ků byly co nejlepší. Soukromníkům byla dána k dispozici 1 mlátička,
aby byli včas hotovi s výmlatem a pro postřik chmele 1 „Holder“.
JZD jich mělo 8, protože postřikům věnovala velkou péči.
Pro potřeby zemědělství zřízena byla proti kostelu při zdi dvora
hostince čp. 102 rampa k nakládání a vykládání dobytka. Nákladní auto přisune se až k rampě a dobytek pak pohodlně nastupuje
a vystupuje. Místní národní výbor za ni zaplatil 990 Kčs, za zábradlí k ní 750 Kčs.

Rampa

Dodávky obilovin, masa a vajec, píce byly splněny v celku nad
100 %, hlavně u JZD, tak u řepky v družstvu nad 200 %.
Soukromý sektor dodává v celku: vepřového masa 80 q, hovězího
50 q, mléka 19 000 litrů, vajec 50 000 ks, pšenice 50 q, žita 18 q,
ječmene 20 q, sena 2 q, chmele 120 centů.

Dodávky

V Jednotném zemědělském družstvu, protože je tu mnoho
chmelnic, vypomáhaly brigádní čety. Vypomáhaly hlavně v
jarních pracích, ve žních a v době sklizně chmele. Přijížděli sem
studenti a studentky zemědělských škol, a ti se plně osvědčili.
Jejich výkony byly dobré a vydatné. Tak uvádím jeden příklad: V
době natahování drátku na chmelnicích měli průměrně ve výkonu 23 kop za den, kdežto v době, kdy se pracovalo u rolníků,
mívali domácí lidé, té práce znalí, jen 12-13 kop. Nejen jejich
výkony, ale i chování bylo vzorné. Studenti v době česání chmele
byli také dobře vedeni svými učiteli, a proto česání chmele ke vší
spokojenosti zvládli.

Brigády

V roce 1957, v době česání chmele, bylo dobré počasí. Je-li toto
údobí bez dešťů, práce za veselé nálady úspěšně se daří. Musí-li
česáči v sezoně chmelové pro déšť zůstati třeba i v promoklém
šatě na ubytovnách, je po dobré náladě a mnozí snaží se odcestovati domů. Horší počasí bylo ke konci žní. Jak pěkně se sklízelo
na počátku žní za pěkného počasí, tak ti, kteří se sklizní se opozdili, zle na to doplatili. Jaro bylo dosti studené. Stromoví jen málo
kvetlo a i to málo květů pomrzlo, takže sklizeň ovoce byla velmi
slabá. Ta slabá sklizeň ovoce zaviněna i tím, že v roce 1956 zjara
stromoví pomrzlo a mnoho stromů se vůbec již k životu neprobudilo. Také zavedený chmel pomrzl.

Počasí

Sklizeň první píce prošla velmi dobře, druhá seč pro deštivé počasí byla obtížná a píce ne tak kvalitní, třetí seč měla slušné počasí
bez dešťů. Sklizeň bramborů měla pěkné počasí, po bramborech
sela se dobře pšenice.

Sklizeň

Doplňuji zmínku uvedenou již vpředu. V roce 1956 zmrzly i
okrasné stromy. Tak kanadské topoly kolem vodní nádrže u
kostela tak pomrzly, že musely být poraženy. Byly již skoro 50 let
staré. Za ně vysázeny budou topoly pyramidální. Pomrzly i vazy
(habrovitý strom), pěkné, silné již.

Zmrzlé stromy
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Stavba sušárny

Na dvoře MNV staví Jednotné zemědělské družstvo sušárnu na
chmel, předělává totiž starou, s povolením rady MNV. Byla pronajata na 20 let. Při bourání staré a stavbě nové zbylo mnoho materiálu, který zaměstnanci JZD rozhazovali po celém dvoře. Tím zvýšila
se rovina dvora až o 40-50 cm, což vyvolalo takový stav, že dešťová
voda, zejména za bouřek, dostala spád do kolny a chlévů a stodoly. Pomýšlí se proto na to, že všechen ten materiál bude postupně
vyvezen, aby rovina dvora byla v patřičné dřívější výši. Provádí se
rekonstrukce sušárny v čp. 76, zvyšuje se o 1 poschodí.

Lavičky

Po obci zřízeny byly lavičky na betonových podstavcích, chodníky
byly upraveny a posypány pískem. Před 30 lety byly zřízeny přenosné lavičky, na železné konstrukci, ty však se všechny ztratily.

Finanční přebytky

Místní výrobny

Hrobník

Úmrtí prezidenta
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Na některé účetní kapitole zůstaly nevyčerpané peněžní částky, zejména vznikly přebytky na podnicích místního hospodářství, zvláště
na holičství a kinu – celkem 21 500,36 Kčs, jež byly použity podle
dodatkového rozpočtu, tak na zařízení holírny 5 000 Kčs, místního
národního výboru 3 000 Kčs, na psací stroj, na školu 7 500 Kčs, na
zemědělství 1375,36 Kčs, na nemocnici v Rakovníku 1500 Kčs.
Místní hospodářství ustavuje místní výrobny pro službu obyvatelstvu jako holičství, veřejnou prádelnu, kino, výmlat obilí a
pomýšlí ještě na stavební údržbu apod.
Protože hrobník zaměstnán je jako soukromník, přijala jej obec
jako svého zaměstnance s pracovní dobou 4 hodiny denně, aby
udržoval na hřbitově chodníky a podobně.
Ve středu 13. listopadu 1957 zemřel prezident republiky Antonín Zápotocký. Tato smutná zpráva překvapila, neboť jeho lékaři
oznamovali předtím, že zdravotní stav prezidenta republiky je již
opět dobrý. Vedení komunistické strany, vláda Československé
republiky a Národní fronta vyhlásily smutek až do dne pohřbu,
do 19. listopadu včetně.

