Pomoc zemědělství Nábor do zemědělství byl splněn na 107 %. Jako každoročně, tak i
letos se žáci věnovali pěstování chmelových kořenáčů. Za vypěstovaných 12 tisíc kusů obdrželi 16 000 korun, které věnovali většinou
na zvelebení školy. Žáci 9. třídy společně česali chmel a vypomáhali zdejšímu JZD při zavádění chmele a okopávání řepy. Žáci II.
stupně byli též vybírat brambory v JZD Svojetín.
Zaměstnanci školy V závodní organizaci KSČ bylo 5 členů. Na výborových i členských
schůzích se řešily problémy školy, týkající se hlavně výchovy a vyučování žáků, dále výstavby školy. Stranického školení se zúčastňovali všichni učitelé i bezpartijní. Na školu byli nově přiděleni noví
učitelé. Ze sboru odešli Milada Procházková do důchodu, Marie
Šrámková se odstěhovala s manželem do Berouna.
Přednášky, školení, Během roku uspořádány byly různé přednášky, oslava 1. máje, 9.
zájezdy května. 8. května uspořádal zdejší Svaz mládeže „máje“. Odpoledne
byl průvod obcí a večer veselice. Dále byly různé zájezdy, veřejné
schůze, politická školení. JZD mělo Družstevní školu práce pro
výrobu živočišnou i rostlinnou. V předvečer 7. listopadu byl velký
lampionový průvod obcí.
Zahrádkáři Byl založen spolek zahrádkářů (Československý ovocnářský a
zahrádkářský svaz), který na podzim udělal pěknou výstavu ovoce
v budově MNV. Při Kulturním klubu JZD byl založen fotbalový
oddíl, který ihned začal vyvinovat činnost, a hudební kroužek.
Jeho vedoucím byl ustanoven s. Jaroslav Rajs.
Školení CO Školení CO provádělo se v listopadu 1962. Bylo 7 večerních přednášek. Pořadatel byl MNV. Přednášel tajemník MNV s. Vachtl,
s. Dykast, s. Slavík, s. Hendrych, zdravotnice s. Janoušková a s.
Rajsová.
Samoobsluha 1. dubna odešel ze samoobsluhy s. Klouček a nastoupila s. Benešová jako vedoucí a s. Izajová co pokladní.
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Narození V roce 1962 se narodilo 14 dětí. Všechny byly vítány Sborem pro
občanské záležitosti a místním národním výborem do Kněževsi
jako noví občánkové. Jsou to:
Trávníčková Drahuše, narozená 9. ledna 1962, matka Josefa, krmička, otec Josef, traktorista, Kněževes 82.
Litomiská Marcela, narozená 23. ledna, matka Jaroslava Litomiská,
členka JZD.
Konopásková Jana, narozená 26. ledna, matka Libuše, úřednice
ONV v Rakovníku, otec Zdeněk, technický úředník v Rakovníku.
Holátková Lenka, narozená 4. února, matka Zdeňka, v domácnosti, otec Ladislav, horník, Kněževes 276.
Bechnerová Věra, narozená 9. února, matka Věra, úřednice, otec
Bohumil, zámečník, Kněževes 78.
Čechák Josef, narozený 7. března, matka Alena, v domácnosti, otec
Josef, kovář JZD, Kněževes 95.

Vondruška Miroslav, narozený 11. března, matka Miluše, otec
Stanislav, člen JZD.
Vait Rudolf, narozený 6. května, matka Jaroslava, švadlena, otec
Rudolf, zámečník, Kněževes 194.
Beranová Libuše, narozená 26. května, matka Alena, otec Milan,
člen JZD, Kněževes 108.
Staňková Lenka, narozená 19. června, matka Zlata, učitelka, otec
Karel, zámečník JZD, Kněževes 67.
Patrák Josef, narozený 2. června, matka Jiřina, otec Josef, člen JZD,
Kněževes 41.
Kuklík Martin, narozený 9. června, matka Zdeňka, otec Karel,
instruktor Jednoty, Kněževes 351.
Klučková Štěpánka, narozená 7. srpna, matka Jaroslava, otec Štefan, horník, Kněževes 76.
Hammerschmiedová Hana, narozená 19. prosince, matka Anežka,
otec Jindřich, horník, dítě se narodilo po smrti svého otce.
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