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Vážení spoluobčané, začal nám opět další nový rok. Jsme zase o rok starší, máme zase o
něco více životních zkušeností a v naší obci nás čeká mnoho dalších úkolů. Bohužel z velké části
administrativních, protože administrativní zátěž malých obcí stoupá přímo geometrickou řadou.
To samozřejmě zapříčiňuje nemalé obtíže místním samosprávám. Požadavky na vedení obcí je
každým rokem náročnější a vyžaduje stále více času na úkony, nad kterými se nikdo před 5 lety
ani nepozastavil. Věřím, že ve společné snaze celého zastupitelstva, všechny nezbytné překážky
vyřešíme.

Odpady
V loňském roce jsme se ve třídění jako obec umístnili v první desítce jihočeských obcí. To je
samozřejmě dobrá zpráva, třídíme veškeré komodity jak je potřebné. Ta horší zpráva však přijde
v zápětí a to při pohledu do kontejneru. Nalezneme v nich jednak materiály ke třídění (papíry,
plast, oděvy, sklo), jednak materiály k biologické likvidaci (trávu, listí, dřevěné piliny) a pak
odpad, který nelze vytřídit a pouze ten sem opravdu patří. Nesmíme však zapomenout na to
nejnebezpečnější. HORKÝ POPEL! Téměř každý měsíc se v nějakém našem kontejneru objeví
žhavé ložisko. Začátkem února v Horních Kněžekladech, následně ve Štipoklasech. Naštěstí se na
to přišlo včas a podařilo se začínající oheň zachytit a uhasit. Ve všech případech byl příčinou
uhelný popel, ten je totiž velmi zrádný. Na první pohled vypadá vyhořele, ale ložisko uvnitř se
udrží žhavé i několik dní po vyroštování. Proto žádám všechny, kteří doma topí uhlím, aby popel
uložili alespoň na 3 dny do kovové nádoby a pak zkontrolovali, zda není nádoba teplá. Teprve pak
vyneste popel do kontejneru. Nikdy nevynášejte popel přímo z kotle nebo kamen! Bylo by úžasné
těchto pár pokynů a pravidel dodržovat. Není to těžké, jen je potřeba důslednosti.
Připomeňme si jak třídit:

UKLÁDANÍ A TŘÍDĚNÍ ODPADU
Ze vzniklého komunálního odpadu v domácnosti nejprve vytřídíme všechno, co můžeme uložit
do barevných sběrných nádob. Teprve potom co zbyde, vysypeme do kontejneru. Tím velmi
snížíme množství odpadu, kde za odvoz platíme (kontejner) a naopak zvýšíme platby pro obec za
tříděný materiál. Navíc nám ubyde hořlavý materiál z kontejneru a tak snížíme možnost požáru.
Tříděný odpad k uložení do barevných sběrných nádob
⇒ žluté nádoby + žluté pytle = plastové láhve, plasty obecně, polystyren
⇒ zelené nádoby = sklo čiré a barevné
¨
⇒ modré nádoby = papír, krabice, noviny a časopisy
⇒ černé nádoby = kovy
⇒ červené pytle = krabice od mléka, džusu a podobný materiál
Tříděný odpad (plastové láhve a papírové krabice) je nutné sešlápnout nebo zmačkat tak, aby se
jich do nádoby (pytle) vešlo co nejvíc. Pokud je nádoba plná, nehodíme odpad za nádoby, ale
počkáme na vyvezení. Tříděný odpad je určen k dalšímu zpracování, proto je nutné vkládat vše co
možná nejvíce očistěné.

Kontejner
Do kontejneru rozhodně nepatří
1. Všechno co můžeme vytřídit viz. předcházející text.
2. Veškerý biologický odpad rostlinného původu jako tráva, hnůj, listí apod. Kompostujte!
3. Biologický materiál - uhynulá zvířata
4. Stavební suť a nebezpečný materiál + pneumatiky, asfalty, eternit, akubaterie apod.
5. Nadrozměrný odpad-domácí spotřebiče, nábytek, části aut 2x ročně svoz
Nebezpečný a nadrozměrný odpad
Veškerý nadrozměrný a nebezpečný odpad např. pneumatiky, televize, pračky, sporáky,
ledničky, autobaterie, zářivky, zbytky barev, asfalty, olejové nečistoty, ropné látky a nadrozměrný
odpad jako matrace, nábytek, koberce, velké kovy se shromažďují (2x ročně), a v určený den je
tento odpad odvezen specializovanou firmou. Na svoz budete vždy dostatečně dopředu
upozorněni. Letos na jaře proběhne svoz v sobotu 25. 4. 2015.
Omlouvám se, že jsem věnoval tolik prostoru odpadům a že o nich hovořím stále dokola, ale
hospodařit správně s odpady se určitě vyplatí. Mám k tomu ještě jeden důvod. Přestože máme
jedny z nejnižších poplatků za likvidaci odpadu v okolí, často se setkávám s kritikou, že jsou
drahé. Proto se také snažím stále vysvětlovat, že řádné třídění a předcházení vzniku odpadů má
také velký vliv cenu za odpady. Pokud chceme udržet nízkou cenu (jak za občana, tak za chalupu
k rekreaci) musíme řádně třídit a minimalizovat vznik odpadu.
Když už věnujeme tomuto tématu tolik místa, musíme ještě připomenout pořádek. Tady bych
chtěl všechny poprosit, aby pořádku věnovali velkou pozornost a pokud naleznou létající igelity,
papíry, tak nečekali až to udělá někdo jiný a vhodili je tam kam patří.
Odvoz kontejnerů
Velkoobjemový odpad
kg
Kč
Kč
3. 4. 2014
9 020 18 498,90 Kč jaro 2014
14 815,00 Kč
30. 9. 2014
6 800 15 421,50 Kč podzim 2014
14 583,00 Kč
celkem za rok
15820,00 33 920,40 Kč celkem za rok
29 398,00 Kč
Odvoz tříděného odpadu
Příjem ze třídění odpadů
Kč
Kč
4/4 - 2013
5 863,00 Kč
9. 1. 2014 4/4 - 2013
4 633,50 Kč
1/4 - 2014
5 863,00 Kč
3. 4. 2014 1/4 - 2014
3 783,00 Kč
2/4 - 2014
5 863,00 Kč
9. 7. 2014 2/4 - 2014
4 837,00 Kč
3/4 - 2014
5 863,00 Kč
9. 10. 2014 3/4 - 2014
6 074,00 Kč
celkem za rok
23 452,00 Kč
celkem za rok
19 327,50 Kč
Obec hradí z rozpočtu odvoz odpadů ze 60 % celkových nákladů, podíl občanů je 40%.

