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
Sokol
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.
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

Kulturní klub Jednotného zemědělského družstva v Kněževsi zajišťuje veškeré kulturní podniky v obci. Kulturní klub má tytéž úkoly,
jež předtím měla Osvětová beseda. I když zatím chod Kulturního
klubu je leckde ještě neurovnaný, v plenkách, přece má již velký
kus práce za sebou. Během doby bude svou činností zasahovat aktivně do všech složek Národní fronty. V klubu jsou zástupci všech
složek Národní fronty.

Kulturní klub

Kulturní klub vyvolal v život:
1. Fotokroužek. Není dosud na vysoké úrovní, ale zdá se, že pod
odborným vedením soudruha Karla Koubka propracuje se k dobré
úrovni.
2. Kurs hry na hudební nástroje. Má již na 90 žáků. Začíná pracovat úspěšně.
3. Lepší péči o družstevní školu práce – to je propagace ke zvyšování zemědělské výroby.
4. Péči také o SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství).
5. Zvýšenou péči o SČM – Svaz československé mládeže.

Činnost klubu

Činnost kulturního klubu je částečně patrna z těchto akcí:
10. 4. 1959 Divadlo „68. poschodí“ – 180 návštěvníků
1. 5. 1959 1. máj – 350 účastníků
2. 5. 1959 Divadlo „Černá vlajka“ – 250 návštěvníků
7. 5. Pásmo „Prodaná nevěsta“ – 250 návštěvníků
8. 5. Divadlo „Nepodařené hody sv. Kateřiny“ – 280 návštěvníků
10. 5. Tryzna – 100 účastníků
10. 5. Taneční zábava „Máje“ – 350 návštěvníků
18. 5. Estráda „2+3“ – 500 návštěvníků
5. 6. Přednáška „O družici“ 120 návštěvníků

Akce klubu
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6. 6. Divadlo „Král tuláků“ – 120 návštěvníků
20. 6. Divadlo, zájezd „Sněhurka“ – 200 účastníků
28. 6. Koncert Valdauf – 1000 návštěvníků z širokého okolí
28. 6. Taneční zábava – 600 účastníků
Zájezdy Zájezdy: 1. Západočeské lázně, 2. Hrad Trosky, 3. Kutná Hora, 4.
Máchovo jezero
Další akce Další akce:
Koncert v sezoně chmelové – jazz – 1000 účastníků
Estráda v sezoně chmelové – 800 účastníků
Posvícenská taneční zábava a Pěkná hodinka v pondělí
19. 11. Zájezd herců Národního divadla: Marvan, Neumann, Gruss, Jančaříková, hra „Slzy, které svět nevidí“
Vánoční taneční zábava
Cyklus 5 přednášek o astronautice – dojížděli lektoři z Prahy
Družstevní škola práce Plán družstevní školy práce JZD jeví se takto:
9. 12. 1959 – Vzorové stanovy JZD – Ing. Černohlávek
16. 12. 1959 – Krmná technika JZD – Rud. Vostrý
6. 1. 1960 – Organizace osevních postupů – Fr. Ledvinka
20. 1. 1960 – Organizace práce v JZD – Kar. Konvalinka
10. 2. 1960 – Nové způsoby pěstování chmele – referent ze Žatce
17. 2. 1960 – Účelně prováděná plemenitba – okresní zootechnik
24. 2. 1960 – Choroby domácích zvířat – okresní veterinář
3. 3. 1960 – Ošetřování strojů – František Hinz
10. 3. 1960 – Účetní evidence – Jiří Bazika
17. 3. 1960 – Organizace práce – funkcionáři JZD
Umístění školy Škola používá učebnu zdejší školy, vždy ve středu od 13 do 16 hodin. Účastníkům se platí za 1 návštěvu 15 Kčs.
SČSP Svaz československo-sovětského přátelství pokračuje v práci jako
v letech předchozích. Pořádá přednášky a zejména v Měsíci ČSSP
v době od 15. 10. do 15. 11. 1959 věnují kulturní práci politiky československo-sovětského přátelství zvýšenou péči. Jsou to
politicko-osvětové přednášky, promítání filmů, besedy a podobně. Předsedou výboru je Václav Hejda, jednatelem Jos. Pavlovič,
pokladníkem Fr. Procházka, členy výboru ještě Jar. Junek a Frant.
Bazika. Organizace má 84 členů. Výbor tvoří Josef Urban, Václav
Hocký, Marie Kindlová, Josef Sloup a Josef Suchý. Pomáhali na
práci v Jednotném zemědělském družstvu a na úpravě parku a
odpracovali během roku celkem 8 428 pracovních hodin.
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