
  Kněžekladský zpravodaj   duben 2018 

 

 Vážení spoluobčané, s novým letošním zpravodajem k nám konečně přišlo jaro a také mnoho událostí jak 
ve světě, tak u nás doma. Zima se letos představila ve své mírnější podobě a tak jsme snad trošku ušetřili na 
palivu. O delších zimních večerech jsme asi více sledovali televizní pořady a s nimi situaci nejen ve světě, ale také 
u nás doma v republice. Určitě se shodneme na faktu, že komplikované je to v obou případech. Kněžekladský 
zpravodaj však nemá ambice informovat o politice, ale o dění u nás doma na obci. Tady bych to viděl mnohem 
více optimisticky. Čeká nás rok opět docela náročný. 
Jako první a docela pozitivní zprávou je, že zastupitelstvo obce pro letošní rok opět ponechalo veškeré obecní 
poplatky na úrovni let minulých. Jedná se o poplatek za sběr a odvoz odpadů (občan s trvalým pobytem 200 Kč, 
nemovitost k rekreaci 450 Kč) a takřka symbolický poplatek za psa (30 Kč první pes, 50Kč každý další pes). Jiné 
poplatky naše obec již dlouhodobě nevybírá. Termínem vybírání poplatků je červen. 
 

Kultura co bylo 
Hned na začátku roku je první kulturní akcí Obecní ples, bylo tomu tak i letos 20. ledna 2018. K tanci vyhrávala 
výborná dechová hudba Doubravanka. Negativum menší účasti jistě vyvážila dobrá nálada a úžasná domácí 
atmosféra, kterou je náš ples vyhlášený a proto hojně navštěvovaný. Letos jsme však měli souběh několika akcí 
v okolí, které se podepsaly na účasti i u nás. 
Následující akcí byl 8. ročník masopustního průvodu. Druhá únorová sobota byla lehce zamračená a pofukoval 
studený vítr. Celkově kolem 30 masek a dětí obešlo všechny naše části a večer ještě plni zážitků poseděly v přísálí 
kulturního domu u česnečky a teplého čaje. Velký dík vám občanům, kteří jste zpříjemnili strastiplnou a dlouhou 
pouť průvodu a starali jste se o jejich občerstvení. Přestože se to na první pohled nezdá, projít všechny naše části 
obce, vyžaduje opravdu velkou porci energie . 
V březnu všemu vévodí svátek žen, všeobecně známé MDŽ. U nás ho oslavujeme malým setkáním v přísálí 
kulturního domu, kde si jej připomenou naše ženy malým občerstvením při cestovatelské přednášce našeho 
rodáka. 
Průvod se šikuje na pochod do Štipoklas 

 



Začátek dubna je v našem kulturním domě zadán pro setkání heligonkářů. Tato tradice započala před 8 lety a 
registrujeme velký zájem jak ze strany účinkujících, tak ze strany návštěvníků. Letos na pódiu vystoupilo 18 
účinkujících, včetně našeho místního horejšského heligonkáře a rodáka Slavomíra Cirhana, který uzavíral pestrou 
škálu účinkujících a zcela určitě zde platilo pořekadlo „to nejlepší nakonec“. Kdo byl přítomný, dá mi určitě za 
pravdu. V neděli zcela naplněný horejšský sál zpíval celé odpoledne společně s účinkujícími, více či méně známé 
lidové písně a všichni se úžasně bavili. Současně to také byla první akce v rámci Oranžového roku 2018 ve 
spolupráci se Skupinou ČEZ, jako generálním partnerem obce v oblasti kultury. Jsme velmi rádi za tento projekt, 
díky kterému můžeme v našich obcích udržovat takové množství kulturních akcí a nehledět na jejich 
ekonomickou rentabilitu, přesněji řečeno nerentabilitu. Děkujeme za spolupráci našim partnerům.  
 

Závěrečná společná písnička na rozloučenou 

 
 
Kultura - co ještě bude ve 2018 
Pro letošní rok připravujeme ještě pestrou škálu kulturních akcí. Stejně jako v předcházejících letech jsme zajistili 
finanční podporu v kultuře od našeho blízkého partnera - Skupiny ČEZ projekt Oranžový rok 2018, který se 
zaměřuje na podporu kulturního dění v havarijní zóně JE Temelín. Co nás tedy ještě letos čeká: 
1.  Jarní slavnosti spojené se stavěním májky  - pondělí 30. 4. 2018 ve všech obcích 

ORANŽOVÝ ROK 2018  -  Partner SKUPINA ČEZ (akce č. 2 – 4)  
2.  Setkání rodáků – sobota 26.5.2018 10:00-24:00 
3.  Nedělní sportovní hry, den dětí – 3. 6. 2018 od 14:00 na hřišti ve Štipoklasech 
4.  Myslivecký den v Horních Kněžekladech – sobota 23. 6. 2018 od 14:00 do 24:00 
9.   Setkání občanů pod lipami – pátek 6. 7. 2018 od 20:00 do 03:00 hod 
10.  Posvícenské posezení místních občanů – sobota 3. 11. 2018 od 19:00 hod. 
11.  Mikulášská nadílka – neděle 2. 12. 2018  od 14:00 hod. 
12. Obecní silvestr – pátek 28. 12. 2018 od 19:00 
 

                                                                                                                                    
 
