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Vysoké fondy JZD v Kněževsi opět v roce 1960, tak jako v roce 1959, má značně
vysoké fondy, jen fond kulturní obnáší 80 tisíc korun a je využíván
opět, jak mnozí soudí, jednostranně, vyčerpává se ponejvíce na
pořádání divadelních zájezdů, a to často i v době žňových prací, do
Prahy nebo Kladna, také na zájezdy po Československé socialistické republice, často dvoudenní, k přehradám, jako k přehradě na
Lipnu, na Orlíku nebo k Blatenské přehradě.
Zájezdy Na zájezdy takové půjčuje autobusy Státní autobusová doprava
v Rakovníku. Cestovné, vstupné a podobné výlohy jsou pro členy
JZD zdarma. Proto družstevnice a družstevníci rádi jezdí. Vyskytují se však často hlasy, že by mělo se peněz kulturního fondu využívat všestranněji, třeba také jako příspěvek na úhrady staveb jako
kulturního domu nebo stavby sálu kina, protože v nynější sokolovně je jeho umístění zcela nevhodné a nedostatečné.
Kulturní klub Činnost Kulturního klubu JZD v Kněževsi je jen velmi skrovná a
také jednostranná. Vedoucí kulturního klubu je ředitel školy Josef
Seifert, ale jen jeho hokejový klub, jedna složka, tělocvičné jednoty zdejší, se ponejvíc projevuje, sportují, konají zájezdy k různým
hokejovým zápasům, za nimiž jedou třeba do Chomutova, Kladna
a podobně. Jinak neprojevil se kulturní klub vážně, nejvíce se mu
vytýká, že nedokázal poslat a připravit členy Sokola k vystoupení na
státní Spartakiádě vůbec, ani nějakou malou skupinku cvičenců.
Cesty do zahraničí Během roku 1960 vypraveno bylo vždy několik členů JZD na delší
zájezdy, tak do SSSR, do Německé demokratické republiky, do Maďarské republiky, do Polska, do Tater také. Takové zájezdy těšily se
všeobecnému zájmu. Účastníci jich rádi vyprávěli o svých zážitcích
z cest na dvou veřejných schůzích, připravených Sborem pro občanské záležitosti. Vypravování byla zcela různorodá podle povahy
vypravěčů, některá vyvolávala veselý smích.
Volby Volby konané 12. června 1961, a to do místního národního výboru, do okresního národního výboru, do krajského národního
výboru, do národního shromáždění.
Volby do MNV K volbě do místního národního výboru v Kněževsi bylo zapsáno
813 voličů. Hlasovací lístky byly vydány 802 voličům. Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 800, počet odevzdaných pro
místní kandidáty byl 799. Volebních obvodů bylo 20, zvolených
poslanců do MNV též 20.
Složení výboru Z nově zvolených členů do místního národního výboru je: 11 členů
JZD, z toho 14 mužů, 3 dělníci a 6 žen, 6 ostatních pracujících.
Průměrný věk členů MNV je 43 roků. Do místního národního
výboru bylo zvoleno 20 poslanců.
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Usnesení MV KSČ ze dne 16. června 1960 ke
členění a kádrovému obsazení MNV v Kněževsi:
Stranická skupina: Karel Konvalinka (předseda), Rudolf Vachtl, Marie Dondová, Zdeněk Růžička, Josef Kučera, čp. 168, Josef
Kučera, čp. 247, Frant. Louda, Marie Pertlová, Milada Poláková,

Členení MNV,
stranická skupina
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Zdeněk Kaut, Antonín Polánek, Vlastimil Hrbek, Anna Balašová.
Předseda MNV: Karel Konvalinka. Tajemník: Rud. Vachtl.
Plánovací Plánovací a finanční komise: Zdeněk Růžička (předseda), Frana finanční tišek Louda, Zdeněk Kaut, Marie Pertlová, Josef Hauner, čp. 268,
komise Konopásková Libuše, Jiří Bazika a Luděk Bazika. K ní je připojena
komise pro místní hospodářství – předseda Zdeněk Kaut.
Zemědělská komise Komise zemědělská: Václav Konopásek (předseda), Vlastimil
Hrbek, Miroslav Ulrich, Ludvík Franěk, Zdeňka Čechová, Emil
Havránek, František Jiřík a Dagmar Foldová.
Školská Komise školská a kulturní: Marie Dondová (předsedkyně), Ant.
a kulturní komise Polánek, Milada Poláková, Kamila Bížová, Alois Vrábík, Jaroslav
Junek. K ní je připojena komise sociální a zdravotní – předsedkyně
Milada Poláková.
Komise výstavby Komise výstavby: Josef Kučera, čp. 168 (předseda), Václav Martínek, Josef Kučera, čp. 247, Anna Balašová, Antonín Franěk, František Ledvinka. K ní je připojena komise pro místní bezpečnost
– předseda Josef Kučera, čp. 247.
Rada MNV Rada místního národního výboru skládá se z předsedy a tajemníka
a ostatních předsedů jednotlivých komisí, a to: Zdeněk Růžička,
(Rudolf Vachtl), Václav Konopásek, Marie Dondová, Milada Poláková, Josef Kučera, čp. 168, Zdeněk Kaut, Josef Kučera, čp. 247.
Sloučení JZD Po volbách dne 15. září 1960 sešla se slučovací komise v kanceláři
MNV v Kněževsi, aby projednala sloučení Jednotného zemědělského družstva v Kněževsi a JZD v Přílepích. Slučovací komise skládala se ze zástupců obcí a obou družstev, její předsedou byl zvolen
s. Ledvinka. Druhá schůze slučovací komise konala se v Přílepích
16. září 1960. Tam byl přijat návrh, aby družstvo v Přílepích bylo
nadále pokládáno za třetí výrobní středisko. Na první a druhé
výrobní středisko dělí se celé družstvo v Kněževsi. Pro společné
družstvo byl přijat návrh, aby nárok na padesátiarovou záhumenku
měla rodina družstevníka, která za rok odpracuje alespoň 300 pracovních jednotek. Která rodina nedosáhne 300 jednotek, má nárok
jen na 35arovou záhumenku.
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Společná činnost Hned byl také vypracován společný agronomický plán na příští
společnou sklizeň a společné osevní postupy. Navrženi byli též
příští funkcionáři společného družstva, a to: s. Fr. Ledvinka jako
předseda, s. K. Konvalinka za úř. místopředsedu. Za vedoucího
účetního Jiří Bazika, za účetního ekonoma Frant. Fröhlich, za agronoma s. Lux, za vedoucího přísunu krmiv Voj. Panoška, za rostlinolékaře Vlast. Hrbek, jako vedoucí zootechnik Rud. Vostrý.
Společné hospodaření začne od 1. ledna 1961. Název společných
družstev bude Jednotné zemědělské družstvo Rudý říjen.

