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Vážení spoluobčané.  

Dlouho jsem zvažoval, jakému tématu se v dnešním úvodu věnovat. Podnětů z posledního 
zasedání zastupitelstva, které by stály za komentář, bylo hned několik. Zvláště mne zaujal dotaz  „Kdo že 
vlastně jsme (míněno zastupitelstvo) a na co si hrajeme?“, a „Proč by se s námi (míněno zastupitelstvem) 
měli občané vůbec bavit?“ Nebo se blíže věnovat problematice péče řádného hospodáře související  
s výtkou občana, že neřešíme problémy se stavbami obce a že si „děláme co chceme“? Nebo opět našemu 
hlavnímu tématu tohoto volebního období tzn. Komplexní pozemkové úpravě? 

Každý z těchto námětů stojí za obšírnější diskuzi, ale pro ní v tomto Zpravodaji není dostatek prostoru  
a tak se pokusím reagovat velmi stručně na každý z nich. 

K dotazu Kdo že zastupitelstvo je a na co si hraje: Obce jsou v naší společnosti samostatné  
a nezávislé (na kraji, na státu) a samostatně rozhodují o své správě. Spravováni jsou právě zastupitelstvem, 
které je nejvyšším orgánem obce. S jeho existencí počítá i ústava našeho státu. Zastupitelstvo je složeno ze 
členů zastupitelstva, kteří vzešli z voleb. Volby jsou soutěží stran a hnutí. Toto je velmi stručné shrnutí 
principů zastupitelské demokracie. Nutno dodat, že demokracii dělají lidé, jací lidé dělají demokracii, 
takovou demokracii tu máme. Otázkou zůstává, jakou formu správy by si přáli občané, kteří tyto principy 
nevyznávají, pohrdají jimi. Možná království, kde by byli sami králi. 

K „péči řádného hospodáře“ bych rád upozornil, že jde o širší pojem, kdy se sleduje efektivita 
mezi vynaloženými prostředky a tím, co obec získá. Toto pravidlo se nazývá „Testem proporcionality“. 
Jsem přesvědčen o tom, že městys Stádlec postupuje při správě obce odpovědně, účelně, hospodárně  
a efektivně. Pečlivě zvažuje vynakládání finančních prostředků. To, že se doposud nepodařilo vyřešit 
stavbu kabin na pozemku soukromého vlastníka je především tím, že majitel pozemku měl nepřiměřené 
požadavky, které byly širokou veřejností odmítnuty. Pokud dojde ke snížení požadavku ze strany majitele 
pozemku tak, aby byl akceptovatelný i pro městys Stádlec, jistě k dohodě dojde. Předesílám, že tato 
budova byla řádně povolena a postavena v souladu s tímto povolením v roce 1964. Jen kvůli liknavosti 
příslušných úředníků a činovníků, kterým bylo povolení vydáno, a kteří měli povinnost stavbu uvést do 
užívání, nebyla řádně zanesena do katastru nemovitostí a to je důvod stávajících problémů. Stejně 
„nedotažené“ byly i jiné stavby, které byly povoleny, postaveny, ale nezkolaudovány a nezaneseny do 
katastru (přístavba u synagogy postavena v roce 1976 – kolaudace 2012, smuteční síň postavena 1985 – 
kolaudace 2013). Toto jsme, jak je zřejmé, vyřešili a rozhodně to nebylo jednoduché. Budova úřadu je 
postavena také na cizím pozemku, zde je však budova řádně zkolaudovaná a na pozemek je uzavřena řádná 
nájemní smlouva. Jednalo se i o koupi pozemku, toto jednání však skončilo na tom, že majitelem 
požadovanou cenu jsme museli odmítnout (aplikace péče řádného hospodáře). Pokud by majitel požadoval 
cenu v místě a čase obvyklou, jistě by ke koupi již dávno došlo.  

