Skupina pionýrů získává 32 nových členů, jimž se na slavnosti
pionýrské předávají pionýrské šátky. Pionýři často vystupují jako
pěvecký kroužek za doprovodu harmoniky, vystupují v kulturních
vložkách na schůzích a slavnostech. Tak slavnostně vystoupili
při zahájení školního roku 9. 9. 1952 a na slavnosti výročí Velké
říjnové revoluce.

Noví pionýři

Dne 8. listopadu prošla po státní silnici celostátní štafeta, které se
naše žactvo také aktivně zúčastnilo.

Štafeta

V roce 1952 byla ve škole provedena úprava záchodu v přízemí,
byl obložen dlaždicemi, protože jeho stěny byly prostoupeny vlhkem a ošklivě vypadaly, právě tak obložena byla chodba v přízemí
a vestibul staré školy. Touto úpravou vzhled uvnitř školy byl velmi
zlepšen.

Záchody ve škole

Ve škole v roce 1952 jsou tito učitelé: Jos. Hauner, Ant. Patrák,
Jos. Kebrle, Frant. Procházka, Jaroslav Junek, Josef Seifrt, Milada
Procházková, Kamila Voříšková, Ludmila (příjmení neuvedeno).

Učitelé

V roce 1952 se v Kněževsi narodili:
Václav Frýbert, 5. května 1952
Marie Hlávková, 9. května 1952
Zdeněk Brabec, 17. června 1952
Ivana Modrová, 25. června 1952
Věra Amlerová, 19. června 1952
Petr Kovářík, 20. července 1952
Jaroslav Polánek, 8. srpna 1952
Zdeněk Dvořák, 26. srpna 1952
Václav Vápeník, 9. září 1952
Milan Vaněk, 3. října 1952
Jiří Laubr, 19. října 1952

Narodili se

V roce 1952 uzavřeli sňatek:
Zdeněk Kovařík a Maruška Štuksová
Jan Feitl a Marie Horvátová
Josef Mach a Irena Holá
Michal Izaj a Vlasta Fojtíková
Zdeněk Pikeš a Kristina Vogelová
Vojmír Krajtl a Růžena Tilmová

Sňatky

V roce 1952 zemřeli:
Františka Posledníková, čp. 132, 76 let
Marie Brabcová, čp. 149, 77 let
Karel Pokorný, čp. 144, 77 let
Adolf Tunshorn, čp. 233, 81 let
František Fojtík, čp. 182, 47 let
Jiří Čermák, čp. 4 z Pustovět, 29 let, zabil se při srážce
s motocyklem
Antonín Martínek, čp. 215, 72 let

Zemřeli
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Josef Kupec, čp. 259, 51 let
Václav Čermák, čp. 232, 72 let
Jan Hinz, čp. 44, 66 let
Školní jídelna

Letos otevřena byla ve škole školní jídelna. První kuchařkou byla
Maruška Kovaříková, rozená Štuksová. Doposud bylo částečné
vyvařování pro žactvo, pro něž obědy vařili v hostinci čp. 102.
Kuchařku pro školní jídelnu platí okresní národní výbor.

Sklizeň chmele

Sklizeň chmele v roce 1952 jeví se takto: Váha chmele brutto:
144 847 kg, tara 12 807,50 kg, netto: 132 085,50 kg. Chmele bylo
celkem, družstevního a u soukromníků, 1889 žoků, průměrná
cena chmele byla 4750 Kčs.

Hlasování pro mír

V roce 1952 organizuje se hlasování pro mír. V Kněževsi všichni
hlasovali pro mír a prohlášení všichni podepsali, že nechtějí válku, žádají zachování míru.

1953
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Plánování

Také na rok 1953 všechny místní organizace sestavují svoje politické, hospodářské, kulturní, zdravotní, školské plány. Plány se
tvoří v duchu usnesení ÚV komunistické strany a vlády Československé republiky. Plánuje výbor komunistické strany, jednotné
zemědělské družstvo, místní národní výbor, výbor národní fronty,
škola, osvětová beseda. Plánuje se také práce mírových organizací
za udržení míru. Plánuje se na celý rok, rozpracovává na měsíce,
týdny i dny. Tyto plány jsou pro schůze výboru i členské schůze.

Funkcionáři

Předsedou místního národního výboru je František Brabec z čp.
54, předsedou KSČ je Vojtěch Panoška. Členy místního národního výboru jsou titíž jako v roce 1952. Místopředseda KSČ je
Antonín Kácha, jednatelem Josef Králička, pokladníkem Vác. Englický, kulturně propagačním referentem Anna Balašová. Předsedou místního akčního výboru byl zvolen Adolf Ransdorf. Akční
výbor se dosti často scházel, aby jednal o různých akcích místního významu. Velitelem hasičského sboru v roce 1953 byl Jos.
Kučera, čp. (neuvedeno). Předsedou Tělocvičné jednoty Sokol je
Jaroslav Englický, čp. (neuvedeno).

Nový ředitel školy

Od 1. července 1953 ředitelem osmitřídní školy v Kněževsi stává se
Jaroslav Junek, dosavadní učitel zdejší střední školy, za ředitele Josefa
Haunera, který jako více než 66 let starý odchází na odpočinek.

Nový tajemník,
nový matrikář

Od 1. 9. 1953 nastupuje nový tajemník Rudolf Vachtl při místním
národním výboru za Jaroslava Prokše, jenž odešel na jiné místo.
Matrikářem od 15. 7. 1953 je Josef Hauner z čp. 268, dřívější
ředitel školy.

Ve školní kuchyni za Marušku Kovaříkovou nastoupila jako kuchařka Miluše Haunerová z čp. (neuvedeno).

Nová kuchařka

Předsedou jednotného družstva zvolen byl opět Karel Konvalinka, který je předsedou od r. 1949. Při výroční schůzi jednotného
zemědělského družstva vystupují s kulturními vložkami pionýři
zdejší školy se svým pěveckým sborem, doprovázeným na harmoniku Libuší Fraňkovou.

Činnost družstva

Svaz československo-sovětského přátelství vypracoval si na měsíc
ČSSP bohatý program s přednáškami, divadly, filmy, štafetami. Jedna štafeta prošla přímo Kněževsí, zúčastnila se jí škola i
dospělí, druhá štafeta prošla karlovarskou silnicí. Té se zúčastnila
střední škola zdejší.

Činnost SČSP
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