Kněžekladský zpravodaj

duben 2017

Vážení spoluobčané, s novým zpravodajem k nám přišlo nejen jaro, ale i mnoho událostí jak ve světě, tak
u nás doma. Zima se letos představila v chladnější podobě, než jsme byli za poslední roky zvyklí. Pohled do
kotelen byl jistě smutnější a doplňování paliva poněkud dražší. To ani nemluvím o revizi kotlů na tuhá paliva,
která platí od nového roku a také o něco vyprázdnila naší peněženku. Ohledně této problematiky si dovoluji
připomenout možnost tzv. „kotlíkových dotací“, kdy je možné požádat o dotaci na výměnu kotle pro rodinné
domy. V této druhé vlně dotací budou podpořeny kombinované kotle (pelety a uhlí), plynové kotle a tepelná
čerpadla. Bližší informace najdete na stránkách Krajského úřadu pro Jihočeský krajhttp://kotlikovedotace.krajjihocesky.cz/. Doporučuji všem, kdo uvažuje o výměně kotle v kontextu s nařízením, že od roku 2022 se nebudou
moci používat kotle I. a II. emisní třídy (což je drtivá většina používaných kotlů), prostudovat si podklady a zvážit
tuto možnost. Pro Jihočeský kraj se zatím uvažuje s termínem podávání žádostí na přelomu roku 2017/2018.
Zastupitelstvo obce pro letošní rok ponechalo veškeré obecní poplatky na úrovni roku 2016. Jedná se o poplatek
za sběr a odvoz odpadů a takřka symbolický poplatek za psa, další poplatky naše obec nevybírá.

Kultura co bylo
První kulturní akcí v letošním roce byl tradiční Obecní ples. K tanci hrála již velmi osvědčená kapela Ševětínka
a zábavy bylo dost. Mrazivé počasí prověřilo také nově instalovaná topná tělesa. Celý den se promrzlý sál
rozehříval a večer již byla uvnitř příjemná teplota. Ovšem venku – 18o C pěkně lezlo za nehty.
Následující akcí byl 7. ročník Masopustního průvodu. Poslední únorová sobota byla slunečná, ale studený vítr byl
nepříjemným společníkem všech masek v průvodu. Dům od domu navštěvovalo postupně 44 masek včetně asi 10
dětí. Velký dík vám občanům, kteří jste zpříjemnili strastiplnou a dlouhou pouť průvodu a starali jste se o jejich
občerstvení. Přestože se to na první pohled nezdá, projít všechny naše části obce, vyžaduje opravdu velkou porci
energie .
Březen pak byl ve znamení setkání žen. V přísálí kulturního domu se sešli k příjemnému odpolednímu posezení
naše ženy k připomenutí oblíbeného MDŽ. Odpoledne bylo s kulturní vložkou dětí a cestovatelskou přednáškou.
Průvod ve Štipoklasech před Vaňků

Při Setkání heligonkářů v pěkném nedělním odpoledni 9. 4. 2017,se sešlo mnoho příznivců tohoto příjemného
hudebního nástroje. Plný horejšský sál zpíval společně s účinkujícími známé lidové písně a všichni se velmi dobře
bavili.

Kultura co bude ve 2017
Pro letošní rok připravujeme také mnoho kulturních akcí a některé jsou již tradiční. Stejně jako v minulých letech
spolupracujeme v kultuře s naším blízkým partnerem Skupinou ČEZ na projektu Oranžový rok, který se zaměřuje
na podporu kulturního dění v havarijní zóně JE Temelín. V uvedeném seznamu jsou to akce 2 až 4.
1. Jarní slavnosti spojené se stavěním májky - sobota 30. 4. 2016 ve všech obcích
ORANŽOVÝ ROK 2017 - partner SKUPINA ČEZ
2. Nedělní sportovní hry, den dětí - Hřiště Štipoklasy, neděle 28. 5. 2017 od 14:00 do 20:00
3. Myslivecký den v Horních Kněžekladech – sobota 10. 6. 2017 od 14:00 do 24:00
4. Jubilejní setkání občanů pod lipami – pátek 7. 7. 2017 od 20:00 do 03:00 hod
5. Posvícenské posezení místních občanů – sobota 4. 11. 2017 od 19:00
6. Mikulášská nadílka – neděle 3. 12. 2017 od 14:00 do 18:00
7. Obecní silvestrovské posezení – čtvrtek 29. 12. 2016 od 18:00

