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ČLEN HORNÍ KOMORY PARLAMENTU ČR NA NÁVŠTĚVĚ VE STÁDLCI 
V úterý 15. ledna navštívil senátor zvolený za obvod Tábor 
Mgr. Jaroslav Větrovský městys Stádlec. Návštěva se 
uskutečnila v rámci cesty pana senátora po jeho volebním 
obvodu. Pan senátor se mj. zajímal o výši finančních 
prostředků obce, možnost výstavby v obci a směřování  
investic. Dále chtěl znát názor starosty na sociální bydlení. 
Jako bývalý kantor vyjádřil radost nad  skutečností, že 
městys Stádlec má stále mateřskou a základní školu.  Když 
slyšel o tom, že škola měla v roce 2010 šest žáků a nyní jich 
má osmnáct, vyjádřil uznání vedení obce, že školu udrželo, 
neboť ze své praxe ví, že škola dělá ducha obce a kde jednou 
zanikne, nikdy se už neobnoví.  
Starosta seznámil pana senátora s hlavním cílem 
zastupitelstva v tomto období, a tím jsou komplexní 
pozemkové úpravy. Na dotaz pana senátora co od 
pozemkových úprav očekáváme, starosta jmenoval tři hlavní 
cíle:  
- vybudování potřebných opatření pro mírnění náhlých rozmarů počasí (zabránění bleskových 
povodní, zadržení vody v krajině a tím zajištění ochrany majetku občanů); 
- sjednocení pozemků jednoho majitele a napojení všech pozemků na veřejné komunikace; 
- lepší uspořádání katastru a zjednodušení majetkových vztahů váznoucích na pozemcích.   
Na závěr návštěvy pan senátor vyslovil uznání nad prací celého zastupitelstva a popřál nám hodně 
úspěchů, elánu a chuti do další práce ve prospěch našich obcí. 

Text: Milan Kelich, foto: Veronika Neufusová 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA   

V únoru oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 

 

 

 

 

Všem jubilantům blahopřejeme! 
Zdroj: matriční úřad Stádlec 

 

� pan Josef Sedlačík ze Stádlce – 87 let 

� pan Josef Vančura ze Stádlce – 84 let 

� paní Elena Pincová ze Stádlce – 75 let 

� paní Jiřina Řezáčová z Křídy – 70 let 



 

STALO SE  

Ve středu 16. ledna 2019 tomu bylo přesně třicet let, kdy 
se začal hroutit totalitní režim v bývalém Československu. 
Stalo se tak na dvacáté výročí mučednické smrti studenta 
Jana Palacha, který svým činem  chtěl vyburcovat 
společnost k odporu proti nesvobodě. Sice od jeho činu 
uplynulo dlouhých 20 let, než vlna občanského odporu 
vedla k pádu komunistického režimu. 
Na 30 občanů se v tento den sešlo u „Stromu svobody“ ve 
Stádlci, kde uctili nejen památku Jana Palacha, ale dali 
najevo opět se probouzejícím pohrobkům bývalého 
režimu, že chtějí  žít v demokratické společnosti, svobodně 
a bez estébáků za zády. Setkání bylo zakončeno zpěvem 
státní hymny.  

Text: Milan Kelich, foto: Jiří Süsmilich 

PŘIPRAVUJE SE NA ÚNOR 
2.2. 20:00 hasičský bál, sál Stádlecké restaurace, pořádá SDH Stádlec a Slavňovice; 

9.2.  masopust Křída 

23.2.  masopust Slavňovice 

27. 2. 17:00 zasedání zastupitelstva městyse, zasedací místnost městyse, Stádlec 150, 2.p. 
Zdroj: Kalendář kulturních a sportovních akcí http://www.stadlec.eu/fck_userfiles/Akce_20191.pdf  

NAPSALI NÁM 
Silvestrovský zápas: Poslední den 
v roce 2018 se sešli fotbaloví nadšenci 
na tradiční Silvestrovský zápas. Počasí 
nám přálo a tak jsme mohli vyrazit 
v hojném počtu na trávník, který byl 
v dobrém stavu. Hráli jsme asi hodinu, 
shodili přebytečná kila, která jsme 
úspěšně nabrali během vánočních 
svátků. Zápas skončil nerozhodně a tak 
přišli na řadu penalty. Tato disciplína 
také neměla vítěze a tak jsme se 
odebrali do příjemně vytopené sauny, probrali  zápas teoreticky, připili si na zdraví a úspěšnou 
následující sezónu. Pozadu nezůstali ani hráči, trenéři a rodiče starší přípravky, kteří své utkání 
z důvodu kapacity místního hřiště sehráli na fotbalovém hřišti v Řepči. Doufáme, že příští rok se 
opět sejdeme ve zdraví v tak hojném počtu.  

