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DOBRÁ  ZPRÁVA  NA  ÚVOD 
Vážení spoluobčané. 

V říjnu jsem uspořádal dvě besedy 
k tématu komplexních pozemkových 
úprav. Besed se zúčastnili vlastníci 
pozemků a na jejich dotazy trpělivě a 
fundovaně odpovídal Ing. David Mišík ze 
Státního pozemkového úřadu Tábor. 
 Dobrou zprávou číslo jedna je, že i přes 

neustále se šířící polopravdy, fámy i 
vyložené lži například ohledně motivace 
zastupitelstva k realizaci těchto 
komplexních pozemkových úprav bylo 
již na úřad městyse odevzdáno 43 

žádostí o jejich provedení.  
 Druhá dobrá zpráva je, že se po 

dlouhých letech neúspěšných pokusů 
konečně podařilo dosáhnout dohody a 
odkoupit pozemek pod budovou úřadu 
městyse a v jejím okolí. Tímto se 

odstranil jeden rest z dávné minulosti. 
Druhý podobný rest - pozemek pod 

kabinami TJ Sokol Stádlec je v řešení a 
troufám si tvrdit, že na dobré cestě 
k vyřešení. Tím bude splněna podmínka 
pro kolaudaci budovy a otevře se cesta 
k důkladné rekonstrukci kabin. 

 

 Pak už bude záležet jen na tom, kdy se 
v rozpočtu městyse najde patřičná 
částka a naši Sokolové budou mít 
konečně důstojné zázemí. Myslím, že si 
ho opravdu zaslouží. 

 Další dobrá, vlastně skvělá zpráva je, že 
manželé Fukovi z Křídy oslaví 
v listopadu neuvěřitelných 60 let 
společného života, diamantovou svatbu. 
V dnešní době, kdy vztahy mají mnohdy 
život doslova jepičí a rozpadnou se při 
první vážnější krizi, je takovýto důkaz 
vzájemné lásky, úcty a oddanosti 
dojemný, obdivuhodný a inspirující. 
Manželům Fukovým srdečně 
gratulujeme!  

 A malá dobrá zprávička nakonec. 
Zatoulané kotě, o kterém jsme 
informovali, se v pořádku vrátilo svým 
majitelům. 

Vážení spoluobčané, pane Maňáku, musím 
se přiznat, že psát dobré zprávy mě 
opravdu baví. 

Ing. Milan Kelich, starosta 

 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA   

V listopadu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 Marie Klasnová z Křídy 95 let 

 Libuše Novotná ze Stádlce 94 let 

 František Hruška ze Stádlce  93 let 

 František Landa z Křídy 93 let 

 Růžena Černohorská ze 
Stádlce 

80 let 

 Milan Kafka ze Stádlce 80 let 

 
 

 Marie Kosobudová z Křídy  77 let 

 Anna Krejčová ze Stádlce 79 let 

 Stanislav Koutník ze Stádlce 75 let 

 Miroslav Bečkovský ze Stádlce 75 let 

 Antonín Čížek ze Stádlce 75 let 

 Antonín Kohout ze Starého 
Sedla 

74 let 



 

 Marie Čížková ze Stádlce 69 let 

 Pavel Kábrt ze Starého Sedla 68 let 

 Marie Vlková ze Slavňovic 65 let 

 Jana Hanzáková ze Starého 
Sedla 

63 let 

 Milada Hořejší z Hájek 60 let 

Vítání občánků 

V sobotu 19. října 2019 byli předsedkyní 
sociálního výboru paní Evou Švadlenovou 
přivítáni tři noví občánci. Paní Dita 
Jírovcová všechny přítomné přivítala, 
žáčkové Markétka Doubková a Jakub 

Pavlát dojemně přednesli básničky a poté 
se Rozárie, Nellie a Tom staly platnými 
občany městyse Stádlec. Přejeme jim 
dlouhý, plnohodnotný život a milující 
rodiče. 

Všem oslavencům i rodičům nových 
občánků 

srdečně blahopřejeme! 
 

Zdroj: Matriční úřad městyse 
Stádlec 

VÝSTAVKA  BETLÉMŮ  2019 
I v letošním předvánočním období plánujeme 
výstavu betlémů, proto prosíme všechny 
občany, kteří mají doma zajímavý betlém a 
jsou ochotni jej zapůjčit, aby tak bez obav 
učinili, na Vánoce vám ho v pořádku vrátíme.  

Dále prosíme všechny dámy se šikovnýma 
rukama, aby se opět zapojily do tvorby 
našeho „Stádleckého háčkovaného betlému“. 
Betlém sklidil v loňském roce velký obdiv a 
uznání všech návštěvníků a bylo by moc 

hezké, 
kdyby se jej 

povedlo 

v letošním 
roce o něco 

rozšířit. 
Rozpis pro 

háčkování 
je 

k dispozici 

na úřadu 
městyse.

