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Vážení spoluobčané.
Těší mne, že naše obce žijí kulturou a mezigeneračním setkáváním. Ve Slavňovicích důstojným způsobem
oslavili 120. výročí založení hasičů, v Křídě se dvakrát za sebou konala akce milovníků motorek, ve Stádlci se
slavil Den otců a na hřišti Den dětí. Občané se ještě mohou těšit na hasičskou soutěž, zájezd do pivovaru či
PAŠAFEST. Jsem rád, že se o našich obcích mluví v souvislosti s takto bohatým kulturním programem.
Ale nejen kulturou žijí naše obce. Stále je co řešit, problémy jsou stále složitější a jejich řešení vyžaduje
jednak hlubokou znalost problému a hlavně rozvahu při samotném řešení, aby nebylo více škody než užitku.
Mám na mysli neutěšený stav v pozemcích a jejich hranicích, jak na to upozorňovali občané na zasedání
zastupitelstva.
Po konzultaci s katastrálním pracovištěm schválilo zastupitelstvo podání žádosti o obnovu operátu novým
mapováním v katastrálních územích našich obcí. Toto proběhlo např. v obci Opařany. Co to vlastně je? Je to v
podstatě pozemková úprava, ale uvnitř obce. Dojde ke zpřesnění hranice pozemků, co bude mimo povolenou
toleranci, to si pak budou moci zájemci odkoupit, směnit apod. Výhodou je, že vše je hrazeno z rozpočtu státu.
Občany ani obec nebude tato obnova nic stát. Katastr máme sice digitální, ale z roku 1830. Tomu také odpovídá
přesnost. Není v silách obce řešit každý pozemek, každou nepřesnost individuálně a požadovat náklady na
zaměření po občanech. Proč by takto měli občané doplácet na nepořádek státu. Snad naše žádost bude
posouzena jako oprávněná a obnovy operátu novým mapováním se brzo dočkáme.
A pořádek v pozemcích mimo obec? Koncem srpna, nejpozději začátkem září budou rozeslány majitelům
zemědělských pozemků pozvánky na setkání se zástupcem Státního pozemkového úřadu, který objasní výhody
komplexních pozemkových úprav, které by měly dát do pořádku současný neutěšený stav polí, luk, jejich
využívání, pobírání dotací apod. Pevně věřím, že každý, kdo chce mít své majetky v pořádku, kdo je chce
jednou předat svým nástupcům nebo, jako v případě obecního majetku, nese za jejich správu odpovědnost, uvidí
v pozemkových úpravách pozitiva a přínos.
Přeji hezké počasí v nadcházejících týdnech dovolených a prázdnin.
Ing. Milan Kelich, starosta

POZVÁNKA NA PAŠAFEST 2019.
Ráda bych Vás za celý tým Pašafestu pozvala na letošní ročník, který se bude tradičně konat na fotbalovém
hřišti pod Hájky druhý víkend v srpnu (9. -10. 8.2019). Festival po devíti letech „vyzrál" a stal se rodinným
rockovým festivalem, který vyhledávají i rodiny s dětmi a široká věková škála fanoušků. Již
čtvrtým rokem bude bezbariérový a vhodný pro osoby se zdravotním postižením. Pro rok 2019 se plánuje velmi
pestrý program přibližně o počtu patnácti kapel nejen z našeho regionu. Vedle hlavních koncertů se uskuteční
i bohatý doprovodný program zaměřený na děti. Letos bude opět skákací hrad, dílnička pro děti a navíc
plánujeme dopravní hřiště, kde by se děti měly dozvědět více o bezpečnosti na silnicích. Tradiční
i netradiční umělci a festivalové „atrakce" tohoto festivalu nejsou jen o muzice, ale i o strávení volného času
v příjemném prostředí a propojení vícegeneračního obecenstva.
Ing. Pavla Zahrádková

PŘIPRAVUJE SE NA PRÁZDNINY
EXKURZE DO PIVOVARU - pivovar Budvar České Budějovice.

5. 7.

08:00

3. 8.

11:30 6. ROČNÍK CHOTOVINSKÝCH ZATÁČEK, výstava historických vozidel na náměstí ve
Stádlci; pořádá Muzeum Janecký Chotoviny.
zdroj: Kalendář kulturních a sportovních akcí http://www.stadlec.eu/fck_userfiles/Akce_20191.pdf

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červenci oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
paní Anna Hořejší ze Slavňovic č.1
pan Josef Koukal ze Stádlce
paní Růžena Kafková ze Stádlce
paní Jana Koutníková ze Stádlce
paní Božena Heřmánková ze Stádlce
pan Jiří Süsmilich z Křídy
paní Jindřiška Süsmilichová z Křídy
paní Anežka Kozojedová ze Stádlce
paní Annetta Šedivá ze Stádlce
pan Antonín Mareš ze Starého Sedla

– 78 let
– 76 let
– 76 let
– 73 let
– 72 let
– 71 let
– 70 let
– 69 let
- 69 let
– 67 let

V srpnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
paní Marie Sedlačíková ze Stádlce – 85 let
pan Josef Fuka z Křídy
– 84 let
paní Miloslava Vančurová ze Stádlce – 84 let
paní Růžena Kolářová ze Stádlce
– 80 let
paní Marie Hořejší ze Stádlce
– 79 let
paní Helena Koukalová ze Stádlce – 71 let
pan Josef Jindra ze Stádlce
– 70 let
pan Jan Štěpka ze Stádlce
– 70 let
paní Helena Králová ze Starého Sedla - 69 let
pan Karel Klasna z Křídy
– 68 let
paní Marie Mráziková ze Stádlce
– 67 let

Všem jubilantům
blahopřejeme!
Zdroj: matriční úřad Stádlec

V sobotu 1. června přivítala předsedkyně Sociálního výboru paní Eva Švadlenová nového občánka –
Lucinku Kocourkovou ze Starého Sedla. Malé Lucince přejeme hodně štěstí na cestě životem.

STALO SE
120.VÝROČÍ SBORU SDH SLAVŇOVICE

Slavnostní nástup sborů dobrovolných hasičů

V sobotu 1.6.2019 se v obci Slavňovice slavilo 120.výročí sboru SDH Slavňovice. Ve 13.00 se začínalo
slavnostním průvodem hasičů za přítomnosti ostatních sborů, SDH Stádlec a Rataje zapůjčily prapory,
k tanci a poslechu hrála kapela Keramička a večer kapela Largo, byly provedeny ukázky hasičské techniky
a útoky, ocenění zasloužilých hasičů, navečer byla možnost projížďky s koňským spřežením. Všem
děkujeme za hojnou účast a zároveň děkujeme všem sponzorům: městys Stádlec, VOOPS Řepeč,
Stádlecký perník - Křída, Bazény Kreidl, Moreau Agri a ZD Opařany.
Text a foto: Olga Hořejší

MOTOSRAZ KŘÍDA 2019
V sobotu 8. 6. proběhl v Křídě 6. motosraz pod patronací a pořadatelstvím SDH Křída. K pohodě přispěl dobrý
výběr účinkujících kapel. Výborný byl nápad najmutí zvukaře. Poněkud to navýšilo rozpočet, ale profesionální
výkon mistra zvuku zásadně přispěl k odpolední a večerní pohodě. S rozpočtem se snad hasiči nějak poperou.
Výsledek za to stojí! Nejsem ani pasivní věřící. Musím se však vyjádřit s uznáním k volbě osoby, žehnající
všem pocestným a na motorkách zvláště. P. Josef promluvil tak, že mu rozuměl každý bez ohledu na vyznání.
Slovo od osobnosti, prošlé světem, nastavilo atmosféru vzájemnosti, která nevyprchala až do konce celého
setkání. Je také potřeba se zmínit o těch, co se starali rovněž o radost našich těl. Takový dobrý servis netrvá jen
těch pár hodin, kdy hosté, lační po dobrotách, přijdou k pultu a odnesou si tácek s chutným soustem. To se
připravuje pár dní dopředu aby bylo v čem ohřívat a rožnit, a do čeho točit zlatavý mok. NO!...a... potom
přijdou ty výborné, křupavé a šťavnaté klobásy, chutné rožněné makrely a skvěle připravené vepřové na roštu.
K tomu dobře ošetřené pivo doplní pohodu sobotního dne. A když se vydařilo i počasí, potom se není, co divit,
že už se těšíme na ten "Sedmý motosraz ve Křídě" roku 2020.
Text a foto: Stanislav Cihlář

ŠIPKAŘI OSLAVILI POSTUP!
Šipkaři ze Stádlce si splnili sen a první květnovou sobotu v přímém souboji o první příčku udrželi nervy,
pevnou ruku a vybojovali svým vítězstvím postup do
druhé ligy. Po téměř dvaceti letech je to obrovský
úspěch a radost. Svou výhrou si zároveň vybojovali
účast na Mistrovství České republiky družstev v
kategorii C, které proběhlo první červnový víkend v
Králíkách. Poslední červnový víkend pak proběhlo
vyhlášení, kde si převzali zasloužený pohár. O velké
formě
našich
hráčů
svědčí
i to, že v osobním hodnocení jednotlivců máme hned
tři hráče v první desítce, resp. první sedmičce.
Ligové hodnocení vyhrál Luboš Ryba
z Bechyně, který od letošní sezony u nás hraje a
pravidelně posiluje náš tým, na pátém místě Pavel Kosobud a na sedmém Petr Kyrian. Nezbývá než naším
borcům pogratulovat a popřát ve druhé lize hodně štěstí. Ještě jednou bravo a děkuji!
Text a foto: Jana Vilímová

