
 

       Kněžekladský zpravodaj 
 
 Vážení spoluobčané, uběhlo několik měsíců a léto je téměř zde. Bohužel hned první 
zprávou musím navázat na minulé naléhavé upozornění a to bylo pobíhání psů po obcích. 
Situace se nezlepšila, ba dokonce stížnosti ještě zhoustly. ČSAD Jihotrans si stěžuje na psy 
ve Štipoklasech sedící uprostřed silnice. Česká pošta má obavu vysílat doručovatelky po 
Dolních Kněžekladech, bojí se pokousání. Dokonce již došlo k lehkému ohrožení dítěte. 
Toto jsou důvody, které vedly zastupitelstvo k vydání Obecně závazné vyhlášky č.8/2012 
o zákazu volného pobíhání psů a zvířectva po veřejném prostranství. Vyhláška je platná 
od 22. 5. 2012 a je vyvěšena na úřední desce obce. 
 Žádám tedy naléhavě o dodržování a zamezení tohoto nešvaru. Buďme tolerantní a 
respektujme své sousedy. Mějme na paměti, že moje svoboda končí tam, kde začíná 
svoboda někoho jiného. 
 
Neinvestiční akce 2012.Neinvestiční akce 2012.Neinvestiční akce 2012.Neinvestiční akce 2012.    
Zastupitelstvo obce se letos zatím sešlo na šesti jednáních a projednalo mimo jiné také 
plán neinvestičních akcí pro rok 2012: 

1. Oprava chodníku v Dolních Kněžekladech – 137 000 Kč, akce proběhne v červnu, 
budeme hradit z vlastního rozpočtu 

2. Rekonstrukce WC kulturního domu a obložení stěn – 180 000 Kč, oprava 
proběhne v letních měsících, spolufinancováno z krajské dotace 

3. Rekonstrukce odpadového hospodářství a návsi ve Štipoklasech cca 300 000 Kč, 
celá akce proběhne na sklonku léta, plně hrazeno z dotace 

4. Rekonstrukce veřejného bezdrátového obecního rozhlasu – cca 150 000 Kč, zde 
máme požádáno o dotaci. V případě zajištění financování bude realizováno říjnu až 
listopadu 

Toto jsou nosné akce v roce 2012, které doplňují nezbytné opravy majetku, komunikací a 
veřejného prostranství. 
 
Požadavky, dotazy  a potřeby občanůPožadavky, dotazy  a potřeby občanůPožadavky, dotazy  a potřeby občanůPožadavky, dotazy  a potřeby občanů    
Chtěl bych připomenout, že správné místo pro vyjádření vašich potřeb je veřejná schůze 
obce, která se koná minimálně 2 x ročně. Pokud máte dotaz či připomínku k chodu obce, 
není nezbytné čekat na veřejnou schůzi, ale navštívit mě každé pondělí od 17:00 do 19:00 
na hodinách pro veřejnost, kde jsem vždy přítomen. Pokud mi v tom brání jiné 
povinnosti, nahrazuje mě paní místostarostka. Musím říci, že se veřejné hodiny osvědčily 
a naši občané si v tuto dobu pro informace chodí. No a poslední možnost je u mě doma, 
všichni víte kde bydlím. 



 
Kultura Kultura Kultura Kultura ––––    co byloco byloco byloco bylo    
 
1. Obecní ples – 11. 2 2012 

Sobotní večer 11. února patřil již tradičnímu obecnímu plesu. Hudba   B kvintet. 
Venkovní počasí bylo velmi mrazivé. Tento den dosáhla teplota – 22 stupňů, ale přesto 
neodradila cca 125 hostů k návštěvě.  

 
1. Masopustní průvod – 18. 2. 2012 

Druhý ročník průvodu v našich obcích k ukončení Masopustu. Trasa: Zahájení před OÚ, 
Štipoklasy, Dolní Kněžeklady a ukončení v Horních Kněžekladech u kulturního domu.  
 

 
V 9:30 hodin předal starosta obce masopustní rychtářce rychtářské právo, klíč od 
obecních pozemků a certifikát pro provozování průvodu a tím povolil družině masek 
vstoupit  do všech třech částí obce. Průvod pak čekala dlouhá a namáhavá cesta až do 
16:00 hodin, kdy byl masopustní rej ukončen připraveným občerstvením v místním 
kulturním domu.   
Průvodu se účastnilo 26 masek, harmonikář a traktor se sběracím vozem.  
 

2. Posezení občanů ke dni žen – 10. 3. 2012 
Poprvé se letos kulturní výbor obce rozhodl zorganizovat posezení občanů ke dni žen. 
Akce byla organizována pouze pro občany obce, převážně ženy. Sešlo se 30 žen ze 
všech částí obce. Bylo pro ně připraveno pohoštění v podobě zákusků a uzeniny. O 
kulturní vsuvku se postaral pan Cirhan s promítáním fotografií své cesty po africké 
Ugandě a Keni. Jako zvuková kulisa hrála reprodukovaná hudba.  

 
3. Setkání  heligonkářů – 15. 4. 2012   

Zamračená a deštivá dubnová neděle byla v Horních Kněžekladech pouze na obloze. 
V kulturním domu to 15. 4. 2012 bylo ve znamení dobré nálady a muziky. Obec zde 
pořádala historicky první setkání heligonkářů.  Pozváno bylo celkem 13 hráčů na tento 
úžasný nástroj.  
Přijeli všichni. Poslechnout si je přišlo cca 130 lidí jak místních, tak přespolních a náš 
kulturáček byl téměř plný. 
 



 
 

5. Jarní slavnosti spojené se stavěním májky  - 30. 4. 2012  
Již tradiční jarní setkání občanů všech věkových kategorií ve všech třech našich obcích, 
spojené na hřišti ve Štipoklasech se stavěním Máje. 

 

    
    

Kultura Kultura Kultura Kultura ––––    co bude vco bude vco bude vco bude v    nejbližší doběnejbližší doběnejbližší doběnejbližší době    
 

4. Sportovní odpoledne – sobota 2. 6. 2012od 14:00 hodin na hřišti ve Štipoklasech 
Sportovní odpoledne se soutěžemi pro děti a následné posezení u ohně s občerstvením 
pro všechny věkové kategorie. Srdečně zveme všechny občany s dětmi, vnoučaty a 
pravnoučaty 

 
 

Přeji všem našim občanům pěkné léto, plno sluníčka a pohody. 
 

Josef Drn –starosta obce 

 