 

RETRO  KOUTEK 
Vážení přátelé.  

Máte doma, ve sklepě či na 
půdě věci, oblečení, knihy, 
noviny, takzvané domácí 
umění (tapisérie  
z chemlonu, květiny 
z pivních zátek, lampy 

vyřezávané lupénkovou pilkou apod.),  
prostě jakékoli předměty, které jsou 
typické pro padesátá až osmdesátá léta?  

Dne 16. 11. plánujeme u příležitosti  
30. výročí sametové revoluce uspořádat 
v přísálí restaurace malou výstavu, která 
by nám všem připomněla, jak se tehdy 
žilo. Budeme velice rádi, pokud nám cokoli 
zapůjčíte.  

Věci do výstavky můžete odevzdat do 
pátku 14. 11. 2019 na úřadu městyse 
nebo přímo v restauraci.   

Vše po výstavě v pořádku vrátíme! 

ZVEME  VÁS  ZA  KULTUROU  A  SPORTEM 

01. 11.  19:00   

„Válka, aneb jak dívky chtěly vládnout“,  

Zahraje Divadelní spolek Tyl Neznašov, sál 
Stádlecké restaurace, vstupné předprodej 
na úřadě 80,- Kč, na místě 100,- Kč. 

02. 11.  14:00  

Fotbalový zápas TJ Sokol Stádlec vs 
Bechyně. 

09. 11.  19:00  

Gastro-sex ve Slavňovicích  

aneb IX. ročník Svatomartinských 
„huso/kachních“ hodů. Hudební doprovod 
celým večírkem zajistí výborné duo Šte-Ši.

16. 11.  16:00  

Vzpomínková akce k 30. výročí sametové 
revoluce,  

slavnostní odhalení pomníku obětem 
totalitních režimů u Petrovského rybníka, 

večerní kinokavárna s malým pohoštěním 
ve Stádlecké restauraci. 

29. 11.   14:00  

Sousedské posezení pro seniory, 

K tanci a poslechu zahrají KOLÁŘÍCI, 

bohaté občerstvení, sál Stádlecké 

restaurace - !!POZOR ZMĚNA!! - Byla 

posunuta věková hranice a tak 
počínaje letošním rokem budou zváni 
občané nad 65 let.  



01. 12.   16:00  

Rozsvícení vánočního stromu  

na náměstí ve Stádlci. Atmosféru 
adventu navodí zpěvem i slovem 
pan Josef Veselý, podávat se 

bude pro zahřátí tradiční svařák, 
čaj i cukroví. 

11. 12.   17:00   

Česko zpívá koledy 

sál Stádlecké restaurace, pro dobrou 

náladu zahrají a při zpěvu koled nás 
doprovodí kapela LEŤÁCI. Drobné 
občerstvení připraví manželé Bezpalcovi. 

15. 12. 14:00  

Česká mše vánoční 
Zájezd do Českých 
Budějovic, mši provede 

Jihočeská filharmonie a 

Svatobor Sušice,  koncertní 
síň v kostele sv. Anny, návštěva vánočních 
trhů.  

21. 12.   14:00 

Šipkařský turnaj  
ve Stádlecké restauraci, občerstvení 
zajištěno! 

31. 12.   20:00 

Silvestrovské posezení  
ve Stádlecké restauraci s tatarákem a 
sektem na půlnoční přípitek. 

Srdečně zvou členky Výboru pro kulturu

INFORMACE ÚŘADU 

!!Upozornění pro spolky a zájmové organizace!! 

Poslední termín pro předložení požadavků na příspěvek z rozpočtu 2020 je úterý 10. 11. 

2019. 

 

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM 

   

Od druhého týdne v září začaly fungovat  
3 školní kluby. Pro zájemce o AJ – Klub 

cizího jazyka, který každé úterý odpoledne 
vede Mgr. Rysová, ve čtvrtek odpoledne je 
to Klub zábavné logiky a deskových her 
pod vedením Mgr. Doležala – nyní probíhá 
šachový turnaj a turnaj v Quoridoru.  

Klub doučování se koná ráno před 
vyučováním 1 x týdně s asistentkou  

K. Kotoučkovou. 

V pátek 11. 10 se konala prvá Tvořivá 
dílna s rodiči v MŠ, zaměřena byla na 
výrobu kaštanových zvířátek. Dílnu - 

připravila a vedla Pavlína Véle. /foto/. 

Od října zahájil pod vedením Mgr. Doležala 
svou činnost páteční Rybářský kroužek, 
ten je otevřený /žáci školy i děti z MŠ, 
případně další zájemci z řad mládeže/.  

