Kněžekladský zpravodaj č.5

Červenec2014

Vážení spoluobčané,první polovinu roku 2014 máme za sebou, uteklo to opět šíleně rychle.
Na našem obecním úřadě bylo ovšem živo, ostatně jako vždy. Připravovali jsme plány na letošní
neinvestiční akce, podávali jsme žádosti o finanční dotace a organizovali jsme již naplánované
kulturní akce. Připravovali jsme se na asi nejvýznamnější výročí naší obce – 100 let nejstaršího
občana.

Neinvestiční akce 2014 - co máme rozděláno
rozděláno a co budeme dělat
Začátkem léta máme rozpracováno několik akcí najednou:
1. Kulturní dům- prošel na jaře letošního roku generální rekonstrukcí podlahy tanečního sálu a
přísálí. Vyměnily se ohnilé části podlahy, přebrousily a zatmelily parkety. Vyměnili jsme obvodové
lišty a závěrečné přelakování úžasně prozářilo celý prostor. Tím jsme však jen na začátku letošní
opravy interiéru KD. Výměnou vstupních dveří do sálu byla dokončena předloňská obnova oken
a dveří. Následně v srpnu ještě zateplíme strop přísálí, abychom zamezili únikům tepla,
a zastřešíme komíny k zamezení vnikání vlhkosti. Poslední letošní prací v kulturním domě bude
obložení stěn chodby do knihovny a obecní úřadovny dřevěnými odvětratelnými palubkami.
2. Nástupiště u čekáren – díky finanční podpoře Nadace ČEZ
jsme mohli uskutečnit vybudování bezpečných nástupišť před
renovovanými autobusovými čekárnami ve Štipoklasech
a v Horních Kněžekladech. Současně se vymění ošklivá
plechová čekárna v Dolních Kněžekladech za novou dřevěnou.
Práce se dřevem pro nás provádí fa.Dřevoatyp Pavel Ambrož.
3. Pozemek okolo kapličky v Horních Kněžekladech jsme s finanční pomocí Nadace ČEZ také
upravili a výškově oddělili od vedlejší travnaté cesty, na podzim celý prostor osázíme zelení a
pěknou okrasnou dřevinou.
Chtěl bych tedy Nadaci ČEZ vřele poděkovat za trvalou podporu, díky které se naše obce stávají
hezčí a bezpečnější. Věřím, že tato podpora bude pokračovat i v této pro energetiky nelehké době.
4. Místní komunikace v Dolních Kněžekladech – opravu provedeme pravděpodobně v září. Tady
máme opravdu dost velkou smůlu. Již vybraný dodavatel prací ukončil činnost a hledání nového se
nám pěkně protáhlo. Letos to ale určitě zvládneme a přidáme k tomu i drobnou opravu povrchu
dubové aleje. I tady se podepsala loňská červnová voda. Pro zvýšenou frekvenci používání dubové
aleje motorovými vozidly všech kategorií, a protože dubovou alejí v nočních hodinách přijíždí auta
ke kontejneru s kovem a objevují se již i krádeže, uvažujeme o uzavření aleje pro vozidla.
5. Vodoteč – loňská červnová velká voda, která prošla středem Štipoklas, nám zle poničila
spojovací stoku požární nádrže ve Štipoklasech. Vymlela koryto v celé délce a rozbořila betonové
výztuže. V srpnu dojde k opravě. Stoka se rozšíří, aby pojmula více vody, a stěny budou zpevněny
kamením s betonovým ložem. Práce provede firma Zemní práce Miroslav Michalec ze Smilovic.

Chodník u čekárny Štipoklasy – původní stav

Pozemek u kapličky Horní Kněžeklady –původní stav

stav po ukončení prací

a v poločase úprav

Kultura – co bylo
bylo v prvním pololetí,
pololetí, jenom tři příklady z celkově sedmi akcí

Masopustní průvod - již 4. ročník
V Obci Horní Kněžeklady se v sobotu 22. 2. 2014 proháněla družina masopustních masek. Přes
lehce mrazivé ráno bylo počasí velmi příjemné. Sluníčko sice nevykouklo, ale větřík ani nefouknul.
V 9:30 hodin předal starosta obce masopustní rychtářské právo, klíč od obecních pozemků a
povolení pro provozování průvodu a tím umožnil družině masek vstoupit do všech třech částí obce
- Horních Kněžeklad, Dolních Kněžeklad a Štipoklas.

2. Sportovní víkend s návštěvou elektrárny Temelín
Polovinu víkendového přelomu května a června strávily tři desítky obyvatel Horních Kněžeklad na
temelínské elektrárně. Akci jsme nazvali Sportovní víkend s návštěvou elektrárny Temelín
a zahrnovala sobotní návštěvu elektrárny Temelín a nedělní Sportovní hry pro děti a dospělé.
Naši občané u elektrárny

3. Setkání občanů
Letní setkání občanů Horních Kněžeklad se neslo v duchu počátečních let 20. století a mělo být
především ve znamení stých výročí. Socha Jana Husa se slávy dočkala, místní rodák Josef Vach se
bohužel svých super kulatých narozenin nedočkal. Od začátku roku jsme celý tento slavnostní den
plánovali jako obecní oslavu stých narozenin našeho nejstaršího rodáka. Osud tomu však nechtěl
a tak pan Vach, třináct dnů před svými stými narozeninami, náhle zemřel. Do poslední chvíle však
byl plně mobilní a při plném vědomí. Letní setkání občanů se tak stalo současně také pietní akcí
k uctění památky nejstaršího občana Horních Kněžeklad. Slavnostní den se i přes smutnou událost,
která ji předcházela, nakonec vydařil. Kulturní dům byl plný, přednášely místní děti, tancovaly
děvčata z Týna nad Vltavou a své vystoupení měl také umělecký soubor Blaťák ze Ševětína. Za
zásluhy pro rozvoj obce byli ohodnoceni bývalí nejvyšší představitelé obce: Karel Bouchal, Václav
Nekola a Hana Čiperová. Poděkování se dostalo také dlouholeté kronikářce paní Studihradové.
Taneční soubor Blaťák ze Ševetína

Sportovní víkend a Letní setkání občanů se i letos uskutečnilo jako součást Oranžového roku za
podpory elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ. Děkujeme za finanční podporu.

Kulatá a velmi významná výročí občanů
Leden 2014
Marie Lišková
Horní Kněžeklady
Jiřina Studihradová Dolní Kněžeklady
Duben 2014
Božena Lindušková Horní Kněžeklady

Únor 2014
Marie Vejvodová Horní Kněžeklady
Červen 2014
Anna Hajná
Horní Kněžeklady
Josef Vach Horní Kněžeklady - nedožitých 100 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a do dalších let klidný a spokojený život.
Na závěr našeho zpravodaje mi dovolte popřát všem našim občanům pěkné, slunečné,
teplé a dlouhé léto.
Josef Drn-starosta obce

