STÁDLECKÝ

ZPRAVODAJ

Pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky
říjen 2011
Vážení spoluobčané!
V tomto měsíci uplynul rok od komunálních voleb a zanedlouho „oslavím“ rok
v úřadu starosty. Při této příležitosti bych rád poděkoval členům a členkám zastupitelstva,
kteří se hned po volbách plně zapojili do práce v nově složeném zastupitelstvu, a především
bych chtěl ocenit přístup členů bývalého zastupitelstva, kteří akceptovali volební výsledky a
Stádlec tak byl ušetřen obstrukcí a snahy o zpochybnění výsledků voleb, jak se to stále děje
v některých obcích.
V následujícím stručném výčtu se pokusím zrekapitulovat to, co se za ten uplynulý rok
podařilo a co nikoliv.
- obci byl navrácen status městyse a byly uděleny obecní symboly;
- byly vytvořeny a uvedeny do provozu nové oficiální webové stránky městyse, které
jsou denně aktualizovány;
- zřízen osadní výbor Staré Sedlo;
- zapojení městyse do systému zpětného zpracování obalů spol. EKO-KOM, čímž
městys získává finanční prostředky za separovaný odpad;
- už rok informujeme občany tímto zpravodajem;
- konal 1. ples městyse Stádlec, po přestávce prošel Stádlcem masopustní průvod
masek.
-

V každé osadě se v průběhu tohoto roku realizovala, byť i minimální, akce:
označení začátku a konce obce na Hájkách, likvidace černé skládky před obcí;
prodloužení veřejného osvětlení na samoty Na Sádkách a na Sítinách;
výměna všech autobusových čekáren v obcích;
rekonstrukce chodníků ve stromovce ve Stádlci a ve Slavňovicích;
vyrovnání plochy pro možné hřiště v Křídě;
rekonstrukce interiéru a vybavení mateřské školky ve Stádlci.
Podařilo se získat a plně využít celkem tři dotační tituly a to:
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 98.000,- na ukazatele rychlosti před
ZŠ ve Stádlci a Staré Sedlo;
z Akčního programu rozvoje kraje v působnosti odboru školství 50.000,- na
rekonstrukci vnitřního vybavení MŠ;
z Programu obnovy a rozvoje vesnic MZe ČR 986.000,- na úpravu veřejných
prostranství.

Neúspěšní jsme doposud byli v jednání s firmou GERIMO, s.r.o. o kabinách Sokola
Stádlec. Pokroku jsme se též nedobrali ve snaze odvést provoz kamionů z centra Starého
Sedla. Také se za uplynulý rok nezměnil stav chátrajících budov čp. 22, 23, 24 a 44 ve
Stádlci. V úsilí ale nepolevujeme.
Vážení spoluobčané, děkuji za podporu všem, kteří nám věří. Těm, kteří si myslí, že
by se mělo dělat něco jiného, jinak, jinde, levněji, lépe atd. připomínám, že současný politický
systém umožňuje každému zapojit se do veřejného dění a převést své představy do reality.
Starosta městyse

STALO SE:
-

20.10. 2011 se v Senior klubu konala beseda s tiskovým mluvčím policie ČR v Táboře
por. Mgr. Miroslavem Doubkem. Přítomní mohli pobesedovat a vyslechnout cenné
rady v oblasti své bezpečnosti.

-

28.10. se konal již 2. ročník pivních slavnosti

-

Do výběrového řízení na pozici ředitele/ky nově zřizované instituce (ZŠ a MŠ Stádlec)
se přihlásili tři uchazeči. První schůzka výběrové komise se koná 3.11.2011.

KRÁTCE O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
- starosta oslovil Pozemkový fond ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se
žádostí o prověření možnosti převést pozemky v jejich vlastnictví do majetku obce. Jde
zejména o pozemky pod místními komunikacemi. Cílem je mít vypořádána vlastnická práva
k pozemkům a stavbám na nich, např. z důvodu čerpání dotací na údržbu a rekonstrukci
místních komunikací.
- starosta oslovil vlastníky pozemků, které jsou v územním plánu určeny pro výstavbu ČOV.
Důvodem jednání je zjistit ochotu majitelů k odprodeji těchto pozemků, aby bylo možno
zahájit reálné kroky k přípravě výstavby ČOV ve Stádlci.
- starosta oslovil majitele pozemků vedle hlavní silnice směrem od školy na náměstí ve
Stádlci se žádostí o odprodej těchto pozemků městysi. Záměrem je vybudovat na těchto
pozemcích chodník. Na výzvu zareagovali všichni oslovení majitelé a zastupitelstvo se jejich
návrhy a požadavky bude zabývat na některém z příštích zasedání.
- 5.10. zasedal Výbor pro sociální věci, kulturu a sport. Předmětem jednání byla životní
jubilea občanů v roce 2012 a společenské akce na závěr letošního roku a v roce příštím.
- 5.10. byla zřízena Školská rada při MŠ. Zástupce za zřizovatele v této radě je paní Miluše
Némethová,
- 13.10. se konala schůzka starosty se zástupci spolků a sdružení působících v našich obcích.
Hlavním bodem jednání byla podpora těchto sdružení ze strany městyse.
- 18.10. proběhlo pracovní jednání starosty s oblastním manažerem společnosti ČEVAK.
Diskutoval se systém stočného na osadách. Závěry tohoto jednání budou předloženy na
prvním zasedání zastupitelstva v nadcházejícím roce.
- 19.10. navštívil městys zástupce společnosti COMPAG Votice s nabídkou zabezpečování
svozu komunálního odpadu. Ze strany společnosti bylo přislíbeno předložení konkrétní
cenové nabídky.
- 26.10. se účastnil starosta pracovního jednání na KÚ v Českých Budějovicích. Zde získával
informace o tom, jak mají standardně fungovat školní jídelny.
- městys obdržel od společnosti E.ON odstoupení od smlouvy na přeložku sítě vysokého
napětí nad stavebními parcelami směrem na Sítiny. Důvodem odstoupení od smlouvy je
nesouhlas majitele pozemku p. Hrušky s věcným břemenem. Pan Hruška však prohlásil, že se
nebrání konstruktivnímu jednání a hledání možného východiska, pokud obdrží od firmy E.ON
a starosty městyse relevantní informace, týkající se přeložky.

