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Vážení spoluobčané.
Společně jsme vykročili do dalšího roku. Roku, o němž doufáme, že bude lepší než ten,
který před pár dny skončil. A jaký bude rok 2021? Zastupitelé schválili rozpočet městyse, ve
kterém se mj. počítá s několika sice drobnými, ale potřebnými investicemi. Pokusíme se např.
zrestaurovat sochy sv. Jana Nepomuckého před zámkem a sousoší Nejsvětější Trojice před
poštou. Obě památky po důkladném restaurování dlouhodobě volají a pokud se to povede, budou
zářit novotou jako před rokem zrestaurovaná socha sv. Floriána. Pokusíme se uspět v dotačním
titulu z Jihočeského kraje, který na toto přispívá až 60%. Dalším pokusem jak získat nějakou
korunu z dotací je také krajský Program obnovy venkova a to na dětské hřiště, které by mělo
vyrůst za školou ve Stádlci.
Předpokládáme, že v letošním roce vybereme firmu na stavbu vodovodu do obcí.
Uvidíme, jaký bude o stavbu mezi dodavateli zájem a jakou nabídnou cenu. Se zahájením
samotné stavby se v roce 2021 však prozatím nepočítá.
Významnější finanční prostředky jsou naplánované také do přípravy projektů, jejichž
realizace bude v dalších letech. Jde zejména o projektovou dokumentaci na silnici ve Starém
Sedle, od křižovatky ze silnice III/12210 směrem k pile a dále k č.p. 50 a opět s napojením na tuto
silnici za obcí Staré Sedlo. Pokročit by se mělo i s přípravou obytné zóny ve Stádlci, letos by měla
být zpracována projektová a prováděcí dokumentace.
Ani v roce 2021 se nezapomnělo na podporu spolků v našich obcích. I přes pokles výkonu
ekonomiky a tudíž předpokládaného snížení příjmů do obecního rozpočtu rozhodli zastupitelé
o příspěvku pro spolky ve výši, jaká byla v roce 2020.
Doufáme také, že se náš život vrátí do normálních kolejí a že bude možné pořádat
společenské a kulturní akce, na které jsme z minulých let zvyklí. Za všechny zmíním jen odložený
10. ples městyse a tradiční předvánoční posezení ze seniory.
Tak takový by mohl být ten začínající rok 2021. Samozřejmě, že vše, co jsem uvedl, jsou
jen vize a plány. Byli bychom asi špatnými zastupiteli, pokud bychom žádné neměli.
Přeji nám všem, aby nadcházející rok 2021 nebyl rokem promarněných vizí a plánů.
Váš Milan Kelich

OPRAVA
V minulém vydání zpravodaje bylo mylně uvedeno, že neproběhly koloběžkové závody ve
Stádlci. Tato akce proběhla dne 3. října. Pořadatelům se za mylnou informaci omlouváme.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V lednu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:










Jarmila Hrušková
ze Stádlce
Jarmila Samcová
ze Stádlce
Růžena Fuková
z Křídy
Danuška Fuková
ze Slavňovic
Věra Buchcarová
ze Stádlce
Stanislava Podsedníková ze Stádlce
Jaroslava Jírovcová ze Stádlce
Vladimír Zaťko
ze Starého Sedla
Miroslav Hořejší
z Hájek

84 let
81 let
80 let
75 let
71 let
69 let
68 let
64 let
63 let
Všem jubilantům ze srdce blahopřejeme!
Zdroj: Matriční úřad Stádlec

V prosinci rozšířil řady našich občanů nový občánek. Manželům Kociánovým se narodil syn
Timotheos. Rodičům gratulujeme a malému Timotheovi přejeme hodně štěstí do života.