Na prvou schůzku malých rybářů dorazilo 
12 zájemců a náplní bylo seznámení 
s rybami žijícími v ČR a práce s tabletem, 
druhá schůzka tematicky navazovala a děti 
si domů odnášely vlastnoručně vyrobené 
PEXESO s 16 ti druhy ryb. To si předtím 
stačily vyzkoušet a zahrát. 
Nově zakoupené tablety se již pravidelně 
využívají a to především v hodinách 
matematiky /práce s kalkulačkou, převody 
jednotek/ a dále v hodinách Českého 
jazyka /práce s internetem, vyhledávání 
informací o knihách/,  v hodině  AJ 
/výukové programy/ a v klubech  

a kroužcích / práce s Wikipedií /viz foto.  

Text a foto V. Doležal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/pages 

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

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

 

Komerční sdělení 

 

 

Alena Paurová ze Starého Sedla Vám 
představuje KERAMIKU RE.AL.  

Jedná se o výrobu dekorativní 
keramiky (svícny, zvonkohry, vázy, 
hodiny apod.). Některé její výrobky 
můžete zakoupit na obecním úřadu 
městyse Stádlec, kompletní sortiment 
naleznete na webových stránkách 
www.keramika-re-al.cz.  

Kromě stálého sortimentu nabízí  
i výrobu na zakázku např. cedulek na 
dům se jménem, čísla popisná apod. 
Ceník zašle na vyžádání.  

Objednávat můžete přes kontaktní 
formulář, e-mailem na adresu 

keramikareal@seznam.cz, nebo 

telefonicky na telefonním čísle 
732400058. 

 

 

 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Ve dnech 11. a 18. října měli vlastníci zemědělské půdy 
možnost podrobně se seznámit se způsobem provádění 
komplexních pozemkových úprav, jaký je jejich smysl, co 
pozemkové úpravy přinesou samotným vlastníkům a co 
předchází jejich zahájení. Těchto schůzek využilo několik 
desítek vlastníků zemědělské půdy. 

Rád bych v této souvislosti vysvětlil, proč pozvánka na 
toto setkání byla zaslána  vlastníkům  zem. půdy  
o výměře více jak 1 ha. Není to z důvodu, že bychom 
pohrdali vlastníky s nižší výměrou, nebo že jejich souhlas 
není zapotřebí nebo že se jich pozemkové úpravy vůbec 
netýkají. Tito vlastníci jsou samozřejmě stejně důležití, 
jako ti s větší výměrou.  Bohužel nemáme tak velký 
objekt, do kterého bychom mohli sezvat všechny 
vlastníky najednou a dělat tato setkání vícekrát nebylo 
z časové náročnosti na přednášejícího příliš vhodné. 
Žádáme i vlastníky s nižší výměrou, aby o Komplexní 
pozemkové úpravy také požádali. Formuláře žádosti jsou 

k dispozici na webu a facebooku městyse nebo vytištěné 
v budově úřadu hned za vchodovými dveřmi v pořadači 
na levé straně. 

Z tabulky vyplývá, kolik vlastníků dosud projevilo o 

provedení pozemkových úprav zájem.  

Katastrální 
území 

Počet 
odevzdaných 
žádostí / 
Výměra zem. 
půdy žadatelů 
(ha) 

Celková 
výměra 
zemědělské 
půdy v kat. 

území (ha) 

Nutná 
výměra 
zem. půdy 
pro 

zahájení 
KoPÚ (ha) 

Stádlec 16/66 393 197 

Slavňovice 11/53 251 126 

Křída  11/75 235 118 

St.Sedlo 5/40 192 96 

Věříme, že každý vlastník má zájem na tom, aby jeho 

pozemky byly přístupné z veřejné komunikace, byly 
řádně a v celé výměře obdělávány pachtýřem a byly 
„očištěny“ od ploch, které nelze zemědělsky využívat 
(mokřady, strouhy apod.). Toto by měly KoPÚ zajistit. 
Garantuji Vám, že stát a městys Stádlec je připraven 
kompenzovat svými zemědělskými pozemky požadavky 
soukromých vlastníků. 

A úplně na závěr opět zdůrazňuji, že nic není povinné, 
direktivní, záleží na vlastnících, jak chtějí mít svůj 
majetek v pořádku, pod kontrolou a jak s ním chtějí 
v budoucnu nakládat. Není to výmysl starosty, nebo 
zastupitelstva, jen máme tu odvahu, chuť a možnost se 

přidat ke stovkám obcí, tisícům vlastníků a prozíravých 
zemědělců, kteří po dobu 25-ti let co se pozemkové 
úpravy realizují, dávají do pořádku své majetky  

a pomáhají naší krajině. Čtyři zastupitelé (Kelich, 
Doubek, Capouchová a Švadlenová) se účastnili celostátní 
konference o pozemkových úpravách. Všichni vám rádi 
odpovíme na dotazy nebo se s vámi podělíme o svůj 
názor na problematiku pozemkových úprav.  

Více o KoPÚ: https://www.spucr.cz/pozemkove-upravy   

                                              Ing. Milan Kelich, starosta 
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