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Vážení spoluobčané, čas letí jako zblázněný. Rok 2013 se stal minulostí a nastoupil rok 2014.
Je tedy čas rekapitulovat co se v našich obcích událo, co jsme vytvořili, na co jsme zapomněli nebo
co jsme zatím nestihli. Myslím, že v čase ekonomické recese jsme se pochlapili dost a udělali
slušnou porci práce. A za tu práci bych chtěl poděkovat nejen všem aktivním zastupitelům, ale
současně i všem občanům, kterým nejsou lhostejné věci veřejné, kteří se podílejí na úklidu, sečení
a nebojí se přiložit ruku k dílu, aby byly ty naše vesničky hezčí.
V loňském roce postihly naše obce dva živly. Nejprve v červnu velká voda zaplavila střed Štipoklas.
Jiříkovský rybník naštěstí přívalům vody odolal, ale přes hráz se valila kvanta vody a ta postupně
vystoupala až do výše 1m nad rovinou sportovního hřiště. Ani Dolejška nebyla ušetřena. Voda nám
poničila spojovací stoky mezi rybníky a odplavila zpevněné povrchy místních komunikací.
Postupně se snažíme získávat finance a škody opravovat. V červenci pak silný vítr polámal 100-leté
lípy kolem pomníku Jana Husa a vyvrátil několik stromů kolem kulturního domu na Horejšce. Bylo
opravdu velké štěstí, že stromy a větve poškodily pouze plot kolem pomníku a ulétlo pár tašek ze
střechy kulturního domu. Lípy jsme museli nechat ořezat specializovanou firmou a věřím, že až
obrostou, budou zase tvořit dominantu na místní návsi.

Neinvestiční akce 2013 - co máme uděláno
1. Oprava zděné čekárny v Horních Kněžekladech
2. Oprava zděné čekárny v Dolních Kněžekladech
U obou čekáren se provedly v podstatě shodné práce: výměna oken v počtu 6 ks a 2 ks dveří,
rekonstrukce střešní krytiny v plném rozsahu, obnovení vnitřních nátěrů, nátěr fasády, výměna
dřevěného podbití střechy, štítu a položení protiskluzové dlažby. Práce provedla stavební firma
Jan Anděl z Týna nad Vltavou. Celková cena 184 000 Kč. 110 000 Kč je hrazeno z krajské dotace
POV a zůstatek 74 000 Kč jsme doplatili z vlastního rozpočtu. Vnitřní prostory čekáren jsou zatím
uzamčeny, obáváme se poškození interiéru a dveří povětrnostními podmínkami. Pro pravidelné
cestující je možné předat klíč a u čekáren používat také vnitřní prostory.

3. Rekultivace prostředí a úprava rekreačně-sportovní zóny
Při rekultivaci středu obce a sportovního hřiště byly provedeny tyto práce:
1. Rekultivace zakoupeného pozemku kolem kontejneru
2. Oddělení prostoru pro shromažďování komunálního a tříděného odpadu
3. Osetí zelení a vysázení okrasných dřevin
4. Vysázení parkových stromů
5. Oprava prostoru ohniště na hřišti, zbudování zámkové dlažby pod prostor laviček
6. Zbudování dřevěného přístřešku na ploše hřiště
7. Výměna ochranných sítí okolo hřiště
8. Výměna sítě na volejbalovém hřišti a doplnění sportoviště o audiotechniku
Celá akce byla hrazena z peněz, které jsme získali z finančního daru Nadace ČEZ. Celková
předpokládaná cena rekultivace je plánována na 251 000 Kč. 250 000 Kč je finanční dar Nadace
ČEZ a zbytek doplatí obec z vlastního rozpočtu.

Neinvestiční akce 2014 – co budeme dělat
V roce 2014 se budeme snažit získat peníze na pokračování v opravě interiéru kulturního domu.
Máme v plánu celkovou opravu a renovaci stávajících dubových parket na sále a v přísálí. Chceme
vyměnit část prohnilých parket, zbrousit, zatmelit a provést celkovou povrchovou úpravu.
Současně vyměníme poslední kovové dveře, vstup do chodby KD. Letos vložíme do KD asi tak

180 000 Kč s příspěvkem od krajského úřadu a Programu obnovy venkova. V Dolních Kněžekladech
opravíme místní komunikaci kolem Soukupů v celkové hodnotě 160 000 Kč. Zde máme přidělenu
dotaci ministerstva dopravy na opravu poškozených komunikací velkou vodou. Dále ještě zkusíme
získat finance na úpravu venkovních prostor např. okolo kapliček. Zde ještě záměr upřesníme
podle potřeby pro získání příspěvku.

