STÁDLECKÝ

ZPRAVODAJ

Pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky
červen
červenec 2011
Vážení spoluobčané,
Pokud jsem v minulém vydání zpravodaje konstatoval, že jsme v období tzv. okurkové
sezony, kdy se neodehrává nic zajímavého, rozhodně to neplatí pro dění v našich obcích.
Velké emoce a vlnu občanské aktivity jsme mohli vidět například na posledním
zasedání zastupitelstva. Nemám v úmyslu komentovat průběh jednání ani diskuse, pouze bych
se rád zamyslel nad jedním vzneseným argumentem. Bylo řečeno, že Stádlec pouze parazituje
na osadách, které do společného majetku přinesly pole a lesy, zatímco Stádlec nic a že
osadám by bylo lépe, kdyby se osamostatnily.
Ano, jsou malé obce, které mají do sta obyvatel a fungují samostatně. Máme takové
i v našem sousedství. Je však nutné si uvědomit, že obecní rozpočet netvoří pouze výnosy
z polí a lesů, ale především přerozdělené prostředky ze státního rozpočtu podle počtu obyvatel
a rozlohy území. Malé obce proto nehospodaří s rozpočtem 8 až 10 miliónů, jako je tomu
v našem případě, ale třeba i s pouhými 800 tisíci. Přičlenění osad ke Stádlci a vytvoření
většího územního celku umožňuje sdružit finanční prostředky do jednoho balíku, který pak
lze účelně vynaložit na větší investice a je tedy výhodné pro všechny.
Jako příklad mohu uvést kanalizaci na osadách. Tato kanalizace sice fyzicky existuje,
funguje však v provizoriu. Uvést tento stav do souladu se současnými požadavky a
legislativou bude natolik finančně náročné, že pro jednu osadu nebude pravděpodobně stačit
ani náš celý roční rozpočet!
Pokud zastupitelé v sobě najdou odvahu tento problém řešit, budou všechny osady
včetně Stádlce finančně doplácet na tu osadu, ve které se bude právě dělat kanalizace.
Podobných, léta neřešených a ožehavých problémů bychom nalezli v každé osadě
několik. Považuji za svou povinnost na ně poukázat a hledat společně s Vámi řešení.
Starosta městyse
___________________________________________________________________________

STALO SE:
Memoriál Josefa Slunečka
2.7.2011 se konal tradiční Memoriál Josefa Slunečka. Vedle domácího Sokola Stádlec se
představily družstva Sudoměřice u Bechyně, Červený kůň Tábor, Chotoviny „B“. Sehrány
byly celkem 4 zápasy. Naši v prvním zápase porazili družstvo Chotovin 3:1. Góly dali J.
Samec 2x, Süsmilich 1x. Ve finálovém zápase vyhráli domácí s družstvem Červený kůň
Tábor 7:1. Z našich bodovali Süsmilich 2x, Samec, Rataj a Matyš po 1 gólu. Sokol Stádlec se
tak již po třetí v řadě stal vítězem memoriálu. Bohužel večerní diskotéka byla z důvodu
nepříznivého počasí zrušena.

Vichřice
13. 7.2011 se přes Stádlec a okolí přehnala bouře provázená silným větrem a deštěm. Silnice
mezi Stádlcem a Slavňovicemi byla kvůli padlým stromům přes silnici neprůjezdná.
O odklizení stromů a větví se postarali návštěvníci restaurace na hřišti, za což jim náleží
poděkování.
Železná neděle ve Slavňovicích
Neděli 17.7.2011 věnovali slavňovičtí hasiči úklidu své obce. Při této příležitosti byl od
občanů vybírán železný šrot. Výtěžek z této akce poslouží hasičům na financování jejich
činnosti.
Regionální značka
20.7. se starosta účastnil setkání starostů obcí sdružených v MAS Lužnice. Starostové vybírali
regionální výrobek, produkt a službu v rámci projektu Regionální značka. Z našich obcí se do
projektu zapojila Hospoda u Kyriánů ze Stádlce a Ponny cross ze Starého Sedla. Oba tyto
podnikatelské subjekty se nyní mohou pyšnit označením „Regionální značka“.
Na valném shromáždění MAS Lužnice dne 25.7.2011 navrhl starosta uskutečnit příští ročník
řemeslného jarmarku pořádaného v rámci udílení cen „Regionální značka“ ve Stádlci při
příležitosti oslav založení obce Stádlec a setkání rodáků.
Dílčí přezkoumání hospodaření
Dne 28.7.2011 uskutečnili kontroloři Krajského úřadu Jihočeského kraje dílčí přezkoumání
hospodaření úřadu. Výsledek kontroly byl bez nedostatků.

