Kněžekladský zpravodaj

Srpen 2020

Vážení spoluobčané,
od posledního zpravodaje na jaře, jsme již přeskočili celkem pěkné a tentokrát ani ne suché léto. Po dvou letech
nadměrného sucha bylo vody celkem dost. To je samozřejmě pozitivní a současně jsme si užili i příjemné teploty,
které moc nevybočovaly z průměrů. Teď nám léto pomalu končí a přichází podzim. Věřím, že se dočkáme také
příjemných teplot a pěkného babího léta.
Co již tak pozitivní není, je virová nákaza Covid-19. Ta nás od jara neopustila a máme signály, že opět nabírá na
síle a podzimní vlna pravděpodobně přijde. Je tedy na místě být obezřetní, vždyť máme nemocné již dosti blízko
nás v Týně nad Vltavou. Na místě snad není strach z potkávání lidí, ale musíme se připravit na opatření, které nás
pravděpodobně čekají a těmi jsou již dobře známé nošení roušek a dbalost na mytí a dezinfekci rukou. Jsem
přesvědčen, že komplikace s Covidem zdárně překonáme.
Jen pro malé připomenutí:
Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je
přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je
cca dva až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být také
provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů, svalů a objevují se i hlavně projevy kašle.
Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?
Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou. Zatím to
vypadá, že pro těhotné ženy zvýšené riziko není. Ukázalo se, že i u dětí, je podle dostupných informací virus
snášen dobře.
Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?
Dodržovat základní hygienická pravidla, často si mýt ruce a dezinfikovat si je dezinfekčním prostředkem. Nošení
roušek je určené zejména k ochraně okolí, tedy aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou.
Použitím běžných roušek se člověk před nákazou COVID-19 ochrání jen částečně, může však zabránit jejímu
dalšímu šíření v případě, kdy by byl sám již infekční.

Kultura - co již bylo
Omezení shromažďování z důvodu Covidu, nám samozřejmě s plánovanými kulturními akcemi velmi zamíchalo.
Některé byly posunuty a některé zcela zrušeny. První plánovaná akce se uskutečnila až v červenci a bylo jím
oblíbené Setkání občanů pod lipami. I zde platila povinná dezinfekce rukou a větší rozestupy, ale na dobrou
náladu před kulturním domem to nemělo žádný velký vliv. Účast byla celkem slušná, klobásky dobré a Ševětínka
hrála standardně výborně.
Další a to již mimořádnou akcí byl posunutý Myslivecký den v Horních Kněžekladech. Proběhl v sobotu 22. 8.
2020 odpoledne, a protože byl spojený ještě s jednou odloženou akcí, které bylo dětské odpoledne, vše se
uskutečnilo na sportovním hřišti ve Štipoklasech. Myslivci si připravili pro přítomné několik disciplín týkající se
myslivosti a života v lesích Jihočeského kraje. Předvedli výstavku lesních zvířat, zorganizovali soutěž ve střelbě ze
vzduchovky na terč a na běžícího divočáka. Snad nejobsazenější atrakcí byl skákací hrad, kdy pořadatelé museli
děti lehce usměrňovat, aby se divokými skoky nepřevrátil. Další zajímavou vložkou byla ukázka hasičské techniky.
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Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a nálada byla skvělá. Chtěli bychom poděkovat myslivcům za výborně
zorganizované odpoledne a týnským hasičům za ukázku techniky. V neposlední řadě chceme poděkovat
programu Oranžový rok 2020 Skupiny ČEZ za podporu a spolupráci.

Ševětínka na Setkání občanů pod lipami.
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Myslivecké odpoledne a skákací hrad.

Ukázka hasičské techniky se zapěněním přítomných dětí 

Kultura – co ještě bude
Do konce roku nám zbývají ještě poslední 3 akce.
1. Návštěva občanů na Infocentru ETE – 26.9.2020 v 10.00 hod.
2. Setkání seniorů žimutického regionu – 17. 10. 2020
3. Mikulášská nadílka,rozsvícení stromku– neděle 6. 12. 2020 od 14:00 hod.
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Velké investiční akce na rok 2020
Přes všechny potíže s Covidem a snižováním příjmů obcí a krajů, stále pokračujeme v realizaci investiční akce
obecní vodovod. Sledujeme veškeré reálné možnosti získání prostředků na budování vodovodu. Pro zvýšení šancí
jsme rozdělili akci na více etap a variant, s různou finanční náročností.
Finanční potřeba je v přibližných ceníkových číslech tato: Štipoklasy 3,2 milionu, Dolní Kněžeklady 6 milionů a
Horní Kněžeklady 5 milionů korun.
Z vyloženě finančních důvodů a také s přihlédnutím na situaci s veřejnými rozpočty, jsme ve spolupráci
s projektantem investiční akci rozdělily na několik etap. Rozpracovány máme 3 varianty a reagovat budeme
pružně dle potřeb vypsaných dotačních výzev.
Již v lednu jsme využili dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, 1. výzva pro rok 2020“ a podali žádost společně s další možností na MZe ČR. Zatímco na krajské
úrovni jsme byli úspěšní, na MZe ČR, kde jsou finance přiřazovány průběžně, zatím naše žádost nebyla vyřízena.
Dotačním programem Jihočeského kraje jsme obdrželi 1 650 000 Kč, částku potřebnou pro realizaci vodovodu ve
Štipoklasech. Ve veřejném výběrovém řízení jsme vysoutěžili cenu díla v celkové hodnotě 2 930 888 Kč včetně
DPH, s realizátorem díla ECO CB s.r.o. Hlavní vodovodní řád je koncem srpna ve Štipoklasech dokončen a
v nejbližších týdnech proběhne kolaudace. Následovat bude realizace přípojek a zprovoznění kompletního
vodovodního řádu.

Zahájení v jedné části obce máme tedy velmi úspěšně za sebou. Pokračování bude v realizaci dalších částí obce –
Dolní Kněžeklady a Horní Kněžeklady. Ideální by byl souběh obou děl, ale z výše celkové potřeby peněz na obě
vesnice je velmi pravděpodobné ještě další rozdělení. Stále sledujeme reálné možnosti získání finančních
prostředků, prověřujeme možnou úspěšnost našich žádostí a věřím, že budeme úspěšní. Čím dříve tím lépe !
Velkou nevýhodou je velká vzdálenost hlavního vedení vodovodu Bukovské vody a délka vodovodního přivaděče
do obcí. To se v první řadě týká Dolních Kněžeklad, kde je připojovací místo až u Žimutic. Obdobně je tomu i u
Horních Kněžeklad, kde přivaděč je projektován dubovou alejí.

Volby 2020
Vážení spoluobčané, podle § 27 odstavce 1 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů, si vás
dovoluji informovat o konání voleb do zastupitelstva kraje, které se konají v pátek 2. října a v sobotu 3. října
2020.
Volební místnost je pro obce Horní Kněžeklady, Dolní Kněžeklady a Štipoklasy umístněna v přísálí kulturního
domu v Horních Kněžekladech č. p. 25. Dovoluji si dále upozornit na povinnost prokázat okrskové volební
komisi totožnost a státní příslušnost platným osobním dokladem (Občanský průkaz nebo Cestovní pas).
Další podrobnosti budou vyvěšovány na úředních deskách obecního úřadu.

Na závěr srpnového Kněžekladského zpravodaje bych chtěl všem občanům popřát mnoho pevného zdraví
v následujícím podzimním času a hodně radosti z každodenního běžného života.
Josef Drn-starosta obce
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