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Vážení spoluobčané. 
 
 Přeji nám všem  úspěšný rok 2019, hodně zdraví, spokojenosti a vzájemné pochopení pro 
potřeby ostatních. Nechť je nadcházející rok tím rokem, ve kterém se nám podaří něčeho 
dosáhnout nebo něco vytvořit ve prospěch našich obcí.  

Nástin některých věcí, kterých bychom chtěli v roce 2019 dosáhnout, byl uveden 
v prosincovém čísle zpravodaje. Rád bych však připomněl hlavní programový bod zastupitelstva 
v tomto volebním období, kterým jsou komplexní pozemkové úpravy. Jsem rád, že se o úpravách 
mezi lidmi ví, že o nich hovoří a proto se jim budeme na stránkách zpravodaje průběžně věnovat  
a jejich význam objasňovat. 

Vynechám teoretické řeči o biodiverzitě, krajinotvorbě apod. To bohužel málokoho 
zajímá, každý má spíš starost, aby z toho něco měl, v tomto případě aby o nic nepřišel.  Po 
zkušenosti obcí a občanů z  51 katastrů okresu Tábor, kde je pozemková úprava zapsána 
v katastru nemovitostí a 42 katastrů, kde je pozemková úprava v různém stupni přípravy, realizace 
nebo ukončení pozemkové úpravy, je zřejmé, že se nejedná o žádné poškozování nebo okrádání 
vlastníků zemědělské půdy. Jinak by pozemkové úpravy neprobíhaly. Nikdo se nechce nechat 
ošidit. Naopak, úpravy jsou pro vlastníky výhodné. Ti totiž získají přesně zaměřený pozemek 
s napojením na veřejnou cestu. Jednoznačná výhoda pro budoucí využívání pozemku. 

 Pro koho úpravy výhodné nejsou, jsou obce, z jejichž zemědělské půdy jsou 
uspokojovány nároky soukromých majitelů a nájemci půdy, kteří opět musí uzavírat nájemní 
smlouvy s majiteli. Tyto nevýhody však v případě obce vyváží uspořádání katastru a eliminace 
hrozeb rozmarů počasí.  

Z náhledu na katastry našich obcí je zřejmé, že v každém katastru bude úprava probíhat 
jinak. Některých majitelů se třeba ani nedotkne, některých se dotkne víc a některých zase méně. 
Než se cokoli začne realizovat, bude svoláno shromáždění všech vlastníků zemědělské půdy 
v daném katastru a vše bude vysvětleno přímo zástupcem Pozemkového úřadu. Chtěl bych 
občany požádat, aby úpravy předem nezatracovali, v jiných obcích hladce probíhají, bývalý 
ministr zemědělství Marián Jurečka, sám farmář a zemědělský podnikatel, pozemkové úpravy 
prosazoval, jsou plně hrazeny z rozpočtu státu a náš venkov je zoufale potřebuje. Každý se může 
zeptat lidí  v nedalekých Ratajích nebo Božejovicích, kde úpravy již proběhly, na jejich 
zkušenosti a názory na pozemkové úpravy a zda byli úpravou poškozeni nebo naopak.  

Městys Stádlec nebude ani nemůže nikoho nutit nebo si úpravu „na sílu“ vynutit, budeme 
však objasňovat a vysvětlovat výhody úprav a přesvědčovat majitele zemědělské půdy  
o správnosti tohoto počínání. Věříme, že každý majitel, který chce mít své zemědělské pozemky 
v pořádku si uvědomí, že pozemkové úpravy jsou cestou jak toho dosáhnout a dá svůj souhlas 
k jejich uskutečnění. 

Ing. Milan Kelich, starosta 



 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA   

V lednu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem jubilantům blahopřejeme! 

STALO SE  

V neděli 2. prosince se po roční přestávce opět rozzářil stromek na 
náměstí ve Stádlci. I přes spíše podzimní počasí se sešlo několik 
desítek lidí, kteří si vyslechli básničky v podání dětí z MŠ a ZŠ 
Stádlec. Dále zahrála děvčata na flétnu a závěrem rozsvítil nejstarší 
přítomný občan p. Maňák vánoční stromek. Pro příchozí byly 
připraveny teplé nápoje, závin a vánoční cukroví. Děkujeme všem 
vystupujícím i příchozím a zejména členkám Výboru pro kulturu 
paní Jírovcové, Rachfalské a Krškové za přípravu a organizaci 
akce. Zvláštní poděkování patří autorům betléma - manželům Ireně 
a Jiřímu Süsmilichovým. 

