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DOBRÁ  ZPRÁVA  NA  ÚVOD 
Vážení spoluobčané. 

V měsíci listopadu se připravoval návrh 
rozpočtu na rok 2020. Pro mě osobně to je 

vlastně rozpočet jubilejní 10. rozpočet ve 

funkci starosty městyse Stádlec a tak mi, 
prosím, dovolte malé ohlédnutí. 
Za uplynulých 9 let hospodařil městys 
Stádlec převážně s vyrovnaným 
rozpočtem, pouze v letech 2017, 2018 a 

2019 byl rozpočet schválen jako 
schodkový.  
V těchto letech byly totiž realizovány 
rekordní investice, pro připomenutí např. 
vodovod Staré Sedlo, zateplení MŠ, 
rekonstrukce požárních nádrží, kompletní 
rekonstrukce restaurace včetně dvora, 
výstavba multifunkčního a workoutového 
hřiště, rekonstrukce ve škole a školce 
(školní kuchyně, WC atd.), parkovací 
plochy a další… Na mnohé z těchto akcí se 
mi podařilo získat dotace. 
Hodně majetku jsme také opravili, třeba 
hrobku na hřbitově, kapličky a křížky, 
chodníky kanalizaci atd. atd. 
Od roku 2010 se hodnota dlouhodobého 
majetku městyse téměř zdvojnásobila a to 

z 29 125 tis. v roce 2010 na 52 177 tis. 

k 30. 6. 2019. 

Oproti tomu zůstatek finančních 
prostředků na účtech městyse poklesl 
pouze z 6 605 tis. v roce 2010 na 4 269tis. 

k 30.6.2019 (údaje z http://monitor.statni 

pokladna.cz/2019/obce/detail/00252930).  

Dále zdůrazňuji, že městys Stádlec není 
zadluženou obcí a nečerpá žádný úvěr. 
Z výše uvedeného je patrné, což musí 
uznat i ten největší škarohlíd, že 
zastupitelstvo městyse Stádlec hospodaří 
dobře, obec postupně vzkvétá a to je 

rozhodně velmi dobrá zpráva. 

 

Pro rok 2020 zastupitelstvo stanovilo jako 

prioritu rozpočet vyrovnaný. Z tohoto 

důvodu bude v roce 2020 realizována 
pouze jedna, ale zato rozsáhlá a dlouho 

plánovaná investiční akce - tzv. Společný 
projekt s SÚS Jč. kraje. Jedná se o 
komplexní rekonstrukci části komunikace 
od křižovatky u bývalé pošty až po č.p. 38.  
Tato akce bude zahrnovat kromě opravy 
samotné vozovky také opravu kanalizace, 
vybudování nových kanalizačních přípojek, 
rekonstrukci přilehlých chodníků a 
vybudování nových parkovacích ploch. 
Z obecní pokladny si tato akce vyžádá asi 

5 mil. Kč, což je zhruba 1/3 z celkových 
výdajů.  
Samozřejmě musíme dále pokračovat 
v realizaci započatých akcí, tudíž budou 
dále postupovat práce na přípravě 

vodovodu Křída, Slavňovice, Hájky, 
příprava pro obytnou zónu a rekonstrukce 

veřejného osvětlení. 
Příspěvek pro ZŠ a MŠ bude v příštím roce 
900 tis. Kč, nadále se počítá i s podporou 

sportu a zájmové činnosti stejně jako 
v letech minulých a nezapomnělo se ani na 

kulturu. 

Jediné, co se do rozpočtu na příští rok 
nevešlo, je, bohužel, realizace dětského 
hřiště. Ale nic není ztraceno, pokračovat 
budou zatím přípravné práce a shánění 
dotace. Pokud vše dopadne dobře a 

zbydou peníze v rozpočtu, mohlo by se 
hřiště začít stavět v druhé polovině roku 
2020.  

Tolik stručně k připravovanému rozpočtu a 
pokud budete chtít být u jeho 
projednávání, tak jste srdečně zváni na 
zasedání zastupitelstva městyse dne 10. 
12. od 17:00 hod. na sále Stádlecké 
restaurace.   