Ohlédnutí za uplynulou sezónou: mužstvo mužů ukončilo velmi vydařenou sezónu  2017/18 na 
3 místě za Dražicemi a Myslkovicemi. Družstvo mladší přípravky a starší přípravky  ukončilo 
sezónu v bojích o 10. – 19 místo v první polovině tabulky. V polovině probíhající sezóny 2019/20 
v podzimní části je prozatím mužstvo mužů na 10 místě. Probíhající sezóna je poznamenána 
velkým počtem zraněných hráčů. Družstvo mladší přípravky ukončilo podzimní část probíhající 
sezóny v první polovině tabulky a na jaře bude hrát o konečné umístění o 1.-10 místo. Družstvo 
starší přípravky bude hrát jarní část soutěže o celkové umístění 10. – 17. místo.  

V roce 2018 jsme žádali o dotace Jihočeský kraj v programu „Podporu dětí a mládeže  
a výkonnostního sportu“, s cílem přispět sportovním organizacím se sídlem a působností na území 
Jihočeského kraje na pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží, kdy jsme získali částku 
45 000,-Kč, tato částka byla použita k nákupu bezpečnostních branek 3x2m a k financování 
fotbalového soustředění dětí. Tréninky mládeže probíhají v zimním období v tělocvičně v ZŠ 
v Opařanech, tým mužů začíná zimní přípravu 1.02.2019 na hřišti Pod Hájky. Každému, kdo by 
chtěl začít hrát fotbal v každém věku, jsou dveře na hřišti Pod Hájky otevřeny.  TJ Sokol Stádlec  
 



 
děkuje Jihočeskému kraji a městysu Stádlec za podporu fotbalu ve Stádlci a  přeje všem občanům 
a fanouškům hodně zdraví a štěstí do nového roku. 

Text a foto: Miloslav Jírovec ml., Vítězslav Kouba 

Pane starosto, 
v jednom z vašich veřejných prohlášení jste sdělil, že se anonymnímy články nebudete zabývat. 
Proč jsme ale museli v lednovém zpravodaji číst nepodepsaný článek „Bez peněz do hospody 
nelez! A s vlastním jídlem.“ Myslíme si, že když nějaká složka podávala při plese nebo různých 
akcí občerstvení, tak to bylo vždy po domluvě s provozovatelem provozovny a nikdy to nikomu 
nevadilo. Domníváme se tedy, že by se to co pisatel v článku napadl mělo týkat všech, tudíž  
i plesu obce a jiných akcí pořádaných obecním zastupitelstvem. Všichni víme, že se to tak dělo. Je 
však smutné, že pisatel článku, kterému to zřejmě vadí se nepodepsal. Doufáme, že nám bude 
v příštím zpravodaji odpovězeno. 

Občané obce Stádlec. 

Doslovně přepsáno z dopisu zaslaného poštou, viz http://www.stadlec.eu/diskuze, kde jsem se 
také ihned vyjádřil v tomto znění:  

„Milí ob čané, ať už jste dva, čtyři nebo opravdu všichni občané našich obcí. Proč čekat až na další 
zpravodaj, rád se vyjádřím už nyní. K článkům ve zpravodaji. Pokud někdo zašle příspěvek nebo 
fotku z jím pořádané akce, případě jde o nějaké shrnutí činnosti, např. práce výboru, uvádíme 
jméno autora. Kdo sleduje naše zpravodaje pravidelně, jistě si všiml. Ostatní nepodepsané 
příspěvky jsou moje, protože už nikdo jiný nepřispívá. Stejně tak uvedený článek, za kterým si 
stojím. Předpokládal jsem, že je to tak nějak zřejmé. Ale máte pravdu, někomu to být jasné 
nemusí, budeme proto od nynějška uvádět autora pod každým článkem. 
K samotné podstatě dotazu. Ano, nějak to bylo dříve. Nějak to fungovalo. V hospodě nebyla 
kuchyně jako je nyní, dokonce se dle vyjádření pamětníků v hospodě vařit nesmělo. Což dnes 
také neplatí. Přestaňme, prosím, stále používat argument typu "dříve to bylo tak či onak". Dnes je 
to prostě tak, jak jsem uvedl. Na prahu nového roku jsem chtěl apelovat na pořadatele, až si budou 
domlouvat s hostinským občerstvení na své akce, aby si uvědomili i věci uvedené v článku. 
Pokud se s hostinským domluví, vše je OK. A jak je to s akcemi pořádaných městysem? Pokud si 
to dobře vybavuji, kupovali jsem si jinde pouze zákusky (větrníky, věnečky, laskonky apod.).  
Snad jsem odpověděl na vše“.         

