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Kněžekladský  zpravodaj             září 2021 

 

 
 

Vážení spoluobčané,  
přiblížil se nám podzimní čas, sychravé a o něco ponuřejší dny jsou za dveřmi. Začala nám topná sezóna, 
pravděpodobně poslední, tak jak jsme zvyklí.  Pokud vytápíte svůj dům či chalupu starším kotlem na pevná 
paliva, je docela možné, že nadcházející otopná sezóna je opravdu tou poslední, po kterou jej budete moci 
ještě legálně provozovat. Od 1. září 2022 totiž platí zákaz provozování teplovodních kotlů na pevná paliva, 
které neplní přísné emisní limity podle zákona č. 201/2012 Sb. o  ochraně ovzduší. Nový zákon o ochraně 
ovzduší platí již od roku 2012. Do té doby si mohl doma topit každý prakticky čím chtěl a jak chtěl. Ovšem 
díky tomuto zákonu dostal stát do rukou poměrně silný nástroj na to, jak postupně regulovat lokální 
znečišťování ovzduší, především na venkově. Od roku 2016 musí být každý teplovodní kotel na pevná paliva 
pravidelně jednou za 3 roky kontrolován odborníkem, stejně tomu je u komínů. Kontroly smí provést pouze 
technik, který je zaškolen firmou, která kotel vyrobila, a má k  tomu patřičné oprávnění. Dávejte si tedy 
pozor na různé nabídky, které nemusí splňovat požadavky příslušných zákonů a ověřujte si odbornost 
techniků a kominíků. Od 1. září 2022 již nebudou moci být provozovány ty kotle, které neplní přísné emisní 
limity stanovené zákonem. Tedy kotle emisní třídy 1 a 2. Spoléhat na to, že když budu kotel provozovat dál, 
nic se mi nestane, bych rozhodně nedoporučoval. Za porušení této povinnosti lze uložit pokutu až do výše 
50 tisíc korun!! A z nedávných vyjádření Ministerstva životního prostředí je zřejmé, že stát se chystá přísně 
kontrolovat dodržování tohoto ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Jistě jste z televizních zpráv správně 
pochopili, že ochrana životního prostředí začíná být v Evropské unii tématem číslo jedna. To potvrzuje i 
vysoký tlak na ukončení používání spalovacích motorů, i když by to pravděpodobně znamenalo prudký 
ekonomický pokles, protože cena za elektromobilitu je závratně vysoká.  A to se ani rozhodně nechci 
pouštět do polemiky ekologičnosti výroby a technického hodnocení dojezdu elektromobilů. Stejně tak 
výměna kotle není jistě žádnou levnou záležitostí a pohybuje se ve stovkách tisíc, podle zvoleného principu 
vytápění. Ten kdo si zvolí podporované varianty, může si požádat o státní dotaci, která mu částečně tento 
náklad sníží. Samozřejmě je to podmíněno určitou administrativou a dokládáním celého procesu výměny, 
včetně likvidace starého kotle. 
 

Kultura v roce 2021 
 

Letošní rok byl na kulturu o trochu lepší než ten loňský, ale stejně se realizovala pouze malá část standardních 
akcí.  Organizovali jsme akce venkovního typu, kde byly Covid opatření mírnější a realizovatelné. Podzimní 
setkání důchodců pravděpodobně nebude vůbec, nikdo si asi netroufne ohrozit nákazou nejrizikovější skupinu 
populace, protože Covid nás zatím ještě neopustil a je potřeba být obezřetný. Hlavně pak k seniorům. 
 