Ing. Milan Kelich, starosta



SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  

V prosinci oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 Miluše Bicanová z Hájek 94 let 

 Eliška Čížková ze Stádlce 85 let 

 Stanislav Fuka ze Slavňovic  80 let 

 Květuše Cvachová ze Stádlce 78 let 

 Alena Heřmánková z Křídy  74 let 

 Jan Zeman ze Stádlce 74 let 

 Štefan Troják ze St. Sedla 74 let 

 Jaroslava Neufusová z Hájek  72 let 

 Josef Volavka ze Slavňovic 72 let 

 Stanislav Cihlář z Křídy 71 let 

 Božena Zemanová ze Stádlce 71 let 

 Josef Kratochvíl ze Slavňovic 69 let 

 Marie Slunečková ze 
Slavňovic 

68 let 

 Stanislav Šnejd ze Stádlce 67 let 

 Vladimír Vlk ze Slavňovic 65 let 

  

 Všem oslavencům  

srdečně 
blahopřejeme! 

 

Zdroj: Matriční úřad městyse 
Stádlec

V listopadu se narodil Míše 
Kohoutkové a Petrovi 
Kyrianovi syn Jakub! 

Rodičům gratulujeme a 
malému Kubovi přejeme 
krásný život v láskyplném 
prostředí jeho rodiny.

 

 
Omluva 
Osobně se omlouvám paní Libušce 
Novotné, že jsem jí v minulém Zpravodaji 
omylem přidala 10 let. Paní Libuška 
oslavila minulý měsíc krásných 84 let, já jí 
ještě jednou srdečně blahopřeji a doufám, 
že mi odpustí!  

Alena Kršková 

 
RETROKOUTEK -    PODĚKOVÁNÍ 
Členky výboru pro kulturu mnohokrát 
děkují všem, kdo ochotně přispěli věcmi do 

naší retrovýstavky.  

Sešly se nám tam opravdu velmi pěkné 
kousky, ať už věci typické pro svojí dobu, 
tak věci zcela unikátní a neopakovatelné, 
doma ručně vyrobené.  
Hračky ze své sbírky ochotně zapůjčil pan 
Michal Hána, dobové předměty zapůjčily 
paní Majerová, Faltýsková, Némethová, 
Pincová, Capouchová, Švadlenová, H. 
Süsmilichová, Zahrádková, manželé 
Jírovcovi, Bezpalcovi, pánové Kelich, 
Anděl, ředitel školy pan Doležal a další.  
Výstava se velmi líbila, snad každý si tam 
našel něco, co ho potěšilo. Uznání vyslovil i 
pan ředitel Husitského muzea v Táboře Dr. 
Smrčka. Líbily se mu vystavené věci a 
vyzdvihl také to, že jsme byli schopni v tak 

malé obci uspořádat zajímavou a 
důstojnou oslavu výročí 30 let Sametové 
revoluce.  

Takové uznání nás velmi těší a je pro nás 
povzbuzením do další práce. 

VÝSTAVKA  BETLÉMŮ  2019 

Od pondělka 2. 12. bude na úřadu 
městyse opět k vidění výstavka betlémů.  

Zásluhou šikovných rukou stádleckých 
dam letos přibylo do našeho „Stádleckého 
háčkovaného betlému“ neuvěřitelných 15 
krásných nových figurek.  

Určitě se přijďte potěšit a pokud možno 
přineste s sebou nějaký zajímavý rodinný 
betlém do naší adventní výstavky.  

Na Vánoce vše vrátíme!  

 

INFORMACE ÚŘADU 
Dne 5. 12. 2019 bude zavřen úřad městyse i 
Pošta Partner.  

Dne 12. 12. a 31. 12. bude úřad městyse a Pošta 
Partner otevřena pouze do 11:00 hodin. 



ZVEME  VÁS  ZA  KULTUROU  A  SPORTEM 

Rozsvěcení vánočních 
stromů 

06. 12. 17:00  Staré Sedlo 

Občerstvení a stánek s vánočními 
dekoracemi zajištěn 

07. 12. 17:00  Křída 

Česko zpívá koledy 
11. 12.   17:00   

Zveme vás na sál  Stádlecké restaurace, 

kde se opět připojíme k  tradiční celostátní 
akci Deníku. Pro  dobrou náladu zahrají a 
při zpěvu koled nás letos  opět doprovodí 
oblíbená kapela LEŤÁCI. Drobné 
občerstvení připraví manželé Bezpalcovi. 

 

Česká mše vánoční 

15. 12. 14:00  

Zájezd do Českých Budějovic na koncert 
Jihočeské filharmonie, kterou doprovodí sbor 
Svatobor Sušice. Koncert se odehraje v  

koncertní síni v kostele sv. Anny, po skončení 
koncertu možnost návštěvy vánočních trhů na 
náměstí v Českých Budějovicích. 

