Pro školu byla zřízena jako pokusné pole zahrada za stodolou
čp. 8. a 9. I letos na újmu školy bylo v sezoně chmelové umístěno
žactvo, jež přijelo česati chmel, v učebnách zdejší školy. Letos to
byly jen dívky: Jejich chování bylo uspokojivé.
Z historie školy: První školou, o které dnes víme, byla škola v čp.
98. Učebnou byla 1 nevelká, nízká světnice s malinkými okny. Ta
okénka byla pro stáří dřevěného domku celá nakřivo, jistě dávala jen málo světla. Do ní chodily děti kněževeské, z Chrášťan a
Přílep. Potřebný nábytek školní učebna neměla, vždyť tam naň
nebylo beztak dosti místa. Žáci jistě posedali ponejvíce po podlaze a ani k tomu nenbylo dobře kam, světnice byla malá. Vedle
této světnice byla jedna ještě menší jako byt pro učitele. A v této
světnici učilo se až do r. 1834. Pak obec prohlásila, že domek
hrozí sesutím, ač stál ještě potom až do rou 1865. Toto prohlášení bylo spíše učiněno proto, aby domek na zboření vypadal, aby
obec stavěti mohla školu novou.

Z historie školy

Nová škola měla čp. 121. V ní byla 1 pohodlná učebna, uvnitř
jen 2 m vysoká, bohužel, s okny poměrně skrovnými na třech
stěnách. V druhé polovině byl pohodlný byt pro učitele, byt o 3
místnostech. Tento dům byl později prodloužen, ale nikoliv pro
potřeby školy. Škola tato se později rozšiřovala, v roce 1860 na
školu dvoutřídní, v r. 1877 na trojtřídní. Učebny pro 2. třídu, pro
3. třídu hledali po staveních ve světnicích. Bývaly v čp. 81, 37, 13,
117, jako učebny byly zcela nevhodné.
To přimělo obec, že v r. 1883 vystavěla školu novou, o 4 učebnách, jednopatrovou s bytem pro řídícího učitele. V té se vyučuje
dodnes.
R. 1903 stavěla Kněževes novou školu, zvanou měšťanská škola,
připojenou chodbami na školu z r. 1883, také jednopatrovou se třemi velmi vhodnými a pohodlnými učebnami, s tělocvičnou, kreslírnou, 2 kabinety a bytem pro ředitele o 4 místnostech a zahradou.
Skizzy všech řečených škol jsem také zhotovil pro doby budoucí.
O těchto školách psal na stránkách této kroniky učitel V. Hornof,
zakladatel kněževeské kroniky.
Jednota, výrobní a obchodní družstvo v Kněževsi. Jednota je
pro kněževeský okrsek, patří k ní mimo Kněževes i okolní obce
Chrášťany, Olešná, Přílepy, Kolešovice, Heřmanov, Hořesedly,
Veclov, Svojetín. Založena byla v roce 1953. Letos je předsedou
Ant. Trněný. Velmi dobře si vede. Postaral se o založení a úpravu,
dobrou úpravu, prodejen jako v čp. 20, 188, v čp. 102. V domku
patřícím k čp. 102, vybudovaném podél silnice, dal zříditi prodejnu pro textil, velkou a na vhodném místě. Také v sousedních
obcích dal upraviti prodejny jako v Kolešovicích, Heřmanově,
Svojetíně.

