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Vážení spoluobčané, léto již téměř uplynulo a před příchodem sychravého podzimu se můžeme snad ještě těšit 
na příjemné léto babí. Od minulého zpravodaje jsme jistě prožili mnoho událostí, jak osobních tak obecních. 
Připomeňme si teď několik událostí v našich obcích, tak jak přes léto proběhly. 
Svatba 
Demografický vývoj v obcích, s ohledem na počet obyvatel v menších obcích, není celorepublikově v horizontu 
několika desítek let ani trochu příznivý. Populace venkovských obyvatel stárne, vesnice se pomalu vylidňují a 
místní nemovitosti se stávají místem pro víkendové chalupaření. Tak je tomu i u nás, ovšem v posledních dvou 
letech přibývají v naší obci svatby. To je jistě velmi pozitivní jev už jen proto, že mladí přestože dojíždějí za prací 
do města, zůstávají doma a volí život ve své rodné vesnici. Tři svatby byly postupně ve Štipoklasech (Bromovi, 
Drnovi a Novotných). Bylo tedy na čase, aby se svatební veselí přemístilo do jiné části naší obce. V letošním 
červnu to tedy byla již čtvrtá svatba, která byla ještě mimořádná tím, že se obřad konal přímo před kapličkou 
v Dolních Kněžekladech a oddávajícím byl místní starosta pan Josef Drn. Historicky první kněžekladská svatba tak 
zcela jistě bude hodna zápisu do kroniky velkými písmeny. Přejeme tedy novomanželům krásný, spokojený, 
šťastný a dlouhý společný život v naší krásné obci. 
 

Novomanželé Jitka a Jiří Jindrovi z Dolních Kněžeklad s dětmi 

 
 

Kultura co bylo 

ORANŽOVÝ ROK 2017  -  partner SKUPINA ČEZ                               
1. Nedělní sportovní hry, den dětí - Hřiště Štipoklasy, neděle 28. 5. 2017  
Nedělní sportovní hry a červnový den dětí v Horních Kněžekladech byl v podstatě zahájen o týden dopředu. 20. 5. 
2017 se sešla pracovní skupina složená z občanů Štipoklas, která si dala za cíl připravit po dlouhé zimě povrch 
hřiště na nedělní sportovní odpoledne. Obecní úřad jim za odměnu připravil občerstvení a starosta také rozdal 
pracovní brigádní trička, která obdržel každý brigádník. Červená trička s logem obce a ČEZ si všichni hrdě oblékli.  
 



 
 

V neděli 28. 5. 2017 bylo nádherné slunečné počasí již od rána.  Vysoké stromy, okolo štipoklaského sportovního 
hřiště, však místní děti, dorost i dospělé chránily před největším vedrem. Nejoblíbenější disciplínou zůstala 
střelba vzduchovkou na terč. Přes velké horko rozehrála mládež dlouhou třísetovou volejbalovou bitvu. Poražený 
nebyl nikdo. Na závěr si sportovci rozdělily sladké balíčky, jako odměnu za odpolední sportovní výkon. 
 

 



2. Myslivecký den v Horních Kněžekladech – sobota 10. 6. 2017  
Dne 10. 6. 2017 uspořádalo Honební společenstvo Pořežany ve spolupráci s prvním mysliveckým spolkem žen 
Diana z Tábora a pod patronací obce Horní Kněžeklady a společnosti ČEZ a.s. třetí ročník mysliveckého dne. Akci 
pořádali myslivci v rámci osvěty myslivosti, zlepšení pohledu veřejnosti na výkon práva myslivosti, rozšíření 
znalostí týkajících se přírody, lesa, zvířat v nich žijících a v neposlední řadě s ohledem na kulturní a společenské 
vyžití občanů mikroregionu. Počasí po celý den přálo, muzikantům to hrálo, děti se značně unavily, děvčata z 
pohostinství z Modré Hůrky se dobře postarala o obsluhu, raut, dá se říci, zmizel, sousedé, myslivci i nemyslivci si 
popovídali a pobavili se. Co víc si od takovéto akce přát? Snad aby se příští rok vyvedla minimálně stejně tak 
dobře.   

 
 

3.  Jubilejní setkání občanů pod lipami –  pátek 7. 7. 2017  
 

 
Jsme přesvědčení, že můžeme za všechny občany poděkovat Skupině ČEZ za trvalou podporu regionu 
vltavotýnska, včetně naší obce.  
 