Šipkařský turnaj  

21. 12.   14:00 

ve Stádlecké restauraci, občerstvení 
zajištěno! 

Vánoční výlov Slavňovického 
rybníka 

23. 12.   13:00 

Přijďte na náves ve 
Savňovicích vychutnat si 
rybí speciality 
slavňovických kuchařek a 
nasát předvánoční 

atmosféru. 

Zájemci si mohou rezervovat kapříka či 
amura na úřadu městyse nebo na telefonním 
čísle 724 913 938. 

Silvestrovské posezení  
31. 12.   20:00 

ve Stádlecké restauraci s tatarákem a sektem 

na půlnoční přípitek. Možná bude i disco !

 

NAPSALI NÁM 
Dne 28. 

října 2019 
SDH Staré 

Sedlo 

začalo s 
obnovou 

třešňové 
aleje. 

Stromy v 

aleji jsou 

už skoro 
50 let 

staré a na 
některých 

už třešně 
skoro 

nerostou. 

Bylo by 

proto škoda alej nechat zarůst křovím a tak 
jsme se rozhodli alej postupně obnovovat. 
Je to totiž jedna z pěkných věcí co ve 
Starém Sedle máme. 

Za SHD Staré Sedlo Marek Švadlena 

  

Vždy netrpělivě očekávám vydání našeho 
zpravodaje. Po přečtení zpravodaje z října  

2019, jsem byl velmi překvapen a více 
potěšen, že moje připomínky k úvodnímu 
článku našeho starosty byly akceptovány. 
Musíme si říci,  že pan starosta je také jen 
člověk, který se může mýlit ve svých 
jednáních. Mile mne překvapuje, že pan 
starosta také přemýšlí o názorech občanů,  
čehož si velice považuji. Protože já sám 
jsem celý život pracoval  v řídících funkcích 
na úseku zemědělství  a vím,  jak je někdy 
těžké překousnout připomínky svých 
spolupracovníků, které jsou mnohdy  jiné, 
než moje, ale které mnohdy vedly ku 
zlepšení daného problému.. 
Přál bych panu starostovi,  aby o jiných 
názorech občanů popřemýšlel a svá  

rozhodnutí v klidu zvážil. 
Vážím si pana starosty pro jeho činnost v 
naší obci, zejména oceňuji  úpravu 
posledního odpočinku našich občanů. 
Myslím si, že by bylo dobré, aby členové 
zastupitelstva, kteří jsou voleni občany, 
více přispívali do zpravodaje  a podělili se s 

námi o problémy, které řeší. 
Těším se na další zpravodaj.   

Antonín Maňák.  



MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM 

Doplňovací volby do školské rady ZŠ Stádlec.  

Dne 6. listopadu, před třídními schůzkami, 
proběhla volba zástupce rodičů  do tříčlenné 
školské rady. Zvolena byla paní J. Neufusová a 
nahradila pana M. Pince, který tuto funkci 
vykonával od roku 2012. 

 Na prvém jednání školské rady dne 27. 11. byla 
pak zvolena předsedkyní školské rady (ŠR), 
kterou tvoří společně se Ing. M. Kelichem a Mgr. 

M. Rysovou.  

Na prvé schůzce ŠR byly hlavními body: aktuální 
informace ředitele o škole a výroční zpráva za rok 
2018. Dalším bodem byl nástin dalšího rozvoje 
školy a personální posílení ped. sboru tak, aby se 
z jednotřídní školy s dělením předmětů stala škola 
dvoutřídní. V tomto bodě došlo k jednoznačné 
shodě členů ŠR i ředitele školy.  

Přestože další koncepce se odvíjí i počtu žáků 
školy, budeme se v každém případě snažit od 
školního roku 2020/21 v trendu zkvalitnění výuky 
pokračovat. 

Text a foto V. Doležal

 
 

 

 
 

 

Foto :   

a) Do školy zavítala 12. 11. Policie ČR z Krajské kynologické 
stanice se  služebními psy a ukázkou hledání výbušnin a drog.  
b) Školčata mají nové bezpečností vesty na vycházky.  
c) Rybářský kroužek – navijáky a nástrahy    
d) Škola i školka navštívila výstavu k 30. výročí sametové 
revoluce 
 
 

 
 
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 
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