Kněžekladský zpravodaj č.6 Listopad2014
Vážení spoluobčané, naše obec má za sebou další důležitý krok, kterým prochází všechny
obce. Tím krokem jsou komunální volby. V první řadě bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří
přišli k volbám a je to úctyhodných 70 %. Nebyli pohodlní, vložili svůj hlas do urny a tím podpořili
další rozvoj ve svých obcích. Zároveň bych chtěl poděkovat končícím zastupitelům, za jejich
odpovědnou práci v minulých obdobích a za čas vložený ve prospěch věcí veřejných. V neposlední
řaděmusím popřát mnoho úspěchů a radosti v práci pro své obce zastupitelstvu novému. Před ním
je dost úkolů a věřím, že se s nimi zdárně společně popasujeme.
Zvolení představitelé obce
Josef Drn
Růžena Jindrová
Josef Novotný
Jitka Králová
Anna Jindrová
Jan Filip
Petr Růžička

Starosta obce
Místostarostka obce
Předseda finančního výboru
Předsedkyně kontrolního výboru
Kultura a kulturní dům
Zastupitel
Zastupitel

Jistě všechny zastupitele osobně znáte, a tak se na ně s důvěrou obracejte při svých přáních
a potřebách.
Na našem obecním úřadu se však nelenilo ani v tomto volebním čase. Dokončovali jsme letošní
neinvestiční akce, vypracovávali vyúčtování k finančním dotacím a organizovali jsme již
naplánované kulturní akce. Protože čtete poslední letošní zpravodaj, hodila by se malá
rekapitulace roku.

Neinvestiční akce 2014 - co máme uděláno
1. Kulturní dům - v létě jsme dokončili práce na další, již třetí etapě opravy kulturního domu.
Rekonstrukcí prošla podlaha sálu a přísálí, vyměnily se poslední staré plechové dveře do sálu za
nové plastové, dřevem se obložily stěny chodby do naší místní knihovny a zateplil se strop pódia,
který byl překryt pouze prkny se slabou vrstvou skelné vaty. Financování se nám podařilo zajistit
z grantu Krajského úřadu ČB ve výši 60 % celkových nákladů.
2. Nástupiště u čekáren – díky finanční podpoře Nadace ČEZ
jsme mohli uskutečnit vybudování bezpečných nástupišť před
renovovanými autobusovými čekárnami ve Štipoklasech
a v Horních Kněžekladech. Současně se vyměnila ošklivá
plechová čekárna v Dolních Kněžekladech za novou dřevěnou.
3. Pozemek okolo kapličky v Horních Kněžekladech jsme s finanční pomocí Nadace ČEZ vyčistili od
náletových křovin, vyrovnali navezenou zeminou, upravili povrch a výškově jej oddělili betonovými
prvky od vedlejší travnaté cesty. Betonové oddělení postupem času zaroste zasázeným Skalníkem
a vytvoří tak přirozenou zelenou stěnu, která nebude narušovat vzhled a celkové sladí tento
prostor s okolím.

Okolí kapličky

…… původní stav

….. stav po úpravě

Poděkujme tedy Nadaci ČEZ za dlouhodobou podporu, díky které se naše obce stávají hezčí a lépe
udržovatelné. Finanční příspěvek na uvedené akce byl téměř 100% celkových nákladů.
4. Místní komunikace v Dolních Kněžekladech– opravu poničené cesty jsme provedli společně
s odvodněním spodní části návsi. Cesta se odbagrovala v celé délce až na podloží a povezla
asfaltovou recykláží. Tato oprava je dotována ministerstvem dopravy ve výši 75 % nákladů.
Poslední tečkou za opravou byl dvojitý postřik asfaltovou emulzí, aby nám další voda zase cestu
nerozebrala. Teď je povrh této místní cesty zpevněn a bude vodě odolávat mnohem lépe.
5. Vodoteč– loňská velká voda, která prošla středem Štipoklas, nám zle poničila spojovací stoku
požární nádrže ve Štipoklasech. Vymlela koryto v celé délce a rozbořila betonové výztuže. V srpnu
došlo k opravě. Stoka se rozšířila a stěny jsou zpevněny betonovým ložem. Financování jsme
zajistili z Operačního programu životního prostředí EU, výše bude ve 100 % celkových nákladů.

Kultura – co bylo ve druhém pololetí
1. Posezení pod lipami - Poslední letošní akce v rámci Oranžového roku 2014, sponzorovaného JE
Temelín, proběhla 4. 7. 2014 před kulturním domem v Horních Kněžekladech.Počasí bylo
objednáno pěkné a opravdu se vydařilo. Letos to bylo zapotřebí, protože jsme stejně jako loni
venku grilovali selátko a opékali klobásky. Účast byla opravdu nezvykle vysoká. Možná za to
mohlo pěkné počasí, možná dobrá hudba. Sešlo se skoro stejně lidí jako loni, snad o několik navíc.
Celkově kolem 150 osob a to nás pořadatele z obce pěkně potrápilo. 50 kg sele bylo to největší, co
gril snesl, ale to nestačilo, a tak po vzoru loňska, přišly na řadu klobásky. Vše se podařilo, jídlo
vyšlo akorát a dobrá nálada byla vidět na každém kroku. K tanci a poslechu hrálo duo PiňaKoláda a
děvčata vytvořila opravdu veselou náladu. I na prostopášné písničky opět v pozdních hodinách
došlo, až se všichni červenali.
Nejmenší návštěvník a současně nemladší občanka….slečnaKačenka Králová.

1. Posvícenská veselice –Kulturu v naší obci však nepodporuje pouze Skupina ČEZ. Letos se nám
podařilo získat dalšího dobrého sponzora. V rámci grantového programu Sdružení měst a obcí
Bukovská voda se v sobotu 8. 11. 2014 uskutečnila v Horních Kněžekladech, již tradiční
Posvícenská veselice s kvalitní dechovou hudbou. V tento sobotní večer se v místním kulturním
domu sešli nejen občané, ale také přespolní. Dechová hudba Ševětínka je v regionu velmi oblíbená
a umí udělat dobrou atmosféru. Přestože celková účast byla menší a nepřekročila 60 osob,
veselo bylo až dopozdních večerních, nebo spíše časných ranních hodin.

Posvícenská veselice ….pohled do sálu.

Aktuality
• Poslední kulturní akcí bude Mikuláš - neděle 7. 12.2014 od 14:00 hod, srdečně zveme všechny,
nejen ty co mají děti, vnuky i pravnuky.
• Veřejné hodiny obecního úřadu zůstávají každé pondělí od 17:00 – 19:00 hodin

Odpady
Závěrem bych chtěl ještě požádat o zvýšenou pozornost při vysypávání odpadů a hlavně popela.
Topná sezóna je v plném proudu a tak pozor na horký popel! Do kontejneru sypte pouze popel
studený. Buďte důslední a vždy zkontrolujte! Předejdete tak požáru a velkým škodám. Děkuji za
důslednost a prosím o třídění a udržování pořádku kolem kontejnerů. Je to přece jenom naše
vizitka, vždyť kontejnery stojí přímo ve středu obcí u hlavní silnice.

Kulatá a velmi významná výročí občanů
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Štipoklasy

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho dalších let spokojeného života.
Na závěr mi dovolte popřát všem pěkné vánoce a velmi šťastný celý příští rok.
Josef Drn-starosta obce

