Kněžekladský zpravodaj

prosinec 2019

Vážení spoluobčané, rok 2019 pomalu končí a příchod vánoc můžeme počítat již ve dnech. Popřejme si tedy
hned na začátku zpravodaje do toho dalšího roku, hodně pevné zdraví a co nejvíc těch malých každodenních
radostí, které utváří běžný a spokojený život. Jistě to bude zase rok hektický, ale určitě si dopřejme, alespoň o
nadcházejících vánocích, trochu klidu se zamyšlením nad tím co bylo, ale hlavně nad tím co bude a kam se má náš
život ubírat.

Kultura - co bylo zajímavého v roce 2019
Myslivecký den v Horních Kněžekladech.
Již 60 let oslavují příznivci zeleného červen jako měsíc myslivosti. Je to měsíc zrodu většiny mláďat v lesích a
polích. Za účelem myslivecké osvěty v tomto čase, přesněji 8. června 2019, uspořádalo již popáté Honební
společenstvo Pořežany myslivecký den v obci Horní Kněžeklady. Místní i přespolní myslivci a přátelé myslivosti,
připravili pro laickou veřejnost, děti a své kolegy hezké odpoledne v okolí kulturního domu v Horních
Kněžekladech. Po úvodních slovech pořadatelů proběhla prezentace některých plemen loveckých psů, na kterou
navázala malá ukázka z jejich výcviku k lovu a poslušnosti. Následně se chopila slova a svých vábniček na mnoho
druhů zvěře a zvířat Kateřina Cheníčková, která zejména nemyslivcům ukázala, jaké, často strašidelné, zvuky
mohou zaslechnout v přírodě. Pak se většina účastníků vrhla do přísálí kulturního domu na bohatý zvěřinový raut.
Spokojeni po dobrém jídle pak mohli zasednout do stínu lip a zabroukat si nějakou písničku s kapelou Minimax.
Během dne si bylo možno vyzkoušet své střelecké umění sportovními vzduchovkami na střelnici, včetně střelby
na pohyblivý terč divočáka. Ve stínu lip v parčíku u sochy mistra Jana Husa pak nalezli své útočiště dravci a sovy
sokolnice Hanah Melcerové. Ptáky si zde si mohli návštěvníci zblízka nejen prohlédnout ale i podržet. Večer se
pak nesl v duchu poslechu dechové hudby a přátelského posezení. Velký dík patří organizátorům akce, obci Horní
Kněžeklady za propůjčení prostor a Skupině ČEZ, která podpořila tuto nevšední akci.
Prezentace plemen loveckých psů.
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Tradiční posezení pod lipami.
V rámci Oranžového roku 2019 Skupiny ČEZ, proběhlo v pátek 5. 7. 2019, před kulturním domem v Horních
Kněžekladech tradiční Posezení pod lipami. Počasí bylo objednáno pěkné a opravdu se vydařilo. Celý den bylo
příjemné sluníčko a podvečer zval k příjemnému posezení na návsi před obcí. Lípy mají v Horních Kněžekladech
již dlouhou tradici a jsou velmi oblíbené. Je to podvečer setkání místních u dobré klobásky a pivečka. K tanci a
poslechu hrálo harmonikářské trio Marnotratníci. Večerní akce byla celkově velmi vydařená a dobrá nálada
panovala po celý večer až do ukončení kolem druhé ráno. Jen několika vytrvalcům se nechtělo domů a vyžadovali
pokračování, přestože chladno již většinu účastníků vyhnalo domů.

Svatby v naší obci
V červnu byli oddáni Michaela Pintnerová a Petr Porubský.
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V roce 2019 se uskutečnila v naší obci také jedna svatba. Jsme rádi za to, že na tak významný okamžik využívají
naši občané a zároveň novomanželé, pěkné prostředí naší obce k obřadu a své ano si řeknou v domácím
prostředí. Vlastní obřad probíhá vždy ve venkovním prostředí. Velmi pěkné a vyzkoušené místo je v Dolních
Kněžekladech na přístupovém chodníku u kapličky. Letošní svatebčané si vybrali park pod kulturním domem u
jezírka. Následně náš kulturní dům dobře poslouží k svatební hostině.

