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ODEŠEL HASIČ TĚLEM I DUŠÍ! 
V pátek 2. 8. 2019 jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým 
starostou SDH Stádlec a okrsku Stádlec panem Stanislavem 
Kosobudem.  
Slávek, jak jsme mu všichni říkali, byl duší společenského dění   
a neúnavným a obětavým organizátorem mnoha akcí hasičských, 
šipkařských i obecních. Nechyběl na žádném masopustu nejen  
ve Stádlci, ale neváhal jezdit také do okolních obcí, třeba až do 
Milevska, aby i tam měl Stádlec zastoupení. Pravidelně jsme se s ním 
mohli setkat při příchodu na pouťovou zábavu nebo šipkařský či obecní 
ples, kdy sedával u vchodu s pokladničkou. Nikdy mu nebylo zatěžko 
vypomoci, přestože jeho zdraví nebylo nejlepší.   

Ze své funkce starosty SDH neprotěžoval jen ten „svůj sbor“, ale pomáhal i ostatním s pořádáním 
výročních schůzí a soutěží okrsku. Jeho rajón sahal až k Bechyni. Do poslední chvíle se svým 
povinnostem věnoval s plným nasazením.  
Tento měsíc, 9. září by Slávek oslavil 69 narozeniny. Už se jich, bohužel, nedožil. 

Čest jeho památce! 

Ing. Milan Kelich 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA   
V září oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 

 

 

 
 
 
 

V červenci rozšířili řady našich občanů noví občánci. Paní Kateřině Průšové se narodila dcera 
Nellie a paní Martině Krátké syn Tom. 
Maminkám i tatínkům gratulujeme a Nellince a Tomovi přejeme hodně štěstí do života. 

 

� paní Božena Landová z Křídy         87 let 

� pan Jaroslav Hořejší ze Stádlce       82 let 

� pan Josef Heřmánek z Křídy          80 let 

� pan Jaroslav Ťoupal ze Starého Sedla  72 let 

� pan Miloslav Jírovec ze Stádlce    69 let 

� paní Eva Švadlenová ze Stádlce  64 let 

Všem jubilantům blahopřejeme! 
Zdroj: matriční úřad Stádlec 



PŘIPRAVUJE SE NA ZÁŘÍ 

 7.  9.  14:00 Sousedské posezení s muzikou, harmonikáři a Rentgen – pořádá SDH Staré Sedlo; 
21. 9.  21:00 Pouťová zábava, hraje skupina FANTOM, pořádají Sokol Stádlec, SDH Stádlec  

            a městys Stádlec, v neděli pouť ve Stádlci; 
25. 9. 17:00 Zasedání zastupitelstva městyse Stádlec; společenský dům Slavňovice; 
28. 9.   Koloběžkové závody ve Stádlci, pořádá SDH Stádlec. 

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

PRÁZDNINOVÁ OHLÉDNUTÍ 

Ohlédnutí za fotbalovou sezónou 2018/19.  
Družstvo mužů hrající III. třídu okresu se v soutěžním ročníku umístilo na 10 příčce. Sezóna byla 
poznamenána velkým počtem zranění. Věříme, že následující ročník bude v tomto ohledu 
mnohem pozitivnější. Starší přípravka obsadila ve své skupině o 11. – 19 místo krásné druhé 
místo. Dále se starší účastnili turnaje v Želči, kde obsadili 6 místo z 12 týmů.  Mladší přípravka 
skončila ve skupině o 1-10 místo ve druhé polovině tabulky. Předpřípravka neboli minipřípravka 
odehrála v červnu přátelské utkání s týmy Kardašova Řečice a Dražice, kdy obě dvě utkání 
vyhrála. Na našich mladých fotbalistech je vidět neustálé zlepšování a pokroky. Do sezóny 
2019/20 jsou přihlášeny týmy mladších žáků, starší přípravky, mladší přípravky a aktivně budou 
trénovat a hrát přípravné utkání děti ročníků 2013 a mladších. V měsíci červenci měli všichni 
fotbalisté TJ Sokola Stádlec pauzu. Letní příprava začíná tradičním turnajem „Memoriálem 
bývalých fotbalistů TJ Sokola Stádlec“, který se konal 27. 07.2019. Účastníci turnaje byli domácí 
tým, Sudoměřice u Bechyně, Opařany a Červený kůň z Tábora. 03. 08. 2019 se odehrál na hřišti 
v Opařanech další turnaj, kdy TJ Sokol Stádlec obhajoval vítězství z minulého roku. To se však 
nepodařilo a obsadili jsme třetí příčku.  Předposlední červnový víkend na hřišti Pod Hájky patřil 
malé kopané, kdy se zde konal nultý ročník „Platan cup“ účastníky byly: domácí měly dva týmy, 
Milevsko, výběr fotbalistů Jana Kodada a TJ Opařany. Turnaj ovládl tým Honzy Kodada. O 
občerstvení se postaral formou pečeného selátka Vladimír Hořejší, za což mu patří dík. Další 
turnaj následoval 6. 07. 2019 a to souběžně hraný turnaj v nohejbale a ve stolním tenise. Nohejbal 
ovládl tým ve složení Kodad, Hořejší, Samec a stolní tenis pak vyhrál Patrik Andráš. V srpnu 
začíná již zmíněná letní příprava, kdy děti budou trénovat dvakrát týdně, naplánované jsou i 
přípravné zápasy a turnaje. Muži trénují jako tradičně každý pátek od 18:00 hodin. Pro muže 
začala sezóna 25. 08. 2019 v Košicích, kdy jsme smolně prohráli 0:1.  Pro děti pak začíná sezóna 
pro přípravky souběžně 01. 09. 2019 a mladší žáky 29. 08. 2019 v Želči. Všichni příznivci sportu 
jsou na hřiště Pod Hájky srdečně zváni.  

