Kněžekladský zpravodaj
Vážení spoluobčané,
další zimní zpravodaj budeme věnovat hlavně pracovním akcím. V kultuře jsme z důvodu vládních opatření,
v souvislosti s nákazou zákeřného Covidu-19, nemohli organizovat téměř nic. Posledním kulturním počinem
bylo Posezení pod lipami a ostatní plánované akce byly zrušeny. Teď na přelomu roku můžeme s jistotou
konstatovat, že začátek letošního roku bude úplně stejný. Náš tradiční Obecní ples v lednu zcela jistě nebude.
Hasičský ples v únoru asi také ne a kdy budeme moci něco uspořádat, je ve hvězdách. Velké naděje se směřují
na očkovací vakcínu, jinak se budeme potácet ve vlnách větší či menší epidemie snad do nekonečna.

Investiční akce
Epidemiologická opatření samozřejmě neovlivňují pouze kulturu. Co je pro naše obce mnohem podstatnější,
že také ekonomiku státu a následně ekonomiku krajů a obcí. Stát se postupně velmi zadlužuje, aby pomohl
nejvíce postiženým a jak současně klesají státní příjmy, má to následně dopad také do rozpočtů krajů a obcí.
Úbytek financí je citelný na všech stranách a pro nás, kteří realizují zásadní investice do vodohospodářské
struktury, je to ještě mnohem znatelnější. V současné době se ukazuje, že naše rozhodnutí rozdělit investici
vodovodu na více etap, bylo správné. Dokázali jsme zahájit ve Štipoklasech a máme hotový a zkolaudovaný
hlavní vodovodní řád. V lednu a ze začátku jara, budeme postupně připojovat jednotlivé domy na hlavní
rozvod. Stavební řízení již máme také téměř u konce. Současně máme rozběhnutá dotační řízení na několika
místech. Žádosti směřujeme na ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo zemědělství, státní fond životního
prostředí a také opět na krajský úřad Jihočeského kraje, který nám poskytl finance na část 1. etapy. Je zcela
pravděpodobné, že nastane kombinace více dotačních titulů na jednu etapu. Nic neponecháváme náhodě a
v komplikované situaci omezeného fungování důležitých státních úřadů, volíme optimální postup pro
dokončení námi již započatého díla.

Nadace ČEZ - Stromy
S Nadací ČEZ naše obec již dlouhodobě spolupracuje a Nadace je naším pravidelným podporovatelem v mnoha
oblastech. Musím dodat, že to platí i obráceně a naše obec je spolehlivým partnerem, který vždy využívá
přidělené prostředky velmi účelně a ku prospěchu životního prostředí a obce jako celku. V letošním roce jsme
požádali Nadaci ČEZ o podporu v programu Stromy, určenou na výsadbu nových stromořadí a alejí. Vytipovali
jsme čtyři lokality k výsadbě, kde se stromky dobře hodí a budou platnou součástí naší krajiny:
1.
2.
3.
4.

Pozemky č.p. 1002/1 + č.p. 2353/2 - Štipoklaská magistrála
Pozemek č.p. 1005/7 - Ovčín u dubu
Pozemky č.p. 893/4 + č.p. 967/16 - Horejška za Filipů
Pozemek č.p. 857/4 - Horejška k lesu

Celkově bylo vysázeno 110 ovocných stromků (třešeň, jabloň, hrušeň a švestka) + 10 listnáčů (dub, habr, buk,
javor a jilm), celkově tedy 120 stromů v hodnotě 74 920 Kč.  Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu .
Věříme, že v dalších letech budeme s výsadbou pokračovat a postupně se nám bude dařit mezi lány polí vklínit
také stromy a další prvky na zadržování vody v přírodě. V této oblasti je úloha obcí zcela nezpochybnitelná a
legitimní.
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Nové stromořadí u Štipoklas

Nadace ČEZ - Podpora regionu.
Životní prostředí samozřejmě není zdaleka jediným zájmem obce. Snažíme se podporovat také kulturu a
spolky. V tomto případě je to Sbor dobrovolných hasičů, který se značně omlazeným vedením, opět začíná po
letech stagnace s rozjezdem činností. Nadace ČEZ společně se zastupitelstvem obce podpořila zahájení SDH
Štipoklasy zbrusu novými uniformami z programu Podpora regionu. Celkově stálo vybavení 8 hasičů 55 000
kč, které zcela uhradila podpora Nadace ČEZ. Za všechny hasiče upřímně děkuji za pomoc od Nadace ČEZ,
našeho dobrého souseda.
Nové uniformy SDH Štipoklasy
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V sobotu 10. 10. 2020 odpoledne si chtěli naši omlazení hasiči vyzkoušet obecní hasičkou techniku, která sice
pamatuje nějaký ten rok, ale po repase funguje spolehlivě. Opatřeními Covid-19 byl sice omezen vstup do
prostor, kde se zkouška a cvičení konalo, ale několik diváků to neodradilo. Počasí však hasičům vůbec nepřálo,
odpoledne se zatáhlo a začalo silně pršet. Jenže hasiči dokázali, že nejsou z cukru a vše probíhalo jak na
drátku. Jednotka za silného a trvalého deště zprovoznila po 6 letech bez provozu pohonnou jednotku a
stříkačku. Na poprvé to opravdu nebylo vůbec špatné.
Tentokrát byli naši hasiči v pracovním, ale po nákupu nových slavnostních uniforem, se nám všem jistě
předvedou při nějaké další příležitosti, až trampoty s Covidem skončí.

Část hasičů má teď v prosinci za sebou již dvojnásobné úspěšné uhašení kontejneru ve Štipoklasech, kdy
neznámý nezodpovědný občan vysypal do kontejneru zcela žhavý popel, který rychle zapálil okolní odpadky.
Jen včasným zjištěním a následným okamžitým zalitím vodou nedošlo k zahoření celého kontejneru a velké
škodě nejen ekologické, ale také ekonomické. Poděkování patří hlavně starostovi hasičů Janu Bromovi, který
zahoření objevil a zajistil uhašení.
Chci připomenout - Pozor na horký popel !! Odpad v kontejneru je silně hořlavý a stačí pouze teplý popel,
který vypadá na první pohled neškodně, ale přesypáním se okysličí a znovu zažhaví. Následkem požáru
v kontejnerech dochází k nebezpečí přenesení požáru, ničení ovzduší a v neposlední řadě k velkému poškození
kontejneru (cena kontejneru se pohybuje kolem 100 000 Kč). Sypte jen studený popel tzn. popel si uložte
doma na několik dní a před vynesením důkladně zkontrolujte. Nikdy nevynášejte popel do kontejneru přímo
z kamen nebo kotle. Toto prosím nekompromisně dodržujte!! Pokud uvidíte doutnající kontejner je to požár a
každý občan má za povinnost zabránit vzniku požáru. Pokud to není v jeho silách, tak alespoň nahlásit.

Na závěr posledního letošního Kněžekladského zpravodaje bych chtěl všem popřát hlavně mnoho pevného
zdraví, hodně štěstí, pohody a radosti po celý následující rok 2021.
Josef Drn-starosta obce
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