
   

              ZPRAVODAJ MĚSTYSE STÁDLEC 
 

                                                     pro obce Hájky, Křída, Slavňovice,  
                                                                          Stádlec a Staré Sedlo 

 
 
 
              

              5/2019                                     Květen 2019                  10. ročník  

         Periodikum vydáváno a šířeno prostřednictvím internetu! 
 

 
Vážení spoluobčané.  

     Zima definitivně skončila, opuštěné domečky v našich obcích začínají ožívat činností jejich 
majitelů, což značí neklamný příchod jara. Máme opět po zápisech předškoláků do první třídy  
a pomalu se rozbíhají plánované stavební práce. Jako první  byla na řadě oprava WC v restauraci, 
současně proběhla oprava chodníku před ní a nakonec získá budova i novou fasádu. V plánu je 
také vybudování venkovního posezení na dvoře restaurace. V květnu by mělo být zakončeno 
několikaleté martyrium budování odpočívky cyklostezky s workoutovým hřištěm pod Hájky. 
V přípravě na zavedení vodovodu do obcí Křída, Hájky a Slavňovice postoupíme o další krok a to 
o potřebnou dokumentaci nutnou pro vydání stavebního povolení, což bude zakončeno jeho 
vydáním (jak pevně věříme) koncem roku. Také zastupitelstvo rozhodlo o firmě, která bude 
oslovena pro zpracování dokumentace pro územní řízení rozšíření obytné zóny ve Stádlci. To jsou 
jen ty nejdůležitější akce, od kterých si slibujeme to, že napomůžou k zatraktivnění našich obcí  
a bude-li se někdo rozhodovat, kde koupit nebo postavit domů a založit rodinu, může vážně 
uvažovat i o našich obcích, protože budeme mít co nabídnout. Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
také schválilo první vlnu dotačních titulů. I v letošním roce jsme byli úspěšní a všechny naše 
žádosti o dotace byly schváleny. Konkrétně šlo o opravu komunikace ve Starém Sedle, ta byla 
podpořena částkou 386.000,-Kč, oprava spadlé sochy 
sv. Floriána na náměstí, zde jsme získali dotaci ve výši 
40.000,-Kč a pomník obětem holocaustu byl podpořen 
240.000,-Kč. 

       První odstavec je spíše optimistický, hledíc s nadějí 
do budoucnosti. Bohužel se na každém kroku setkáváme 
s lhostejností až trucovitostí našich spoluobčanů. 
Některým občanům je zatěžko třídit odpad, přestože 
máme spoustu kontejnerů na plast, sklo, kov a papír.  
U hřbitova snad naschvál někteří ignorují dva 
kontejnery a bez rozmyslu vhodí cokoli do kteréhokoli 
z nich. Dokonce se najdou i tací, kteří jsou schopni 
umně zamaskovat pod trávu i eternit, koberce nacpat do 
kontejneru na papír apod. Cestou ke kapličce sv. 
Vojtěcha je možné spatřit betonové sloupky ve strouze. 
Kdo může dělat takové věci? Toto už nejde bez 
rozmyslu, omylem. To je vědomé počínání. „Když mne 
nikdo neuvidí, můžu cokoli“ myslí si tito hulváti. Stejně 
tak nerozumím tomu, proč někdo zlikvidoval zajištění 
dvířek k požární nádrži ve Stádlci. Tato dvířka byla a nyní už opět jsou, neustále otevřena. Na to 
upozorňovali občané bydlící v této lokalitě. Odvolávali se na bezpečnost. Proto byla dvířka 
zajištěna lankem se zámkem. Nějací desperáti se s tím nehodlali smířit, asi by se museli 
protáhnout mezi zábradlím, jako když tam žádná dvířka nebyla, a sprostě toto zajištění zničili. Jak 
si to někdo může dovolit? K jakým hodnotám byli tito lidé vedeni? Dvířka budou osazena 



cedulkou, vyzývající k jejich zavírání. Věřím tomu, že i cedulky budou brzo zničeny. Jak rád 
bych se mýlil! 

