STÁDLECKÝ

ZPRAVODAJ

Pro obce Stádlec, Křída, Slavňovice, Staré Sedlo a Hájky
Listopad 2010
Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za účast ve volbách, kterými jste rozhodli
mimo jiné i o tom, že nyní čtete tento zpravodaj.
Právě končí měsíc, ve kterém jsem převzal vedení úřadu a začal řešit běžné provozní
záležitosti. Vědomosti a zkušenosti potřebné k řízení obce získávám, jak se říká, za chodu.
Ani v této hektické době však nechci odkládat naplňování toho, na co jsem od Vás obdržel
mandát.
Jedním z bodů programu sdružení „Šance pro změnu“ bylo zapojení co nejširší
veřejnosti do života obce. Stádlecký zpravodaj by se mohl stát jedním ze způsobů, jak tento
bod smysluplně naplnit.
Tento informační bulletin bude vycházet jednou měsíčně pod patronací Výboru pro
sociální věci, kulturu a sport, jehož předsedkyní je paní Eva Švadlenová. Jeho obsahem budou
v první řadě zprávy o činnosti obecního úřadu a zastupitelstva a informace o dění v obcích.
Samozřejmě, pokud budeme moci, nabídneme i další užitečná sdělení a zajímavosti.
Věřím, že se Vám tento způsob komunikace zalíbí a sami budete mít zájem do
Stádleckého zpravodaje přispívat.
Vážení spoluobčané, toto první listopadové vydání Stádleckého zpravodaje považujte,
prosím, za zkušební. Na jeho vzhledu a formě se bude nadále pracovat, jsme si vědomi, že je
stále co vylepšovat.
Ing. Milan Kelich
___________________________________________________________________________

STALO SE:
Martinská slavnost
Dne 12. listopadu 2010 se uskutečnila na náměstí ve Stádlci Martinská slavnost. Vše
zorganizovaly děti z MŠ za pomoci učitelky a ředitelky. Nakonec přijel i svatý Martin na
svém koni.
Veřejné osvětlení
Na základě požadavků občanů byl změněn systém veřejného osvětlení ve Stádlci tak, že se
bude v obci Stádlec svítit celou noc. Tam, kde byla síť veřejného osvětlení hustá, byla některá
svítidla z úsporných důvodu zhasnuta.
Zahájení práce na publikaci o Stádlci a osadách
Pro blížící se výročí založení obce Stádlec, Sdružení dobrovolných hasičů a Sokola ve
Stádlci, které připadne na rok 2012, vyzýváme občany, kteří mají nějaké historické snímky,
pohledy a jiné materiály, které se vztahují k historii našich osad, aby kontaktovali paní
Bohunku Fukovou, která se uvolila k shromáždění zmíněných materiálů.

KRÁTCE O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
•

Starosta obce se po nástupu do úřadu seznámil s ředitelkami zřizovaných organizací.
Při návštěvě a prohlídce základní školy přislíbil ředitelce podporu a aktivní účast při
přípravě zápisů dětí do první třídy. Dále se seznámil s provozem mateřské školky.

•

Starosta obce jednal s předsedou zemědělského družstva, kterého ujistil o zájmu obce
pokračovat ve spolupráci jako v minulých letech. Byla uzavřena smlouva mezi
zemědělským družstvem a obecním úřadem na zimní údržbu komunikací (úklid sněhu
a posyp). Smlouva byla uzavřena na období listopad – duben a byla stanovena cena
500,- Kč za jeden den údržby.

•

Starosta obce se účastnil konzultace na Odboru památkové péče MěÚ v Táboře za
účelem získání informací a případných dotací na případnou rekonstrukci synagogy
(bývalého kina).

•

Starostou obce byl zastupitelům předložen návrh Obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích, která začne platit od 1.1.2011 a návrh rozpočtu na rok 2011.

•

Starosta obce se dne 19.11. účastnil pracovního jednání sdružení mikroregionu MAS
Lužnice, kterého je obec Stádlec členem. Posláním tohoto sdružení je podpora
a koordinace rozvoje regionu.

•

Dne 23.11. proběhla schůze Výboru pro sociální věci, kulturu a sport, na které byly
stanoveny úkoly v sociální oblasti na rok 2011 a naznačeny směry činnosti výboru.
O členství se uchází dvanáct zájemkyň .

•

Dne 24.11. proběhla seznamovací schůzka mezi zástupci nového vedení obce
a Odborným lesním hospodářem v obecních lesích. Na schůzce došlo k dohodě o další
spolupráci a byly upřesněny její podmínky. Za obec se účastnil starosta, místostarosta
a předseda Výboru pro lesní hospodářství.

PLÁNOVANÉ AKCE NA PROSINEC 2010
2.12. od 16.00 hod.