Smutek

V Kněževsi byly vyvěšeny na státních budovách, na budově místního národního výboru, na škole, na JZD a STS, na spořitelně, na
farách, poště, sokolovně, na zdravotním středisku smuteční prapory. Národní fronta v Kněževsi uspořádala podpisovou akci. Na
listinách s černou orámkou podepsalo se v agitačním středisku 460
občanů. Také ve škole podpisovalo se žactvo na kondolenční listiny.

Přenos z pohřbu

V den pohřbu upravena byla místnost v obecním hostinci, byla
smutečně vypravena a vyslechnut tam přítomnými kněževeskými
občany průběh konaných smutečních obřadů. Podle prezidentova přání bylo jeho tělo sežehnuto v krematoriu a urna s popelem
předána pražskému mauzoleu.

Revize katastru

Protože výměra kněževeského katastru zřejmě nebyla přesně

zapsána, neboť chybělo takřka 40 ha půdy podle dosavadního
rozpisu, byl celý katastr, všechny plochy půdy přesně změřeny a
jeví se takto plocha obhospodařovaná jednotlivými hospodářskými sektory:
Jednotné zemědělské družstvo:
Orná půda – 784,39 ha
Chmelnice 170,03 ha
Zahrady – 0,73 ha
Ovocné sady – 3,61 ha
Louky – 0,49 ha
Pastva – 1,86 ha
Lesní půda – 0,13 ha
Vodní plochy – 5,94 ha
Zastavěná plocha – 5,05 ha
Neplodná půda – 1,97 ha
Ostatní plochy – 12,69 ha
Celkem - 986,89 ha

JZD

Záhumenky družstva:
Orná půda – 61,71 ha
Zahrady – 3,84 ha
Ovocné sady – 0,37 ha
Vodní plochy – 0,90 ha
Zastavěné plochy – 7,26 ha
Ostatní plochy – 0,22 ha
Celkem – 74,40 ha

Záhumenky JZD

Československé státní statky:
Zemědělská půda – 23 ha
Chmelnice – 8,66 ha
Vodní plochy – 0,09 ha
Neplodná půda 0,12 ha
Ostatní plochy – 0,04 ha
Celkem – 31,91 ha

Státní statky

Československé státní lesy
Celkem – 12 a

Státní lesy

Jednotlivě hospodařící rolníci
Orná půda – 76,55 ha
Chmelnice – 23,47 ha
Zahrady – 4,88 ha
Ovocné sady – 0,63 ha
Pastviny – 0,03 ha
Vodní plochy – 0,81 ha
Zastavěné plochy – 4,64 ha
Neplodné plochy – 0,16 ha
Ostatní plochy – 1,47 ha
Celkem 112,64 ha

Jednotlivě
hospodařící
rolníci
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Veřejné závody

Pozemky
mimo vlastnictví
zem. závodů

Pozemky nepatřící zemědělským závodům:
Orná půda – 51,66 ha
Zahrady – 1,89 ha
Vodní plochy – 7,72 ha
Zastavěné plochy – 6,18 ha
Neplodné plochy – 0,12 ha
Ostatní plochy – 0,04 ha
Celkem – 67,61 ha

Katastr celkem

Podle toho celkem výměra katastru obnáší:
1286,61 ha

Výbor žen

Při místním národním výboru pracuje výbor žen. Dosti často se
scházíval ke schůzím, pořádal v Kněževsi Mezinárodní den žen.
Ženy pracovaly během celého roku v soutěži v jednotném zemědělském družstvu, a to se značným úspěchem. Předsedkyní byla
opět Františka Kulovaná.

Sbor pro
občanské
záležitosti

Při MNV je Sbor pro občanské záležitosti. Stará se, aby uzavírání sňatků bylo co nejhezčí, vítání novorozenců do života aby
bylo dojemné a líbivé, pohřbívání zemřelých co nejdůstojnější. O
jedné neděli v roce 1957, když jsme pořádali vítání novorozené
dcerky Zdeňka a Bohuslavy Rolcových, přišel posel z kanceláře
JZD, od viceministra zemědělství SSSR, kterýž zde byl na návštěvě, s dotazem, může-li se svým doprovodem zúčastniti se naší
slavnosti. S radostí jsme je přijali a oni svou srdečností a pozorností slavnost velmi povznesli. Zapsali se do pamětní knihy.

KSČ
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Veřejné závody
Orná půda – 7,40 ha
Zahrady – 0,11 ha
Pastviny 1,40 ha
Lesní plochy – 2,18 ha
Zastavěné plochy – 0,59 ha
Ostatní plochy – 1,36 ha
Celkem – 13,04 ha

Členy KSČ v Kněževsi zvolen byl výbor, který tvořili: František
Ledvinka, jako předseda, František Jiřík, Rudolf Vachtl, Emil
Havránek, Ing. Černohlávek, Zdeňka Votýpková, František
Brabec, Karel Konvalinka, Anna Vaňková, Bohuslava Rolcová a
Jan Měkuta. Strana pořádala stranické školení, které bylo řádně
navštěvováno. Pořádala týdně schůze výboru, měsíčně členskou
schůzi, pečovala o řádný chod hospodářského i politického života
v Kněževsi. Zúčastnila se májového průvodu do Rakovníka a v
měsíci únoru pořádala slavnostní taneční zábavu.

