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Vážení spoluobčané 

Počátkem září vypukne velká oprava 

komunikace ve Stádlci spojená s opravou 

kanalizace. Stavba je rozdělena do dvou 

etap. První etapa je směr od Jednoty 

k zámku, druhá etapa podél zámku k bývalé 

poště. Při obou etapách bude zajištěn 

průjezd směrem na Dobřejice. Stavba potrvá 

přibližně do konce prosince 2020. 

V rámci úprav zpevněných povrchů budou 

upraveny parkovací stání a chodníky po 

stranách náměstí (směrem k zámku, podél 

silnice na Sítiny). Nezpevněné plochy a 

nevyužité zpevněné plochy v prostoru 

křižovatky silnic III/1228 a III/13711 budou 

rekultivovány a následně zatravněny. 

V rámci opravy silnice č. III/1228 dojde také 

k výstavbě nové kanalizace. Jedná se  

o dešťovou kanalizační stoku, do které budou 

svedeny povrchové vody z komunikace  

a chodníků. V rámci výstavby kanalizační 

stoky budou realizovány domovní přípojky 

pro přilehlé obytné objekty, které se nachází 

při jižní straně komunikace. V budoucnu 

mohou být do této stoky napojeny i odpadní  

 

vody z přilehlých obytných objektů. Jedná se 

o 9ks přípojek o celkové délce 53,8m.  

Dále bude opravena obecní kanalizace 

v délce 108 m v jižní straně náměstí. Tato 

kanalizace je poškozená natolik, že při 

větších deštích nestačí odvádět vodu, která 

se pak tlačí do sklepů přilehlých nemovitostí. 

V této části kanalizace provedl provozovatel 

(Čevak, a.s.) kamerovou zkoušku, která toto 

potvrdila.  

Akce je realizována a financována ve 

spolupráci se Správou a údržbou silnic 

Jihočeského kraje a městys Stádlec se na 

této akci bude podílet částkou ve výši zhruba 

4 milónů. Na opravu kanalizace se podařilo 

získat dotaci z Programu obnovy venkova 

Jihočeského kraje ve výši 230 tisíc.  

Protože tato oprava přinese nám všem na 

několik měsíců určité nepohodlí, prosíme 

tímto spoluobčany o velkou trpělivost a 

shovívavost.  Odměnou nám bude další 

kousek opravené komunikace. Škoda jen, že 

ne delší… 

Ing. Milan Kelich, starosta 

OZNÁMENÍ ÚŘADU

Muzikál mefisto - změna!!! 

Upozorňujeme občany, kteří si zakoupili 

vstupenky na muzikál Mefisto, že došlo ze 
strany divadla Hybernia ke změně programu. 

V uvedeném termínu, tj. 18. 10. 2020 od 

14:00 hod. hrají muzikál TARZAN.  

„Nový muzikál, který vás vezme na 

nezapomenutelnou cestu džunglí. Slavný 
příběh mladého muže, který hledá své 

kořeny a najde lásku svého života.“ 



 

Pokud jste si již zakoupili vstupenky a o 

muzikál Tarzan zájem nemáte, přijďte se 

starými vstupenkami nejpozději do 15. 9. 

2020 na úřad městyse a bude vám vráceno 

vstupné.  

V případě, že změnu programu akceptujete, 

vyměníme vám na úřadě městyse vaše staré 

vstupenky za nové.  

Pro bližší informace můžete volat na číslo 

601 352 366 (Alena Kršková). 

Uzavírka řetězového mostu 
V době od 15. 9. do 30. 11. 2020 bude 

z důvodu opravy mostovky uzavřen 

stádlecký řetězový most. 

Posezení se seniory zrušeno 
K naší velké lítosti musíme oznámit, že 

vzhledem ke stále problematické situaci 

ohledně nákazy COVID 19 a po doporučení 

Výboru pro sociální věci nebude městys 

Stádlec v letošním roce organizovat tradiční 

posezení se seniory. Příští rok si to 

vynahradíme! 

Přerušení dodávky elektrické energie 
Dne 2. září (středa) v době od 08:00 do 

16:00 hodin nepůjde proud v obci Stádlec, 

Slavňovice a Hájky. 

Uzavření pošty a úřadu městyse 
Dne 31. 8. 2020 bude Pošta Partner Stádlec 

otevřena pouze do 11:00 hod. 

Dne 2. 9. 2020 bude z důvodu přerušení 

dodávky elektrické energie zavřena Pošta 

Partner i Úřad městyse Stádlec. 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  

V září oslaví svá životní jubilea  

tito spoluobčané:  

 Jaroslav Hořejší ze Stádlce 83 let 

 Josef Heřmánek z Křídy   81 let 

 Jaroslav Ťoupal ze Starého 

Sedla 

73 let 

 Miloslav Jírovec ze Stádlce 70 let 

 Eva Švadlenová ze Stádlce 65 let 

Dodatečná gratulace k narození 

potomka 

V měsíci dubnu přibyl ve Starém Sedle nový 

občánek - Štěpán Stejskal.  

Rodičům srdečně blahopřejeme a malému 

Štěpánkovi přejeme dlouhý a šťastný život.

 

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme! 
Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec 

 

POUŤOVÁ ZÁBAVA 

Vážení spoluobčané, přijďte si zatancovat a poslechnout vynikající kapelu FANTOM z Milevska! 

Kdy? V sobotu 19. září od 21:00 hod. 

Kam? Na sál Stádlecké restaurace 

Srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Stádlec 

 

Kontakty na úřad městyse:           obec.stadlec@seznam.cz, info@stadlec.eu, tel. 380 123 991 

Příspěvky do zpravodaje a web:   reporter@stadlec.eu 

Webové stránky městyse:           www.stadlec.eu  

Městys Stádlec i na Facebooku:   https://www.facebook.com/MestysStadlec/ 

Kontakty na starostu městyse:     starosta@stadlec.eu , tel. 606 300 313, 380 123 990 
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