14. 5. 1960 - František Mikát, narozen 26. 11 1938 v Strakonicích,
nástrojař v Novém Sedle, a Charlotta Fialová, narozená 29. 6. 1938
v Novém Sedle, dělnice.
2. 7. 1960 - František Ouřada, narozený 25. 4. 1924 v Miličově,
okres Rakovník, družstevní zemědělec, a Zdeňka Veselá, narozená
31. 10. 1927 v Ruzyni, knihařka.
17. 12. 1960 - Jiří Kejla, narozen 27. 3. 1937 v Rakovníku, rozvedený, soustružník kovů, a Věra Palkosková, narozená 6. 2. 1939 v
Kněževsi, rozvedená, družstevní zemědělka.
23. 12. 1960 - Václav Ransdorf, narozený 12. 3. 1938 v Kněževsi,
horník, a Anna Šindlerová, narozená 14. 2. 1942 v Chrášťanech,
zdravotní sestra.

1961
Počasí v roce 1961. Bylo během celého roku poměrně chladno, jen
málo dní, byť v letních měsících dosáhlo vyšší teploty. Pokud se
počasí týče, byl rok 1961 velmi podobný roku 1960. Počasí ovlivňuje úrodu na polích a polní úroda ovlivňuje úspěchy ve stájích,
a to jak dávky mléka, masa, je ní závislý zdar a úspěchy v celé živočišné výrobě, také v plnění snůšky vajec.

Počasí

A přece úroda v roce 1960 byla větší, ať sklizeň obilná, tak sklizeň
Úroda
okopanin a chmele. Byla značně menší úroda bramborů, píce a
chmele zato v roce 1961. I odměna za 1 pracovní jednotku byla v
roce 1961 menší, s prémiemi činila 26,50 Kčs, kdežto v roce 1960
bylo s prémiemi 35,60 Kčs (prémie na jednu jednotku byla 10 Kčs).
Zaznamenávám teploty během roku, jak se jevily. Tak v lednu byla
poměrně mírná zima, takřka bez sněhu, deštivo, v noci teplota
jen někdy 10 stupňů pod nulou a nejčastěji během dne jen 2 až 3
stupně pod nulou a mnohdy 0 stupňů. Podobně to bylo v únoru,
deštivo, mlhavo, na cestách bláto, jen někdy slabý led na rybníce,
děti a dospělí led neužili.
V březnu bylo, myslíme-li na březnové údobí, neobyčejně teplo,
zřídkakdy ukazoval teploměr pod 0 stupňů, ve dne bývalo 10 až 12
stupňů nad nulou. Bláta proto bývalo dost a dost. Ve dnech 5., 6.,
7. dubna ukazoval teploměr 24 a 26 stupňů, v noci 3 a 4 stupně. 8
a 9 dubna poněkud chladněji, kolem 17 stupňů a přeháňky, další
dny 18 až 21 stupňů ke konci dubna chladněji, ale přece 16 až 17
stupňů tepla.

Teploty

Protože během dubna a už předtím v březnu noční mrazíky nebyly, Úroda ovoce
stromy již v dubnu byly obaleny lupením a květy. Většina stromů
odkvetla již v dubnu. Květů bylo mnoho jak na švestkách, tak na
hruškách i jabloních a třešních. Několikrát však do květů pršelo,
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tak 1 týden v této době trval stálý déšť. Proto se to později ukázalo
na úrodě stromů. Byla velká úroda švestek, nebylo však hrušek
a ani takřka jablek. Ani třešní nebylo mnoho. Zavinily to hlavně
dubnové trvalé deště.
Práce v polích Přišel měsíc květen. Je dosti studený. Od 7. května bývají v noci
3 stupně tepla, ve dne nejvýš 12 stupňů. V těch trvají přeháňky jedna
za druhou celou řadu dní. Z té příčiny se práce v polích opožďují.
Kupř. v prvním úseku krájejí brambory na semena teprve 10. května
a sázejí je až 20. května. To ovšem způsobilo, že úroda bramborů
byla velmi malá. Byly brambory sotva na splnění dodávky podle výkupního plánu a pak pro družstevníky, kteří měli svoji záhumenku
ve společné výrobě. Bramborů ke krmení prasat nezbylo.
1. máje Oslava 1. května. V 6 hodin hraje hudba po Kněževsi „budíček“. V 7
hodin je sraz před budovou s kancelářemi místního národního výboru. Sešli se obyvatelé Kněževsi, lidé mladí i staří, ženy i muži, žáci
kněževeských škol i učitelé, členové různých spolků, družstevníci a
družstevnice. Pochodem po Kněževsi za zvuků hudby jde se po obci
na okraj Kněževsi až k Chemě. Tam čekaly již autobusy a vyzdobená
nákladní auta kněževeské traktorové stanice a odvážejí všechny ke
slavnostnímu pochodu náměstím Rakovníka a ke slavnostnímu projevu před radnicí. Odpoledne se kněževeští zúčastnili v Rakovníce
veselice a večer v Kněževsi zábavy s tancem v sokolovně.
Máje Osmého května pořádal Sokol máje. Odpoledne hrála hudba po
obci od májky jedné ke druhé. Ty májky, to jsou mladé břízky,
zasazené během noci před obydlí rodin, kde je svobodné děvče, ať mladé nebo starší; pochodující mládež před těmi májkami
tančí, hudba hraje jednu písničku a vyznamenané děvče přichází
s příspěvkem pro hudebníky (bývalo 50 korun, třeba i 100 korun)
Večer se tančí v sokolovně. Devátého května rovněž se oslavuje. Je
sraz před místním národním výborem, hraje domácí kapela a za
jejího doprovodu pochodem po obci odcházejí občané k památníku padlých. Tam hraje hudba a má projev předseda místního
národního výboru Karel Konvalinka. Okolí pomníku bylo předtím
pěkně upraveno spolkem místních invalidních důchodců.
Výstava K. Váchy Od 28. března do 10. května vystavoval akademický malíř
K. Vácha v přízemních místnostech místního národního výboru
vedle kanceláří pošty svoje obrazy. Mnohé bylo pozoruhodné,
umělecky hodnotné. Zvláštní však, že pro toto umění, ač na výstavu bylo několikrát upozorněno rozhlasem, neprojevil se opravdový
zájem a návštěvníků dostavilo se poměrně málo.
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Výstava místních Naproti tomu, když od 17. května do 3. června 1961 byla tu výmalířů stava lidového umění, obrazů místních umělců amatérů, zájem
a zvědavost k tomu přivedly celé čtyři stovky diváků. Většinou
to byly obrazy provedené olejem na plátně, některé na takzvané
lepence. Vystavovali Zdeněk Mráz 4 olejomalby, V. Brůha 7 olejo-

