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  Kněžekladský  zpravodaj   Říjen 2020 

 

  
Vážení spoluobčané,  
podzimní zpravodaj budeme věnovat pouze kultuře. Bohužel pravděpodobně poslední v tomto roce. Virová 
nákaza Covid-19 opět nabírá na síle a vládní omezení zamezují jakékoli kulturní činnosti. Zrušili jsme Setkání 
občanů žimutického regionu – setkání seniorů, které by mohlo ohrožovat bezpečí našich seniorů a nahradili 
jsme ho Hasičským odpolednem v Horních Kněžekladech. Ještě úplně na konci roku se pokusíme dodržet 
Mikulášskou nadílku pro děti. Zda se uskuteční, budeme pečlivě zvažovat a upřesníme tuto skutečnost koncem 
prosince. Tak tedy co proběhlo v létě a na podzim? 
 

Oranžový rok 2020   
 
Návštěva občanů na infocentru ETE 
 
V letošním roce se kulturní akce plánují jen velmi těžce, protože do plánů zasahují opatření Covid-19. Toto 
však neplatilo o návštěvě temelínského infocentra. Zde jsme termín mohli dodržet, i když rouškové opatření 
nám trochu ovlivnilo z fotky akce. Předposlední letošní akce v rámci Oranžového roku 2020 Skupiny ČEZ, 
proběhla v sobotu 26. 9. 2020. Zájemci o prohlídku infocentra elektrárny se sešli před kulturním domem a 
společně vyrazili do Temelína, kde je očekávala milá průvodkyně. Občané Horních Kněžeklad využili deštivou 
sobotu k návštěvě infocentra, kde si prohlédli expozice a prošli si celý zámeček. Po prohlídce ještě zajeli do 
Purkarce na návštěvu muzea vorařství a pak už je čekal dobrý oběd. 
Bylo to příjemně strávené sobotní dopoledne a ještě jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z energetiky a 
historie vorařů. 
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Hasičské odpoledne v Horních Kněžekladech 
 

Byla to nouzová a rychlá změna akce, ale povedlo se. Ráno bylo slunečné a zdálo se, že počasí bude přece jen 
přát naší poslední akci, zahrnuté do programu Oranžový rok 2020. Naši omlazení hasiči si chtěli vyzkoušet 
obecní hasičkou techniku, která sice pamatuje nějaký ten rok, ale po repase funguje spolehlivě. Opatřeními 
Covid-19 byl sice omezen vstup do prostor, kde se zkouška a cvičení konalo, ale několik skalních diváků to 
neodradilo. Počasí nakonec také moc nepřálo, odpoledne se zatáhlo a začalo silně pršet, jenže hasiči nejsou 
z cukru a vše probíhalo jak na drátku. Zásahová jednotka za trvalého deště zprovoznila nejen stříkačku, ale 
předvedla i zásah na určený cíl. 
Tentokrát byli naši hasiči v pracovním, ale po nákupu nových uniforem, zakoupených obcí za podpory Nadace 
ČEZ, se nám všem předvedou na obecním plesu, který snad budeme moci pro vás zorganizovat koncem ledna 
2020. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Na závěr říjnového Kněžekladského zpravodaje bych chtěl všem občanům popřát hlavně pevné zdraví 

v následujícím podzimním času a dobrou náladu za všech okolností, které nás koncem tohoto roku čekají. 
Josef Drn-starosta obce 


