Dům čp. 124. Nové sídlo místního národního výboru a pošty.
Práce na chmelnicích letos šla obtížně proto, že ze zemědělství
přešlo mnoho lidí do průmyslu. Chmelnic je víc než 200 ha plochy.
Sklidilo se celkem: 2129 žoků chmele o váze netto 155 911,5 kg.
Cena chmele v r. 1947 byla 4500-5000 Kčs za 50 kg. Chmel se
odbavoval v kolně čp. 124.

Sklizeň obilí
a chmele

Starostou Sokola je stále ještě František Stehlík, rolník obhospodařující 24 ha půdy, majitel statku čp. 80. Činnost Sokola je velmi
chabá. Starostou spolku dobrovolných hasičů je Václav Pichrt.
Spolek si čile vede.

Organizace

Škola, která mívala společnou správu pro národní i střední šolu,
je letos rozdělena. Ředitelem národní školy je s. Fr. Procházka,
ředitelem střední školy Jos. Hauner. Národní škola má 65 dětí,
střední 135 žáků.

Škola

Na podzim špatně vzcházejí ozimy obilí, takže se pole ani nezazelenala. Země je velmi suchá a podzimní deště se nedostavily.

Sucho

V roce 1947 se narodili: Milena Treglerová z čp. 11, Marie Suchá
z čp. 23, Miroslav Franěk z čp. 104, Eva Jirkovská z čp. 23, Zdeňka
Havránková z čp. 177, Jaroslav Vaněk z čp. 137, Slavomil Panoška
z čp. 47.

Narození

Zemřeli: Josef Drochýtek z čp. 120, Fr. Tregler z čp. 11, Frant.
Kounovský z čp. 39, Bedřich Najč z čp. 246, Frant. Jelínek z čp. 218,

Zemřelí
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Kristina Herinková z čp. 109, Anna Blažková z čp. 60, Frant. Englická z čp. 28, Frant. Patráková z čp. 117, Zdeněk Mráz z čp. 71.
Politický život

Politický život v Kněževsi se také plně rozvíjí, pořádají se často
veřejné schůze, jež bývají plně navštívené. Na nich mluvívají referenti pozvaní z Rakovníka, Kladna apod. Schůze se pořádají v sokolovně, menší v hostinci čp. 102. Z referentů těší se velké oblibě
soudruh Jaromír Vošahlík z Rakovnía, dříve profesor obchodní
akademie v Rakovníku, nyní poslanec Národního shromáždění.
Předsedou KSČ je dosud Josef Václavík.

První máj

První máj v r. 1947, tak jako v roce 1946, oslavuje se velice okázale. Jde se v průvodu s prapory a hudbou v čele přes Chrášťany
a Olešnou k veřejnému projevu do Rakovníka. Z Kněževsi je v
průvodu víc než 350 lidí. K průvodu připojují se občané v Chrášťanech a Olešné. Slavnost 1. máje po návratu pokračuje v sokolovně taneční veselicí odpoledne i večer za účasti lidí ze sousedních obcí.

Člen OV KSČ

Členem okresního výboru komunistické strany je soudruh František Ledvinka, kterýž je zemědělským referentem Okresního
národního výboru v Rakovníku.

1948
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Čestné občanství

Ve schůzi místního národního výboru dne 19. února 1948 bylo
nabídnuto čestné občanství v Kněževsi ministru Zdeňku Nejedlému. Jen člen místního národního výboru Čeněk Najč hlasoval
proti.

Demise ministrů

Někteří členové politických stran, zejména strany národně socialistická, dávají najevo, že nesouhlasí s lidově demokratickým
režimem, že by chtěli omeziti rozvoj komunistické strany a činí
tak plni zaujatosti. Bývalí členové agrární strany přešli většinou
do strany národně socialistické. Dorost mládeže v Kněževsi, většionu bývalé agrární mládeže, jde s národními socialisty. Odpůrci
lidově demokratického režimu, aby zvrátili lidově demokratický
režim, rozhodlo se, aby ministři národních socialistů, sociálně
demokratické pravice a lidovců podali demisi. Souhlas s tím projevují členové národně socialistické strany zdejší zjevně, čekají, že
vytvoří se nová vláda kapitalistická. Překvapeni jsou i kněževeští
příznivci reakce, když pracující z továren a venkovský lid svým
manifestačním vystoupením ukázal svoji velkou převahu nad
menšinou, nápadnou menšinou, bývalých členů ostatních politických stran agrární, národně socialistické, lidové. Dne 25. února
1948 zvítězil lid.
V schůzi místního národního výboru v Kněževsi konané večer
dne 25. února 1948 žádal předseda, aby členové místního národ-

ního výboru zaujali veřejně stanovisko k prohlášení celostátnímu.
„My, členové místního národního výboru, prohlašujeme, že plně
souhlasíme s vládou Klementa Gottwalda, s jeho vládním programem řízeným v duchu Košického vládního programu, odmítáme
reakční rejdy, které u nás v poslední době i v našem politickém
životě se objevily a žádáme proto, aby demise ministrů, kteří ji
podali, byla přijata.“