MISTR VOLANTU.
O druhé víkendové sobotě v červnu letošního roku se konal
v nedaleké obci Rataje 1. ročník traktoriády. Náš občan pan
Jaroslav Anděl na této akci nemohl chybět. Díky svému
umění v bezchybném ovládání dnes již historického veterána
traktoru ZETOR 25A se velmi rád účastní soutěží v couvání
a různých dovednostech spojených s ovládáním traktorů.
Když jeho traktor ZETOR 25A začal jezdit po silnici psal se
neuvěřitelný rok 1959, Tzn. jeho miláček letos slaví 60 let
a právě s ním v minulosti dobyl nejedno vítězství v různých
soutěžích v okolí našeho městyse.
Samozřejmě tomu tak bylo i tento víkend v Ratajích.
Soutěžilo se v pěti disciplínách. Pan Jaroslav Anděl se po
dlouhé době dočkal i své oblíbené disciplíny couvání
s vlekem, kdy je nutné opravdu ukázat téměř dokonalé

řidičské schopnosti. I sebemenší chyba při couvání s vlekem s ojí znamená zlomení přípojného vozidla
a nutnosti popojet vpřed.
Pan Anděl projel cílovou pásku už po 2,03 minutách což mu zaslouženě vyneslo 1. místo. Na tento úžasný
výsledek navazovalo další vítězství v couvání s károu, kdy před druhým zvítězil o více než sekundu. V dalších
disciplínách (slalomu, sprintu s pevným startem a hodem pneumatikou) se umístil těsně za těmi nejlepšími. Naší
obci určitě ostudu neudělal.
Co na závěr uvést? Jen mu pouze popřát k jeho úspěchu a věřit, že není poslední. Letos má ještě před sebou
další ročník oblíbené traktoriády v Dráchově (8. ročník), tak zase příště......
Text a foto: Kristýna Andělová

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ „KOTLÍKOVÉ DOTACE“
Dovolujeme si pozvat občany na seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III", který je určen pro zájemce
o výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Seminář se
uskuteční ve středu dne 04. 09. 2019 od 16:00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Tábor,
budova Úřadu práce (3. patro), Husovo náměstí 2938, Tábor.
Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory na výměnu zdrojů tepla
(kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v rámci kotlíkových dotací
v Jihočeském kraji. Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří
budou kotlíkové dotace přímo administrovat.
Více informací získáte na: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz
Ing. Václava Válková
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Krajský úřad Jihočeského kraje

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Školní rok 2018/19 je již za námi. S naší školou se rozloučili páťáci Jakub a Sára, na jejich místo nastoupí tři
(možná i čtyři) prvňáčci. V novém školním roce bude mít škola kolem dvaceti žáků ve všech pěti ročnících.
Protože chceme, aby se kvalita výuky zvyšovala, čekají školáky některé změny. Školní vzdělávací program
školy se na poslední schůzce školské rady změnil v části cizí jazyk. Povinný cizí jazyk bude až od 3. ročníku
a dojte tak ke zkvalitnění výuky AJ ve třídě, kde budou žáci 3. až. 5. ročníku. Mladší žáci budou mít místo AJ
navýšenu o 1 h ČJ. S angličtinou se mohou seznámit v Klubu cizího jazyka. Další pozitivní změnou je to že,
kromě ČJ, který je vyučován ve 2 skupinách, bude od září ze 4 hodin matematiky dělená výuka 2 x týdně. Jak
bylo již avizováno, od září se opět rozběhnou Kluby doučování a Klub zábavné logiky.
Opravy v mateřské školce: na jaře 2019 došlo
k rekonstrukci šaten zaměstnanců MŠ / úpravy
stropu, stěn, lino, světla a nový nábytek. Dále došlo
k rekonstrukci skladu / nábytek/. Původní retro
nábytek ze 60-tých let měl již dávno
odslouženo……
Během měsíce července bude v MŠ probíhat
kompletní rekonstrukce místnosti, která sloužila
dříve jako sociální zařízení pro jesle. Po havárii
vody místnost čekala na opravu a těšit se můžeme
na povinnou sprchu pro děti z MŠ a další úpravy
odpovídající
současným
hygienickým
požadavkům.
Foto - 26. června – Pasování předškoláků na prvňáky.
Malou změnou bude od září 2019 navýšení poplatku za MŠ ze 180 Kč na 200 Kč/měsíc.
Všem žákům školy a dětem ve školce přejeme krásné prázdniny, rodičům pěknou dovolenou.
A zaměstnancům naší ZŠ a MŠ? Poděkování za celoroční práci a krátkou frontu při čekání na Balzám
na nervy.
Text a foto: Vladimír Doležal

Kontakty na úřad městyse:
Příspěvky do zpravodaje a web:
Webové stránky městyse:
Městys Stádlec i na Facebooku:
Kontakty na starostu městyse:

obec.stadlec@seznam.cz, info@stadlec.eu, tel. 380 123 991
reporter@stadlec.eu
www.stadlec.eu
https://www.facebook.com/pages
starosta@stadlec.eu , tel. 606 300 313, 380 123 990

Webové stránky Základní školy a mateřské školy: http://zsmsstadlec.webnode.cz