Vše něco stojí, nikdo nám nedá nic zadarmo. Odklízení černých skládek stojí peníze, zámky stály 
peníze i cedulky stály peníze. Hodně peněz potřebujeme na rozvoj našich obcí, které se snažíme 
dostat do 21. století. Vodovod do 
všech obcí už měl být dávno hotov. 
O pořádné kanalizaci a čističce 
odpadních vod ani nemluvím. Staré 
Sedlo má nejhorší místní 
komunikace ze všech našich obcí. 
Bohužel do roku 2010 naše obce 
spaly jako Šípková Růženka. 
Snažíme se heroickým úsilím 
alespoň něco dohnat. Bohužel ne 
všichni občané mají obec skutečně 
za svou. Někteří vynakládají 
nesmírné úsilí, aby dobré dílo 
zmařili, aby si pak mohli říci „to 
jsme jim zas něco překazili“. 
Vidím jako nutnost, aby občané měli svou obec opravdu za svou. Obec by měla být hned po 
rodině pevným pilířem, partnerem, nikoli někým, koho je nutno ošidit, proti komu je nutné se 
vymezovat (dříve existovalo tzv. „domovské právo“, které posilovalo sounáležitost občana s obcí, 
zrušeno komunisty v r. 1949 s cílem tyto vazby zpřetrhat, což se také podařilo). Stále zde máme 
mnoho občanů, kteří zde bydlí, ale příspěvky z daní jdou do jiných měst, tam, kde jsou tito lidé 
trvale hlášeni. Stále spousta rodičů vozí své děti jinam, do jiných školek a škol. I zde platí, že  
peníze na tyto žáky dostávají jiné obce. Za každého občana, který je zde přihlášen k pobytu a za 
každého žáka MŠ a ZŠ dostáváme cca. třináct tisíc. Ročně by naše obec mohla mít 
z Rozpočtového určení daní až o 250.000 Kč víc, jen kdyby tu byli lidé přihlášeni k pobytu a děti, 
které chodí do MŠ a na 1. stupeň ZŠ, chodily do naší školy. Co tím chci vlastně říci? Nemůžeme 
se ke své obci chovat přezíravě, snažit se jí „ošidit“, na úkor obce něco ušetřit, co se nám nehodí 
nebo nelíbí zničit. Mít jen nastavenou ruku „a dávej“, případně „na nic se neptej a dávej“. Tím 
šidíme vlastně sami sebe. Bude tím pádem méně na další rozvoj, na kulturu, na sport, na spolky, 
na všechno.  

        V posledních několika řádcích bych rád zdůraznil, že chtít po obci všechno zdarma se nám 
později vymstí, neboť o to to pak bude dražší. Ale abych nekončil příliš chmurně, koneckonců, 
nikdo mne nenutí býti zde starostou, přeji všem hezké májové dny plné lásky. 

Ing. Milan Kelich, starosta 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA   
V květnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

� pan Jiří Cvach   ze Stádlce   76 let 
� pan Josef Urban  ze Starého Sedla  72 let 
� paní Jana Ťoupalová  ze Starého Sedla  72 let 
� paní Marie Kovaříková ze Stádlce   71 let 
� paní Helena Přibylová ze Starého Sedla  71 let 
� paní Miluše Doubková ze Slavňovic   69 let 
� pan Bohumil Svoboda ze Starého Sedla  69 let 
� pan Jozef Németh  ze Stádlce   67 let 
� paní Anna Hořejší  ze Slavňovic č.p. 17  65 let 
� pan Jaroslav Anděl  ze Stádlce   63 let 
� pan Jaroslav Pecka ze Stádlce  63 let 
� pan Jan Bártů  ze Stádlce  62 let 
� pan Pavel Černohorský  ze Stádlce  60 let 

Všem jubilantům blahopřejeme! 
Zdroj: matriční úřad Stádlec 



 

STALO SE V DUBNU  

V sobotu 6. dubna proběhla akce Ukliďme Česko v obci 
Slavňovice a Hájky, prošli se okolní taluty a pole, obě obce, 
shrabal se park. Akce se zúčastnilo celkem 22 lidí, včetně dětí, 
počasí se vydařilo, sebralo se celkem 60 kilo odpadu, většina se 
povedla roztřídit.Na závěr jsme si opekli buřty. Všem děkuji za 
pomoc s úklidem. 

                      Text a foto: Olga Hořejší 

 

V sobotu 13. dubna se na dvě desítky občanů sešly na besedě se 
s bývalým členem vlády, ředitelem Ústavu pro studium totalitních 
režimů, poslancem a držitelem několika cen v oblasti 
mezilidských vztahů panem Danielem Hermanem. V uvolněné a příjemné atmosféře při kávě si 
přítomní vyslechli zajímanou přednášku o historii a přišlo i na dotazy, které pan Herman 
zodpověděl. Setkání se vzdělaným člověkem je vždy příjemně stráveným časem. 

Text: Milan Kelich  

20. dubna pořádali šipkaři ze Stádlce velikonoční odpoledne pro děti. Odpoledne bylo plné her  
a soutěží, včetně tradičního koulení vajíček. 
Součástí byla i výtvarná dílnička, kde si děti 
mohly ozdobit květináček s osením, udělat 
zápich, vymalovat sádrový odlitek a vyrobit 
spoustu věcí s velikonoční tématikou od 
zajíčků, slepiček až po úžasné věnce a 
vazby z dílny paní Süsmilichové. Touto 
cestou bych jí ráda poděkovala. Koulení 
vajíček se těší stále větší oblibě o čemž 
svědčí účast 35 dětí s rodiči, ale i dědečky a 
babičkami, které se do koulení vždy také 
zapojí. Letos poprvé se soutěžilo o nejlepší mazanec. Soutěžních vzorků nebylo mnoho, ale 
kvalita byla vysoká. Výhercům ještě jednou gratulujeme. Na závěr se každé dítě mohlo občerstvit 
pečeným buřtíkem a odneslo si balíček s drobnostmi a dobrotami. V průběhu odpoledne bylo 
možné ochutnat také uzené, sekanici nebo beránka od manželů Bezpalcových.  Myslím, že se 
odpoledne velmi povedlo, proto ještě jednou děkuji všem zúčastněným a všem, kteří se na akci 
jakkoliv podíleli. 

