Kněžekladský zpravodaj

duben 2016

Vážení spoluobčané, v minulém zpravodaji jsem všem na závěr přál barevný podzim a
mírnou zimu. Obojí se nám splnilo a zima byla již podruhé za sebou velmi příznivá a mírné teploty
ušetřily naše peněženky za otop, ať už topíme čímkoli. Teď však začíná jaro, pravděpodobně
nejveselejší roční období, příroda se probouzí, všechno kvete a také činnost v našich obcích ožívá.

Svatba ve Štipoklasech
Předposlední dubnovou sobotu projasňovalo nejen sluníčko na obloze, ale také velká událost ve
Štipoklasech, kde se u Novotných konala první letošní svatba v obci. Jsme velmi rádi, že
novomanželé zůstanou trvale ve Štipoklasech, kde si přestavují místní domek. My spoluobčané jim
přejeme mnoho štěstí a spokojený život.
Foto novomanželů u Štipoklasky

Kultura co bylo
Kultura se letos rozběhla na samém počátku roku. Do konce dubna jsme organizovali pět akcí.
1. Obecní ples - sobota 16. 1. 2016
2. Masopustní průvod - sobota 6. 2. 2016

Masky v průvodu - únor 2016

3. Posezení pro ženy ke dni žen - sobota 5. 3. 2016
4. Setkání heligonkářů – neděle 10. 4. 2016

Plný sál na heligonkářích.

5. Jarní slavnosti spojené se stavěním májky - sobota 30. 4. 2014
Všechny uvedené akce se povedly. Na plese byla o trochu menší účast než obvykle, ale vynahradili
jsme si to na Setkání heligonkářů, kdy sál praskal ve švech. Je trochu škoda, že místních přišlo
méně, přestože návštěvníci přijeli až z Jindřichova Hradce, Tábora či Blatné a Strakonic. Věhlas
akce v Horních Kněžekladech stoupá a co je důležité, mnohým se u nás v kulturním domě velice
líbí, vrací se opakovaně a dále nás doporučují. To nás samozřejmě těší a jsme na to velmi pyšní.

Kultura co bude
Také v letošním roce je pro naši obec zachován program Skupiny ČEZ pro podporu kultury v našem
regionu a tak můžeme navázat na naše tradiční a úspěšné akce. Některé již proběhly, některé nás
čekají. Za podporu samozřejmě Skupině ČEZ vřele děkujeme.
ORANŽOVÝ ROK 2016 -SKUPINA ČEZ
• Setkání žen ke dni matek – sobota 7. května od 14:00 do 20:00
• Nedělní sportovní hry, den dětí- hřiště Štipoklasy, neděle 29. 5. 2016 od 14:00 do 24:00
• Myslivecké odpoledne – sobota 18. 6. 2016 od 14:00 do 24:00
• Posezení pod lipami – 9. 7. 2016 od 20:00 do 03:00 hod
• Posvícenské posezení místních občanů – sobota 5. 11. 2016 od 19:00
• Mikulášská nadílka – neděle 4. 12. 2016 od 14:00 do 18:00
• Obecní silvestr – čtvrtek 29. 12. 2016 od 18:00
Na všechny akce vás zastupitelstvo obce srdečně zve, vždyť jsou organizovány pro naše občany.

Odpady
V loňském roce nám platby za odvoz odpadů sice vzrostly, ale rozhodnutím zastupitelstva byl
poplatek za odvoz a ukládání odpadů na občana a rekreační chalupu pro letošní rok nezměněn,
tzn. občan 200 Kč/osoba, rekreační domek 450 Kč/nemovitost. Poplatek bude vybírán pověřenými
osobami do konce července 2016. Připomínám, že poplatek je stanoven vyhláškou a je povinností
každého občana, nebo majitele nemovitosti k rekreaci, poplatek do uvedeného termínu uhradit.
Vyvážení kontejnerů Rumpold Týn
Velkoobjemový odpad ASA
Vývoz
3. 3. 2015
19. 6. 2015
17. 12. 2015
celkem za rok

kg
2 780
10 100
6 440
19320,00

Kč
7 235,80 Kč
20 153,00 Kč
14 722,30 Kč
42 111,10 Kč

Vývoz
jaro 2015
podzim 2015

Kč
15 200,00 Kč
16 229,00 Kč

celkem za rok

31 429,00 Kč

Celkové náklady jsou pak součtem obou položek tj. 72 429 Kč. Náklady na pravidelný odvoz
tříděného odpadu nejsou uvedeny, ale jsou téměř zcela vykompenzovány odměnou za třídění
odpadu.

Tříděný odpad
Třídíme veškeré potřebné komodity, to se nám daří. Ovšem s důsledností jsme velmi na štíru. To
zjistíte při pohledu do kontejnerů, které jsou plné igelitů, dalších plastů, papíru a dokonce i dřeva.
Jsem přesvědčen, že při trochu důslednějším třídění plastů a papíru, bychom snížili objem odpadů
nejméně o třetinu.

Kulturní dům - V. etapa oprav
V letošním roce jsme byli opět úspěšní při získání finančních prostředků na opravu nemovitostí a
tak budeme pokračovat v rekonstrukci kulturního domu, již 5. etapou oprav. Obložíme stěny sálu

dřevěnými větratelnými lamelami a současně obměníme vytápění za novější regulovatelné.
Souběžně provedeme rekonstrukci dámského WC. Výměnu si zaslouží i prorezavělá garážová vrata
hasičské zbrojnice.

Významná a kulatá výročí občanů
Leden
Marie Lišková
Jiřina Studihradová
Anděla Horká
Duben
Božena Lindušková

Horní Kněžeklady
Dolní Kněžeklady
Štipoklasy

Únor
Marie Vejvodová
Václav Čipera
Jaroslav Hašpl

Horní Kněžeklady
Dolní Kněžeklady
Štipoklasy

Horní Kněžeklady

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví, štěstí a mnoho dalších let spokojeného života.
Informace
Ke konci roku jsme dokončili opravu fasády kapličky v Dolních Kněžekladech. Celá fasáda byla
obroušena, omítka opravena a silikonová fasádní barva dokončila konečný efekt. Nový plůtek
zvýraznil vstupní část kapličky a navázal na příchozí chodník, který jsme o několik metrů prodloužili
a ve spodní části odvodnili vyvěrající mokřinu. Sami můžete zhodnotit, zda se práce podařila. Po
loňské redukci různých stromků a keřů na dolejšské návsi, se tento celý prostor projasnil a fasáda
kapličky celý záměr na zpříjemnění středu obce dokončila. Na návsi byly také zrušeny již
bezpečnostně nevyhovující dětské houpačky, ale i ty budou časem nahrazeny adekvátním
zařízením.
Opravená kaplička.

Na úplný závěr Kněžekladského zpravodaje bych chtěl všem popřát pěkné jaro a ještě
jednou pozvat na všechny kulturní akce pořádané naší obcí.
Josef Drn-starosta obce