Kulturní dům - V. etapa oprav ve 2016
Jak jste si jistě všimli, na kulturním domu postupně probíhaly práce skoro po celý rok 2016. Pracovalo se jak
venku, tak i uvnitř.Skladba prací byla velice rozmanitá a podílelo se na ní několik dodavatelských firem. Realizace
veškerých prací probíhala od 1. 5. 2016 do 15. 12. 2016.
Pátá etapa opravy kulturního domu v Horních Kněžekladech spočívala v realizaci šesti rozdílných oprav:
a) Obložení stěn sálu - provedeno dřevěným palubkovým obkladem
b) Výměna výčepního okénka – nové s roletovým systémem zatahování
c) Rekonstrukce dámských WC – celková rekonstrukce s výměnou toalet, obkladů a podlahy
d) Výměna garážových vrat – montáž nových lamelových vrat s elektro pohonem
e) Výměna topných těles sálu – provedena výměna 8 ks přímotopných těles s elektronickou regulací

f) Odvlhčení a odvodnění stěn kulturního domu - provedeno obnažení základů, položení drenáže a tím odvlhčení
65 m zdí východní části s novým bezbariérovým vstupem do sálu a úřadovny.
Celková cena prací byla 317 000 Kč a udělená dotace z POV 2016 byla 190 000 Kč, rozdíl je spoluúčast obce.Za
posledních 6 let proběhlo postupně 5 etap oprav našeho kulturního stánku. Tím jsme dokončili ty práce, které
považujeme za nejpotřebnější. Dále budeme pokračovat jen drobnými opravami, revizí elektroinstalace apod.
Předsíňka dámské toalety

Obložení sálu dřevěným obkladem

V letošním roce se chceme zaměřit na opravu silnice v Horních Kněžekladech u čekárny a opravu stoky ve
Štipoklasech na návsi u hřiště. Během roku vyměníme ve všech částech dětské houpačky. Vše samozřejmě záleží
na financích, ale vypadá to pozitivně .

Komunální odpady
Teď si možná řeknete, zase ty odpady, kdy už si dá ten starosta pokoj. No ještě to bude chvíli trvat. Ke správnému
fungování třídění odpadů máme totiž stále daleko. Podívejte se do kontejneru, co v něm uvidíte? Spousta plastu,
igelitů a podobného materiálu k vytřídění. Igelity a plasty patří do žlutých pytlů, máme jich dostatek a není
problém se k nim dostat. Nebo další příklad: někdo přinese svůj odpad v papírovém pytli a hodí to do kontejneru,
špatně. Odpad můžete přinést v papírovém pytli, pak vysypat do kontejneru a papírový pytel složit a dát do
modré nádoby na papír. To je správně. Výsledkem třídění by měl být stav, kdy otevřete kontejner a tam nebude
žádný papír, žádný plast a igelit, nebo kov a ani sklo.
Někdy se vám může stát, že přijedete ke kontejneru a on je téměř plný. Skládáme se ze tří částí a kontejnery se
neplní vždy rovnoměrně. Letos v zimě se např. několik týdnů nevyvážely kontejnery vůbec, protože byly zmrzlé a
polovina obsahu zůstávala uvnitř přimrzlá. Je tedy potřeba vzít občas s sebou lopatu, odhrnout popel a odpad
doprostřed kontejneru a hned je místo na další vysypání. Obec zajišťuje třídění odpadu pouze po stránce
materiálního vybavení, ale bez odpovědného přístupu svých občanů nikdy nedosáhneme správného výsledku.
Tak ještě promysleme, jak bychom mohli být své obci nápomocni a pak, prostě a jednoduše to udělejme. Obec je
tu pro své občany a občané jsou tady pro svou obec. Jen dobrá symbióza obou složek přispívá ke spokojenému
životu.

Obrovská skládka země a kamenů ve Štipoklasech
Ve Štipoklasech na pozemku před suškou se stále objevuje další množství zemního odpadu. Oficiální zprávu od
původce odpadu stále nemáme žádnou. Odpadní zeminu naváží firma Akupi s majitelem pozemku. Zdroj je
z dočasné přehradní hráze řeky Vltavy u Hněvkovic, která se teď likviduje. Skládka je údajně dočasná! Veškerá
vyjádření příslušných úřadů nás bohužel diskvalifikují a zavážení pozemku na okraji naší obce nemůžeme
zákonnou cestou zabránit.Požádal jsem o spolupráci Laboratoř radiační kontroly z Českých Budějovic, která
odebrala vzorky a provedla měření na radiaci materiálu, přítomnost těžkých kovů a dalších nebezpečných
materiálů. Skladovaná zemina je dle protokolu o měření ve svých parametrech v normálu a nemusíme se
obávat z ohrožení zdraví občanů. Alespoň něco. Velkým problémem je také obrovský pohyb těžkých vozidel,
která nám narušují nedávno opravené silnice. Takto velkou zátěž s velkou pravděpodobností neporušené
nevydrží.

Významná a kulatá výročí občanů
Leden
Marie Lišková
Jiřina Studihradová

Horní Kněžeklady
Dolní Kněžeklady

Duben
Božena Lindušková
Jaroslava Chmelová
Anna Novotná

Horní Kněžeklady
Dolní Kněžeklady
Štipoklasy

Únor
Božena Bouchalová
Václav Čipera

Štipoklasy
Dolní Kněžeklady

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví, štěstí a mnoho dalších let spokojeného života.
Informace
Přílohou zpravodaje jsou informace o třídění a zacházení s komunálním odpadem, s udržováním pořádku na
určených sběrných místech komunálního a tříděného odpadu. Prosím o prostudování a hlavně o důsledné
dodržování pravidel.

Na závěr Kněžekladského zpravodaje bych chtěl všem popřát krásný zbytek jara, příjemné a teplé léto a ještě
nakonec pozvat všechny občany na kulturní akce až do konce roku 2017.
Josef Drn-starosta obce