Zda si děláme co chceme? V podstatě ano. Před volbami pravidelně zveřejňujeme program, se 
kterým jdeme do voleb a tento postupně naplňujeme. Ale tuto možnost má každý z občanů obce. Aby byla 
veřejná kontrola snazší, vysoce nad rámec zákona zveřejňujeme co se dá. Na webu jsou celé zápisy ze 
zastupitelstev, na konci volebního období zpracováváme a zveřejňujeme Závěrečnou zprávu o tom, co se 
v uplynulých čtyřech letech koupilo, prodalo, postavilo, co kolik stálo apod. To, že se někteří občané 
konstruktivně nezajímají, rozvoje obce se neúčastní,  nestaví kandidátky a k práci zastupitelstva se staví 
jako by se jich to vůbec netýkalo, sice zamrzí, ale není to náš problém.  

Abych také nezapomněl na Komplexní pozemkové úpravy a s nimi tolik zpochybňované „vyřešení 
majetkoprávních vztahů“. Dovolím si upozornit na naší úřední desku, na které nepřetržitě, už několik 
  



 
měsíců, možná let zveřejňujeme výzvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na 
nedostatečně určité označení vlastníků pozemků v našem katastru. Ve většině případů jde o nevyřešená 
dědická řízení (ne vždy, ale převážně ano). K uspíšení vyřešení tohoto stavu by právě napomohly KPÚ. 
V souvislosti s KPÚ zazněly na zasedání zastupitelstva i zcela legitimní dotazy na jejich smysl. Tyto byly 
postoupeny Státnímu pozemkovému úřadu se žádostí o fundovanou odpověď a tazateli bude na příštím 
zasedání zastupitelstva odpovězeno. 

Přeji všem hezké dny nadcházejícího jara. 
Ing. Milan Kelich, starosta 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA   
V dubnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 
 

 

 

 

Všem jubilantům blahopřejeme! 
Zdroj: matriční úřad Stádlec 

STALO SE V BŘEZNU  

V sobotu 9. 3. 2019 od 13 hodin se ve Slavňovicích konal 
karneval. Pořadatelé moc děkují Jaroslavě Hořejší, která se celou 
dobu starala o bohatou zábavu dětí, kterým se moc líbilo, 
zároveň moc děkujeme všem sponzorům - ZD Opařany, VOPSS 
Řepeč, Moreau Agri, Bazény Kreidl, Stádlecký perník - Křida, 
Micro Epsilon, WIKY, SDH Slavňovice a "U Nás". 

Text a foto: Olga Hořejší 

16. března proběhl ve 
Stádlci za podpory 

maškar z Milevska, Sepekova a okolí tradiční průvod masek.  
I přes nepřízeň počasí se sešlo 53 masek, které v dobré náladě 
prošly celým městysem. Ráda bych touto cestou všem poděkovala. 
Nejen maskám, ale i všem místním, kteří čekali připraveni s 
vynikajícím občerstvením v podobě tradičních i netradičních 
dobrot. Velký dík patří i hudbě, osazenstvu restaurace a všem 
fotografům. Nerada bych na někoho zapomněla, takže ještě jednou 
velké díky všem a budeme se těšit opět za rok.  

Text a foto: Jana Vilímová 

V sobotu 16. 3. 2019 se od 20 hodin konalo ve Slavňovicích sousedské posezení, k tanci a poslechu hrála 
skupina "Pučmeláci", byla bohatá tombola a po celou dobu zajištěno bohaté občerstvení, všem sponzorům 
moc děkujeme. 

Text: Olga Hořejší 

NAPSALI NÁM 
Šipkaři bojují o postup. 
Letošní sezona šipkařů se pomalu, ale jistě blíží ke svému závěru. Do konce zbývají poslední čtyři kola  
a místní šipkaři tajně doufají v postup do druhé ligy. Protože místní klub v příští sezoně oslaví již 20 let od 
svého vzniku, byl by to jistě ten nejlepší dárek.  
Přijďte nás podpořit na domácích zápasech 7. a 14. 4. a okuste atmosféru ligového utkání. Pomozte tak 
svým fanděním udržet první příčku až do konce. Je to nesmírně vyrovnané a půjde o každý zápas!  