Jednota
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Úprav v čp. 102

Narození

V čp. 102 za pohostinskou místností je ještě jedna místnost stejně
dlouhá jako místnost přední, má však podlahu o 70 cm výše a
chodí se do ní po schodech o 3 stupních. Ta zadní místnost byla
vždy jen málo využita. Trněný dal uprostřed stěnu otevříti a zříditi z druhé místnosti jakýsi jevištní prostor. Nyní lze pohostinské
místnosti používati pro menší divadla, koncerty, přednášky, veřejné schůze apod. Tak získala Kněževes velmi vhodnou kulturní
místnost, když se počítá s 200-250 přítomnými osobami. Sokolovna s jevištěm je tak pro 500 osob, a nebývá vždy k dispozici,
neboť je tam také bio, kteréž nemůže uvolniti sál kdykoliv.
V roce 1955 narodilo se v Kněževsi jediné děvče, a to Naděžda
Navrátilová, nar. 8. 8. 1956. Otec je Antonín, matka Anna, z čp.
64. Ostatní děti narodily se v porodnici v Rakovníku.
Jsou to:
Radovan Černohlávek, otec Josef a matka Marie, narodil se 29. 4.
1955
Jiří Bařtipán – otec Jiří, matka Květa, z čp. 86, nar. 26. 5. 1955
Vlastimil Turjanica – otec Vasil, matka Drahoslava, z čp. 346, nar.
31. 5. 1955
Miroslav Šrámek – otec Miroslav, matka Marie, z čp. 164, nar. 19.
6. 1955
Ludmila Suchá – otec Václav, matka Ludmila, z čp. (neuvedeno),
narozená 30. 6. 1955
Lada Baziková – otec Jiří, matka Eva, z čp. 46, nar. 28. 7. 1955
Radmila Modrová – otec Rudolf, matka Božena, z čp. 43, nar. 31.
7. 1955
Drahuše Kounovská – otec Josef, matka Drahuše, z čp. 231, nar.
3. 9. 1955
Miloslava Vápeníková – otec Bohuslav, matka Anna, z čp. 276,
nar. 6. 9. 1955
Rudolf Vachtl – otec Rudolf, matka Alena, z čp. 114, nar. 26. 9.
1955
Antonín Hammerschmied – otec Antonín, matka Marie, z čp.
276, nar. 30. 10. 1955
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Jaroslava Palkosková – nar. 20. 12. 1955, matka Věra, čp. 77

V roce 1955 uzavřeli manželství:

Sňatky

Jan Olša z Kostelce u Kyjová, čp. 4, okres Kyjov, a Růžena Šoltová
z Hokova čp. 13, okres Podbořany, ženich mědikovec
Josef Kounovský z Chrášťan, čp. 147, okres Rakovník, a Drahuše
Fojtíková z Kněževsi čp. 231, ženich zámečník
Jindřich Hammerschmied z Kněževsi, čp. 251, horník, okres Rakovník a Anežka Lejsalová z Teletic čp. 38, okres Kroměříž
Antonín Hammerschmied z Kněževsi, čp. 251, okres Rakovník,
truhlář, a Marie Gébová z Dyjákovic čp. 715, okres Mikulov
Antonín Vrábík z Kněževsi čp. 173, okres Rakovník, zámečník, a
Jana Ransdorfová z Kněževsi čp. 96, okres Rakovník
Jan Hejda z Kolešovic čp. 42, okres Rakovník, závozník, a Věra
Bížová z Kněževsi čp. (neuvedeno), okres Rakovník
Jos. Bradáč, truhlář z Kněževsi čp. 53, a Věra Skořepová z Rakovníka
Slavomil Panoška, dělník z Kněževsi čp. 106, a Anna Jirásková z
Rakovníka
V roce 1955 v Kněževsi zemřeli:

Zemřeli

Ant. Hölzl, zedník z Kněževsi čp. 69, stár 72 let
Josef Holm, tesař z Kněževsi čp. 243, stár 59 let
Marie Nepovímová, dělnice v JZD, z Kněževsi čp. 213, 72 let stará
Marie Beránková, dělnice z Kněževsi čp. 254, 75 let stará
Julie Cédlová z Kněževsi čp. 219, 75 let stará
Frant. Anton z Hořesedel, 51 let stár, byl zabit při automobilové
nehodě na státní silnici
Josef Závora, zaměstnanec JZD, z Kněževsi čp. 223, 51 let stár
Emilie Rybáčková, z Kněževsi čp. 64, 61 let stará
Ladislav Englický, dělník, Kněževes čp. 20, 73 let stár
Frant. Modr, rolník, Kněževes čp. 43, 66 let stár
Otakar Frank, Kněževes čp. 163, 65 let stár
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Jiljí Hejsek, dělník JZD, Kněževes 298, 72 let stár
Josef Lippert, zedník, Kněževes čp. 286, 67 let stár
Marie Hornofová, Kněževes čp. 158, 58 let stará
Frant. Dolejš, horník, Kněževes čp. 12, 78 let stár
Josef Zimmermann, zedník, Kněževes čp. 222, 53 let stár
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