STÁDLECKÝ

ZPRAVODAJ

Pro obce Stádlec, Křída, Slavňovice, Staré Sedlo a Hájky
Prosinec 2010
Vážení spoluobčané!
Rok 2010 se nachýlil ke svému závěru a toto období bývá obvykle časem bilancování.
Každý z nás si dělá malou inventuru, co se za ten rok podařilo, co je třeba zlepšit a čeho se
napřesrok vyvarovat. Letos bojujeme se sněhovou nadílkou, která je opravdu vydatná.
Bohužel obec nemá potřebné technické ani personální vybavení na její odklízení. Tuto službu
si kupujeme od zemědělského družstva, ale i zde jsme limitovaní technikou a závislí na
pracovním režimu zaměstnanců družstva. Na příští sezonu se obec musí lépe vybavit a nebýt
tak odkázaná pouze na ZD. Kdo má zájem aby jeho traktor nebo jiná technika nestála pod
střechou, ale v zimě vydělávala, bude mít možnost přivýdělku při zimní údržbě obecních
komunikací a chodníků.
Vážení spoluobčané, dovolte mi abych Vám jménem zastupitelstva obce, obecního
úřadu i jménem svým popřál šťastné vykročení do Nového roku, pevné zdraví a spokojený
život v naší obci.
Starosta obce
___________________________________________________________________________

STALO SE:
Čertovská besídka
Dne 2. prosince 2010 se uskutečnila v hospodě u Kyriánů Čertovská besídka. Vše
zorganizovaly děti ze ZŠ. Za hudebního doprovodu paní učitelky zazpívaly vánoční koledy,
přednesly básničky a nakonec zahrály pohádku O krejčíkovi, který vyhnal čerty.
Sousedské posezení se seniory
Obecní úřad uspořádal jako výraz úcty
a poděkování za celoživotní práci pro obec,
tradiční předvánoční sousedské posezení pro
starší generaci občanů. Konalo se 3.prosince.
Zúčastnilo se ho více než 60 pozvaných
hostů, které přišli pozdravit kromě starosty
obce také předseda zemědělského družstva
Bc. Vlastimil Procházka a za firmu Bauer
pan Ing. Jan Miesbauer. K tanci a poslechu
zahrálo duo muzikantů ze Sepekova. Na
posezení panovala výborná nálada a všichni
se těší na setkání v příštím roce.
Foto: Dita Jírovcová

Vánoční besídka pro děti
Dne 11.12. měly rodiče s dětmi možnost pobavit se na vánoční besídce, kterou zorganizovali
Mladí hasiči Stádlec. Děti zazpívaly koledy, na programu bylo také loutkové divadélko
a dětská diskotéka. Každý malý návštěvník besídky dostal balíček s dobrotami od Jednoty
Tábor. Děti vyrobily vánoční svícny, které si návštěvníci besídky mohli zakoupit a tím přispět
na činnost Mladých hasičů.
Přivítání nového občánka

Dne 4.12. symbolicky přivítala předsedkyně výboru
pro sociální věci, kulturu a sport paní Eva
Švadlenová mezi občany obce Filípka Pecku ze
Stádlce.
Redakce se připojuje ke gratulaci a přeje malému
Filípkovi i jeho rodičům šťastný a spokojený život
v obci Stádlec.

Foto: Milan Kelich

Vánoční šipkařský turnaj
Dne 18.12. zorganizoval oddíl šipkařů DC Lokomotiva Stádlec pro své členy a občany obce
Vánoční šipkařský turnaj, kterého se zúčastnilo 29 soutěžících. Výhercem turnaje v kategorii
„A“ se stal pan Zdeněk Pavlát. Druhé místo obsadil pan Pavel Kosobud a na třetím místě
skončil pan Petr Kyrian. Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast a podporu.
Setkání u vánočního stromu
21.12. uspořádal Klub seniorů Stádlec tradiční setkání u vánočního stromu na náměstí ve
Stádlci. Podával se horký punč, svařené víno, ochutnávalo se vánoční pečivo, které donesly
nejenom členky klubu. Sváteční slovo pronesl místní farář P. Mgr. Jozef Atanáš Leškovský.
Mladí hasiči navodili sváteční atmosféru zpěvem koled.
Posezení s hudbou
Na Štěpána pořádalo Myslivecké sdružení vlastníků Stádlec v Hospodě u Kyriánů posezení
s hudbou. Kdo se zúčastnil, měl možnost ochutnat výtečné řízky z divočáka a zazpívat si
klasické dechovkové písničky. Poděkování patří myslivcům za realizaci této akce.

