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ORANŽOVÝ ROK 2014  -  Generální sponzor akcí je  SKUPINA ČEZ 
         

Vážení spoluobčané, 
druhou akcí Oranžového roku 2014 v naší obci bylo Setkání občanů k 696. výročí 
založení obce a 100. výročí narození nejstaršího občana. 
Poslední červnový víkend, byl v Horních Kněžekladech ve znamení stých výročí. Setkání 
občanů se neslo v duchu počátečních let 20. století.  
Kněžeklady v roce 1914 byly na tehdejší dobu velmi pokrokově smýšlející vesnice a tak 
se na jaře 1914 pořádala veřejná sbírka na vybudování pamětní sochy Jana Husa. Tato 
výstavba směřovala k pětistému výročí upálení mistra Jana. Sochu měl zhotovit a 
následně zhotovil, místní rodák sochař Václav Švec. 
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Současně se 27. června 1914 v Horních Kněžekladech narodil nový občánek, maličký 
Pepíček Vachů. Celý slavnostní sobotní den byl plánován k oslavě stého výročí narození 
pana Josefa Vacha. Osud tomu však nechtěl a tak pan Vach, v sobotu 14. 6. 2014, 13 dnů 
před svými stými narozeninami, náhle zemřel. Do poslední chvíle plně mobilní a při 
plném vědomí.  Setkání občanů k výročí narození se tedy částečně změnilo na pietní akci 
k uctění památky nejstaršího občana Horních Kněžeklad. Symbolickou minutou ticha 
uctili přítomní památku pana Josefa Vacha. 
 
Archivní foto ze Setkání rodáků 25. 5. 2013 
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Slavnostní den se velice vydařil. Kulturní dům byl plně obsazen a volná místa se hledala 
jen těžko. Přednášely místní děti, tancovala děvčata z Týna nad Vltavou a své vystoupení 
měl také umělecký soubor Blaťák ze Ševětína.   

 
 
Slavnostní projev pronesl starosta Josef Drn, kde zrekapituloval uplynulé období a 
poděkoval za práci všem aktivním spoluobčanům a ocenění se dostalo také bývalé 
starostce a starostům obce.  

   
 
Dobré jídlo zajišťovalo Řeznictví Hlaváček z Veselí nad Lužnicí a o obsluhu a nápoje se 
staralo Pohostinství Hrdličková z Modré Hůrky. Generálním sponzorem celé akce byla 
Jaderná elektrárna Temelín ze Skupiny ČEZ. 
 
  