Kultura – co bylo
Oranžový rok 2013 – Posvícenská veselice
Poslední kulturní akce v roce 2013 organizovaná s finančním příspěvkem JE Temelín proběhla
9. 11. 2013 od 19.00 hod. v kulturním domu v Horních Kněžekladech.
Byl podzimní večer po klidném, ale chladném dnu. Listí z lip u pomníku Jana Husa na návsi
v Horních Kněžekladech bylo zcela opadané a obec pořádala tradiční Martinskou zábavu, která je
zahájením plesové sezóny v našem kulturním domě. K tanci hrála Sedmikráska z Týna nad Vltavou
a o občerstvení se staralo Pohostinství Bohunky Hrdličková z Modré Hůrky. Tento večer nebyl
zcela stejný jako roky minulé. Oslavovalo se kulaté výročí paní Jany Kloudové, a paní hospodská
s panem hospodským byli pasování na babičku a dědečka. Fotograf pan Langmajer celý večer
dokumentoval a vytvářel krátkou reportáž o obci pro elektronickou verzi známých Temelínek.
Nálada byla výborná, i když účast byla tentokrát velmi malá, škoda ….akce to byla povedená
a veselá. Zábava byla dobře připravena a dobrá nálada panovala po celý večer. Jedl se Tatarský
biftek, řízky a koláče.

Kultura – co bude v roce 2014
1. Obecní ples sobota 8. 2. 2014 od 19:00 do 03:00 hod.
2. Masopustní průvod sobota 22. 2. 2014 - průvod od 9:30 do 16:00 hod.
3. Posezení pro ženy ke dni žen - sobota 8. 3. 2014 od 14:00 do 18:00 hod.
4. Setkání heligonkářů – neděle 13. 4. 2014 od 14.00 do 18.00 hod.
5. Jarní slavnosti spojené se stavěním májky - středa 30. 4. 2014 ve všech obcích
6. Sportovní hry – neděle 1. 6. 2013 od 14:00 do 24:00 hod.
7. Tradiční posezení pod lipami s dobrou hudbou – pátek 4. 7. 2013 od 20:00 do 03:00 hod.
8. Posvícenská obecní veselice – sobota 8. 11. 2014 od 19:30 do 03:00 hod.
9. Mikulášská nadílka – neděle 7. 12. 2014 od 14:00 do 18:00 hod.

Odpady 2013 v číslech
Velmi důležitou součástí našich životů, ať chceme či nechceme, jsou odpady a jejich likvidace.
Finančně je to také docela zásadní část provozního rozpočtu. Stále se snažíme udržovat poplatek
za odvoz odpadů na nízké hladině a musím říci, že z okolních obcí máme jedny z nejnižších, možná
úplně nejnižší. Tady nám můžete velmi pomoci. Poctivě vytřídit vratný odpad (plasty, papír a sklo)
a hlavně, dávat pozor na horký popel. Odpad z domácností je hořlavý, a pokud do něho nasypeme
horký popel, oheň zničí kontejner za 100 000 Kč. Vzniklá škoda je škodou nás všech!
Vyvážení kontejnerů Rumpold Týn
Velkoobjemový odpad ASA
náklady
kg
Kč
náklady
Kč
březen 2013
4 900
9 493
jaro 2013
16 790
červenec 2013
4 020
8 137
podzim 2013
18 375
Září 2013
6 420
14 612
celkem za rok
15 340 kg 32 242,00 Kč
celkem za rok
35 165,00 Kč
Náklady na odvoz tříděného odpadu
Kč
4/4 - 2012
5 643
1/4 – 2013
5 863
2/4 – 2013
5 863
3/4 - 2013
5 863
celkem za rok
23 232,00 Kč

Příjem ze třídění
Kč
4/4 – 2012
4 328
1/4 – 2013
3 903
2/4 – 2013
5 814
3/4 - 2013
7 151
celkem za rok
21 196,00 Kč

Kulatá a významná výročí občanů
Říjen 2013
Hana Čiperová Dolní Kněžeklady
Anna Vejvodová Horní Kněžeklady
Listopad 2013
František Zeman Horní Kněžeklady
František Novotný
Štipoklasy

Prosinec 2013
Josef Novotný a Karel Bouchal
Štipoklasy
Leden 2014
Marie Lišková a Marie Vejvodová Horní Kněžeklady
Antonín Příhoda
Štipoklasy

Přejeme všem pevné zdraví a klidný spokojený život.
Závěrem mi dovolte popřát všem našim občanům mírnou zimu a pěkné slunečné a teplé
jaro.
Josef Drn-starosta obce