Souhlas členů
MNV s prohlášením vlády

Všichni přítomní souhlasí s programem a prohlášením, jen 2
členové místního národního výboru projevili s prohlášením nesouhlas. Poté byli vyzváni, aby schůzi opustili. Druhý den jeden z
nich přišel a prohlásil, že včera prohlášení neporozuměl, že nyní s
prohlášením souhlasí a lituje, že včera souhlas neprojevil.
V roce 1948 členy místního národního výboru byli: Hauner
Jos., Václavík Jos., Bradáč Jos., Bazika Al., Brabec Fr., Bušek Ad.,
Havránek Emil, Hendrich Jos., Hocký Jos., Kounovská Žof., Najč
Čeněk, Panoška Jos., Panoška Voj., Prošek Jar., Štechmiler Rud.,
Taufer Jos., Vostrý Rud., Anna Englická, Jos. Koutecký, Al. Bazika, V. Reiser, Ant. Spurný, Vl. Cédl, Václav Staněk.
Ve schůzi místního akčního výboru konané dne 26. února 1948
byli vyloučeni z členství místního národního výboru někteří
členové MNV, což bylo stranou KSČ i MNV schváleno. Jednalo
se o ty, kteří dávali najevo, že s lidově demokratickým režimem
nesouhlasí prozatím. Vyloučeni byli celkem 4 členové místního
národního výboru. Jeden občan byl zbaven i funkcí v Sokole a
jiných organizacích.

Činnost místního
akčního výboru
po 25. únoru
1948

Předsedou místního akčního výboru byl s. Václav Reiser. MAV
NF vyloučil dne 27. února ze Sokola starostu sokola Františka
Stehlíka. Výbor Sokola toto opatření schválil a starostou Sokola
byl zvolen s. Václav Sajdl.
První máj r. 1948 oslavil se velmi okázale. Průvod s hudbou v čele
vyšel z Kněževsi, šel přes Chrášťany a Olešnou do Rakovníka.
Průvodu tohoto se zúčastnili občané z Kolešovic, Kněževsi, Hořesedel, Veclova, Chrášťan a Olešné. Po návratu byla v sokolovně v
Kněževsi taneční veselice.

1. máj 1948

V dubnu r. 1948 vypracována byla kupní smlouva na dům, který
zakoupil místní národní výbor pro potřebu místního národního
výboru, dům čp. 124, protože přízemní dům čp. 121 národnímu
výboru nevyhovoval. Měl malé místnosti, byl to starý dům.
K domu čp. 124 náležel ještě dům čp. 123 s rozsáhlými kolnami
a stájemi a velkou stodolou a také velkou sušárnou na chmel.
K tomu patřil i domek čp. 69. K domu čp. 124 náležela rovněž
velká stodola. Celý ten objekt sloužil hospodářství Jakuba Štrosa
s rozsáhlými chmelnicemi a polnostmi v celkové výměře 120 ha
půdy. Dům čp. 124 byl zánovní dům, jednopatrový, dobře sta-

Koupě domu
čp. 124
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věný, ve velmi dokonalém stavu. Od sleč. Marie Štrosové, dcery
Jakuba Štrosa, svobodné, 70 leté, byl zakoupen za 650 tisíc Kčs. 4
místnosti jí byly dány k používání do smrti a ponecháno k nim
příslušenství potřebné: kolnička, 2 chlévky, prádelna, část dvora.
Stodola u čp. 123 byla pronajata strojnímu družstvu, druhá rolníku z čp. 66, velká kolna chmelařskému družstvu na odbavování
chmele do Žatce.
Ubytování
poštovního úřadu

V přízemí čp. 124 byly pronajaty 3 pokoje za úřadovny místního poštovního úřadu a byly k tomu účelu zvlášť upraveny. Bylo
to celé přízemí vedle průjezdu do ulice. Pro kanceláře místního
národního výboru byly ponechány 2 pokoje v přízemí na jižní
straně a ještě 3 pokoje v prvním poschodí. Všechny ty místnosti
jsou světlé, hygienicky bezvadné, prostorné. Domek čp. 69 byl
přestavěn, zejména jeho střecha, protože ta byla již sešlá. Byl u
něho průjezd. Ten byl odstraněn.
Polovina stáje bude věnována na zřízení veřejné prádelny. Stáj je
vysoká, světlá, 14 m široká. Vedle této stáje v čp. 123 bývala ještě
jedna stáj užší. Ta byla pro 4 páry koní.
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