Text: Jana Vilímová 

Mladí fotbalisté ve Stádlci.  
Mladí fotbalisté TJ Sokola Stádlec se zúčastnili zimní ligy, kterou pořádal pan Slaba z TJ Sokola Želeč. 
Hrálo se od ledna do března v tělocvičně v Malšicích. Mladší a starší přípravka obsadila konečné 5. místo, 
kdy finálová účast jim jen těsně unikla. Turnaj byl dobře organizovaný a děti si fotbal užily, za to patří  
 

� pan Antonín Maňák ze Stádlce – 92 let 

� paní Marie Zemanová ze Starého Sedla - 72 let 

� pan Zdeněk Süsmilich ze Stádlce – 69 let 

� paní Marcela Volavková ze Slavňovic – 62 let 

� pan Lubomír Mareš ze Stádlce - 60 let 



 

organizátorům dík. Nejmenší fotbalisté ročníku 2011 a mladší 
se zúčastnili 16.03.2019 turnaje v Kardašové  Řečici, kde se 
utkali s týmy z okresu Jindřichův Hradec jako je Třeboň, Stráž 
nad Nežárkou, Kamenice nad  Lipou,  Jindřichův Hradec  
a domácí Kardašova Řečice. Naši nejmenší fotbalisté (viz foto) 
obsadili 5 příčku. Prvenství však přeci jen máme. Tobiáš 
Kotrba byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Mistrovská 
fotbalová sezóna začíná pro muže 31.03.2019 v Plané nad 
Lužnicí, pro mladší přípravku 07.04.2019 v Táboře a pro starší 
přípravku 07.04.2019 v Jistebnici. Nejmenší fotbalisté mají 
naplánováno 5 turnajů v průběhu jara. Všichni jsou srdečně 
zváni na utkání týmů TJ Sokola Stádlec.  

Text a foto: Vítězslav Kouba 

PŘIPRAVUJE SE  
6.4.  UKLIĎME ČESKO, pořádá SDH Slavňovice; 

7. 4.  LIGOVÉ UTKÁNÍ šipkařů, Stádlecká restaurace; 

13. 4. 15:00 BESEDA s Mgr. Danielem Hermanem, místopředsedou KDU-ČSL, bývalým 
ministrem kultury, sál Stádlecké restaurace; 

14. 4.  LIGOVÉ UTKÁNÍ šipkařů, Stádlecká restaurace; 

20. 4. 14:00 VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE A VEČER S KAPELOU PATROLA, sál Stádlecké 
restaurace; 

30. 4.  PÁLENÍ ČARODĚJNIC, pořádají SDH Křída, Slavňovice, Staré Sedlo a Stádlec. 

3. 5.  Divadelní představení GENERÁLKA CÍSAŘE NAPOLEONA, divadelní spolek Vltavan 
z Týna nad Vltavou; 

25. 5. Zájezd do NÁRODNÍHO MUZEA v Praze. 
Zdroj: Kalendář kulturních a sportovních akcí http://www.stadlec.eu/fck_userfiles/Akce_20191.pdf 

INFORMACE ŘEDILETE ŠKOLY 
Zápis do 1. ročníku ZŠ  
Pro školní rok 2019/20 se koná zápis do 1. ročníku ZŠ v úterý 2. dubna 2019 (14.00 až 17.00 hodin 
v budově ZŠ Stádlec).  
Informace k zápisu: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v 
době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
Vlastní zápis za přítomnosti dítěte (případně i jeho zákonného zástupce) bude probíhat formou rozhovoru s 
paní učitelkou a nepřesáhne 20 minut. V jeho průběhu je sledována věková vyzrálost a schopnost dítěte 
soustředit se při různých aktivitách (vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů 
apod.).                       

Odklad:   V případě, že zvažujete podání žádosti o odklad povinné školní docházky, zajistěte si co nejdříve 
(s předstihem) termín pro vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. U zápisu je pak nutné odevzdat 
žádost o odklad s doporučujícím posouzením ze školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. Školské poradenské zařízení (ŠPZ = pedagogicko-psychologická poradna, 
speciálně pedagogické centrum). Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.  

