
  Kněžekladský zpravodaj   srpen 2016 
 

 Vážení spoluobčané, léto máme v plném proudu, stejně jako dění v našich obcích. To letošní léto je 
zatím bohaté na déšť a nám přináší starosti nejen s napršenou vodou, ale díky soustavnému vlhku také tráva 
roste enormně rychle. O to větší starosti jsou s jejím zpracováním. Velký dík všem, kdo se staráte o to, 
abychom měli pěkně vysečenoa zkrášlovali si vzhled našich obcínejen kolem domů, ale také na veřejných 
prostranstvích. 
 
Další svatba ve Štipoklasech 
V sobotu 13. 8. byl šťastný den pro další mladý štipoklaský pár. Byla to v relativně krátké době již třetí svatba 
ve Štipoklasech (pro připomenutí – Bromovi, Šmídovi a teď Drnovi). Jsme velmi rádi, že novomanželé 
zůstanou ve Štipoklasech trvale. My spoluobčané jim přejeme mnoho štěstí a spokojený rodinný život 
v nejhezčím koutu jižních Čech. 
 
Foto novomanželů u Štipoklasky 

 
 
Kultura co bylo 

• Setkání žen ke dni matek – sobota 7. května od 14:00 do 20:00 
Bylo krásné jarní odpoledne plné sluníčka a mnoho žen z našich obcí odložilo domácí práce a přišlo se 
pobavit na Horejšku. Tady se konala první letošní akce organizovaná s v rámci programu Oranžový rok 2016.  
Setkání žen z celého žimutického regionu má vždy slušnou účast a hlavně dobrou atmosféru. Tady je 



možnost chvilku pozastavit z běžného životního ruchu, posedět s přáteli, které jsme možná již delší dobu 
neviděli, přestože bydlí jen pár kilometrů vedle. Při přednášení žáků ze základní školy a školky v Žimuticích, 
byl celý sál i s přísálím plně obsazen, celkově 150 přítomných. Náladu zvedlo také vystoupení lidového 
Souboru písní a tanců z Hartmanic. Sál se proměnil v bar na divokém západě a zazněl úryvek z koňské opery 
Limonádový Joe. Celé odpoledne hudebně doprovázela Hartmanická muzika. Pořadatelé z obecního úřadu 
Horní Kněžeklady připravili pro ženy nejen sladké občerstvení s kávou a také výbornou večeři. 

 

 
• Nedělní sportovní hry, den dětí- hřiště Štipoklasy, neděle 29. 5. 2016  

• Myslivecké odpoledne – sobota 18. 6. 2016  
Myslivecké odpoledne      Den dětí 

 

 
 
Kultura co bude  

• Posvícenské posezení místních občanů – sobota 5. 11. 2016 od 19:00 

• Mikulášská nadílka – neděle 4. 12. 2016  od 14:00 do 18:00 

• Obecní silvestr – čtvrtek 29. 12. 2016 od 18:00 
Velká voda 
Také v letošním roce k nám není počasí zcela příznivé. Již dvakrát silná bouřka přinesla mnoho vody a 
kukuřičná pole kolem Štipoklas, která nejsou schopna vodu zadržovat, ji s hromadami ornice vždy pošlou 



přímo na náves. Zatím nejsilnější příval způsobila bouřka 25. června. Výsledek nebyl příjemný, velký nepořádek 
a samozřejmě zanesené rybníky bahnem. Takové množství vody v tak krátkém čase není možné odvést 
kanalizací ani odtokovou stokou dále. Přesto se pokusíme alespoň zvýšit průtočnost  a zpevnit stěny stoky u 
hřiště, aby se dále nepoškozovala. 

 
 
Kulturní dům - V. etapa oprav 
5. etapa oprav kulturního domu letos pokračuje. Neinvestiční akce je částečně financována z Programu 
obnovy venkova ve výši 190 000 Kč s příspěvkem obce 130 000 Kč. Celkové náklady budou cca 320 000 Kč.  
Zatím je hotové dřevěné obložení sálu, které navázalo na loňské práce a dokončilo obložení celého prostoru. 
Současně bylo vyměněno také staré výčepní okno za novou stahovací roletu. Vrata hasičské zbrojnice, která 
prorezavěla u pantů, jsou také ve sběrných surovinách a nahradila je nová lamelová s elektrickým pohonem. 
V kulturní přestávce v září a říjnu projdou rekonstrukcí ještě dámská WC. 
 

 
 



Finanční podpora 
Na zefektivnění údržby veřejných ploch byl zakoupen nový travní traktor. Realizaci nákupu finančně podpořila 
Nadace ČEZ. Příspěvek Nadace na údržbu veřejné zeleně byl ve výši 100 000 Kč a tak obec doplatila pouhých 
12 000 Kč. Chtěl bych poděkovat Skupině ČEZ a Nadaci ČEZza pomoc, kterou věnuje našim obcím a pomáhá 
tím zkvalitňovat život občanů v  zóně okolo Jaderné elektrárny Temelín. 

 

 
Nový travní traktor Agrojet P4 

 
 
Významná a kulatá výročí občanů 
Květen       Červenec       
Jan Filip    Horní Kněžeklady  Marie Šimonová  DolníKněžeklady  
Červen       Věra Chmelová  Dolní Kněžeklady 
Anna Hajná   Horní Kněžeklady  Srpen 
Jiřina Hajíčková  Dolní Kněžeklady  Jan Jindra   Dolní Kněžeklady  
 

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví, štěstí a mnoho dalších let spokojeného života. 
 
Informace 
 
Přílohou zpravodaje jsou informace o třídění a zacházení s komunálním odpadem, s udržováním pořádku na 
určených sběrných místech komunálního a tříděného odpadu. Prosím o prostudování a hlavně o důsledné 
dodržování pravidel. 
 

Na závěr Kněžekladského zpravodaje bych chtěl všem popřát krásný zbytek léta, příjemný podzim a ještě 
jednou pozvat na všechny kulturní akce do konce roku. 

Josef Drn-starosta obce 