Největší a organizačně asi nejsložitější  letošní akcí je Setkání rodáků 2018. Výročí je to opravdu kulaté, 700 let od 
první písemné zmínky o Kněžekladech, 650 let od první písemné zmínky o Štipoklasech a k tomu 100. výročí 
vzniku společného státu Československé republiky. Toto vše si dovolíme připomenout při květnovém setkání 



našich rodáků a přátel našich obcí. Pokud nemáte podánu přihlášku zaplacením vstupního poplatku, je opravdu 
nejvyšší čas. Obecní zastupitelstvo se těší na setkání s vámi a připravuje pro vás celodenní setkání, kdy při jídle a 
pití se sejdete s lidmi, které jste možná pět a více let neviděli. K tomu bude hrát příjemná dechová hudba 
Ševětínka. Prostě kdo nepřijde, zcela jistě pochybí. 
 
Oprava komunikace v Horních Kněžekladech 
V loňském roce se nám podařilo sehnat příspěvek na opravu komunikace v Horních Kněžekladech, která si již 
opravu zasluhovala. Na podzim se oprava realizovala za celkovou cenu 432 000 Kč, s dotačním příspěvkem 
200 000 Kč. Do ceny se vešlo i výškové obrubníkové oddělení, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody do 
přilehlé nemovitosti, která stojí pod úrovní vozovky. 
 
Nová komunikace v Horních Kněžekladech 

 
 
Co máme zatím naplánováno na letošek
V letošním roce se budeme věnovat opět částečně kulturnímu domu. Vyměníme vstupní odrolovávací koženkové 
dveře za jiné, které již nebudou pouštět zimu mezi přísálím a sálem. Dále položíme novou dlažbu na celou 
chodbu od vstupu až po toalety. No a se zůstatkem financí zahájíme opravu fasády. Zatím nemáme výši dotačních 
prostředků přiřazenou a tak přesně nevíme, jakou část budeme moci opravit. 
Dále se pokoušíme získat prostředky na opravu požární nádrže ve Štipoklasech a opravu schodů a výpustě 
požární nádrže v Dolních Kněžekladech. Současně připravujeme rekonstrukci důležitých vodotečí. Práce nás čeká 
dost a vy budete dále informováni. 
 
Nařízení evropského parlamentu k ochraně osobních údajů 
Pravděpodobně všichni víme, nebo alespoň něco tušíme o skutečnosti, že firmy (banky, mobilní operátoři, 
internetoví prodejci, zaměstnavatelé obecně apod.), sociální sítě (Facebook, Twittr, Instagram, Linkedln apod.) a 
také úřady o nás všech uchovávají velké množství osobních údajů. V mnoha případech je to oprávněné, ba 
dokonce je to zákonná povinnost, ovšem v mnoha případech je to zcela nadbytečné. V květnu vejde v platnost 
Nařízení Evropského parlamentu 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů, na které musí reagovat jak výše uvedené firmy zpracovávající velké množství osobních údajů, tak i obecní 
úřady všech stupňů, včetně nás. Také my provádíme změny potřebné k tomu, aby činnost naší obce byla zcela 
v souladu s Nařízením EU. Tady jsou ty hlavní, které se vás bezprostředně dotýkají: 



1. Již funguje nová zabezpečená mailová adresa: obec@horniknezeklady.cz  (knezeklady@volny.cz – ukončeno) 
Veškerou mailovou korespondenci směřujte na tuto adresu. 

2. Rozhlasové blahopřání na vlně Českých Budějovic je ukončeno. Objednané gratulace ještě proběhnou, ale 
další se zadávat nebudou. Kdo si bude přát, aby obec na jeho výročí myslela a popřála prostřednictvím 
rozhlasu s písničkou, zastavte se na úřadovně k udělení písemného souhlasu a my velmi rádi blahopřání 
zajistíme. Se souhlasem je tomu také u dalších životních výročí např. výročí svatby. Kdo se nemůže dostavit na 
úřadovnu, stačí zavolat na telefon 723 905 587, připravím souhlas a zastavím se u Vás k podpisu. Osobní 
neveřejné blahopřání k výročí narození zástupcem zastupitelstva obce, nepodléhá souhlasu a bude probíhat v 
nezměněném systému jako dříve. 

  Nově dobově opravený dům ve Štipoklasech 

 
 
Významná a kulatá výročí občanů 
Leden        Únor       
Marie Lišková   Horní Kněžeklady  Jan Liška  Horní Kněžeklady 
Jiřina Studihradová  Dolní Kněžeklady      
Antonín Příhoda  Štipoklasy 
 
Březen        Duben 
Petr Hajíček    Dolní Kněžeklady  Božena Lindušková  Horní Kněžeklady 
Vladimír Votruba  Horní Kněžeklady  Anna Novotná   Štipoklasy 

Jaroslava Cirhanová  Horní Kněžeklady 
         

Přejeme všem oslavencům za uplynulé období, pevné zdraví, štěstí a mnoho dalších let 
spokojeného života v našich obcích. 

 

 
Na závěr jarního Kněžekladského zpravodaje bych chtěl všem popřát krásné jaro, příjemné a teplé léto a ještě 
nakonec pozvat všechny občany na velmi kulaté setkání všech rodáků a přátel našich obcí 26. 5. 2018 a 
celkově všechny kulturní akce až do konce roku 2018. 

Josef Drn-starosta obce 
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