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Periodikum vydáváno a šířeno prostřednictvím internetu!
Vážení a milí spoluobčané, sousedé, přátelé.
Rok utekl jako voda, ani jsme se nenadáli a jsme zase na jeho konci. Slušelo by se tedy malé
ohlédnutí za tím, co se v tomto nelehkém roce povedlo nebo naopak nepovedlo a samozřejmě
představit nějaký výhled do roku nadcházejícího.
Letošní rok byl, stejně jako ten předchozí, poznamenán covidovou pandemií, takže se bohužel
konalo velmi málo kulturních a společenských akcí. Naštěstí se povedlo zrealizovat dlouho
odkládaný zájezd na muzikál. Ostatní akce pak byly většinou v režii místních spolků, za což jim
patří dík a uznání.
O to více se však budovalo.
Velmi hrdý jsem na úspěch městyse Stádlec v soutěži Spolku pro obnovu venkova, která byla
vyhlášena jako náplast za nevyhlášený ročník Vesnice roku. Tady jsme uspěli s naším
památníkem obětem holocaustu, obsadili jsme 2. místo z více jak 100 přihlášených projektů a do
pokladny městyse získali výhru ve výši 100 000 Kč, kterou použijeme na vypracování projektové
dokumentace na přestavbu bytu nad moštárnou.
V letošním roce se především podařilo dotáhnout do konce stavbu na náměstí. Přestože se po
silnici začalo jezdit už v prosinci loňského roku, pokračovaly práce na chodnících a parkové
úpravě a také se odstraňovaly různé nedostatky. Oficiální kolaudace stavby proto proběhla až
letos. Naštěstí zima stavbě nikterak neublížila a kolaudace proběhla bez problému. Mohli jsme tak
konečně naši část stavby, což byly chodníky, parkovací plochy a travnaté plochy, dodavateli
zaplatit a celou akci uzavřít.
Ve Stádlci za školou jsme vybudovali dlouho chybějící dětské hřiště s altánem. Cena stavby byla
400 000 Kč a Jihočeský kraj na ni poskytl dotaci z dotačního programu obnovy venkova v částce
240 000 Kč.
Na podzim započaly práce na doposud největší investiční akci a to na vybudování vodovodu do
obcí Křída, Slavňovice a Hájky. Celkové výdaje projektu jsou ve výši téměř 13 mil. Kč. Na akci
se podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši cca 6,5 mil Kč. Vysoutěžit
dodavatele se naštěstí povedlo ještě před tím, než ceny stavebních materiálů začaly stoupat.
Kdybychom soutěžili nyní, stavba by byla minimálně o 20% dražší. Stavba se zdárně rozjela a
v současné době už je položen hlavní vodovodní řad na Hájkách.
Usilovně se pracovalo na projektové dokumentaci dalších staveb. Byla zpracována dokumentace
pro stavební povolení na opravu komunikace ve Starém Sedle. Zde bylo řízení i zahájeno. Dále
byla zpracována dokumentace na obytnou zónu ve Stádlci, zde bylo zažádáno o vydání
stavebního povolení. Ještě do konce roku bychom měli obdržet studii na kořenovou čistírnu
odpadních vod pro obec Stádlec a projekt na rekonstrukci bytu nad moštárnou, ze kterého budou
vybudovány dva menší, tzv. startovací byty.
Nepovedlo se zrestaurovat sochy na náměstí. Na obě sochy jsme obdrželi dotaci, kterou jsme
museli vrátit zpět poskytovateli. Zhotovitel nedodržel termín a dále nekomunikuje. Celá věc byla
předána Policii ČR.