maleb, Josef Králička 6 kusů, Josef Hauner 4 olejomalby a přes 20
perokreseb, ponejvíce kreseb historického rázu, třeba staré rychty
stavěné na počátku 14. století, i s budovami k ní náležejícími, totiž
krčmou jednopatrovou budovou o 10 světnicích v 1. patře, čp. 102,
a masným krámem a i pekárnou, pravděpodobně při dnešním čp.
24, vedle rychty samotné. Mnohé z těchto perokreseb jsou uvedeny v této knize. A tyto perokresby těšily se největšímu zájmu.
Pak vystavoval na 30 kusů olejomaleb zdejší Jos. Šilhánek. Jeden
takový obraz vystavoval Václav Kameník z čp. (neuvedeno). Umění
místních umělců amatérů těšilo se mnohem většímu zájmu než
značně hodnotnější umění rakovnického malíře jistě jen proto, že
tu byl zájem o práce domácích občanů, všem v Kněževsi známých,
před občanem, který osobně byl tu málo znám.
Z perokreseb Josefa Haunera byl zájem o skicu horní brány z doby, Perokresby J. Haunera
kdy Kněževes byla zcela uzavřenou obcí, o skicu krčmy č. 102,
masného krámu, domků zcela typických ze dřeva čp. 115 a č. 6.
Oba tyto domky byly zbořeny brzy po naskicování. I obrázky domků č. 26, 27, 28, 29 a 30 jsou pozoruhodné.
Vzájemné zájezdy. To jsou vzájemné zájezdy, vzájemné návštěvy.
Naši, ovšem myslím naše kněževeské, zajíždějí do ciziny, do Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Rumunska, Demokratické německé
republiky, oni zase k nám. Je to všeobecné poznávání světa, různých
světadílů, různých států, životních a politických poměrů v nich. JZD
Rudý říjen samo k tomu poskytuje značných peněz a příležitostí.

Zájezdy

Bylo v únoru 1961, kdy do Kněževsi přijeli soudruzi, a to Dita Skálová a Vladimír Merhaut. Oznámili, že přijeli proto, aby udělali pro
rozhlas jednohodinovou relaci. Nejprve se informovali na místím
národním výboru všestranně o poměrech, životě, práci, kulturním
životě obce, blahobytu občanů, zejména družstevníků, kteří pracují
doma v Kněževsi na polích, ve stájích, v kancelářích, jak žijí po
práci ve svých bytech, jak je mají zařízeny. Ovšem pozornost věnovali plně i těm, kteří dojíždějí denně za prací a výdělkem mimo
Kněževes, do továren nebo jako horníci do dolů v okolí Rakovníka
a podobně, třeba jako prodavačky v obchodech, úředníci a kancelářské síly na úřadech, v závodech.

Rozhlasová reportáž

Také se zajímali o školy - školu mateřskou, národní, celou devítiletku, o místní prodejny, textilní, potravinářské, průmyslové, pohostinství, též o všechny výrobny, opravářské dílny, mechanizační
středisko JZD, traktorovou stanici družstva.
Látku takto sebranou chystali se během několika dní zpracovat
a pak v jednohodinové relaci v rozhlase dát vysílat.
Pro lepší svoje informace dotázali se po obecní kronice. Přítomný
kronikář, zaměstnaný v kanceláři místního národního výboru,

Zájem o kroniku
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