Kněžekladský zpravodaj č.2
Říjen 2012
Vážení spoluobčané, léto je nenávratně pryč a další čtvrtrok prošel našimi obcemi.
Sluníčko už tolik nehřeje, večer si rádi zatopíme, a tak přišel možná čas, abychom se trochu
s chýlícím se koncem roku zamysleli, co se u nás vlastně událo. Myslím, že poslední čtvrtletí
bylo docela akční a udělalo se dost práce. Dovolím si zrekapitulovat proběhnuté události:

Neinvestiční akce 2012.
1. Oprava chodníku v Dolních Kněžekladech
Ve výběrovém řízení vyhrála fa. Bekera, která se vítězně zúčastnila i výběrového řízení ve
Štipoklasech. Tím bylo možné obě akce spojit a betonovou suť z chodníku použít jako podkladový
materiál pod zpevněnou plochu pod kontejnerem. Tím jsme trefili dvě mouchy jednou ranou-měli
jsme kam uložit odpadní materiál a ušetřili jsme trochu peněz za kámen. Chodník je v délce 95 m,
včetně opravy vstupu do čekárny. Celková cena díla 137 851 Kč.
2. Rekonstrukce odpadového hospodářství a návsi ve Štipoklasech
Tato akce vytvořila zpevněnou plochu pod kontejner, nový kontejner, upravily se prostory kolem
kontejneru a návsi, zrekonstruovala se autobusová čekárna. Celý prostor se pokácením smrků u
trafa projasnil, zlepšil se výjezd z obecní komunikace. Úplné dokončení bude osetím a osázením
zeleně na jaře příštího roku. Celková cena díla 332 801 Kč. Projekt byl financován z nadačního
příspěvku Nadace ČEZ.
3. Rekonstrukce pánského WC kulturního domu a pódia
Celá akce byla rozdělena na dvě etapy. Rekonstrukcí prošlo pánské WC a vstupní umývárna. Na
provedení prací byla vybrána fa. Shanti Ray. Cena opravy 137 000 Kč. Druhou částí byla výměna
podlahy na pódiu, které bylo červotočem úplně rozežrané. Tuto akci vysoutěžila firma Zach za
cenu 54 690 Kč. Celkem oprava KD stála 191 690 Kč.
Nové pánské WC
Pódium

4. Bezdrátový obecní rozhlas
Na závěr roku se nám ještě podařilo zajistit financování pro vybudování nového bezdrátového
rozhlasu do všech částí naší obce. Peníze dostaneme ve výši 70 % z celkové potřebné částky, která
činí po veřejné soutěži 149 000 Kč. Práce by měly být zahájeny začátkem listopadu, protože
schvalovací proces na Zemědělském integračním fondu byl velmi zdlouhavý. Náš projekt byl
nakonec vybrán k realizaci.
Mimo tyto větší akce jsme zajišťovali ještě další menší, ale také potřebné. Dodělalo se 9 m
kanalizace ve Štipoklasech, opravil se propadlý chodníček ke kapličce v Dolních Kněžekladech,
prořezala se dubová alej, opravila se silnice v Horních Kněžekladech, dále podélným kanálem
odvodníme silnici před Zemanů a ještě mnoho dalších malých oprav.
Také jsme začali udržovat návsi obcí častějším sečením pomocí naší malé mechanizace. Tady bych
chtěl poděkovat všem, kteří aktivně pracují na údržbě obcí např.: paní Anně Jindrové, Tomovi
Drnovi nebo Pepovi Novotnému. Jsem přesvědčen, že vzhledu to prospívá a kupodivu to, oproti
dřívějšku, zase tak moc obecní pokladnu nezatížilo.

Kultura – co bude v nejbližší době
Posvícenská veselice 3. 11. 2012
Srdečně zveme všechny občany a přátele na tradiční posvícenskou zábavu. K tanci a
poslechu bude hrát dechová hudba Hartmanická muzika. Začínáme od 19:00 hodin a
věříme, že bude sál praskat ve švech.
Setkání s Mikulášem 2. 12. 2012
Poslední kulturní akce letošního roku. Odpoledne plné her pro děti, v podvečer přijde hodný
Mikuláš a rozverní čertíci s nadílkou pro hodné děti. Vezměte děti nebo vnoučata a přijďte
se podívat.

Kultura – co bylo
Sportovní odpoledne 2. 6. 2012
Počasí bylo tentokrát trochu nestálé a tak byl
pro případnou nepřízeň postaven velký stan.
Akce byla zahájena ve 14.00 hod. dětskými
sportovními soutěžemi. Celkově se sešlo 17
dětí. V letošním roce jsme soutěžili ve 12
disciplínách. K tradičním soutěžím jako je:
házení míčkem do šaška, srážení kuželek,
přetahování, kolo štěstí, kop na bránu a běh,
byla zařazena střelba se vzduchovkou, která
byla hned nejoblíbenější disciplínou. Na závěr
přijeli na ukázku hasiči z Týna a děti si
zkoušely stříkání s proudnicí a také se projely
za zvuků sirény. Celými Štipoklasy se neslo
houkání klaksonu, sirény a blikaly majáky.
Dokonce i počasí se nakonec vydařilo sluníčko vysvitlo a vítr se utišil.

Odpoledne bylo završeno grilováním klobás,
buřtů a párků. O občerstvení se staralo
pohostinství Bohunka Hrdličková z Modré
Hůrky.