Kultura co bude ještě ve 2017 
4.   Posvícenské posezení místních občanů – sobota 4. 11. 2017 od 19:00 
5.  Mikulášská nadílka – neděle 3. 12. 2017 od 14:00 do 18:00 
6. Obecní silvestrovské posezení – čtvrtek 29. 12. 2016 od 18:00 
 

V příštím roce nás čeká organizačně větší akce a tou je setkání rodáku ke kulatému 700. výročí založení obce 
Horní Kněžeklady (u Štipoklas je to 650. výročí).  Bude to organizačně složitější společná akce, která se začne 
připravovat ještě letos na podzim. Prosím všechny občany - připravte si dopředu seznam a aktuální adresy svých 
blízkých rodáků, určitě budete některým ze zastupitelů osloveni. Vlastní setkání pak budeme směřovat na měsíc 
květen. Velmi rádi přijmeme nové nápady co do setkání zařadit. Můžete se obrátit na své zastupitele 
v jednotlivých obcích, nebo přímo na úřadovně každé pondělí od 17:00 do 19:00 hodin.  
 

Oprava komunikace u čekárny HK 
V říjnu bude opravena, položením nového povrchu, obecní komunikace v Horních Kněžekladech u autobusové 
čekárny, spojnice krajských komunikací č. 10 567 a č. 1472. Dotační titul nám z 50 % pomůže zafinancovat 
celkovou částku opravy 436 000 Kč. V poptávkovém řízení byla vybrána fa. Eurovia. 
 

Výměna dětských houpaček 
Do konce září proběhne výměna dětských houpaček ve všech obcích. Z celkové ceny 74 000 Kč bude hrazeno 
50 000 Kč z Nadace ČEZ na nákup herních prvků pro dětské koutky. My si tak nahradíme starší již rozklížené 
dřevěné dvojhoupačky za nové celokovové od kterých si slibujeme dlouhou životnost a bezpečný provoz. 
 

Sečení veřejného prostranství 
Již od roku 2007, kdy byl zakoupen travní traktůrek a další technika na sečení, se zastupitelstvem určená veřejná 
prostranství sečou technikou umožňující okamžitý sběr posečené trávy. To vyžaduje sice častější sečení, ale 
obsluhu je možné provádět jedním pracovníkem a s mnohem kratší dobou práce. Na první pohled by se mohlo 
zdát, že častější sečení sebou přináší vyšší náklady. Není tomu tak, ekonomicky je tento způsob výhodnější než 
nechat narůst vyšší trávu a pak ji sekat, hrabat a následně odvážet. Provádění dodavatelskou firmou, je pak 
řádově ještě dražší. Další výhodou je ještě vzhled, kdy posečená veřejná prostranství jsou již standardem nejen 
v naší, ale i ve všech okolních obcích široko daleko. Jiné obce používají na tyto práce ve většině místní hasiče. My 
takovou možnost nemáme, protože SDH u nás aktivně nefunguje. Obec tedy spoléhá na aktivní občany, kterým 
na vzhledu své obce záleží a kteří jsou ochotni obětovat svůj čas. No a takových lidí není mnoho. Dovolujeme si 
tedy požádat všechny občany, kteří jsou technicky zdatní, jsou ochotni proškolit se na práce s rotačními stroji a 
chtěli by přiložit ruku k dílu, aby se na příští sezónu přihlásili u starosty obce. Zastupitelstvem schválená mzda je 
80 Kč/hod. hrubého. Pracovníky na dohodu o provedení práce potřebuje obec hlavně pro Dolní Kněžeklady a 
Horní Kněžeklady, ve Štipoklasech je zatím pracovníků dostatek. Děkuji. 
 

Významná a kulatá výročí občanů 
Květen  a červen      červenec a srpen    
Anna Zemanová Horní Kněžeklady   Marie Šimonová Dolní Kněžeklady 
Anna Hajná  Horní Kněžeklady   Věra Chmelová Dolní Kněžeklady  
Jiří Vaněk  Štipoklasy    Jan Jindra  Dolní Kněžeklady 
Ladislav Vach  Štipoklasy    Mária Vachová Štipoklasy 
Vojtěch Vejvoda Horní Kněžeklady 
    

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví, štěstí a mnoho dalších let spokojeného života. 
 

Informace 
 V sobotu 23. 9. 2017 od 9:00 hodin máme v rámci Oranžového roku 2017 domluvenou návštěvu 

Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín. Zájemci se mohou přihlásit do pondělí 18. 9. 2017. 
Podle počtu zájemců dohodneme dopravu na místo.  

 Je domluven odborný revizní technik komínů (kominík ), pochůzka po obcích bude do konce září. 
Splňte si tuto zákonnou povinnost s organizační pomocí obce. 

 Přibližně v polovině října bude organizován odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 
Informace bude včas vyvěšena na úřední desce. Dříve odpad na sběrná místa nevyvážejte! 

 
Josef Drn-starosta obce 