Kulturní akce 2015
1. Obecní ples - sobota 7. 2. 2015 od 20:00 do 03:00 (Doubravanka)
2. Masopustní průvod - sobota 21.2.2015 od 9:30 do 16:00 hod. průvod, od 17:00 posezení KD
3. Posezení pro ženy ke dni žen - sobota 7. 3. 2015 14:00 do 18:00
4. Setkání heligonkářů – neděle 12. 4. 2015 od 14:00 do 18:00 hod.
5. Jarní slavnosti spojené se stavěním májky - čtvrtek 30. 4. 2014 ve všech obcích
6. Nedělní sportovní hry, den dětí + odhalení sochy na návsi od místního řezbáře
Štipoklasy, neděle 31. 5. 2015 od 14:00 do 24:00

Masopustní průvod obcemi 21. 2. 2015

7. Setkání občanů k 600 - stému výročí mistra Jana Husa – sobota 4. 7. 2015 od 14:00 do 24:00
8. Myslivecké odpoledne – 15. 8. 2015 od 14:00 do 24:00
9. Setkání seniorů žimutického regionu – 17. 10. 2015 od 14:00 do 20:00
10. Posvícenská obecní veselice – sobota 7. 11. 2015 od 19:30 – 03:00
11. Mikulášská nadílka – neděle 6. 12. 2015 od 14:00 do 18:00
Každá z uvedených akcí bude dopředu upřesněna a vyvěšena, eventuálně roznesena do
schránek.
Stejně jako v každém roce bude realizace kulturních akcí závislá na financování. Máme přislíbené
pokračování podpory kultury v rámci programu Oranžový rok v režii Skupiny ČEZ, Jaderné
elektrárny Temelín. Není však žádným tajemstvím, že Skupina ČEZ z důvodu složité situace
v energetice, přistoupila k úsporným opatřením, a to nejen v podpoře kultury, ale také v podpoře
celého regionu. Přes tyto negativní jevy věříme, že se nám podaří nastoupený trend udržet na
úrovni, na kterou jsme již po řadu let zvyklí. Je bohužel docela reálné, že úspornější přístup
budeme muset realizovat i my v naší obci.

Finanční podpora
Ještě v úplném závěru roku 2014 se nám
podařilo zajistit finanční prostředky na nákup
příslušenství k travnímu traktůrku, které zvýší
efektivitu práce při údržbě veřejné zeleně a
současně také přispěje ke zlepšení vzhledu
našich obcí. Realizaci nákupu podpořila
Nadace ČEZ. Chtěl bych poděkovat Skupině
ČEZ a Nadaci ČEZ za finanční pomoc, kterou i
přes složitou situaci v energetice, věnuje
našim obcím a pomáhá tím zkvalitňovat život
občanů v zóně okolo Jaderné elektrárny
Temelín.

Přípojný vozík Mountfield a sběrač listí Sweeper.

Další krok opravy kulturního domu
Strop našeho kulturního domu není dostatečně zateplen a tak velká část tepla nám utíká na půdu.
Proto se v letošním roce zaměříme na udržení tepla v sále a obecní úřadovně. Položíme mezi
podvalový strop dostatečnou vrstvu vaty a provedeme nový záklop stropu. Slibujeme si od této
úpravy energetické úspory a také větší teplo na našich akcích. Vzhledem k tomu, že finanční
prostředky zabezpečené na tuto akci již neobsáhnou přísálí, budeme pravděpodobně v příštím
roce pokračovat další etapou. Pokračujeme po malých krocích, ale trpělivě a hospodárně.
Současně vysadíme u KD nový vánoční strom, protože náš stříbrný smrk je již tak veliký, že není
technicky možné stále ho zdobit.
Naším rodákem a lidovým řezbářem Jirkou Nekolou ze Štipoklas máme také přislíbenou dřevěnou
sochu na nový prostor ve středu jeho rodné vesnice. Motiv sochy je zatím utajený. Věřím, že se
nám podaří sehnat finance na důstojný podklad pro tento dar obci. Štipoklasy se tak zařadí mezi
několik desítek míst, kde Jirka již svoje sochy instaloval. Doporučuji prohlédnout si webové stránky
http://www.drevorezby-nekola.cz/, kde je možné shlédnout ukázky jeho díla.

Kulatá a velmi významná výročí občanů
Leden
Marie Lišková
Jiřina Studihradová
Antonín Příhoda

Horní Kněžeklady
Dolní Kněžeklady
Štipoklasy

Únor
Marie Vejvodová
Božena Bouchalová
Václav Hrdlička
Ladislav Kolář

Horní Kněžeklady
Štipoklasy
Dolní Kněžeklady
Dolní Kněžeklady

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho dalších let spokojeného života.
Na úplný závěr mi dovolte popřát všem pěkné a slunečné jaro.
Josef Drn-starosta obce