Ing. Milan Kelich, starosta 

RÁMCOVÝ PROGRAM AKCÍ ZŠ A MŠ   NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

Pravidelná činnost: Školní kluby 
Úterý :  Klub zábavné logiky a deskových her   12.15 – 13.45 
Čtvrtek :  Čtenářský klub      12.15 – 13.45 
Doučování :   Pondělí  12.15 – 13.15      Středa     06.50 - 07.50 
                      Čtvrtek  12.15 – 13.15       Pátek     12.15 – 13.15 

Únor 
Zahájení plaveckého výcviku ZŠ /Tábor/   6. 2. 2019 až 17.4. 2019 
Barevný den v MŠ – Fialový   6.2. 2019 
Společná hra s rodiči  v MŠ    13.2. 2019   15 –16 hodin 
Krajský přebor škol v šachu /družstva/ Č. Budějovice  14. 2. 2019 
Pohádka v MŠ – Sněhová královna   18.2. 2019 
Dopolední karneval v maskách /MŠ a ZŠ/  26. 2. 2019 

Březen 
Jarní prázdniny – 11. 3. až 17. 3. 2019 / MŠ je mimo provoz/ 
Den otevřených dveří ZŠ 21. 3. 2019, od 9 do 11 hodin 
Noc s Andersenem – přespání v knihovně  /ZŠ/ 19. - 20. 3. 2019 

Duben  
Zápis do 1. ročníku ZŠ Stádlec   2. 4. 2019  14.00 až 17.00 hodin 
Ukliďme Česko – Ukliďme svět   9. 4. 2019 
Velikonoční prázdniny   18.4.2019 /MŠ je mimo provoz/ 
Barevná středa -    24.4. 2019 /ZŠ/ 



 
Květen 
Zápis do MŠ Stádlec   13. 5. 2019  12.30 až 14.30 hodin 
Zápisové lístky jsou k vyzvednutí v MŠ 

Červen 
Divadlo Tábor – Pipi Dlouhá Punčocha  /ZŠ/ 3.6. 2019 
Pasování na čtenáře, Pasování na školáka 
Výlet /exkurze/ do Muzea SEMENEC v Týně nad Vltavou /ZŠ + MŠ/ 
Výlet /exkurze/ do záchranné stanice Ochrany Fauny ČR / Hrachov/ ZŠ+ MŠ/ 

Kontakty:  
        mail školy zsstadlec@seznam.cz        web školy : http://zsmsstadlec.webnode.cz/ 
        fotogalerie školy:  http://zsstadlec.rajce.idnes.cz/ 
 

 
 

V pondělí 21. ledna do mateřské školy zavítaly 4 pracovnice táborské Kaňky. Celé dopoledne 
bylo zaměřeno na ukázkové hodiny práce s dětmi – skupinová muzikoterapie a relaxace (viz 
foto). Věříme, že pro paní učitelky i pro naše asistentky pedagogů to bylo nejenom příjemné, ale 
především podnětné. 

Text a foto: Vladimír Doležal, ředitel školy 

INFORMACE PRO OBČANY 

Na webu městyse Stádlec  kalendář kulturních akcí : 
http://www.stadlec.eu/fck_userfiles/Akce_20191.pdf 

Na níže uvedeném odkazu na webu městyse Stádlec, Aktuality m ěstyse, zveřejněna k diskusi 
studie na opravu komunikace ve Starém Sedle, od silnice na Srlín k pile a dále mezi domy 
k opětovnému napojení na silnici na Srlín za č.p. 50.  
http://www.stadlec.eu/aktuality-obce/456-studie-na-opravu-komunikace-ve-starem-sedle 

V prostorách městyse Stádlec výstava fotografií pana Václava Fanty pod názvem:  „Stádlec ve 
fotografiích Václava Fanty“.   

IX. ples městyse Stádlec se bude konat v sobotu 23. 3. 2019. Vstupenky budou v předprodeji na 
podatelně městyse Stádlec od 4. března 2019, vstupné 150,-Kč. 

Obec Řepeč nabízí nájemní bydlení sociálně znevýhodněným osobám. Podmínky na: 
https://www.repec.cz/uredni-deska/pronajem-socialniho-bydleni.html  

Firma HELUZ v.o.s. provoz Staré Sedle 45, hledá do svého týmu účetní. Více na: 
http://www.stadlec.eu/fck_userfiles/file/novinky/Novinky_2019/Ucetni_devovyroba.pdf   
 
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 


