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Vážení spoluobčané.
V poslední fázi končícího volebního období
bych jako předseda Výboru pro lesní
hospodářství
zhodnotil
dosavadní
hospodaření v lesích LHC Stádlec v letech
2018-2021.
Městys Stádlec hospodaří na ploše 307 ha
hospodářského
lesa,
lesy
se
nachází
ve čtyřech větších ucelených komplexech,
z velké části na příkrých svazích podél
Lužnice, Oltyňského potoka a ve zvlněné
krajině v okolí městyse a osad. Z výše
popsaného vyplývá, že je velmi náročné
v nepřístupných
lokalitách
dřevo
zpracovávat, terén znesnadňuje i další
činnosti spojené se zalesněním a zajištěním
kultur.
Dominantními cílovými dřevinami jsou smrk
a borovice, které tvoří smíšené porosty. Další
příměsí je jedle, modřín, z listnáčů je to dub
a buk. Všechny porosty jsou pěstovány jako
hospodářský vysokokmenný les. V lesích
městyse
se
hospodaří
podle
lesního
hospodářského, který je pro období na roky
2018 – 2027. Maximální povolená těžba na
decennium činí 28.800 m³ dřeva, tzn. roční
předpis těžeb je 2.880 m³. V letech 2018 –
2021 bylo vytěženo 10.202 m³ dřeva,
zašetřeno bylo tak v tomto období 1.318 m³
dřeva. Celkový běžný roční přírůst dřeva
na LHC Stádlec je 7,26 m³/ha
V polovině roku 2018 začala na LHC Stádlec
kůrovcová kalamita, od roku 2019 se provádí
pouze nahodilá těžba, tj. těžba porostů
napadených kůrovcem. Pro představu uvedu,
že v minulém deceniu představovala nahodilá
těžba pouze 30 % z celkových těžeb.
Výhradně nahodilá těžba pokračuje i letos
v souladu se zákonem o lesích č. 289/95 Sb.,
kdy je vlastník lesa povinen přednostně
zpracovat napadené dřevo.

Zejména před kůrovcovou kalamitou bylo při
těžbách v plné míře využito přirozené
zmlazení, zejména smrku, které se objevuje
pod smrkovou a borovou kmenovinou.
Při odtěžení horní etáže byly použity šetrné
těžební
technologie,
aby
nedocházelo
k poškození nárostů a co nejvíce jich bylo
využito pro obnovu. Touto technologií bylo
za uvedené období obnoveno 7,32 ha lesa.
Zalesněním potom 13,08 ha. V současné
době zbývá zalesnit pouze holinu z roku
2021 (2,35 ha) v jarním období letošního
roku.
Proti
okusu
jsou
kultury
chráněny
oplocováním a natírány repelenty. Dle
vyjádření OLH Ing. Hořejšího na lesních
pozemcích,
kde
hospodaří
Honební
společenstvo Stádlec je situace příznivá.
Myslivecký spolek Stádlec se snaží odstřelem
docílit normovaných stavů spárkaté zvěře,
což má za následek to, že tlak zvěře na
kultury je minimální a oplocenky se musí
stavět jen výjimečně. Tento stav představuje
pro městys nemalé finanční úspory.
V důsledku kůrovcové kalamity vznikl na trhu
se dřevem jeho nadbytek, napadené dřevo
vykazovalo nízkou kvalitu a tím pádem
se jeho cena snížila na minimum. Některé
sortimenty šly s cenou dokonce pod výrobní
náklady a jiné byly dokonce neprodejné.
Naproti tomu náklady na těžbu, manipulaci
se dřevem, pěstební činnost a na péči
o kultury se zvyšovaly a zvyšují. Sadební
materiál
se
stává
méně
dostupnější
a je dražší. V současné době začíná být
nedostatek čerstvého /syrového/ dřeva
a jeho cena začíná stoupat, což je velmi
pozitivní zpráva do budoucna.

O
shora
uvedené
kalamitní
situaci
v uplynulých letech a zlepšujícímu se stavu
hovoří i čísla, kdy výsledky hospodaření
v lese byly v roce 2018
+342.000,--Kč,
v roce 2019 -297.000,--Kč, rok 2020
+885.000,--Kč
a
konečně
rok
2021
+997.000,--Kč.
Na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
jsme se snažili ve všech letech maximálně

využít
finančních
příspěvků
MZe
na
vytěžené m³ nahodilé těžby, jakož i dalších
podpor v lesním hospodářství.
Závěrem bych chtěl poděkovat OLH Ing.
Hořejšímu
za
výbornou
spolupráci
a
budoucímu předsedovi Výboru pro lesní
hospodářství přeji hodně elánu a příznivou
pokalamitní situaci.
Roman Buchcar

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V březnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:


Marie Boušková ze Slavňovic

79 let



Josef Náprava ze Starého Sedla

78 let



Marie Bečkovská ze Stádlce

76 let



Josef Heřmánek ze Starého Sedla

75 let



Hana Kohoutová ze Starého Sedla

75 let



Marie Trojáková ze Starého Sedla

73 let



Josef Hořejší ze Stádlce

70 let

ZVEME VÁS ZA ZÁBAVOU
12. 3. X. Ples městyse
Stádlec
20:00 Stádlecká restaurace
K tanci a poslechu zahrají oblíbené
kapely Big Papa a Koláříci, večerem provede
pan Richard Dušák.
Program večera:
20:00 Zahájení starostou městyse
20:10 1. předtančení
Kolegium 1797
21:00 2. předtančení
tance

Staročeská
-

latinsko

beseda
americké

23:00 Lasershow skupiny Novus Origo
Bohaté a chutné občerstvení pro vás opět
připraví manželé Bezpalcovi se svým týmem.
Vstupenky v předprodeji na úřadě městyse
Stádlec.
Cena vstupenky
výčepu 180,- Kč.

na

sál

200,-

Kč,

do

Svoz z obcí na ples a následný odvoz zajištěn.