 Ve spolupráci se Skupinou ČEZ jsme realizovali, i když v omezeném rozsahu, pravidelný projekt Oranžový rok 
2021.  Velký dík Jaderné elektrárně Temelín a Skupině ČEZ za podporu kultury v regionu havarijní zóny 
elektrárny, do které patříme. Velmi si toho považujeme, protože Oranžový rok nám pomáhá udržet v našich 
obcích přijatelnou kulturu a to nejen v té naší obci, ale také v obcích okolních. Veškerá kultura v našich obcích 
byla spojena s ČEZ a proběhly následující kulturně-sportovní akce: 
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Myslivecký den v Kněžekladech provoněl pečený divočák  
Malá výstava mysliveckých trofejí, ukázka dovednosti loveckých psů, střelba ze vzduchovky, posezení 
s reprodukovanou hudbou pod lipami. A nad tím vším se nesoucí neodolatelná vůně na ohni se opékajícího 
divočáka. Tak vypadal sobotní myslivecký den v Horních Kněžekladech 7. 8. 2021. Program připravený 
místními myslivci za podpory Jaderné elektrárny Temelín přilákal téměř osm desítek dospělých a dětí. 
Myslivecký den je už čtvrtým rokem součástí projektu Oranžového roku, prostřednictvím kterého Skupina ČEZ 
podporuje sportovní, kulturní a společenské akce obcí v okolí Jaderné elektrárny Temelín. Kvůli covidové 
pandemii byl program značně zredukován. Za normálních okolností nechyběla živá hudba ani poměrně 
rozsáhlá přehlídka kulinářských specialit z divočiny. Letos musel stačit pečený divočák. Ale jak se ukázalo, je 
sám o sobě dost atraktivní. Kněžekladští myslivci jsou důležitou součástí zdejšího Honebního společenstva 
Pořežany. To v současné době hospodaří na 1 750 hektarech lesů, polí a luk výhradně ve vlastnictví svých 
členů. Těch je nyní zhruba třicítka. V pořežanské honitbě převažuje podle mysliveckého hospodáře 
společenstva Jana Krále srnčí zvěř, zajíci, bažanti. Poměrně hojně se zde vyskytuje divoké prase, objevují se 
zde ale také mufloni a daňci.  Spolupráce myslivců s obcí je zde skvělá. Důkazem je mimo jiné právě myslivecký 
den, který připravují myslivci za spolupráce obce a zprostředkovaně pak s podporou ČEZ. Hlavním smyslem 
této akce je ukázat, že myslivci jsou v prvé řadě hospodáři a teprve pak lovci. 
 

Nástup myslivců při zahájení akce. 

 
 
Výstavka mysliveckých trofejí. 
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Návštěva občanů Horních Kněžeklad na infocentru  ETE 
V letošním roce jsme stejně jako loni upořádali pro zájemce návštěvu temelínského infocentra. V sobotu 25. 9. 

2021 byl téměř letní den, který přímo zval na výlet. Z Horejšky je to do Temelína opravdu jenom kousek, a tak 

všichni dorazili na místo včas. Zájemci o prohlídku infocentra elektrárny se sešli před kulturním domem a 

společně vyrazili na elektrárnu, kde je očekávala milá průvodkyně. Prošli si veškeré expozice, podívali se na 

film a v neposlední řadě prohlédli výstavu krásných kreseb Evy Bernadetty.  

Bylo to příjemně strávené sobotní dopoledne nejen pro dospělé, ale také pro přítomné malé děti, které ještě 

dostali na památku plyšáky Enery, mohly si pohrát se stavebnicí Lego a vyzkoušet funkčnost modelů. 

 

Příchod na zámeček Vysoký Hrádek. 

 
 

Krásné obrazy Evy Bernadetty – výstava na zámečku Vysoký Hrádek 

 
 

 

Hasičské odpoledne na vsi spojené s ukončením léta 
V sobotu 28. 8. 2021 pořádalo  Sdružení dobrovolných hasičů Štipoklasy, ve spolupráci s obcí a Skupinou ČEZ, 
hasičské odpoledne spojené s ukončením léta, které mělo nahradit odložený den dětí. Důvodem bylo 
samozřejmě vládní covid opatření v červnu, kdy naše obec pravidelně pořádá pro děti odpoledne plné her a 
výher. Obě akce se tak spojily do jedné. Hasiči ukázali techniku obce v akci a děti si zasoutěžily a vyhrály sladké 
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výhry. Odpoledne sice nebylo úplně azurové, ale při využití obecních stanů se v případě malých přeháněk měli 
všichni kam schovat. Všichni přítomní si také mohli prohlédnout záhony okolo sochy Štipoklasky, které byly 
v rámci programu Oranžový rok 2021 doplněny a upraveny. 
 
Hasičské odpoledne na vsi – pečení buřtů 

 
 

Dětské soutěže na hasičskou tématiku. 

 
 

 
 

Přejeme všem hodně pevné zdraví v následujícím podzimním času a dobrou náladu za všech okolností. 
Josef Drn-starosta obce 


