynášeli, po stavbě kanalizace vodu ztratily. V r. 1947 vydalo
se na stavbu kanalizace 250 000 Kčs. O stavbu hlavně pečoval
tehdejší předseda místního národního výboru Josef Hauner. Ztěžka se sháněli lidé na kopání kanálu i na dovoz cementových rour.
Roury vozily se z Lužné a ze Žatce. Druhý díl kanalizace vyúsťuje
rovněž do potoka, a to ze záhumenky čp. 124, jehož dvorem je
vedena kolmo přes obě silnice až k čp. 23, kde se opět rozděluje
na 2 ramena, jedno je vedeno k východu až proti čp. 13, druhé na
západ k čp. 30, kde bydlí Václav Trešl. V čp. 13 bydlí rolník Emil
Amler.

Stavba kanalizace

Jiné stavby domků nebo hospodářských budov se nevedou, protože se staví velké stavby továren a jiných velkých objektů, opravují
se rovněž podniky a stavby za války zbořené.

Stavby vůbec

Ředitelství pošt požaduje, aby místní národní výbor opatřil jiné
kanceláře pro místní poštu, protože prohlašují, že místnosti, kde
je doposud, totiž v čp. 19, jsou nedostatečné.

Poštovní budova

Do roku 1947 býval v Kněževsi obecní ponocný, který vedl noční
hlídky po obci. Nyní se tato služba zrušuje, protože Kněževes je v
noci osvětlena elektrickým světlem.

Ponocný

Místní národní výbor úřaduje dosud v čp. 121. Je to skrovná
budova a MNV má k dispozici pro sebe jen 2 místnosti. To na potřeby místního národního výboru je příliš málo. V domku čp. 121
je ještě byt tajemníkův o 3 místnostech, lidová veřejná knihovna a
v 1 místnosti se provádí sběr mléka.

Budova místního
národního výboru
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Zásobování
mlékem

Mléko z celé Kněževsi se odevzdává vždy brzy ráno zde. Přijíždí
vůz mlékárny z Kačic od Kladna, složí egalisované mléko, naloží
mléko plnotučné a odjíždí. Tak to činí denně. Egalisované mléko
dostávají občané na potravinové lístky na mléko.

Práce na MNV

Na místním národním výboru pracuje se daleko intensivněji,
než bývalo za obecního zastupitelstva, kdy starosta přicházel tak
jednou týdně, kdy schůze zastupitelstva se konaly tak jednou za
čtvrt roku. Nyní do kanceláře místního národního výboru přichází předseda a členové MNV často. Předseda bývá přítomen
denně, dopoledne i odpoledne a také večer. Schůze jsou týdně,
ne-li častěji. Je tu mnoho nových zájmů politických, hospodářských, budovatelských, pracovních, zásobovacích, k životu hlásí
se všichni a zejména ti, které dřívější kapitalisticko-buržoazní řád
zatlačoval. Tajemníkem místního národního výboru je Jindřich
Junek, pochází z čp. 98, kde jeho otec je holičem.