Po zábavném velikonočním odpoledni pro děti pozval městys Stádlec českobudějovickou kapelu 
Patrola. Kapela, které hraje country a bluegrass byla fantastická! Dlouho jsem neslyšela takto 
profesionální výkon. Skvělá volba, avšak účast mizivá. Velmi mne mrzí, že se toto nesetkalo  
s větším zájmem, protože to opravdu stálo za to.  

Ráda bych poděkovala městysu za zorganizování kapely, občerstvení a všeho co příprava akce 
pro veřejnost obnáší. Škoda, že to neocení Ti, pro které se akce dělají a organizátory nepodpoří 
svou účastí. Když nebude účast, akce nebudou. Škoda. 

Text a foto: Jana Vilímová 
 

PŘIPRAVUJE SE  

3. 5.  19:00 DIVADELNÍ P ŘEDSTAVENÍ  Generálka císaře Napoleona, divadelní spolek  
Vltavan z Týna nad Vltavou; sál Stádlecké restaurace; vstupné v předprodeji 80,-,    
na místě 100,-Kč 

11. 5. OKRSKOVÁ HASI ČSKÁ SOUTĚŽ, pořádá SDH Slavňovice; 

26. 5. 8:00 ZÁJEZD DO NÁRODNÍHO MUZEA  v Praze. Odjezd Stádlec – náměstí.    
                       Vstupenky do muzea si každý zajišťuje individuálně, prostřednictvím webu NM. 

Zdroj: Kalendář kulturních a sportovních akcí http://www.stadlec.eu/fck_userfiles/Akce_20191.pdf 

 



 
FOTBALOVÉ PODĚKOVÁNÍ 
Blíží se začátek fatbalového jara a s ním i zahájení „provozu“ na fotbalovém hřišti. Už je to pár 
let, co se tu v pátek v mužích trénovalo a jednou za čtrnáct dní se hrálo doma. Dnes se dvakrát 
týdně od dubna do října pravidelně v úterý a čtvrtek po hřišti prohání fotbalový potěr, který dělá 
radost rodičům, trenérům a oddílu. 

Jako po každé zimě, se nám o práci s hřištěm postaral krtek, který zadní část u potoka neustále 
nadzvedával. Krtiny se rozhrnou, ale hřiště je nutné před jarem srovnat obrácenými branami. 
Pomoc nám poskytl p. Radek Hořejší ze Slavňovic a jeho bratr. Hřiště nám krásně načechrali  
a nijak zbytečně těžkým traktorem neuváleli. Takže díky za velkou pomoc pro naše hřiště. 

Text: Jiří Samec, předseda TJ Sokol Stádlec 

OZNÁMENÍ ÚŘADU 
Od 29. 4. je svoz domovního odpadu prováděn v letním režimu tzn. 1x za 14 dní a to ve čtvrtek – 
lichý týden. Poslední svoz v zimním režimu byl 25. 4. a první svoz v letním režimu je až 9. 5. 
2019. 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
I takto by mohly vypadat naše cesty mezi obcemi, které jsou nyní rozorány, nebo nikam nevedou. 
Cesta kolem sv. Vojtěcha směrem na Staré Sedlo najednou skončí v křoví (foto vlevo) a přitom 
bychom jednou mohli pohodlně dojít až do Starého Sedla po pořádné cestě (foto vpravo). 

Jedna z možných realizací polní cesty s alejí. Zdroj 
www.eagri.cz/venkov 

Všichni vlastníci zemědělské půdy budou sezvání na jednání, na kterém jim bude kompetentními 
odborníky představen smysl a účel pozemkových úprav a zodpovězeny jejich dotazy. Teprve poté 
se budou moci rozhodnout, zda dají souhlas s realizací úprav. Pro zahájení úprav je nutný 
souhlas 50% vlastníků zemědělské půdy v daném katastrálním území. 

Podrobné informace o provádění KoPÚ lze získat na 
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/archiv/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy/co-jsou-
pozemkove-upravy/komplexni-pozemkova-uprava-a-jeji-cile.html  a  to včetně fotografické 
dokumentace již zrealizovaných společných opatření. 

 
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 