KRÁTCE O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
•
•
•

1.12. se starosta obce zúčastnil semináře organizovaného Spolkem pro obnovu
venkova. Účelem semináře bylo získání kontaktů a informací o možnostech, jak
směřovat úsilí pro rozvoj obce.
2.12. proběhla na obecním úřadě porada za účasti projektanta, zástupců kraje a dalších
dotčených subjektů k připravované rekonstrukci mostu na Sádky ve Stádlci. Stávající
most bude stržen a nahrazen zcela novým.
6.12. provedl MěÚ Tábor kontrolu vedení matriky při obecním úřadě. Díky úsilí a píli
matrikářky paní Idy Faltýskové nebyly kontrolou zjištěny žádné nedostatky.
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6.12. navštívili starosta obce a předseda výboru pro lesní hospodářství pan Jiří
Süsmilich lokality, na kterých se nacházejí obecní lesy a seznámili se v doprovodu
odborného lesního hospodáře Ing. Jana Hořejšího s jejich stavem a plánovanou
činností v nich.
9.12. se sešli starosta a pan Jiří Süsmilich se zástupci mládeže. Zastupitelé se zajímali,
jaké představy o dění v obci mají mladí lidé, jaké aktivity by uvítali a na jakých akcích
by měli zájem participovat. Jednání přineslo zajímavé podněty. Ukázalo se, že mládež
v obci postrádá např. lepší možnost sportovního vyžití. Starosta přislíbil, že se
zastupitelstvo bude snažit najít cestu, jak vyjít potřebám mladé generace vstříc.
Jednou z věcí, o které se uvažuje, je vybudování fit centra v dosud nevyužívaných
prostorách suterénu obecního úřadu.
11.12. se konala výroční valná hromada SDH ve Slavňovicích, které se za obecní úřad
zúčastnil starosta a místostarosta. Dne 17.12. se konala výroční valná hromada SDH
Křída, které se spolu se starostou účastnil p. Jiří Süsmilich a Bc. Jana Nová.
Uskutečnilo se jednání se zástupci firmy RWE a.s., která se, mimo jiné, zabývá
provozováním vodovodních sítí a výstavbou čistíren odpadních vod. Firma přislíbila
zpracovat na své náklady studii, která by zjistila výši nákladů na realizaci výstavby
čistírny vod v obci Stádlec. S touto studií seznámí zástupce firmy RWE občany na
zasedání zastupitelstva v březnu 2011.
Na 13.12. svolal starosta zasedání zastupitelstva obce. Zápis z jednání ZO je zveřejněn
na stránkách obce.
15.12. provedl MěÚ Tábor vodoprávní dozor v oblasti vodních děl v majetku obce
a nakládání s povrchovými vodami. Byly zjištěny drobné nedostatky týkající se
požárních nádrží. V této oblasti je nutné dopracovat chybějící dokumentaci a požádat
o povolení k odběru vody z těchto nádrží.
Dne 27.12. proběhlo zasedání zastupitelstva. Byl schválen Program obnovy obce na
roky 2011 až 2014. Tímto programem si obec otevřela přístup k čerpání financí
z grantů a dotací. Na základě schváleného programu obnovy obec podala žádost na
Jihočeský kraj o spolufinancování ukazatelů rychlosti v osadě Staré Sedlo a před ZŠ
ve Stádlci.
28.12. se zúčastnil starosta obce jednání se (Sdružení měst a obcí okresu Tábor)
SMOOT Tábor. Řešila se dopravní
obslužnost obce.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Tento měsíc se dožili životního jubilea tito
spoluobčané:
 paní Miluše Bicanová z Hájek – 85 let

 paní Eliška Čížková ze Stádlce – 76 let

 pan Stanislav Fuka ze Slavňovic – 71 let

 paní Květuše Cvachová ze Stádlce – 69 let

 paní Alena Heřmánková z Křídy – 65 let

 pan Jan Zeman ze Stádlce – 65 let

 pan Štefan Troják ze S.Sedla – 65 let

 paní Jaroslava Neufusová z Hájek – 63 let

 pan Josef Volavka ze Slavňovic – 63 let

 pan Stanislav Cihlář z Křídy – 62 let

 paní Božena Zemanová ze Stádlce – 62 let

 pan Antonín Jonáš ze Stádlce – 61 let

 pan Josef Kratochvíl ze Slavňovic – 60 let

 pan František Heřmánek ze Starého Sedla 60 let

Všem jubilantům gratulujeme
gratulujeme!
ratulujeme!

Poznámka redakce
Z kapacitních důvodů zveřejňujeme pouze gratulace občanům, kteří oslaví 60 a více let.

PLÁNOVANÉ AKCE NA LEDEN 2011
8.1. od 19.00 hod.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SDH STÁDLEC

19.1.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ STÁDLEC

29.1. od 20.00hod.

HASIČSKÝ BÁL

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům, kteří si odklidili sníh před svým domem.
Senior klub Stádlec děkuje Mladým hasičům a jejich vedoucím paní Ditě Jírovcové
a Kateřině Kovaříkové za pěkné vystoupení, které s dětmi připravily pro setkání u vánočního
stromu.
Obecní úřad děkuje slečně Lence Marešové
za recitaci při vítání občánka.
Děkujeme stádlecké mládeži za významné
zlepšení funkčnosti a vzhledu čekárny na
autobusové zastávce ve Stádlci. Kreativita se
cení!
Foto: Alena Kršková

VÝZVA PODNIKATELŮM SE
SÍDLEM FIRMY V OBCI
Nabízíme všem podnikatelům a živnostníkům, kteří mají sídlo firmy ve Stádlci a osadách
zveřejnění jejich vizitky na připravovaných webových stránkách obce. Každý si může
připravit svůj profil, kontaktní spojení a vše, co souvisí s činností jeho firmy, předmětem
podnikání apod.

OPRAVA
V minulém čísle jsme omylem uvedli poděkování manželům Trojanovým. Poděkování patřilo
manželům Trojákovým. Tímto se jim omlouváme.

___________________________________________________________________________
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

