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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Zvýšení důchodů V roce 1959 byly upraveny, zvýšeny důchody o 30 % u členů
s malými důchody. Kněževeským důchodcům s menšími důchody
dávají se denně hodnotné obědy. Stát za ně platí Jednotě po 4,60
korunách za jeden. Nejnižší důchody jsou 200 Kčs, a to u těch,
kteří v životě neplatili pojistné a ani daň z příjmu, a ty obnáší jen
200 Kčs. Mnohé dělnice – důchodkyně mají vlastní důchod 600

Kčs měsíčně, některé vdovy i více, jsou tu také důchody i 1200 Kčs,
1300 Kčs měsíčně. Za oběd platí do 200 Kčs 50 h, do 250 Kčs 1
Kčs, do 302 Kčs 2 Kčs, do 350 Kčs 2,50 Kčs, do 400 Kčs 3 Kčs atd.
Na dobré prosperitě JZD v roce 1959, jakož i v roce 1958 je dobře
vidět, že zavedení velkovýroby v zemědělském hospodaření bylo
správné, neboť se skutečně ukázalo, že rozhodně a vysoce předstihuje soukromou zemědělskou malovýrobu. To dokazuje výše mzdy
na odpracované jednotky, vždyť v roce 1958 byla 30 korun a za
jednotky odpracované na chmelniční výrobě 45 korun, v roce 1959
dosáhla odměna za jednotku 28 korun.
JZD mělo v roce 1959 velkou sklizeň obilí, průměrná sklizeň byla
37 q na 1 ha. Toho nebylo dosaženo ještě nikdy předtím. Dobrou
prosperitu družstva dokazují také tato čísla: K 31. 12. 1939 bylo
v Kněževsi 539 kusů hovězího dobytka, k 31. 12. 1959 709 kusů,
v JZD 642. K 31. 12. 1939 bylo v Kněževsi 861 prasat, k 31. 12.
1959 992 prasat, v JZD 717.

Sklizeň obilí

JZD sklidilo mnoho obilí, slámy, suché píce, bramborů, krmné
řepy – může dobře krmiti koně, krávy, jalový dobytek, prasata. Je
i dobrá sklizeň chmele. Mezi družstevníky je plná spokojenost,
pracovní morálka je velmi dobrá. Dodržují se agrotechnické normy, všechny práce dokončují se včas. Také sláma po kombajnech
z doby žní je všechna sebrána a zestohována. V předchozích letech
sebrat slámu ze strnišť, to býval těžký problém.

Zhodnocení sklizně

JZD v Kněževsi v roce 1959 se rozšířilo. Do JZD vstoupili všichni
zemědělci kromě Jakuba Vaňka, který jediný pokračuje v soukromém obhospodařování svých 2,70 ha polí, ač je 74 let stár. A proč
zůstal jediný mimo družstvo? Že všichni ostatní do JZD přešli dříve již, vysvětluje kupříkladu příjem kočího člena družstva Štěpána
Stáníka. Jeho čistý příjem za 1. republiky činil nejvýš 6 tisíc korun
ročně. V roce 1959 jeví se takto: za pracovní jednotky 24 186,40
korun, za neprobrané naturálie 2083,50 korun, příděl naturálií,
zrna za 1600 korun, příděl 4 q bramborů 200 korun, sklizeň z 50 a
záhumenky. Proto jediný Jakub Vaněk zůstal mimo JZD.

Rozšíření JZD

Za členy družstva se přihlásili: Anežka Patrovská, Zdeňka ČeNoví členové družstva
chová, Zdeňka Veselá, Božena Rolcová, Marie Štuksová, Jaroslava
Kounovská, Anna Milerová, Zdeňka Votýpková, Josef Pastor, František Louda. Celkem během roku bylo přijato 41 nových členů.
Všech členů je 266. Z nich 19 členů ve stáří do 25 let, 73 členů od
26 do 45 let, od 46 do 60 let 109, nad 60 let 71 členů.
Kde družstvo prospívá, přihlašují se za družstevníky také rodiny
Hodnocení činnosti JZD
z jiných obcí. Tak je tomu i v Kněževsi. Dobrá prosperita družstva
je podmíněná i dobrou nebo vzornou pracovní morálkou a u nás je
pracovní morálka všeobecně vzorná a proto i výdělky jsou velké.
Proto družstvo má vysoké fondy, také nedělitelný fond, fond
kulturní (přiděleno mu v roce 1959 110 tisíc korun), fond krmiv a
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osiv to nejlépe ukazuje. V roce 1955 činil 2 995 tisíc, v roce 1958
již 7 775 tisíc a v roce 1959 11 118 tisíc korun. Proto v roce 1959
družstvo mohlo vykoupiti traktorovou místní stanici od státní
správy. JZD splácí pravidelně investiční úvěry a každoročně podniká velké stavby.
Chmelařství Chmelařství u nás je ze všech oborů výroby nejdůležitější, ač nelze
podceňovat živočišnou a rostlinnou výrobu. V roce 1959 sklízelo
se 189,09 ha chmelnic, v tom je 12 ha výsazu a 11 ha jednoletých
chmelnic. Sklizeno bylo 169 403 q suchého chmele, ač plán předpokládal 1 593 q. Sklizeň z 1 ha činila 20,6 metrických centů a rok
nebyl sklizni nijak zvlášť příznivý.
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