OZNÁMENÍ ÚŘADU
Změna ve výdeji občanských průkazů
Od 1.1.2012 budou vydávány nové typy občanských průkazů ( s elektronickým čipem
bez fotky). Tyto průkazy již nebude možné vyřizovat na úřadu městyse Stádlec, ale pouze na
MěÚ v Táboře. Občanům, kterým končí platnost OP do 28.2.2012 a nemají zájem o vydání
OP s čipem nebo nechtějí cestovat na MěÚ do Tábora, nabízíme možnost požádat o vydání
standardního OP (s fotkou) do středy 23.11. 2011 na úřadu městyse Stádlec.
Vjezd do obecních lesů
V tomto měsíci byla také řešena nepříjemnost ohledně vjezdu do lesa. Jeden z našich
spoluobčanů se nalézal v nesprávný čas na nesprávném místě v lese a padlo na něho
podezření, že se dopustil krádeže dřeva. Naštěstí se vše objasnilo a ukázalo se, že ke krádeži
v tomto případě nedošlo.
Na základě tohoto případu bylo nutné přijmout taková opatření, která zamezí tomu,
aby se v budoucnu něco podobného opakovalo. Starosta městyse seznámil zástupce
mysliveckého sdružení s tím, že jako statutární zástupce vlastníka lesa bude povolovat vjezd
do lesa za účelem výkonu práva myslivosti a to konkrétní osobě na konkrétní trasu. Vjezd do
lesa bez tohoto povolení bude porušením zákona. Odborný lesní hospodář dostal pokyn
jakýkoli neoprávněný vjezd do lesa nebo pohyb motorových vozidel v lese ohlásit orgánům
Policie ČR.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti
Tento měsíc oslavili životní jubileum tito spoluobčané:
 paní Marie Marková z Křídy č.9 – 81 let
 paní Marie Hořejší ze Slavňovic č.27 – 75 let
 pan František Heřmánek ze Stádlce – 70 let
 paní Blanka Fořtová ze Stádlce – 68 let
 paní Růžena Kafková ze Stádlce – 67 let
 paní Marie Fáberová ze Starého Sedla – 65 let
 pan Jiří Kocourek ze Stádlce – 65 let
 paní Marie Labohá ze Starého Sedla – 65 let
 pan Jan Čížek ze Stádlce – 64 let
 paní Božena Cihlářová z Křídy – 62 let
 paní Marta Nápravová ze Starého Sedla – 60 let

Všem jubilantům gratulujeme!
gratulujeme!

PLÁNOVANÉ AKCE NA LISTOPAD 2011
•

6.11.
16:00 ligové utkání DC Lokomotiva Stádlec vs. Calobos Tábor v hospodě
U Kyriánů

•

27.11.
16:00 ligové utkání DC Lokomotiva Stádlec vs. Olympia Tábor „b“ v hospodě
U Kyriánů

•

11.11.
19:00 Svatomatrinské „husí“ hody, které se konají ve
společenské místnosti ve Slavňovicích. K výbornému jídlu je zajištěna i
výborná živá hudba. Zvou hasiči ze Slavňovic.

•

Sokol Stádlec vs. Želeč „B“ – přesný termín nebyl pořadateli upřesněn.

PODĚKOVÁNÍ
Paní Bc. Janě Nové a všem křidským občanům za renovaci mobiliáře a úpravu návsi
ve Křídě.
Všem občanům, kterým není lhostejný vzhled našich obcí a jsou tak stateční, že
konkrétně upozorní na páchání nepravostí. Tyto nepravosti jsou ohlašovány Policii ČR
(poslední zjištěný případ byl ze soboty 15.10. Policií bylo zjištěno, že vozidlo, které přivezlo
větve na křižovatku pod Hájky, bylo z táborského pneuservisu. Policie tento případ dále
šetří.).

POZVÁNÍ
Senior klub Stádlec zve do svých řad spoluobčany nejenom ze Stádlce, ale i z okolních
obcí, aby se přišli pobavit, zjistit co je nového a sousedsky posedět do Senior klubu Stádlec.
Setkání se koná pravidelně 1x za 14 dní v zasedací místnosti úřadu ve Stádlci. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni. Pro více informací a činnosti klubu se obraťte na pí. Samcovou
nebo Kratochvílovou ze Stádlce.

VTIPY NA TENTO MĚSÍC
Je dovolen pohlavní styk v den státního svátku? Ano, avšak pouze s vlastní
manželkou, aby radost ze styku nepřevýšila radost ze státního svátku.
Tuhle jsem si všiml zvláštní věci u těch chlapů, co pořád vysedávají po barech a
hospodách. Našel jsem jen dva dobré důvody pro jejich počínání. Buď nemají manželku, se
kterou by byli doma... nebo mají.

_________________________________________________________________________
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

