
   

              ZPRAVODAJ MĚSTYSE STÁDLEC 
 

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

 
 
 
              

              6/2019                                     Červen 2019                  10. ročník  

         Periodikum vydáváno a šířeno prostřednictvím internetu! 
 

 
Vážení spoluobčané.  

      Rád bych poděkoval Vám všem, kteří jste přišli v uplynulém víkendu k volbám. Demokracie 
vyžaduje zapojení občanů do věcí veřejných. Lhostejnost a nezájem je její přímé ohrožení. Pro 
zajímavost uvádím několik čísel z volebního víkendu. Osobně jsem se sice nemohl účastnit, proto 
jsem se snažil alespoň vyzvat pomocí sociálních sítí a SMS k volební účasti. Jsem rád, že má 
snaha, alespoň v některých případech, nebyla marná.   

Okrsek Volební účast Vítězná strana nebo hnutí 
Křída 45,9 % Koalice stran STAN + TOP 09 / ANO 2011 (stejný počet hlasů) 
Slavňovive 42,8 % ANO 2011 
Stádlec 24,9 % Koalice stran STAN + TOP 09 
Staré Sedlo 35,4 % SPD 

      V květnu proběhl u městyse Stádlec přezkum hospodaření úředníky krajského úřadu. Přezkum 
skončil se závěrem „bez závad“, nicméně nám byl vytknut zcela formální přístup k tvorbě fondu 
na obnovu vodohospodářské infrastruktury a stále stejná výše vodného a stočného, která neodráží 
zvyšující se vstupy, inflaci apod. Odpovědné zastupitelstvo by mělo řádně pečovat za svěřený 
majetek obce. Legislativa ukládá vytvářet prostředky pro obnovu vodovodu a kanalizace. Naštěstí 
není zákonem stanoveno jaké prostředky a kolik, a za neplnění tohoto nařízení není sankce. 
Prostředky na obnovu této infrastruktury se vytvářejí z peněz za pronájem vodohospodářského 
majetku a z peněz za vodné a stočné, což činí ročně v průměru cca 80 tis. Kč. Zatímco opravy 
kanalizace jsou stále nákladnější, neboť stávající síť dosluhuje, prostředky do fondu přibývají 
velmi, velmi pomalu. V příštím roce nás např. čeká výměna kanalizace podél silnice od Jednoty 
k zámku, jejíž předpokládaná cena je v řádech statisíců. Proto bychom měli pravidelně zvyšovat 
výši vodného a stočného alespoň o inflaci a ne se těšit z toho, že už několik let máme výši 
vodného a stočného téměř nezměněnou. Nejenom, že pak nedojde ke skokovému zdražení, 
nepříjemnému prudkému zvýšení ceny, ale lépe tak zajistíme systém obnovy této důležité 
infrastruktury.  Věřím, že občané toto pochopí a zastupitelstvo najde dostatek odvahy činit  
i nepříliš populární, ale nutné kroky. 

Ing. Milan Kelich, starosta 

PŘIPRAVUJE SE  

1. 6.  13:00 OSLAVY 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH SLAV ŇOVICE,  náves Slavňovice,  
vystoupí Keramička (14:00), skupina Largo (19:30), ukázka pož. techniky a útoku; 

8. 6. 13:00 MOTOSRAZ ,  Křída, hraje kapela Rentgen; 

15. 6. 16:00 DEN OTCŮ, grilování s kapelou Leťáci - Stromovka Stádlec; 

16. 6.  DĚTSKÝ DEN – na hřišti pod Hájky; 

29. 6.  HASIČSKÁ SOUTĚŽ „O pohár starosty okrsku Stádlec“ v požárním sportu; 

5. 7. 8:00 EXKURZE DO PIVOVARU  - pivovar Budvar České Budějovice. 
zdroj: Kalendář kulturních a sportovních akcí http://www.stadlec.eu/fck_userfiles/Akce_20191.pdf 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA   
V červnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všem jubilantům blahopřejeme! 
Zdroj: matriční úřad Stádlec 

STALO SE V KVĚTNU 

30. dubna se v našich obcích, jako již tradičně, pálily 
čarodějnice a stavěly máje.  Fotky z pálení čarodějnic ve 
Starém Sedle zaslala paní Gabriela Švadlenová a ze 
stavění máje tamtéž pan Josef Zíka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 11.5.2019 pořádalo SDH 
Slavňovice okrskovou soutěž, která 
se konala na hřišti pod Hájky. 
Celkem se zúčastnilo 5 družstev 
dětí – po dvou družstvech SDH 
Slavňovice  
a Rataje a jedno družstvo z SDH 
Křida, všechny děti dosáhly 
krásných výsledků. Dále přijela 2 
družstva žen a 6 družstev mužů. Z 
můžu se na prvním místě umístilo 
družstvo SDH Stádlec, jako druzí 
byli hasiči z Křidy a na třetím z 
Dobronic. Z žen byly na prvním 
místě Rataje. Slavňovické ženy 
obsadily druhé místo.  

