Vodovodní zařízení 5
Výstavba veřejných zařízení 15
Celkem 283,6
Hospodaření neprovádělo se zcela v rámci rozpočtu, neboť škola
v úpravě školy učinila mnohá vydání, jež naplánována nebyla, a ta
se musila uhrazovat na úkor jiných položek různých kapitol, třeba
obytných domů nebo výstavby veřejných zařízení, to je patrno z
opisu závěrky účetní ke dni 31. 12. 1959 provedené.

Úpravy ve škole

Ve škole zřizovaly se ze starých záchodů záchody splachovací, to
byla úprava velmi nákladná, avšak předem nenaplánovaná, na ni
proto peněz přiděleno nebylo. K provozu splachovacích záchodů
bylo nutné zaříditi velkou jímku. Je na severní straně školy, (?) m
dlouhá, (?) m široká a (?) m hluboká. Od ní odpadový kanál.
Opis účetní uzávěrky za rok 1959:

Účetní uzávěrka

Příjem / předpis (v tisících Kčs) / skutečný příjem (v Kčs)
Domovní daň / 36,5 / 38 065,73
Daň z představení 4,4 / 7 171,60
Poplatek ze psů 2,1 / 1 660
Poplatek z hospodářských zvířat 25 / 20 983,70
Poplatek z míst 0,1 / 72
Poplatek hřbitovní 5 / 3 320,Úhrada převisů - / 4132,44
Zemědělství (prémie) 2,5 / 12 214,20
Holičství 50 / 39 145
Místní hospodářství 3 / Kino 43 / 43 002,80
Jídelna školní 39 / 36 475,10
Vnitřní správa 2 / 4 592,02
Z přebytku z roku 1958 - / 10 703,73
Podíly na státních příjmech 69,7 / 68 266,75
Příděl z vyš. rozpočtu - / 23 700
Celkem 283,6 / 315 916,36
Výdej / předpis (v tisících Kčs) / skutečný výdej (v Kčs)
Holičství 26 / 35 969,27
Místní komunikace 3 / 4 011,87
Veřejné světlo, hodiny 4 / 5 069
Pohřebiště 7,8 / 4 245,70
Obytné domy 15 / 11 978,41
Mateřská škola 4 / 3175,52
Osmiletka 61,2 / 119 248,19
Školní jídelna 58 / 42 608,23
Osvětová činnost 4,2 / 3154,78
Kino 45,6 / 41 983,06
Požární ochrana 0,4 / 222,36
Členové národního výboru 24,9 / 22 953,04
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Správa národního výboru 9,5 / 11 074,19
Vodní hospodářství 5 / 4 088,11
Výstavba vesnic 15 / převedeno na školu
Různé, mimo kapitol - / 4 132,44
Celkem 283,6 / 313 914,17
Provozovny MNV

Při místním výboru jsou zavedeny provozovny, aby sloužily
potřebám místního obyvatelstva, protože soukromé živnosti již
neexistují a jde o to, aby tyto služby obyvatelstvu byly ukázněny a
drženy v přístupných mzdách, požadovaných od práce od obyvatel, neboť v mnohých případech, dokud nebyly zahrnuty pod
kontrolu místních národních výborů, požadovali jednotlivci od
takové práce nepřiměřenou odměnu, třeba 20 Kčs za hodinu a
někdy i více.
Naše provozovny místního národního výboru vykazují slušné
úspěchy. Uvádím přehled. V přehledu číslo v prvním sloupci
znamená tržbu od sociálního sektoru, v druhém od jednotlivců z
obyvatel. Tržby jednotlivých provozoven jeví se takto:
1) Stavební údržba – zámečník a klempíř 92 903,08 Kčs /
32 525 Kčs
2) Holičství a kadeřnictví – 2 zaměstnanci 39 145 Kčs /
39 145 Kčs
3) Fotoslužba – 1 zaměstnanec 24 399 Kčs / 24 399 Kčs
4) Prádelna – 1 zaměstnankyně 7170,40 Kčs / 2 815 Kčs
5) Hodinářství – 1 zaměstnanec 5 002,50 Kčs / 5 002,50 Kčs
6) Krejčí – 1 zaměstnanec 1 892,06 Kčs / 1 892,06 Kčs
Součet 170 512,04 Kčs / 105 779, 26 Kčs
Celkové výdaje místního hospodářství činily 152 294,04 Kčs.
Mzdy 104 465,60 Kčs. Jeví se zisk 18 218,00 Kčs, 1.313,60 Kčs.
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Sběr odpadových
surovin

Při místním národním výboru organizován je sběr odpadových
surovin. Je plněn vcelku dobře. Do značné míry jsou sem zapojeny místní školy. Jsou to staré železo, starý papír, starý textil, kosti.
Shromažďují se v kolně místního národního výboru. Odváží je
vedení odpadových surovin do Rakovníka nebo Kladna. Rada
MNV provádí povolení drobných stavebních oprav a adaptaci
domů. Dále dává vyjádření k schválení a povolení v investiční
výstavbě Jednotného zemědělského družstva.

Návštěvy

Kněževes, jak místní národní výbor, tak, ba ještě častěji, vítalo
hosty a různé zájezdy Jednotné zemědělské družstvo. Někteří přijeli, aby se poučili, jiní aby poradili a ještě jiní, aby doma referovali, jak kolektivní obdělávání půdy u nás prospívá, jaké jsou jeho
úspěchy, i o tom, v jakém směru dosud zaostáváme. Ten účel měl
též zájezd presidenta věd Gruzínské republiky M. Sabašviliho.