Dlouhodobě se nedaří vyjednat směnu pozemků pod kabinami na fotbalovém hřišti. Společnost
GERIMO, které les patří, totiž požaduje louku nad lesem, která patří ZD Opařany a to ji s naší
obcí vyměnit nechce.
Hlavní úkol, se kterým stávající zastupitelstvo vstupovalo do svého volebního období, byly
komplexní pozemkové úpravy. Nevím, zda jde o neúspěch, nebo naopak, ale skutečnost je taková,
že ze čtyř katastrálních území se podařilo získat souhlas 50% vlastníků výměry zemědělské půdy
pouze v k.ú. Slavňovice. V k.ú. Křída k dosažení této hranice chybí 0,61%, což je 1,43 ha. Ještě
se nevzdáváme, oslovujeme každého, kdo vlastní byť i malý kousek zemědělské půdy. Ve Stádlci
je velkým vlastníkem DUTCH FARMA, která vlastní 42 % zemědělské půdy a pozemkových
úprav se bojí. Doslali totiž „zaručenou informaci“ že jim chce obec pole přestěhovat. A ve Starém
Sedle by lidé sice nechtěli jezdit do Rataj oklikou nebo aby se jim točily kamiony po zahradě, ale
spoléhají spíše na zázrak nebo na to, že zastupitelstvo se o to nějak „postará“.
Co plánujeme v roce 2022 ještě udělat? Chtěli bychom opravit fasádu budovy ZŠ, střechu na
kapličce v Křídě, zvelebit smuteční síň na stádleckém hřbitově a především dokončit vodovod
v obcích Křída, Hájky a Slavňovice. Držte nám palce, ať se vše povede dotáhnout do zdárného
konce, nebude to totiž vůbec jednoduché.
Na závěr mi už jen dovolte ze srdce popřát jménem členů zastupitelstva městyse Stádlec,
zaměstnanců městyse Stádlec a jménem svým do nadcházejícího roku 2022 pevné zdraví,
spokojenost a radost ze života bez problémů.
Ing. Milan Kelich, starosta

Omezení společenských aktivit
Na základě výzvy občanům a samosprávám Jihočeského kraje hejtmana kraje MUDr. Martina
Kuby jsme se rozhodli zrušit akci „Rozsvícení vánočního stromu“ a „Česko zpívá koledy“.
Vážíme si práce našich zdravotníků a nechceme jim jejich náročnou práci ztěžovat tím, že
bychom přispěli k dalšímu šíření koronaviru a počtu hospitalizovaných. Všem, kteří se na akce
těšili, se omlouváme a slibujeme, že si vše v lepších časech vynahradíme.
Ing. Milan Kelich, starosta
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paní Eliška Čížková ze Stádlce
pan Stanislav Fuka ze Slavňovic
paní Květuše Cvachová ze Stádlce
paní Alena Heřmánková z Křídy
pan Jan Zeman ze Stádlce
pan Štefan Troják ze Starého Sedla
paní Jaroslava Neufusová z Hájek
pan Josef Volavka ze Slavňovic
pan Stanislav Cihlář z Křídy
paní Božena Zemanová ze Stádlce
pan Josef Kratochvíl ze Slavňovic
paní Marie Slunečková ze Slavňovic
pan Stanislav Šnejd ze Stádlce
pan Vladimír Vlk ze Slavňovic

87 let
82 let
80 let
76 let
76 let
76 let
74 let
74 let
73 let
73 let
71 let
70 let
69 let
67 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Moštování 2021
Tento rok jsme zahájili zase výměnou ložisek motoru drtiče. Stále se tam dostává voda při mytí
zařízení, nebo šťáva z ovoce při drcení. Nevíme. Za posledních 6 let jsme motor opravovali 4x.
A nevydržel ani zakoupený - zcela nový. Také jsme vyrobili tvarově jinou násypku, kterou
přichází jablka do drtiče. Původní byla čtvercová, se šikmými stěnami. Tato nová je kruhová.
Měla by zabránit vzpříčení jablek v rozích a ucpávání, což se často stávalo. Všechno je z drahého
nerezu. Změnili jsme i uložení celého drtiče. Teď má sklon 17° a nemůže tam zůstávat stát voda.
Snad to pomůže. Největší zásluhu na těchto změnách má náš člen – Antonín Fuka. Díky.
Rozhodli jsme se také předělat celý hydraulický systém lisu. Měla by se velice výrazně snížit