Text a foto: Olga Hořejší 
                   
FOTBALOVÉ JARO 

      V neděli 5. května 2019 proběhl již 4. přátelský zápas mezi ženami a muži, fanoušky 
stádleckého fotbalu. Toto utkání je plné emocí a vtipu a proto je velmi oblíbené i diváky, kteří 
přišli sportovce podpořit i za nepříliš příznivého počasí. Zápas byl napínavý od začátku do konce, 

� paní Božena Kubů               ze Stádlce – 80 let 

� pan Jan Šindelář                  ze Stádlce – 71 let 

� paní Miluše Némethová      ze Stádlce – 67 let 

� paní Marie Süsmilichová     ze Stádlce - 64 let 

� pan Jaroslav Hořejší        ze Slavňovic – 64 let 

� paní Eva Marešová   ze Starého Sedla – 61 let 

� pan Miroslav Kouba       ze Slavňovic – 60 let 



v rozhodující chvíli pomohl hlavnímu rozhodčímu i videozáznam. Bohužel došlo i k jednomu 
zranění a tímto všichni přejeme brzké uzdravení. 

     Jarními zápasy pokračují i soutěže 
starší a mladší přípravky a mužů. Starší 
přípravka vybojovala ze 6 zápasu tři 
výhry, 1 remízu a bojuje o prvenství ve 
skupině. Mladší přípravka ve skupině  
o 1. místo vybojovala zatím 1. výhru, 
ještě tři zápasy jí čekají.  Tato skupina  je 
velice vyrovnaná a těžká. Naši mladí 
fotbalisté často prohráli ve vyrovnaném 
zápase pouze o jediný gól. Nejmladší 
fotbalisté ročníků 2012 a mladší odehráli 
dva miniturnaje, kdy soupeřem jim byla 
vždy Kardašova Řečice a Dražice. Tyto 
dva turnaje vyhráli. Dále se zúčastnili 
turnaje ve Větrovech. Tento již tradiční turnaj je vyhlášený a účastní se ho vždy 16 týmů. Mimo 
jiné ligové týmy jako je Bohemians 1905, Dynamo České Budějovice dále pak Pelhřimov,  
Blatná, Veselí nad Lužnicí, Soběslav atd. Naši mladí fotbalisté se v základní skupině utkali 
s Bohemians 1905, které podlehli  5:0. Prvenství vybojoval tým SKP České Budějovice.  Naši  
v turnaji vybojovali 12 místo. Na měsíc červen jsou pro mladší a starší přípravku naplánované 
turnaje v Želči a dohrávají se poslední zápasy ve skupinách. Nejmladší čeká turnaj v Kardašové 
Řečici a ve Stráži nad Nežárkou. Tréninky probíhají vždy v pondělí a ve středu od 17:00 hodin na 
hřišti pod Hájky.  Zápasy mužů jsou poznamenány stále velkou marodkou. Z 8 zápasů jsme 
vybojovali pouze 4 remízy. Do konce sezóny zbývají odehrát dvě kola. Dále se začíná realizovat 
projekt stavebních úprav a výstavba nového sociálního zařízení v kabinách na hřišti, za což 
městysu Stádlec děkujeme, jakožto i za sečení trávníku na hřišti.  

Text a foto: Vítězslav Kouba 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 

Vyšetření očí 

Mateřská škola se opětovně v letošním roce zapojila do projektu preventivního vyšetření zraku, 
které provádějí zdravotní pracovníci společnosti Prima Vizus. Vyšetření je bezkontaktní, provádí 
se jednoduchým způsobem, který je pro děti velmi komfortní. Tímto vyšetřením lze jednoduše  
a včas zachytit oční vada. Zvláště v předškolním věku je toto vyšetření významné, kdy u 
včasného záchytu je vysoká šance na úplnou korekci dioptrické vady a eliminaci případných 
komplikací (např. tupozrakost, zhoršené prostorové vnímání.). Vyšetření se obvykle účastní 
kolem deseti dětí a podařilo se i včas zachytit oční vady.  Výsledky s případným odesláním ke 
specialistům jsou rodičům předávány v zalepené obálce. Oční vyšetření se doporučuje provádět 
každoročně.                