Posezení pod lipami 6. 7. 2012
Počasí bylo skoro již tradičně velmi nestálé,
dopoledne krásně svítilo sluníčko a
v podvečer se
začalo zatahovat a před zahájením opět silně
pršelo. To byl také hlavní důvod, proč byla
akce přesunuta do kulturního domu. Přes
nepřízeň počasí byla účast velmi silná,
kulturní dům byl téměř plný a večer se již
volná místa musela hledat a tak někteří využili
zlepšení počasí a
usadili se venku pod sochou Jana Husa. Což
bylo v tento den státního svátku Dne upálení
mistra Jana Husa velmi symbolické. K tanci
hrála Ševětínka v malém složení a o
občerstvení se staralo Pohostinství Bohunka
Hrdličková z Modré Hůrky. K večeři obec
připravila chutné budějovické klobásy.

Akce byla velmi vydařená a dobrá nálada
panovala po celý večer až do ukončení kolem
třetí ráno.

Country večer v Horních Kněžekladech
29. 9. 2011
Je snad nějaké pravidlo, že při obecní akci je
špatné počasí. Také tentokrát lilo jako
z konve. Snad právě proto byla účast na akci
opravdu malá. Přestože country hudba je
příjemná a Patrola je na vysoké hudební
úrovni,
byl
syndrom
poloprázdného
kulturního domu znát a na náladě to
nepřidalo. Škoda, jinak velmi povedená akce.

Kulatá a významná výročí občanů
Červen
Jiří Vaněk
Zdeňka Krebsová
Josef Vach
Vojtěch Vejvoda

Štipoklasy – 70 let
Ovčín – 88 let
Horní Kněžeklady – 98 let
Horní Kněžeklady - 60 let

Červenec
Věra Chmelová Dolní Kněžeklady – 81 let
Marie Šimovová Dolní Kněžeklady – 82let
Srpen – Mária Vachová Štipoklasy – 65 let

Všem oslavencům ještě dodatečně gratuluji a přeji pevné zdraví do dalších let.

Aktuální téma
A zase ty odpady!!!
Není mi příjemné o tom stále psát, ale nedaří se nám správně třídit odpadky. Kontejnery se nám
plní dřevem, zeminou, sedačkami aut, pneumatikami a podobně. No a to všechno týden po
velkoobjemovém sběru odpadu. V plastech najdeme domovní odpad, ve skle plechové hrnce a
v papíru? …o tom raději ani nemluvit. Náklady na odvoz se neustále zvyšují a my sami k tomu
přispíváme svojí nedbalostí. Dovoluji si vás tedy požádat o důsledné dodržování pravidel třídění
odpadů. Pravidla byly rozneseny po všech domech již dvakrát a visí na každé úřední desce.
Nezanedbatelné je také udržování pořádku kolem kontejnerů. Ve všech vesnicích je máme
umístěny defakto uprostřed návsí. Nepořádek kolem kontejnerů se hromadí, a přestože si ho
všichni povšimnou, jen zcela výjimečně ho někdo uklidí. Volně pobíhající psi trhají odložené pytle
s plasty a krabicemi od mléka, protože tam cítí zbytky potravin. Tady máme opravdu velké rezervy
a trochu aktivity by nebylo od věci, vždyť veřejné prostory jsou naše společné. Dovolím si tvrdit, že
je to naše vizitka.
No a na konec to nejhorší. Stále jsou mezi námi spoluobčané, kteří sypou do kontejneru plného
silně hořlavých odpadků žhavý popel. Způsobuje to téměř katastrofu. Takové vyhoření kontejneru,
jaké jsme měli ve Štipoklasech 23. 10. 2012, snad ještě nebylo. Kontejner byl plný suchého
domovního odpadu, kompletního čalounění osobního auta z plastových materiálů včetně sedaček
- hořel opravdu dobře!! Vyhořel starý kontejner, ale velmi brzy postavíme na nově vybudovanou
plochu ve Štipoklasech kontejner nový v hodnotě 100 000 Kč. Chtěl bych proto důrazně požádat
všechny naše občany, aby do kontejneru sypaly pouze studený popel. Pokud se nám to nepodaří,
budeme se muset zamýšlet nad jiným systémem odvážení odpadů. Zde se nabízí pravděpodobně
jen jedno řešení – vlastní popelnice. O tomto způsobu se uvažovalo již před 4 roky, ale pro velkou
finanční náročnost (pro občany i pro obec), byla tato varianta zamítnuta a obec nakoupila nové
kontejnery. Pomozte nám je udržet v dobrém stavu, je to v zájmu nás všech.

Volby
V 12. a 13. října proběhly volby do krajských zastupitelstev. Zájem voličů byl relativně malý. K urně
přišlo celkově 44 voličů. Výsledek byl velmi podobný jako v celé naší republice.
Název politické strany nebo hnutí

Počet hlasů
2
2
3
7
2
12
9
6
1

Volte pravý blok
Suverenita – Blok Jany Bobošíkové
TOP 09 – starostové
KSČM
Jihočeši 2012
ČSSD
ODS
KDU – ČSL
Česká pirátská strana

V lednu příštího roku nás čekají další volby. Tentokrát historicky první přímá volba prezidenta
republiky.

Přeji všem našim občanům pěkný slunečný podzim.
Josef Drn –starosta obce