Vzpomínka
Dne 11. ledna 2021 uplyne 20 let od úmrtí pana Josefa SLUNEČKO.
Vzpomíná rodina a přátelé

LISTOPAD A PROSINEC V MŠ A ZŠ
Největší listopadovou akcí v MŠ bylo fotografování dětí, které proběhlo 23.11. Opět se
jednalo o pravidelné vánoční fotografování profesionálem.
4. prosince přišli za dětmi ve škole i školce Mikuláš s čertem. Děti zazpívaly písničky a za
odměnu dostaly balíčky, které sponzorovali Jednota Tábor a Šipkaři z Lokomotivy Stádlec.
Děkujeme.
Celý podzim a zimu běží v MŠ společný projekt s rodiči - Rádi čteme a dále pokračujeme
i ve cvičení Se Sokolem do života. Právě od Sokolské obce, která celý projekt zaštiťuje, měly
děti i malé překvapení pod stromečkem. V posledních předvánočních dnech děti ze školky
myslely i na zvířátka, při vycházce donesly ke krmelci nadílku, kterou měly připravenou
z domova- jablka, mrkev.
Školáci letos podpořili zvířátka jinak. Na školu se s prosbou o podporu obrátila Ochrana
fauny ČR. Tato organizace již desítky let pracuje jako záchranná stanice pro ohrožené živočichy.
Zraněná zvířátka sváží v rámci 24 hodin nonstop služby do Hrachova na Příbramsku a tam o ně
pečuje. Naše škola i školka před rokem záchrannou stanici navštívila v rámci Enviromentální
výchovy. Letos se záchranná stanice dostala z důvodu uzavření do finančních problémů. A tak
školáci s pedagogy vyslyšeli výzvu a rozhodli se, že Adoptují za vybranou částku Veverku
obecnou. Částka 1000 Kč byla převedena na účet OF ČR a obdrželi jsme certifikát o ADOPCI.
Děkujeme.
Vzhledem k současné situaci se nemohou konat jako obvykle vánoční besídky pro rodiče.
Díky nově zakoupenému IPadu jsme mohli besídku v MŠ natočit a poslat rodičům jako
předvánoční překvapení. Školáci si letos besídku však museli odpustit úplně. Návrat do školy na
konci listopadu, resp. počátkem prosince, byl ve znamení ověřování znalostí, probírání nového
učiva s tím, že je třeba využít každý den, kdy jsme společně ve škole. Novinkou je, že jsme v MŠ
i ZŠ pomocí tabletů a chytré krabičky Chromcast vytvořili z obyčejných televizí televize chytré.
To nám dovolí prezentovat přes tablet veškeré výhody internetu a výukových materiálů.

Děti v mateřince si pro rodiče vyrobily dárečky a vánoční přání. Nezapomněly popřát také
zaměstnancům základní školy a dále donesly přání firmám v obci a také na úřad městyse, kde za
odměnu dostaly od starosty adventní kalendář. V pátek 18.12. se děti z MŠ i ZŠ dočkaly nadílky.
Kromě společných her a hraček si každé dítě rozbalilo svůj dáreček. V předstihu si děti
vylosovaly jméno kamaráda, kterému přinesly drobný dárek pod stromeček. Prvňačky navíc
obdržely od školy balíček psacích potřeb.
A co nás čeká na začátku roku 2021? V MŠ je plánu opět oční vyšetření od firmy Prima
Vizus, o.p.s. Vyšetření snadno dokáže odhalit oční vady, je bezbolestné, pro děti zábavné. Dále,
pokud situace dovolí, navštívíme zámeckou kapli a Betlém. A ve škole? Necháme se překvapit.
Každopádně rozvrhy na všechny varianty jsou připraveny a v praxi ověřeny.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem pracovníkům. V MŠ především za to, že se snaží stále
přicházet s novými nápady, jak dětem zpříjemnit pobyt ve školce a vylepšit prostředí a výuku.
Vidět je to nejen v interiéru MŠ, ale i na školkové zahradě, kde při realizaci Přírodní zahrady
(vysazení keřů, hmyzí domeček, hmatové chodníčky, herní prvky z vrbového proutí, prolézací
tunel z kmene stromu, malované stolečky……) strávili desítky hodin.
Ve škole patří poděkování všem, co se podíleli na letní rekonstrukci družiny, stěhování
nábytku, pomůcek a velkém úklidu po malování a dále na přípravě a realizaci distanční výuky,
která probíhala ve spolupráci s rodiči bez problémů. Na závěr poděkování provozním
zaměstnancům, kteří v této nelehké době plné změn, hygienických opatření zajišťovali chod
školní jídelny a pořádek v MŠ a ZŠ.
Za všechny pracovníky MŠ i ZŠ Stádlec přeje klidný rok 2021 Vladimír Doležal.

