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                          Únor 2013 
 

 Vážení spoluobčané, čas letí jako splašený a rok 2012 je již více než měsíc minulostí. Hned 
na začátku bych chtěl poděkovat všem zastupitelům obce za dobrý přístup ke své práci a i když 
jsme občas neměli všichni shodný názor, vždy zvítězila odpovědnost a zdravý selský rozum. Dále 
bych chtěl poděkovat všem aktivním občanům, kteří sečou trávu, uklízí odpadky, starají se o 
obecní majetek a hlavně, nejsou jim lhostejné věci veřejné. Ostatní bych chtěl požádat - nebuďme 
lhostejní, nečekejme až to udělá někdo jiný a ukažme, že máme zájem o veřejný život všichni. 
Věřte, bude to stát zato. V prvním letošním čísle se ohlédneme za uplynulým rokem a hlavně se 
také zaměříme na rok současný, ale teď  malá rekapitulace loňských pracovních akcí. 
 

Neinvestiční akce 2012.Neinvestiční akce 2012.Neinvestiční akce 2012.Neinvestiční akce 2012.    
1. Stoly do kulturního domu   
Celkem 13 ks stolů stálo 28 000 Kč. Hrazeno bylo z rozpočtu obce. Stoly v KD již máme všechny 
nové. 
2. Oprava interiéru kulturního domu   
Celkem loňská oprava KD stála 191 690 Kč. Z toho jsme dostali 110 000 Kč dotaci z krajského 
úřadu a 81 690 Kč jsme uhradili z vlastního rozpočtu. Opravovalo se pódium a pánské WC. 
3. Rekonstrukce chodníku v Dolních Kněžekladech 
Celková cena byla 137 851 Kč. Celá částka byla hrazena přímo z rozpočtu obce. 
4. Rekonstrukce odpadového hospodářství Štipoklasy 
Celkové náklady na práce byly 332 801 Kč. Nadace ČEZ přispěla částkou 320 000 Kč a zbylých 
12 801 Kč byla spoluúčast obce. 
5. Obecní bezdrátový rozhlas  
Celková cena díla je 149 988 Kč. Podařilo se nám získat dotaci ze Státního integrovaného 
zemědělského fondu  ve výši 110 000 Kč. Spoluúčast obce je 39 988 Kč. 
 

Tyto uvedené akce samozřejmě nejsou jediné, dále probíhaly opravy a údržba veřejných prostor 
např. vyřezání náletů a křoví na dubové aleji v celé délce atd. 
 
Celkem jsme v  roce  2012  investovali  872 342 Kč.  Z toho bylo hrazeno z různých dotací 565 000 
Kč.  Použité vlastní prostředky činily 307 342 Kč.  Základním údajem je ještě fakt, že na účtu obce 
máme ke konci roku větší částku než na začátku roku. Hospodaříme tedy s kladnou bilancí. 
 

Neinvestiční akce 2013.Neinvestiční akce 2013.Neinvestiční akce 2013.Neinvestiční akce 2013.    
V letošním roce opravíme čekárnu v Horních Kněžekladech a čekárnu v Dolních Kněžekladech. 
Tady máme v úmyslu použít dotaci z Programu obnovy venkova.  



 
 

Dále budeme ve Štipoklasech dodělávat střed obce, tam kde jsme loni rekonstruovali místo ke 
sběru směsného domovního odpadu. Upravíme okolní pozemek a osadíme zelení. Tady se 
snažíme získat dotaci od Nadace ČEZ cíleně zaměřenou na úpravu životního prostředí.  
Obě akce by měly proběhnout v létě. Zatím jsme ve stádiu příprav a bude vypsána poptávka na 
dodavatele. 
Mezi další aktivity patří oprava místní komunikace v Dolních Kněžekladech od návsi k Hrdličkům. 
Vzhledem k připravovanému setkání rodáků také opravíme čelní fasádu na kulturním domu.  
Rovnoměrně v každé naší obci  budeme pečovat o obecní majetek a současně tím zlepšovat vzhled 
našich obcí. 
    

Kultura Kultura Kultura Kultura ––––    co byloco byloco byloco bylo    
Předposlední kulturní akce v roce 2012 proběhla  3.11.2012 v kulturním domu v Horních 
Kněžekladech. Tentokrát a zcela výjimečně i počasí přálo, byl klidný a lehce slunečný den. Navečer 
se sešli místní občané i přespolní na Posvícenské veselici. K tanci hrála Hartmanická muzika            
a o občerstvení se staralo Pohostinství Bohunky Hrdličkové z Modré Hůrky.  Nálada byla výborná, 
k čemuž také přispěl konec zákazu prodeje tvrdého alkoholu a tak se malá  štamprdlátka ve světle 
jen leskla. Akce byla dobře připravena a dobrá nálada panovala po celý večer. Dokonce došlo i na 
posvícenskou husu. 
 

2.12.2012 se uskutečnila  poslední obecní akce Setkání občanů s Mikulášem, která byla připravena 
hlavně pro děti. Zúčastnilo se cca 30 dětí s doprovodem maminek, tatínků, babiček a dědečků. 
K poslechu byla připravena reprodukovaná hudba zaměřená na dětské posluchače. Zahájení bylo 
od 14.00 hodin. Pro děti bylo připraveno mnoho her a soutěží. Mezi nejoblíbenější již tradičně 
patří házecí šašek, přetahování lanem nebo střelba hokejkou na branku. Největší úspěch měla 
obíhaná kolem židlí za řízné hudby Františka Čecha. Přesně ve čtyři přišel Mikuláš s doprovodem 
anděla a čtyřmi nezbednými čerty. Přítomné děti podaroval sladkostmi v připravených balíčkách. 
 