Pro školní rok 2019/20 se týká zápis dětí narozených 31. 8. 2013 a starších. Přijato může být i dítě 
narozené:  

a)  od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013  - s doporučujícím vyjádřením ŠPZ;                                         

b) od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014   - s doporučujícím vyjádřením  ŠPZ  a  odborného lékaře.  

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. 

 

 



 
Další informace:  

Žáci naší ZŠ 6. února začali navštěvovat plavecký výcvik v opraveném táborském bazénu. Jsme rádi, že 
všech osmnáct našich žáků na výcvik jezdí.  

Krajský p řebor školních družstev v šachu. Protože se v rámci Klubu zábavné logiky věnujeme také 
šachové hře, rozhodli jsme se, že letos se přihlásíme do Krajského přeboru čtyřčlenných školních družstev 
v šachu. Předcházely tomu i dva turnaje jednotlivců v roce 2018 v Táboře, kde si naši žáci vedli vcelku 
velmi slušně a několik kontrolních přeborů školy.  Příprava na turnaj byla zaměřena a) na koncovky – mat, 
pat, remíza b) šachová pravidla a hru fair play c) taktické prvky - řešení diagramů d) psychickou pohodu 
(poker face atp.) Přestože jsme byli obklopeni chřipkovou epidemií, podařilo se postavit i tak asi nejsilnější 
družstvo. Tomáš Novotný, Jakub Pavlát, Sára Blažková a Lukáš Pinc vyrazili 14.2. již v šest ráno na cestu 
do Č. Budějovic. Krajský přebor se konal v KD Slavie vedle JČ muzea. Kromě naší kategorie (1.- 5. ročník 
ZŠ) tu byla i družstva kategorie 6.-9.ročníků a kategorie SŠ. Celkem 38 družstev. Našimi soupeři byli 
šachisté ze 14 škol z  Tábora, Budějovic a Blatné. Velké naděje jsme si nedělali, snad jen nebýt poslední.  
A jak to dopadlo?  Po výborném výkonu nad očekávání dobře. V sedmi zápasech 3 výhry,  
3 remízy a jen jedna prohra. Prvá dvě družstva v každé kategorii postoupila na Mistrovství ČR do Zlína. 
Nám k tomu ještě pár bodů chybělo, ale šesté místo z 15 škol, to nikdo nečekal. Výsledky lze nalézt na 
stránkách pořadatele  http://qcc.cz/.  

Ukliďme Česko – ukliďme svět 2019. Připojte se k nám! Již třetím rokem se naše škola přidává 
k celosvětové akci. Letos uklízíme v úterý 9. dubna. Sraz máme na náměstí v 8:30. Rukavice  
a pytle máme. Uklízíme břehy Oltyňského potoka. V roce 2018 proběhlo v ČR 3295 úklidů (135 000 
dobrovolníků uklidilo 2113 tun odpadu). 

V příštím zpravodaji informace o připravovaných dotacích pro školu a školku pro následující 4 roky (Klub 
deskových her, Klub doučování, Klub cizího jazyka, zahájení činnosti nových zájmových kroužků, 
zahájení exkurzí – workshopů pro MŠ a ZŠ atd.). 

                                                                                                     

 
Karneval v MŠ                 Krajský přebor škol v šachu   

Mgr. Vladimír Doležal, ředitel školy  

ZMĚNA SVOZU ODPADU - LETNÍ REŽIM 
Od 29. 4. bude svoz domovního odpadu prováděn v letním režimu tzn. 1x za 14 dní a to ve čtvrtek – lichý 
týden. Poslední svoz v zimním režimu je 25. 4. a první svoz v letním režimu je až 9. 5. 2019. 

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA 
Městys Stádlec nabízí prodej   palivového dřeva občanům obce. Palivové dřevo bude prodáváno v délkách 
2 m,  cena 450,-Kč + 15% DPH za m³ na skládce dřeva.  Objednávky budou přijímány na úřadu 
městyse v době od 1. 4. - 30. 4. 2019.  Předpokládaná doba prodeje květen - červen 2019, platba bude 
prováděna na místě odběru. Zájemci o dřevo budou s předstihem vyrozuměni o času a místě prodeje.   

 
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 