Všem oslavencům
srdečně
blahopřejeme!

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec

NAPSALI NÁM
Masopust ve Slavňovicích

Píši to, protože již nejsem spokojen s
čistotou v naší obci. Jsem znechucen, když
vidím psí exkrementy na chodnících či jinde
na veřejném prostranství. A když jsem
před vlastím domem na chodníku našel
hromádku psích exkrementů, rozhodl jsem
se vám napsat. Vidím před domy, kde bydlí
naši občané opět naděláno, za zahradami
poházený "nepotřebný" materiál a musím
připomenout, že ani naše stromovka není
veřejným WC.
Je to pro naši obec dobrá vizitka? Přál bych
si proto, aby naše obec byla pyšná nejen na
naše význačné osobnosti, které se v naší
obci narodily, nebo zde dožívaly ve stáří či na
kulturní památky, ale zejména na čistotu
obce.
Děda vševěda Antonín Maňák,

V sobotu 19. 2. 2022 se od 9:00 hodin konal
v obci Hájky a Slavňovice masopustní průvod
za doprovodu kapely. Celkem se zúčastnilo
30 masek. Až na nepříjemný vítr se počasí
vydařilo.
Všem děkujeme za účast.

Na
dokreslení
situace
foto, které
mluví za
vše.

Další sobotu, tj. 26. 3. 2022 jsme od 13:00
hodin přihlášeni do celorepublikové akce
"Ukliďme Česko"

PS:
Článek
pana
Maňáka měl
ohlas i na
Facebooku
městyse.

Text a foto Olga Hořejší

Co naše obec - co náš městys?
Můžeme se chlubit - krásné náměstí uprostřed
Stromovka,
která
láká
k odpočinku nebo si zacvičit,
máme
v popředí empírový zámek, kde dožil
poslední léta vynálezce Ing. F. Křižík,
máme v katastru jedinečnou památku empírový
řetězový
most
jediný
v republice, můžeme být proto na naši
obec pyšní?

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM
Mateřinka:
V mateřince pokračuje projekt Se Sokolem
do života – Svět nekončí za vrátky – cvičíme
se zvířátky. /viz foto/. Další aktivitou
v mateřince
bylo
7.
února
zahájení
společného projektu s rodiči na podporu
čtenářství Rádi čteme.
Konal se také další z barevných dnů,
tentokrát to bylo 9. 2. a byl to Den fialový. A
na samotný závěr února jsme si 28. 2.
připravili karnevalový Den plný masek
v kostýmech. A co ještě?

V rámci našich pravidelných vycházek jsme
se vypravili trochu dále za poznáním našeho
okolí a navštívili židovský hřbitov.

A na další foto je přehlídka masek klauna
vyrobených o výtvarné výchově.

Po dlouhé době se konečně vracíme
k projektům, které nemohly být realizovány
v době pandemie. Na období do konce
června je naplánováno pedagogy z MŠ
celkem šest společných dílen s rodiči.
1. dílna je přichystána na 4. března od 16
hodin a téma bude Recyklace plastových
lahví.
2. dílnu plánujeme na 25. března – opět
v pátek od 16 hodin, věnovat se budeme
opravě Domečku a úpravám naší přírodní
zahrady.
Všem předem děkujeme za účast a těšíme
se na setkání s vámi.

A co nás čeká?

Škola:

Zápisy do ZŠ (6. dubna 2022 od 15 do 17
hodin) – Pro školní rok 2022/2023 se týká
zápis dětí narozených 31. 8. 2016 a starších.

Ve škole se především učíme… ale kromě
klasické
výuky
probíhá
stále
ranní
doučování,
kde
se
některým
žákům
věnujeme individuálně /integrovaní žáci
resp. ti co mnoho zameškali …/, dále běží 2
kroužky a Klub komunikace v cizím jazyce.

Přijato může být i dítě narozené:
a) od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 - s
doporučujícím vyjádřením ŠPZ /Školské
poradenské zařízení/

Na duben připravujeme opět akci Ukliďme
Svět, kdy se připojíme k celosvětové akci,
kterou v ČR pořádá ČSOP.

b) od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017- s
doporučujícím vyjádřením PZ a odborného
lékaře

A ještě několik slov k fotografiím ze školy:

S sebou k zápisu přineste:
1.

Rodný list dítěte

2.

OP zákonných zástupců - přihlášku
podepisují oba! zákonní zástupci

3.

V případě žádosti o odklad také
,,Doporučující
posouzení
ŠPZ
a
odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Přihláška je k dispozici
v MŠ a ke stažení na webu školy, kde
jsou i bližší informace.

Pro zápis není účast dítěte povinná.

S programovatelnými
robotky
jsme
seznámili také žáky 1. až 3. ročníku. Ti si
mohli vyzkoušet, že ne vždy je jednoduché
naplánovat ,,hmyzáčkovi,, cestu a dostat ho
na správné místo na mapě.

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

Zápis do MŠ se bude konat 12. a 13. května
2022 od 9.30 do 11 h. Přihláška a bližší
informace budou zveřejněny 7. března na
webu školy.
Foto V. Doležal, P. Véle / text V. Doležal –
ředitel

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

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

