lová. Zdravotní středisko je v domě čp. 21 v prvním poschodí. Je to
dům státní spořitelny. V přízemí této budovy je pobočka, úřadovna
státní spořitelny. Úřaduje se tam třikrát týdně po 2 hodinách.
Mnoho se na způsobu života v posledních letech změnilo. Bývalo
Hospody
v Kněževsi 7 hospod jako živností hostinských. Tam se popíjelo
celé dny a často dlouho v noci. Ubíjelo se tak mnoho času, který
se mohl lépe využít, utrácelo se zbytečně mnoho peněz. Hostinský
neměl volné chvíle pro sebe celý den, vlastně celý týden ani ve dne
a ani obyčejně do půlnoci. Dnes jsou v Kněževsi jen 3 pohostinství,
kde zaměstnanci Jednoty, lidového spotřebního družstva v Rakovníku, mají v týdnu 1 volný den celý a denně nejsou zaměstnáni
celý den. Třeba od 9 do 13 hodin, pak od 16 do 22 hodin. Občané
zvykli na to, a odvykli dlouhohodinovému vysedávání v hostincích
a neužitečnému promarňování času.
Potravinářských potravin je nyní mnohem méně než bývalo. Jen 2,
Potraviny
místo dřívějších 5. Prodejní doba v nich je také jen osmihodinová, a
lidem, když na to zvykli, to dobře hoví. Potravinářská samoobsluha v
čp. 20 je pěkně upravena, je v ní velký obchodní obrat a za den se vystřídá tam alespoň 300 nakupujících, leckdy mnohem více, a je tam
jen 1 až 2 zaměstnanci k celému řízení tohoto moderního podniku.
Pro drobné potřeby obyvatel, jako opravy v domácnostech, třeba
vodovodů, pump, ohřívacích těles, elektrického vedení, hodin,
rádií, šatstva, obuvi, prádla, domků, střech, okapních žlabů, plechových nádob, koupacích van a podobně, je zařízena „služba
lidu“, to jsou domácí dílny, které tyto služby pro obyvatele místní
a i z obcí sousedních konají. U nás je takových dílen zatím celkem
8: zámečnictví - zaměstnán Frant. Kreisl, důchodce, klempířství zaměstnán Gašpar Majtan, důchodce, fotografování - zaměstnána
Albína Koubková a její muž, důchodci, oprava hodin a rozhlasů
- zaměstnanec Ant. Palkoska, pracuje po pravidelném zaměstnání
jako krmič JZD, obuvnictví - zaměstnán Ant. Šorsák, důchodce,
člen JZD, krejčovství - zaměstnán Josef Vachtl, který je pravidelně
zaměstnán jako hlídač, mandlování prádla - zaměstnána Marie
Chlupsová, jinak pravidelně pracující krmička v JZD, převinování
elektromotorů - provádí Josef Česal a Miloslava Česalová, zaměstnanci dobře prosperující kovoprůmyslové prodejny, výroba drátěného pletiva ze starého chmelničního drátu nebo z drátu pozinkovaného, nového - provádí Anna Kreislová.

Služby lidem

K těmto službám lidu paří i práce zedníků na opravách domků,
Řemesla
přístavbách světnic a verand, dělání fasád a nahazování domků
omítkou, vyměňování oken a podobně. Ti všichni pracují po pravidelném denním zaměstnání v některém stavebním podniku.
Nejdůležitější organizací v obci je Komunistická strana Československa. Řídí politický, hospodářský, kulturní život v obci. Jejím
předsedou byl v první polovině roku soudruh František Ledvinka,
v druhé polovině roku soudruh Josef Kučera z čp. 247.
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1. máj KSČ pořádala oslavu 1. máje. Oslavy se zúčastnily všechny politické i nepolitické organizace místní, školy, všechny závody: Kulturní
klub, komunistická strana školy se svým předsedou s. Jar. Junkem,
komunistická strana závodu Chema, zaměstnanci Jednoty, členové
požárnického sboru, spolek baráčníků, spolek invalidů, rada žen,
místní učitelé se žactvem a funkcionáři JZD s předsedou s. Josefem
Černohlávkem.
Do Rakovníka se nešlo pěšky, jako to bývalo v dřívějších letech.
Z Rakovníka přijely autobusy, jely traktory družstva a také koňské
potahy. Průvod veden byl kapelou řízenou kapelníkem Laubrem.
Zpět byli účastníci přivezeni podobně.
Funkcionáři Předsedou kulturního klubu je soudruh Josef Seifrt, vedoucí školní
kuchyně Miluše Haunerová, ředitelem školy v 1. polovině roku s.
Kar. Burda, v II. polovině s. Josef Seifrt, předsedou spolku baráčníků Lud. Fojtík, vedoucím traktorové stanice soudr. Zdeněk Mráz,
vedoucím zdravotního střediska MUDr. Emil Doležal, vedoucím
zubního ambulatoria (neuvedeno).
Nové stavby Nové stavby v roce 1960: JZD vystavělo velkou sušárnu chmele při
hospodářských budovách majetku místního národního výboru
čp. 123, a to při jižním štítu této budovy, sušárna má 3 komorové
sušárny. Rok předtím právě při této budově čp. 123 bylo místním
národním výborem povoleno přistavěti také nové velké sušárny při
severním štítu této stavby čp. 123, a to o 2 komorách. Ve škole začalo
se se stavbou ústředního topení. Lud. Vítovec přestavěl svůj domek
čp. (neuvedeno). Domek čp. 115 manželé Šímovi zbořili a připravují
ke stavbě nového domku. Družstvo zařídilo velmi pohodlný byt pro
svého zaměstnance Stanislava Hrbka v I. poschodí domu čp. 35.
Představenstvo JZD Představenstvo JZD u příležitosti 10. výročí založení družstva
děkuje na výroční schůzi družstva všem průkopníkům a pracovníkům, kteří se o JZD zasloužili, čestným uznáním.
Ocenění In memoriam dostali čestná uznání za zásluhy o rozvoj a výstavbu
družstva: Václavík Josef, zakládající člen a pokladník, který svou
pečlivou finanční politikou dal pevné finanční základy hospodaření družstva. In memoriaqm byli vyznamenáni zakládající členové:
Tůma Rudolf, který přešel do JZD od ČSD, a drobný zemědělec a
družstevník Mach Jaroslav. Čest jejich památce.
Další ještě dostali čestná uznání za zásluhy o rozvoj a výstavbu,
jako členové přípravného výboru JZD: Konvalinka Karel - pracuje
nyní jako agronom, pracoval ve funkci předsedy přípravného výboru a pak předsedy JZD. Představenstvo uděluje s. Konvalinkovi
čestné uznání za zásluhy o rozvoj a výstavbu družstva.
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Brabec Václav - pracoval ve funkci místopředsedy přípravného výboru a jako skladník v družstvu. Ležela na něm všechna starost, jak