Mikuláš ve škole

Děti z MŠ přejí zaměstnancům školy

Besídka v MŠ

Děti z MŠ v lese u krmelce

Text a foto : Pavlína Véle, Vladimír Doležal

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ROCE 2021
Samozřejmě, že stále budeme usilovat o zahájení Komplexních pozemkových úprav
(KoPÚ) v našich katastrech. Zastupitelé na začátku tohoto volebního období deklarovali, že se
chtějí připojit k desítkám osvícených obcí a zemědělců, a že jsou ochotni otázku KoPÚ otevřít
a pokusit se o její prosazení i v našich katastrech. O výhodách a přednostech pozemkových úprav
bylo již mnoho napsáno (např. https://www.stadlec.eu/komplexni-pozemkove-upravy/). Na
základě požadavku na prováděcí studii ze strany některých vlastníků byla tato studie do roka
zpracována a je veřejnosti k dispozici na webu městyse https://www.stadlec.eu/zpracovanastudie-proveditelnosti-pozemkovych-uprav/. Od zpracování studie požádal o KoPÚ pouze
předseda představenstva ZD, ale jen za svou osobu, ZD Opařany jako významný vlastník
zemědělské půdy o KoPÚ doposud nepožádalo, přestože po studii ústy právě svého předsedy
volalo a na jejím zpracování se aktivně podílelo. Další významný vlastník zemědělské půdy ve
Stádlci Dutch Farma se připojit nechce s tím, že na KoPÚ nemají zájem Opařany (míněno ZD
Opařany). Ale jak se ukazuje, občané mají zájem na tom, aby byly obnovovány cesty, např.
žádost o obnovu cesty ze Starého Sedla na Kozín podepsalo na tři desítky občanů. Mnoho občanů
také přispělo svými náměty do zmiňované studie proveditelnosti, za což jim ještě jednou děkuji.
KoPÚ jsou jednou z možností jak nejen obnovit zaniklé cesty, ale zajistit i jiné prvky v krajině
nebo vytvořit cesty do zemědělských a průmyslových areálů mimo centra obcí, ale zejména
napojit všechny pozemky na veřejně přístupné komunikace a to za prostředky státu a EU, nikoli
obce (která ostatně ani tolik prostředků nemá). Pokud jste tedy vlastníci jakékoli výměry
zemědělské půdy a chcete mít svůj majetek přístupný z veřejné cesty a chcete se procházet mezi
rybníky a našemi obcemi po zpevněných udržovaných cestách, někde i s alejí, požádejte
o Komplexní pozemkové úpravy. Formulář žádosti je k dispozici na úřadu, případně na výše
uvedeném odkazu na webu městyse.
Text: Milan Kelich

NAPSALI NÁM
Dne 15.12. nám pan Josef Šonka napsal: „Zabrousil
jsem
do
Vašeho
letošního
Zpravodaje
a dočetl jsem se, že se ve Starém Sedle obnovuje
třešňová alej. Pokud by byl zájem, rád věnuji stromek,
který mi zbyl po roubování. Jedná se
o starou odrůdu Troprichterova. Roubovaná je na
ptáčnici, čili se růstovými předpoklady do aleje hodí.
Pokud mě někdo nasměruje, mohl bych ji tam klidně
ještě během této zimy i vysadit (když to podmínky
dovolí). Nejsem sice přímo místní, ale můj dědeček
pocházel ze Slavňovic (č.p.16) a já se poměrně často
vyskytuji na Kozíně“.
A po vánočních svátcích přišla další zpráva od pana
Šonky: „Slíbená třešeň byla 27. prosince vysazena na
vybrané místo v aleji. Nakonec mi ještě u výsadby
asistoval táta, od kterého jsem se dozvěděl (až ve
spojitosti s výsadbou), že tam jako kluk strávil dost
času a že tam nebyl asi 50 let. Tak snad se bude mít
alej k světu. Přeji mnoho štěstí do dalšího roku a zejména zdraví“.
Foto: Josef Šonka.
Panu Šonkovi za jeho nezištnou pomoc a ochotu přispět k dobré věci moc děkujeme.
Kontakty na úřad městyse:
Příspěvky do zpravodaje a web:
Webové stránky městyse:
Městys Stádlec i na Facebooku:
Kontakty na starostu městyse:

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