hlučnost a vibrace při lisování. To jistě ocení budoucí uživatelé bytu nad moštárnou. První kroky
jsme již učinili. V moštárně jsme letos zpracovali 10 646 kg jablek a přivezlo je 124 zákazníků.
Tradičně nejvíce Stádlec (26) a Bechyně (16). Celkem k nám zavítali z 35 měst a obcí.
Možnost vypůjčit si zdarma plastovou konev (30 nebo 50 litrů) na přepravu moštu, využilo 31
zákazníků. V provozu byla moštárna 7 sobot a na obsluze se podílelo 8 členů ZO.
Jan Štěpka, předseda ZO ČZS Stádlec

Škola a školka slovem a obrazem
Měsíc listopad byl ve škole a školce bez větších obtíží. Děti se již většinou zotavily z viróz a ve
školce ani ve škole nebyla velká absence. Bohužel jsme
s obavami sledovali nastupující vlnu Covidu a současně absolutní
zmatek v řešení testování ve školách. Rodičům dětí v MŠ a
školáků jsme proto nabídli mimořádné testování v době, kdy
epidemie evidentně sílila. Většina školáků a mnoho školčat tak
bylo se souhlasem rodičů otestováno. A i když se u zaměstnanců
ani u dětí infekce neprokázala, jsme rádi, že jsme se mohli ujistit
o situaci u nás. Další, již povinné testování, nás čekalo 22. a 29.
listopadu.
V listopadu se mnoho
akcí
nekonalo,
všechny aktivity z dobíhajících šablon již máme totiž
splněné a tak zbývá jen realizovat povinné návštěvy
jiných škol našimi pedagogy. Ředitel školy
absolvoval již v červnu na ZŠ Bernartice,
vychovatelka v listopadu na ZŠ Zborovská v Táboře.
V plánu je ještě návštěva třídní učitelky na ZŠ B.
Bolzana v Táboře.
V listopadu pokračovala v ZŠ činnost všech tří
kroužků (Rybářského, Ručních prací – viz foto
a Doučování) Ve školce se děti opět podívali do „Minizoo“ pana Bártů. Dále se plánuje Vánoční
besídka školčat (opět bez účasti rodičů), těm pošleme jako minule odkaz na natočené video.
Zároveň děkujeme všem rodičům, kteří se materiálně podílejí na zlepšování prostředí mateřské
školy.
V průběhu podzimních měsíců se díky mamince a babičce Rozárky Topolové rozrostla školková
přírodní zahrada o nové keře a stromky - kdoulovec, dřín, mišpule, růže svraskalá, motýlové keře,
rybíz bílý a rakytníky.
A nyní již několik informací o úpravách a
rekonstrukcích. Menší změnou je výměna osvětlení
v šatně školy, led svítidla jsou o mnoho lepší,
výkonnější i spolehlivější. Nově natřené je i školní
zábradlí. Větší výdaj se týkal školní kuchyně.
Hygienické požadavky na likvidaci zbytků potravin
nás donutily vybrat jedinou ekonomicky únosnou
variantu a to bylo pořízení Kompostéru. Ten je
umístěn v kuchyni s připojením na elektřinu a
odpad a s pomocí mikroorganismů vytváří
organické hnojivo.
Zásadní rekonstrukcí však prošla o letních
prázdninách třída základní školy v přízemí: nové lino, vymalování a především krásný nový
nábytek, který však dorazil až v říjnu. Za pár týdnů budou Vánoce a tak do školky i školy proniká
slavnostní nálada a očekávání. Zdobení stromečků, koledy, dopisy Ježíškovi.
Přejeme všem vánoční pohodu, rozkvetlé Barborky a pohodu u štědrovečerního stolu.
Za ZŠ a MŠ Vladimír Doležal

Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, situaci je
potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, nebo
zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.
Co bude potřeba vyřešit?
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš dodavatel.
Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.
Kde naleznete sami více informací?
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.
Kontakty na úřad městyse:
Příspěvky do zpravodaje a web:
Webové stránky městyse:
Městys Stádlec i na Facebooku:

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

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