ČERTOVSKÁ BESÍDKA v hospodě U Kyriánů, pořádá ZŠ Stádlec

3.12. od 14.00 hod.

PŘEDVÁNOČNÍ SOUSEDSKÉ POSEZENÍ SE SENIORY

4.12. od 9.30 hod.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

9.12. od 17.00 hod.

BESEDA STAROSTY S MLÁDEŽÍ

11.12.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SDH SLAVŇOVICE

11.12. od 14.00 hod. VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO DĚTI pořádají Mladí hasiči Stádlec
17.12.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SDH KŘÍDA

18.12. od 13.00 hod. ŠIPKAŘSKÝ TURNAJ v hospodě U Kyriánů
26.12. od 18.00 hod. VÁNOČNÍ POSEZENÍ S HUDBOU v hospodě u Kyriánů, pořádá
Myslivecké sdružení vlastníků Stádlec
Pokud chcete zveřejnit konání Vaší akce ve Stádleckém zpravodaji, kontaktujte redakci.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Tento měsíc se dožili významného životního
jubilea tito spoluobčané:

 paní Marie Klasnová z Křídy

 paní Jaroslava Kratochvílová z Křídy č.12

 pan František Hruška ze Stádlce č. 121

 paní Marie Kosobudová z Křídy

 pan František Landa z Křídy

 paní Jiřina Mayerová ze Slavňovic

 paní Marie Hořejší z Hájek č. 7

 pan Stanislav Koutník ze Stádlce

 paní Libuše Veverková ze Starého Sedla

 pan Miroslav Bečkovský ze Stádlce

 pan Josef Pohunek ze Starého Sedla

 pan Antonín Čížek ze Stádlce

 paní Libuše Novotná ze Stádlce

 pan Antonín Kohout ze Starého Sedla

 paní Růžena Černohorská ze Stádlce

 paní Eva Kutálková z Hájek

 pan Milan Kafka ze Stádlce

 paní Marie Čížková ze Stádlce

 paní Anna Krejčová ze Stádlce

 pan Jan Kafka ze Stádlce

 pan Pavel Kábrt ze Starého Sedla

Všem jubilantům gratulujeme
gratulujeme!
ratulujeme!
Poznámka redakce
Rádi bychom posílali jubilantům, kteří oslaví 60. narozeniny a každé další, gratulaci
i po vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Pokud by některý z oslavenců neměl o tuto
gratulaci zájem, nechť toto oznámí redakci zpravodaje.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme občanům, kteří se podíleli na úklidu obce od spadaného listí, konkrétně paní
Štrobové a paní Zemanové za úklid ve stromovce.
Dále děkujeme panu Svobodovi, který vzorně uklidil trávník nejen před svým domem, panu
Jiřímu Süsmilichovi a jeho rodině za úklid kolem Stádleckého mostu.
Manželům Trojákovým a panu Zíkovi patři poděkování za údržbu prostranství na návsi ve
Starém Sedle.
Velký dík též patří manželům Janeckým, panu Vladimíru Hořejšímu (č.p.1), rodině Vlkových
a Pysanczynových za úklid veřejných prostor ve Slavňovicích.

Děkujeme paní Bohunce Fukové za ochotu pokračovat ve vedení Obecní kroniky. Žádáme
tímto občany, kteří mají nějaké fotografie nebo si uchovali výstřižky z novin, týkající se
například krupobití v roce 1999, povodní v roce 2002, setkání rodáků a dalších významných
událostí v historii našich obcí, a byli by ochotni je zapůjčit či věnovat do kroniky, aby
kontaktovali paní Fukovou.

NEPŘEHLÉDNĚTE
•

Dne 13.12.2010 od 16.30 hod. se koná ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
v zasedací místnosti obecního úřadu.

•

Na stránkách obce www.stadlec.info bylo v záložce Návštěvní kniha zprovozněno
diskusní fórum, na které můžou občané zasílat své připomínky, dotazy a postřehy ze
života v obci.

•

Firma SOANZ nabízí dopravní službu pro seniory, osoby tělesně postižené či špatně
pohyblivé. Této služby lze využít pro dopravu k lékaři, do nemocnice, lázní, ale
i k soukromým účelům. Informace na tel. 381 252 084 a 736 634 350.

•

Na Obecním úřadě je k dispozici informační materiál o poskytovaných sociálních
službách
G-centra Tábor. Zájemci o tyto služby se mohou přijít s nabídkou seznámit.

___________________________________________________________________________
Kontakt na redakci zpravodaje:

alenakrskova@seznam.cz, tel. 775 174 859

Kontakty na OÚ:

obec.stadlec@seznam.cz, tel. 381 287 614

Webové stránka obce:

www.stadlec.info

Kontakty na starostu obce:

starosta.stadlec@seznam.cz, tel. 606 300 313