Setkání občanů s Mikulášem 2.12.2012 

 



 
 

KuKuKuKultura ltura ltura ltura ––––    co bude vco bude vco bude vco bude v    roce 2013roce 2013roce 2013roce 2013    
1. Obecní ples  sobota  12.1.2013  od 19.00 – 03.00 hod. 
2. Masopustní průvod sobota 9.2.2013  od 9.30 – 16.00 hod. průvod, od 17.00 posezení v KD 
3. Posezení pro ženy ke dni žen -  sobota  9.3.2013  od 14.00 – 18.00 hod. 
4. Setkání  heligonkářů – neděle  14.4.2013  od 14.00 do 18.00 hod. 

       5. Jarní slavnosti spojené se stavěním májky  - úterý 30.4.2013 ve všech obcích 
       6. Setkání rodáků obce – sobota 25.5.2013  od 09.00 do 24.00 hod. 
       7. Sportovní hry – sobota 1.6.2013 od 14.00 do 24.00 hod. 

  8. Tradiční posezení pod lipami s dobrou hudbou – pátek  5.7.2013  od 20.00 – 03.00 hod. 
       9. Posvícenská obecní veselice – sobota 9.11.2013  od 19.30 – 03.00 hod. 
     10. Mikulášská nadílka – neděle  8.12.2013 od 14.00 do 18.00 hod. 
 
Jak vidíte, bude to pestrý rok. A to ještě např. 4. 5. 2013 u nás pořádá Modrá Hůrka Setkání žen 
pro celé Žimuticko a k tomu ples myslivců a hasičů z Hůrky. 
Z tohoto výčtu akcí máme za sebou Obecní ples, ples hůreckých hasičů a masopustní průvod. Níže 
cituji zprávu, která byla předána Jihočeskému deníku a  budete si ji moci ve zkrácené verzi přečíst 
v regionálním tisku. 
 

Masopustní průvod vMasopustní průvod vMasopustní průvod vMasopustní průvod v    Horních KněžekladechHorních KněžekladechHorních KněžekladechHorních Kněžekladech    
 

Také v Horních Kněžekladech se v sobotu 9. 2. 2013, tak jako v několika okolních obcích, 
proháněla družina masopustních masek. Přes mrazivé ráno bylo počasí velmi příjemné, sluníčko 
vykukovalo a větřík ani nefouknul. V 9:00 hodin předal starosta obce pan Josef Drn před obecní 
úřadovnou masopustní rychtářce paní Anně Jindrové rychtářské právo, klíč od obecních pozemků 
a certifikát pro provozování průvodu a tím povolil družině masek vstoupit do všech třech částí 
obce. Následně průvod vyrazil dubovou alejí do Dolních Kněžeklad, kde byla první zastávka. 
Průvod pak čekala dlouhá a namáhavá cesta po všech domech. Odtud se všichni přesunuli zpět na 
Horejšku a následně pak do Štipoklas. Cestou vinšovali hospodářům, tančili a řádili, jak se na 
správný masopustní průvod sluší. Cestou uděloval místní četník poplatky za průjezd obce všem 
řidičům. Celý namáhavý pochod trval až do 17:00 hodin, kdy byl masopustní rej ukončen 
připraveným občerstvením v místním kulturním domu.    
Průvodu se účastnilo 32 masek, dva harmonikáři a traktor se sběracím vozem, který družinu 
převážel mezi obcemi.  
 

Kulatá a významná výročí občanůKulatá a významná výročí občanůKulatá a významná výročí občanůKulatá a významná výročí občanů    
    

Listopad 2012     Leden 2013 
František Novotný      Štipoklasy  - 76 let Marie Lišková         H. Kněžeklady   - 83 let 
František Zeman   H. Kněžeklady - 77 let Jiřina Studihradová D. Kněžeklady – 79 let 
Prosinec  2012     Antonín Příhoda          Štipoklasy    -  70 let 
Karel Bouchal       Štipoklasy  -  71 let  Únor 2013 
Josef  Novotný     Štipoklasy  -  78 let   Marie Vejvodová      H. Kněžeklady – 84 let    
 

Všem oslavencům ještě dodatečně gratuluji a přeji pevné zdraví do dalších let. 



 
 

   Odpočinek masopustního průvodu u Příhodů ve Štipoklasech 9.2.2013 

 
 

Odpady 2012 v číslechOdpady 2012 v číslechOdpady 2012 v číslechOdpady 2012 v číslech    
Vyvážení kontejnerů Rumpold Týn Velkoobjemový odpad ASA 

náklady  kg Kč náklady  Kč 

květen 2012 6 880 15252 jaro 2012 16 732 
listopad 2012 5 340 11413 podzim 2012  12 272 

celkem za rok 12 220  kg 26 665,00 Kč celkem za rok 29 004,00 Kč 

Náklady na odvoz separace ASA Ekokom příjem 

Kč     Kč 
4/4 - 2011 4566 4/4 - 2011 4063 

1/4 - 2012 4732 1/4 - 2012 2341 
2/4 - 2012 4104 2/4 - 2012 5518 

3/4 - 2012 7182 3/4 - 2012 6616 

celkem za rok 20 584,00 Kč celkem za rok 18 538,00 Kč 

 

Závěrem mi dovolte popřát všem našim občanům pěkné slunečné a teplé jaro. 
 

Josef Drn – starosta obce 
 