V pátek 7.12.2018 proběhlo na návsi ve Starém Sedle slavnostní 
rozsvícení vánočního stromečku. Tato akce se letos konala poprvé. 
Na návsi se sešlo několik desítek lidí a za doprovodu vánočních 
koled mohli ochutnat teplý punč, čaj a také cukroví. SDH Staré 
Sedlo chce poděkovat všech, kteří se podíleli na přípravě a 
zabezpečení akce a děkuje také všem spoluobčanům, kteří přinesli 
pohoštění.                                                        Text: Gabriela Švadlenová 
 

V sobotu 8.12. pořádali šipkaři a hasiči ze Stádlce 
zábavné odpoledne pro děti. Při čekání na divadelní 
představení si mohly děti v dílničkách vyrobit sněhuláka, 
ozdobit perníček, vymalovat sádrový odlitek či vytvořit 
vánoční přáníčko. O dílničky byl velký zájem  
a tak si děti odnášely nejeden výrobek.  V průběhu 
odpoledne ještě děti navštívil Mikuláš  
s nadílkou a na závěr viděli pohádku Jak se Mikuláš, čert 
a anděl dali dohromady. Pohádka byla velmi poučná  
i zábavná a paní z divadýlka Sluníčko děti krásně vtáhla  
a zapojila do příběhu. 

Děkujeme všem, kteří v hojném počtu přišli a budeme se těšit příště. 
Text a foto: Jana Vilímová 

 

 

� paní Jarmila Hrušková ze Stádlce – 82 let 

� paní Jarmila Samcová ze Stádlce – 79 let 

� paní Růžena Fuková z Křídy – 78 let 

� paní Danuška Fuková ze Slavňovic – 73 let 

� paní Věra Buchcarová ze Stádlce – 69 let 

� paní Stanislava Podsedníková ze Stádlce – 67 let 

� paní Jaroslava Jírovcová ze Stádlce – 66 let 



 

Na sále Stádlecké restaurace se ve středu 12. 
12. 2018 opět sešlo na šest desítek nejen 
stádleckých, ale i křidských, hájeckých, 
starosedelských   a slavňovických občanů, 
aby se již po čtvrté zúčastnili akce „Česko 
zpívá koledy“. Jako pěvecká opora letos 
přijalo pozvání hudební  uskupení LEŤÁCI, 
kteří před samotnou celostátní akcí bavili 
přítomné svým koncertem. Po zkušenostech 
s vrtochy počasí pořadatelé opět vsadili na 
jistotu příjemně vytopeného sálu Stádlecké 
restaurace, kde pro všechny zúčastněné byl 
připraven čaj, svařák i skvělé vánoční cukroví z dílny paní hostinské Daniely Bezpalcové. Každý 
si tak mohl užít poslední chvilky pohody před kolotočem vánočního shonu a příprav, který se 
pomalu ale jistě v našich domácnostech roztáčí. Poděkování patří nejen paní hostinské za přípravu 
občerstvení a vánoční výzdobu na sále, organizátorům, ale všem, kteří si našli čas pro společné 
chvíle strávené při koledách v družné přátelské předvánoční atmosféře.  

Text a foto: Milan Kelich 
 

V sobotu 22. prosince pořádal klub DC Lokomotiva Stádlec tradiční šipkový turnaj. Sešlo se 
přesně 50 hráčů, kteří se postarali o 
báječnou atmosféru. Na stupně 
vítězů se letos probojovali i místní: 
ve skupině profesionálů zvítězila 
nová opora našeho klubu Luboš 
Ryba a třetí místo ve velké 
konkurenci obsadil Petr Kyrian. 
Mezi amatéry obsadil druhé místo 
Pavel Černohorský. O skvělé 
občerstvení se opět postarali 
manželé Bezpalcovi, za což jim patří velký dík. Vánoční turnaj je každoročně velmi oblíbený  
u místních i přespolních a spousta tváří se k nám pravidelně vrací.  
Dovolte mi touto cestou popřát jménem klubu klidný a úspěšný rok 2019, hodně zdraví, štěstí, 
pohody a těšíme se na další akci, kterou bude již 12. ledna 2019 šipkařský ples.  

Text a foto: Jana Vilímová 
  

V neděli 23. prosince se již posedmé „lovil“ Slavňovický rybník.  Jako každoročně si organizátoři 
dali spoustu práce s přípravou této akce. Pan Doubek s panem Neufusem  vyrazili v brzké ráno na 
sádky do Třeboně, aby si pak každý, kdo si objednal, mohl odnést kapra nebo amura na 
štědrovečerní stůl. Bylo napečeno, nasmaženo a navařeno. Rybí polévka paní Doubkové si 
získává věhlas po čím dál širším okolí. Nechyběl ani vodník, který rozdával dětem bonbony  
a ozdobil každé děcko pentličkou. Zaplněný prostor před zbrojnicí a plný výčep svědčí o tom, že 
si lidé cestu do Slavňovic o zlatou neděli opět našli. Velký dík patří všem, co jsou ochotni něco 
udělat pro ostatní. Náš obdiv, kromě výše uvedeným, dále patří paní Slunečkové, L.Hořejší, 
Neufusové a  pánům Volavkovi a Janeckému a všem, kteří svým dílem nezištně přispívají ke 
zdaru této, dnes již lze říci, slavňovické tradici. 