Sabašvili

Prezident M. Sabašvili se soudružkou Sabašviliovou přivítáni byli

Zápis návštěvníků z Gruzie do kroniky Kněževsi
funkcionáři JZD a MNV a předsedou ONV, pohoštěni byli v JZD.
Zajímali se o poměry v JZD a MNV, pak prohlédli si stáje, sušárny, skladiště obilní a vrátili se zpět na léčení do Karlových Varů.
Ale i kněževeští občané zajížděli do sousedních států na návštěvy.
Tak v SSSR byl na zájezdu: Stáník Štěpán, Ulrich Miroslav, Dvořák Ladislav, Palkosková Růžena, Bazika Jiří, Konvalinka Čestmír
a František Jiřík. V Bulharsku byl Fojtík Václav a Balaš Václav. V
Německé demokratické republice Tříska František a Klůc Josef.

Cesty
do zahraničí

Naše školství v roce 1959 rozšířeno o hudební školu. Povolena
byla zatím na zkoušku, bude-li totiž dosti zájmu o ní, přihlásí-li

Hudební škola
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se totiž dostatečný počet žáků. Hře na housle vyučuje ve škole
soudruh Jaroslav Junek a Václav Černý, hře na piano a harmoniku
učitelka hudby Sienkievičová. Ta má k vyučování jeden pokoj v
budově místního národního výboru v čp. 124 v 1. poschodí.
Škola

Nová učitelka

Jako nový člen národní školy je učitelka Anna Ledvinková.

Změny ve škole

V roce 1959 byla věnována na školském úseku pozornost hlavně
zlepšení výchovného prostředí dětí a dbáno zásady, aby škola přibližovala se stále více a více praktickému životu. Při projednávání
otázek školských vytváří rada MNV již podmínky pro zavedení
povinné devítileté školní docházky a provádění polytechnické
výchovy. Zapojení školních dětí do pracovních brigád pro JZD
prováděno je vcelku dobře, i když zde velkou překážkou je každoroční pozdní začátek školního roku v důsledku sklizně chmele,
jež končívá pátého září, takže zahájení školy bývá 7. nebo 8. září.

Oprava střechy

Opravuje se střecha nad bývalou měšťanskou školou. Letos provedena byla výměna oplechování okrajů střechy a okapových rour.
V roce 1960 má býti přeložena střecha.

Kino

Zima v sále
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Národní škola vyučovala 5 školních roků ve třech třídách a
osmiletá škola měla 3 třídy. Ředitelem školy od 1. září 1960 byl
Josef Seifert. Ve školní budově v bývalém bytě pro ředitele školy
ve 3 pokojích je mateřská škola, v bývalé kuchyni tohoto bytu je
kuchyně školní jídelny a ve vedlejší učebně podávají se obědy pro
žáky a členy učitelského sboru. Vaří se pro děti mateřské školy,
žáky národní a střední školy a pro 10 dospělých. Vaří se průměrně 65 obědů.

Během roku mělo kino 203 filmová představení. Navštívilo je 19
518 návštěvníků. Nejlepší návštěva byla v sezoně chmelové, kdy
se hrálo každý večer. Proto mohlo kino splniti svůj plán o návštěvnících na 108,4 %, avšak v tržbě jen na 93,3 %.
V zimě počet návštěvníků byl by značně vyšší, kdyby sál sokolovny nebyl tak vysoký. Výška měří 7 m. Proto se sál nemůže vytopiti
tak, aby v něm sedícím divákům nebyla zima.

Knihovna

Veřejná knihovna má celkem 2132 svazků. Z toho je 430 politických. Knihy si vypůjčovalo celkem 567 občanů. Během roku
oproti roku loňskému zvýšil se počet čtenářů o 13 občanů. Knihovníkem je dosud Frant. Louda, předsedou knihovní rady Josef
Hauner. Všechny knihy jsou v obalech, v knihovně je vzorný
pořádek a čisto.

Zdravotní
středisko

Ve zdejším zdravotním středisku v čp. 21 jsou v 1. poschodí 3
místnosti pro potřebu lékaře a 2 pro zubní ambulantorium. V
ambulantoriu lékařském pracuje lékař Emil Doležal 8 hodin
denně, v zubním též 8 hodin, a to v pondělí, ve středu a v sobotu.

Lékaři pomáhá zdravotní pracovnice. Ve zdravotním středisku je
poradna pro matky a kojence o 2 místnostech. Místní zdravotní
komise uspořádala v zimním období padesátihodinový zdravotní
kurz, který měl dobrou úroveň i účast. Bylo provedeno několik
zdravotnických přednášek provedených lékaři za velké účasti
obyvatel.
Předsedou Sokola je Jaroslav Englický, účetním farář čs. církve
František Slavík. Tělocvičná činnost v Sokole jeví se bez patřičného zájmu, bez nadšení vůbec. Jedině v zimě hokejová činnost oživuje za vedení Leonem Urbanem. Také z jeho podnětu pořádala
se 2 divadelní představení a často taneční zábavy. Rovněž koncert
v parku odpoledne za osobního řízení kapelníkem Valdaufem
uspořádal. Koncert a večerní tancovačka, vybralo se jako v roce
1958 celkem 23 000 Kčs, byly plně za účasti z okolí navštíveny.

Sokol

V poslední době často se uvažuje o potřebě rozšířit sokolovnu
o 1 menší sál pro kino, aby kino nepoužívalo sálu hlavního,
o novou lepší kuchyni a o umývárny hlavně. Také menší místnost
pro pořádání schůzí se postrádá.

Rozšíření
sokolovny
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