KRÁTCE O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
Dne 4.7. proběhlo jednání mezi jednatelem DUTCH Farmy a starostou. Z jednání vyplynulo,
že firma DUTCH nemá v úmyslu v současné době svou podnikatelskou činnost ve Stádlci
nijak rozšiřovat, zámek a vše co k němu náleží, včetně parku a internátů zůstane tak jak je.
Nebude ani umožněn přístup veřejnosti do zámeckého parku. Bohužel nyní sklízíme to, co
bylo zaseto tím, že nebylo této farmě umožněno podnikání.
12.7. jednal starosta se zástupcem Kompostárny Jarošovice u Týna nad Vltavou. Nabídl
Kompostárně bezplatný odvoz biologicky rozložitelného odpadu. Bohužel se ukázalo, že pro
Kompostárnu by byl odvoz materiálu z takovéto vzdálenosti neekonomický. Příznivější
situace se jeví v možnosti štěpkování větví.
14.7. seznámil starosta zástupce firmy GERIMO, s.r.o. s možnými variantami směny
pozemků. Jde o případnou výměnu lesa pod Hájky, kde jsou kabiny Sokola Stádlec, za jiný
les v majetku městyse Stádlec. Zástupce firmy GERIMO, s.r.o. potvrdil souhlas s novou
variantou výměny - les pod Hájky (kat. území Slavňovice) za les ve Slavňovicích (u dětského
tábora Summer Time Camps).
19.7. byla podepsána kupní smlouva na parcelu 256/2 ve Stádlci. Doufejme, že tím byl
položen základ pro vytvoření místa na další stavební rozvoj městyse. Budoucnost ukáže, zda
tento záměr naplní očekávání.

PLÁNOVANÉ AKCE NA SRPEN 2011
6.8. od 15:00

kulturní odpoledne ve Slavňovicích, vystoupení dechové hudby Lidověnka
a uvedení tradiční pohádky MRAZÍK v netradičním provedení
Radětického ochotnického spolku ÚSMĚF

13.8.

Stádlecký musicfest na hřišti pod Hájky.

20.8. od 13:00

Na nádrži Petrovák za Jednotou se uskuteční již tradiční prázdninové
Dětské rybářské závody. Začátek je ve 13:00 hod, registrace rybářů bude
probíhat od 12:30 hod. Občerstvení zajištěno, každý dětský účastník
dostane nápoj a párek v rohlíku zdarma. Po ukončení a vyhlášení dětského
závodu bude následovat závod pro dospělé (cca od 16:30). Připraveny jsou
hodnotné ceny. Všichni jsou srdečně zváni, jak soutěžící, tak i diváci a
fanoušci.
(příspěvek zaslala Katka KOVAŘÍKOVÁ)

20.8.

Motoklub Tábor organizuje v rámci seriálu ENDURO CUPu soutěž. Její
start i cíl je na opařanské střelnici. Závod povede i v okolí našich obcí. Od
Dobronic přes Křídu, na Odměna, za Slavňovicemi a Hájky na Řepeč.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti
Tento měsíc oslavili životní jubileum tito spoluobčané:
 paní Marie Kozojedová ze Slavňovic – 87 let
 paní Alžběta Maňáková ze Stádlce – 82 let
 pan Antonín Mareš ze Starého Sedla – 81 let
 pan Bohumil Vlna ze Starého Sedla – 76 let
 paní Anna Hořejší ze Slavňovic – 70 let
 pan Josef Koukal ze Stádlce – 68 let
 paní Růžena Kafková ze Stádlce – 68 let
 paní Jana Koutníková ze Stádlce – 65 let
 paní Božena Heřmánková ze Stádlce – 64 let
 pan Jiří Süsmilich z Křídy – 63 let
 paní Jindřiška Süsmilichová z Křídy – 62 let
 paní Anežka Kozojedová ze Stádlce – 61 let

Všem jubilantům gratulujeme!
gratulujeme!

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme slavňovickým hasičům, že se postarali o odstranění starých autobusových čekáren
ve Slavňovicích a na křižovatce u Hájek.
Ze stejného důvodu patří poděkování stádleckým šipkařům a Sokolům za likvidaci čekáren ve
Stádlci a Starém Sedle.

OMLUVA
Omlouváme se všem občanům, kterých se dotkl probíhající stavební ruch v rámci úprav návsí
a autobusových čekáren. Zejména křidské občany žádáme o strpení zdánlivého nepořádku
pod hrází rybníka na návsi. Bohužel ani počasí nám nepřeje a stálé deště také nepřispívají
k dobrému pohledu na staveniště. Vše se jistě v dobré obrátí. Trpělivost!

STATISTIKA
Jako zajímavost přinášíme porovnání vývoje některých statistických údajů obyvatel městyse
Stádlec z let 2004 a 2011. Je zřejmé, že obyvatelstvo městyse ubývá a stárne!

měsíc/rok

Počet
obyvatel

Průměrný

Z toho
Muži

Ženy

Děti

věk

12/2004

628

272

264

92

40,4

7/2011

569

238

241

90

42,7

VTIP NA TENTO MĚSÍC
Přišel takhle zákazník k holiči, sedne na křeslo a povídá:
"Chtěl bych to takhle: Jednu kotletu nechat do půli tváře, druhou celou vyholit. Nahoře to
ostřihejte, aby to trčelo přímo nahoru a nedalo se to česat, a vzadu mi vyholte par míst až na
kůži."
"Pane, takhle vás přece ostřihat nemůžu!"
"Jak to, že ne? Minule jste mě takhle ostřihal!"

_________________________________________________________________________
Kontakt na redakci zpravodaje: alenakrskova@seznam.cz, tel. 775 174 859
Kontakty na úřad městyse: obec.stadlec@seznam.cz, info@stadlec.eu, tel.381 287 614
Webové stránky městyse:

www.stadlec.eu

Kontakty na starostu městyse:

starosta@stadlec.eu , tel. 606 300 313

