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Vážení spoluobčané,  
opět se objevuje potřeba upozornit naše občany na dění v našich obcích a 
požádat vás o naléhavé řešení několika problémů, které trápí velkou část našich 
občanů. 
 

1. VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ 
Již několik měsíců se stále hromadí stížnosti na volné pobíhání psů po 

našich obcích. Na každém jednání předkládá některý ze zastupitelů tento 
problém k řešení. Na jednání (č.20 ze dne 12.4.2012) rozhodlo zastupitelstvo 
svým usnesením informovat o tomto problému písemnou formou všechny 
majitele psů bez výjimky. Jedná se o volné pobíhání psů jak jednotlivě, tak po 
několika najednou.  Tento nešvar se rozmohl nejvíce v Dolních Kněžekladech a 
následně ve Štipoklasech. 
Žádám tímto všechny majitele psů, zatím neadresně, aby svoje psy pečlivě 
zabezpečili a nedovolili jim toulání po obci. 
 

2. HOŘENÍ KONTEJNERŮ 
 Velký nešvar je horký popel !!  Ve Štipoklasech hořel kontejner za tuto 
zimní sezónu několikrát. Hoření způsobuje značné škody, které se podepisují na 
životnosti kontejnerů a obec pak vynakládá peníze, které by mohla směrovat 
jinam a mnohem účelněji.  Nechte tedy popel doma bezpečně  vychladnout, 
zkontrolujte ho  a teprve potom vyneste.  

 

3. TŘÍDĚNÍ ODPADU 
 Myslím, že třídění separovaného odpadu (plasty, sklo, papír, kov) se opět 
o něco zhoršilo např. Horní Kněžeklady kontejner na kov – chcíplá zvířata, 
plastové nádoby atd. 
 

PRAVIDLA UKLÁDÁNÍ A T ŘÍDĚNÍ ODPADU  
Tříděný odpad ⇒ žluté nádoby + žluté pytle = plastové láhve, polystyren,  

umělohmotné předměty  a plasty obecně 
          ⇒ zelené nádoby = sklo čiré a barevné 
          ⇒ modré nádoby = papír, krabice, noviny a časopisy 
          ⇒ černé nádoby = kovy 
          ⇒ červené pytle = krabice od mléka, džusu apod. materiál 
Do těchto nádob nepatří nic jiného, jinak svozová firma  A.S.A. plné nádoby 
ponechá na místě a neodveze. 
 

Kontejner – veškerý domácí směsný a komunální odpad, popel. Pozor na 
horký popel! Odpad v kontejneru je hořlavý a následkem požáru v kontejnerech 
dochází k nebezpečí přenesení požáru, ničení životního prostředí a v neposlední 
řadě k velkému poškození kontejneru. 
 

Do kontejneru nepatří: 
1. Veškerý biologický odpad jako tráva, hnůj, listí apod.  Kompostovat!  
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2. Uhynulá zvířata 
3. Stavební suť a nebezpečný materiál – pneumatiky, asfalty, eternit, 

akubaterie  apod. 
4. Nadrozměrný odpad-domácí spotřebiče, nábytek 
5. Veškerý odpad zařazený do tříděného odpadu (sklo, plast, papír a železo) 

 
Nezávadnou stavební suť - vyvážet po dohodě na místa určená OÚ 
Nebezpečný a nadrozměrný odpad - veškerý nebezpečný odpad, pneumatiky, 
televize, pračky, sporáky, ledničky, autobaterie, zářivky, znečistěné plechovky, 
zbytky barev, olejové nečistoty,oleje, ropné látky a nadrozměrný odpad jako 
matrace, nábytek, koberce, velké kovy se shromažďují a v určený den (2x 
ročně) je tento odpad odvezen specializovanou firmou. 
 

4. PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE  
 

1. Setkání  heligonkářů – 15.4.2012  od 14:00 hodin 
Odpolední setkání heligonkářů v kulturním domu v Horních Kněžekladech. 
Předpokládaná účast cca 15 heligonkářů. 
 

2. Jarní slavnosti spojené se stavěním májky  - 30.4.2012  
Již tradiční jarní setkání občanů všech věkových kategorií ve všech třech 
našich obcích, na hřišti ve Štipoklasech spojené se stavěním Máje. 

 

3. Sportovní hry – 2.6.2012   
Akce organizovaná ke dni dětí. Odpoledne hry pro menší děti, navečer 
soutěže a táborák pro mládež i dospělé. 
 

4. Tradi ční posezení pod lipami s dobrou hudbou – 6.7.2012   
Již 16. ročník letního setkání všech občanů pod modrou oblohou a ve stínu 
lip, před kulturním domem v Horních Kněžekladech. 
 

5. Posvícenská obecní veselice – 3.11.2012    
Veselice občanů na posvícenské  zábavě s lidovou dechovou hudbou. 
Kulturní dům Horní Kněžeklady. 
 

6. Setkání občanů s Mikulášem – 2.12.2012  
Akce převážně organizovaná pro nejmladší občánky, ale i starší děti. 
Odpoledne plné soutěží a her pro děti, za doprovodu malé kapely. Zakončení 
příjezdem Mikuláše, andělů a partou čertů. 

     
Přeji pěkné jarní počasí a stále příjemnou náladu. 
 
 
        Josef Drn 
        starosta obce 