Opravy kulturního domu 2019
V roce 2019 byly na kulturním domu završeny opravy sedmou etapou, která dokončila opravu fasády. Provedli
jsme obroušení starých nátěrů, oklepání odfouknuté omítky s novým nahozením a štukováním. Na závěr fasádní
pomerančová barva sjednotila vzhled kulturního domu. Celá budova tak změnila barvu ze žluté na
pomerančovou. Tímto rokem jsme tedy uzavřeli rekonstrukci kulturního domu, která byla postupná a probíhala
celkově 7 let. Máme náš kulturní stánek opraven a v následujících letech se budeme věnovat jiným investičním
akcím.

Investiční akce na další rok
Již téměř rok pracuje firma VAK Projekt na projektové dokumentaci a všech potřebných povoleních, pro
vybudování vodovodu v našich obcích. Přes léto se akce pozdržela několik měsíců, při udělování souhlasů
vlastníků pozemků a institucí, s vedením přivaděčů. Tam, kde jsme souhlas neobdrželi, museli jsme odklonit
trasu po jiném pozemku. V současné době máme souhlasy všechny a odbor životního prostředí již udělil
Rozhodnutí o schválení stavebního záměru. Časově je to napnuté, ale intenzivně se na všem pracuje. Takový
je zatím průběh a věřme, že na konci celé akce, budeme mít všichni dostatek dobré a kvalitní pitné vody.

Úpravy veřejného prostranství a dovybavení dětských koutků ve Štipoklasech a Dolních Kněžekladech.
Na jaře letošního roku se nám podařilo s úspěchem podat žádost o spolupráci s Nadací ČEZ a v létě realizovat
doplnění koutků pro maminky a děti na návsích, ve dvou částech naší obce v celkové hodnotě 151 373 Kč.
Obec takto reaguje na příchod nových občánků v Dolních Kněžekladech a Štipoklasech. Po výběru mezi
několika typy se zastupitelstvo přiklonilo k nákupu prvků s celokovovou pozinkovanou konstrukcí, která by
měla zaručit dlouhou životnost a bezpečné používání. Současně doplní již stávající kovové dvojhoupačky.
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Z hlediska nízké pádové výšky není zapotřebí upravovat prostor pod sedačkami. Projekt podpořila Nadace ČEZ.
Chtěl bych poděkovat Skupině ČEZ a Nadaci ČEZ za pomocnou ruku při realizaci veřejně prospěšných akcí,
které nám pomáhají zkvalitňovat život občanů a současně zlepšovat vzhled obcí v zóně Jaderné elektrárny
Temelín.

Příspěvek na obědy
Ještě je potřeba připomenout příspěvek na obědy pro penzisty. Smluvně je zajištěn příspěvek 10 Kč/ 1 oběd u
dodavatele obědů v Pohostinství Žimutice. Pokud odebíráte obědy ze Žimutic, stačí paní Růžičkové říct, že
bydlíte v naší obci a zaplatíte za oběd o 10 Kč méně. Pohostinství pak naúčtuje tuto částku fakturou obci.

Významná a kulatá výročí občanů v 2. pololetí 2019
Marie Šimonová
Růžena Jindrová

Dolní Kněžeklady
Dolní Kněžeklady

František Zeman
František Novotný

Horní Kněžeklady
Štipoklasy

Vítání nových občánků
Nové občánky vítáme vždy společně dohromady v obcemi Žimutického regionu na obecním úřadu
v Žimuticích. Za poslední 2 roky jsme do naší obce přivítali tyto nové občánky:
1. Anna Drnová
Štipoklasy
2. Ema Šmídová
Štipoklasy
2. Josef Novotný
Štipoklasy
3. Eliška Bobočková Štipoklasy

Na závěr posledního letošního Kněžekladského zpravodaje bych chtěl všem popřát mnoho pevného zdraví,
hodně štěstí, pohody a radosti po celý následující rok 2020.
Josef Drn-starosta obce
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