Text: Milan Kelich 
 

PŘIPRAVUJE SE NA LEDEN 

12.1. 20:00 šipkařský ples, Stádlecká restaurace.  

 

 



 

OZNÁMENÍ  

Od ledna 2019 změna úředních hodin Úřadu městyse Stádlec pro veřejnost: pátek od. 8:00 do 
12:00 hod. Ostatní zůstává beze změn. 

Od ledna 2019 nebude městys Stádlec hradit uskladnění odpadních vod z jímek a septiků. 
Tohoto rozhodnutí bylo vyvoláno tím, že smlouva na ukládání odpadních vod z roku 2007 už 
neodpovídala současné situaci.  Městys touto smlouvou spolupracoval pouze s jedním 
poskytovatelem, který likvidoval vody v ČOV Bechyně a ta bude z důvodu opravy uzavřena. Tuto 
službu si lze však objednat i u jiných dopravců, kteří vozí odpadní vody k likvidaci i na jiné 
čističky. Nyní si občané při objednávání této služby mohou zvolit kohokoli.   

BEZ PENĚZ DO HOSPODY NELEZ! A S VLASTNÍM JÍDLEM? 

Okřídleným příslovím jsem své zamyšlení nad zažitým nešvarem, který by stálo zato 
pořadateli akcí ve Stádlecké restauraci přehodnotit. Velmi zakořeněný mýtus v myslích mnohých 
pořadatelů je ten, že hostinský by měl být rád za to, že mu do té hospody na naší akci vůbec 
někdo přijde. Jakou tím získá tržbu. „A my také chceme ušetřit, vždyť nám ze vstupného musí 
něco zbýt na další akci“, často pořadatelé argumentují. Proto si pro své setkávání kupují 
občerstvení jinde a v restauraci si jej nechají pouze naservírovat. 

Podívejme se na to však z jiného pohledu. Když si přinesu u Kosíka zakoupené tlačenky 
(jen pro příklad, může to být cokoli jiného – salámy nebo maso na guláš). Tak je potřebuji 
nakrájet. Ten kráječ se pak musí umýt. Potřebuji k tomu talíře a příbory, které jsem si s tlačenkou 
už nepřinesl, i ty se musí umýt. Na tlačenku budu asi chtít ocet, možná cibuli, sůl či pepř. A někdo 
mi to musí připravit, přinést, odnést a zbytky uklidit. Mezi tím si odskočím na záchod a pokud 
nejsem čuně, tak za sebou spláchnu,  umyji si ruce a utřu si je.  Samozřejmě, že jsem si mýdlo ani 
ručník nepřinesl. Aby se toto vše zaplatilo na pouhé spotřebě, musel bych vypít tak 20 piv a půl 
lahve kořalky. To dá asi málokdo (mnohdy se usrkávají čajíčky, kafíčka apod.). Vzhledem 
k velmi příznivým cenám piva, vína a lihovin v naší restauraci je zřejmé, že výše uvedené činnosti 
a s tím spojená režie (nesedím tam po tmě a v zimě), jde na vrub hostinského. Jak byste se na toto 
dívali, kdybyste tím hostinským byli vy?  

Z vlastním jídlem se do žádné restaurace prostě nechodí. Nebo když jdete někdo na 
rodinný oběd, nesete si kus masa na řízek? A u vchodu to pošlete kuchaři s přáním jak byste si 
přáli úpravu? To kromě čínské restaurace, kde Vám udělají Bobíka, nikde jinde možné není. 
Kromě toho jsou spolky ze strany městyse finančně i materiálově dostatečně podporovány, aby 
byly schopné své akce  financovat a nemuseli tak šetřit na někom jiném. 

Velmi bych si přál, abychom se konečně oprostili od snahy ušetřit za každou cenu, někoho 
ošulit a uškudlit tak pár drobných. Vidět jen ten „svůj“ zájem. Když chci nějakou službu, buď si ji 
zaplatím nebo si jí udělám sám ve své klubovně, v pergole na zahradě nebo doma v garáži. 
Buďme velkorysí, vstřícní, přející. A nemysleme jen na sebe. Ano! Určitě pak bude konečně líp.  

 
 
 
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 