                                                                                                       Text: Pavlína Véle  
Zápis do 1. ročníku ZŠ Stádlec 
Pro školní rok 2019/20 se konal zápis do 1. ročníku ZŠ v úterý 2. dubna 2019                      
Z celkového počtu 5 dětí, které se k zápisu dostavily, bylo ve třech případech o přijetí rozhodnuto,     
v jednom případě bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky a v jednou případě bylo správní 
řízení přerušeno. 

Zápis do mateřské školy Stádlec 
Pro školní rok 2019/20 se konal zápis do 
naší  MŠ 13. května. Zapsáno bylo celkem 
5 dětí. 
 
Ukliďme Česko – ukliďme svět 2019 
Již třetím rokem se naše škola připojila 
k celosvětové akci. Letos jsme uklízeli  
v úterý 9. dubna. Jak úklid probíhal? Ke 



14 žákům školy a jejich pedagogickému doprovodu (3) se připojil jeden rodič s dítětem z naší 
MŠ. Uklízel se asi kilometrový úsek Oltyňského potoka od fotbalového hřiště proti proudu. 
Kárka, pneumatiky, matrace, staré hrnce ... to byly naše hlavní úlovky. Počasí přálo, ale i tak jsme 
byli zdatně zmazáni a uondáni. 

Sázení keříků  
Školáci uklízeli v dubnu Oltyňský potok a v MŠ 
v dubnu se zase vysazovaly keříky. Celkem  
šest keříků rybízů a angreštů se stalo základem 
naší budoucí malé biozahrady. Kromě toho, že 
již druhým rokem pěstujeme zeleninu a bylinky, 
se letos část naší krásné kopretinové louky 
neseče. 

Co nás čeká v nejbližší době? 
Divadelní představení pro školáky v Táboře – 
Pipi Dlouhá punčocha – 3. června. 

Školní výlet pro MŠ i ZŠ do Přírodovědného muzea Semenec v Týně nad Vltavou – 5. června.  

Školní výlet pro MŠ i ZŠ do Záchranné stanice Ochrany Fauny ČR v Hrachově 11. června. 

Co nás čeká v novém školním roce? 
Naše škola opět podala žádost o financování některých aktivit v následujících letech a opět byla 
naše žádost úspěšná.  Po ŠABLONÁCH 1, to budou ŠABLONY 2. Od září by se měly 
rozběhnout aktivity jak v MŠ  tak v ZŠ, které nebudou obec, školu ani rodiče stát ani korunu. 

V MŠ bude po dobu 17 ti měsíců pracovat školní asistent, který bude pomáhat pedagogickému 
sboru. Dále se bude realizovat 8 projektových dnů - především  mimo Stádlec a kolem 50 000,- 
Kč bude vyčleněno na nákup vybavení a pomůcek. 

V ZŠ budou aktivity směřovat na pokračování školních klubů a to po dobu 2 let /Klub doučování, 
Klub zábavné logiky a deskových her/. Nově bude pracovat po dobu dvou let Klub komunikace 
v cizím jazyce – AJ. I školáky budou čekat projektové dny – celkem 12x po dobu dvou let a to 
opět převážně mimo Stádlec. Další novinkou bude zakoupení 10 ks notebooků resp. tabletů do 
výuky. Na nákup pomůcek a vybavení by mělo být k dispozici cca 160 000,- Kč.  

                                                                                                  Mgr. Vladimír Doležal, ředitel školy 

NAPSALI NÁM 
I ve Stádlci žijí senioři aktivně. Nejen křížovky, knihy, divadlo, kino, procházky, ale i studium. 
Dva zdejší občané – pan Antonín Maňák, který je ve svých 92 letech zároveň jedním z nejstarších 
studentů univerzity a pan Josef Jindra, letos zdárně ukončili studium virtuální univerzity třetího 
věku při Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze 17.5. slavnostní promocí. Připojíte se také vy 
ke studiu? Blahopřejeme! 

Text: MUDr.Aloisie Oulická 

INFORMACE 

Vážení občané, informuji tímto, že městys Stádlec se připojí k výzvě SMO ČR a SMS ČR a dne 
1. 6. vyvěsí na budově úřadu černý prapor, jako vyjádření piety, která symbolizuje hluboké 
politování tragické události a vyjádření sounáležitosti s obcí Dražůvky a rodinou tragicky 
zemřelého místostarosty této obce. Pan místostarosta byl jako tzv. nezúčastněná osoba povolán 
Policií ČR k případu porušování sousedského soužití občanem v dané obci. Ten však na blížící se 
skupinu osob bez varování vystřelil a smrtelně zranil místostarostu obce. Den 1.6. je dnem pohřbu 
pana místostarosty. 
 
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 