Text: Vítězslav Kouba 

Hasičská soutěž 
Poslední červnovou sobotu patřilo náměstí ve Stádlci již tradičně 
hasičům. Již poněkolikáté se konala soutěž "Pohár starosty 
hasičů Stádlec". Soutěže se zúčastnilo 11 soutěžních týmů z 
okolí včetně dětí. Soutěž žen vyhrálo družstvo z Bechyně před 
družstvem z Oltyně a družstvem Slavňovice. V soutěži mužů 
suverénně vyhrálo1.místo domácí družstvo Stádlec, na 2. místě 
bylo družstvo Oltyně I. a 3. místo obsadilo družstvo Oltyně 
II.  Věříme, že starosta stádleckých hasičů měl radost, že pohár 
zůstal na domácí půdě. Dále předvedli své hasičské 
dovednosti mladší žáci (1. místo Oltyně, 2. místo Křída, 3. místo 
Slavňovice) a starší žáci z Oltyně. Poděkování patří všem, co se podíleli na přípravách soutěže, 
zúčastněným týmům a zároveň i návštěvníkům za podporu svých sborů.  

Text a foto: Dita Jírovcová 
 

V sobotu 17.8.2019 se konal již 8. ročník traktoriády Dráchov 2019. Této akce se již po 
několikáté zúčastnil náš spoluobčan pan Jaroslav Anděl se svým strojem ZETOR 25A. V letošním 
ročníku se panu Andělovi podařilo ve velmi početné skupině soutěžících obhájit první místo  
v couvání s válcem. Zachoval klidnou hlavu a ve druhé disciplíně couvání slalomem se umístil na 
druhém místě s časem 29,30 vteřin. Jízda pralesem byla velmi náročná, neboť stroje před ním 



zanechaly trať rozbahněnou. Pan Anděl předvedl se svým Zetorem precizní jízdu, obzvláště cit 
pro jízdu bahnitým terénem. Bohužel letos cílovou páskou projel těsně za těmi nejlepšími. Po 
vyhlášení výsledků a převzetí drobných, ale krásných cen, nezbývá poznamenat, že se určitě 
můžeme těšit na příští ročník a další obhajobu. 

Text: Kristýna Andělová 

SEMINÁŘ „KOTLÍKOVÉ DOTACE“ 
Dovolujeme si pozvat občany na seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí  
z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III", který je určen pro 
zájemce o výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných 
domech.  Seminář se uskuteční ve středu dne 04. 09. 2019 od 16:00 hodin ve Velké zasedací 
místnosti Městského úřadu Tábor, budova Úřadu práce (3. patro), Husovo náměstí 2938, Tábor. 
Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory na výměnu zdrojů 
tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v rámci kotlíkových 
dotací v Jihočeském kraji. Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského 
kraje, kteří budou kotlíkové dotace přímo administrovat. 
Více informací získáte na: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz 

Ing. Václava Válková 
Krajský ú řad Jihočeského kraje 

HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA A PLYN 
Ve dnech 22. 10. a 24. 10. 2019 proběhne v obci hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva a plyn. 
Cena kontroly kotle na tuhá paliva – 1.250,-Kč, kotle na plyn 1.550,- Kč, kontrola spalinové cesty 
600,-Kč. Kontroly provádí firma TPT Servis s.r.o.  u kotlů značky: Aeromechanika Lhenice, 
Atmos, Buderus, Dakon, Kovarson, OPOP, Rojem, Verner, Viadrus, Viessmann, kotle zaniklých 
výrobců či domácí výroby. Zájemci si můžou službu objednat na tel. č. 734 442 762. Více info na 
www.ptpservis.cz.  

POZVÁNKA NA PŘEDSTAVENÍ KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV. 
Zveme vlastníky zemědělské půdy v k.ú. Křída, Slavňovice, Stádlec a Staré Sedlo na informativní 
schůzku se zástupci Státního pozemkového úřadu. Schůzky se budou konat: 

- s vlastníky zemědělské půdy v k.ú. Stádlec a Staré Sedlo dne 11. 10. 2019 v 17:00 hod.; 

- s vlastníky zemědělské půdy v k.ú. Křída a Slavňovice dne 18. 10. 2019 v 17:00 hod. 

Rád bych předeslal několik informací: 

- vlastníkům  zem. půdy o výměře více jak 1 ha bude zaslána pozvánka (pozvánku také najdete na 
webu a facebooku městyse). Vlastníky s nižší výměrou obesíláni nebudou. Není to z důvodu, že 
bychom jimi pohrdali, nebo že jejich souhlas není zapotřebí. Jsou samozřejmě stejně důležití, jako 
ti velcí.  Ale jen v k. ú. Stádlec je takovýchto vlastníků 570, někdy se jedná o zemědělskou půdu 
typu oplocené zahrady u domu o různých výměrách (i jen několika arů), kterých se KoPÚ  
v podstatě nedotknou a kapacita sálu na takovéto množství není připravena (na schůzce budou 
samozřejmě vítáni i ti, kterým pozvánka zaslána nebyla, ale problematika KoPÚ je zajímá); 

- pozvání bylo z důvodu kapacity sálu restaurace rozděleno nadvakrát z toho důvodu, aby jednání 
bylo komfortní, sál nebyl přeplněn a informace o pozemkových úpravách se tak mohlo dozvědět 
maximum vlastníků; 

- samozřejmě termín uvedený pro Stádlec a Staré Sedlo mohou využít i vlastníci pozemků ve 
zbývajících katastrech, pokud jim termín bude vyhovovat lépe; 

- podrobné informace o provádění pozemkových úprav 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 nebo na webu Státního pozemkového úřadu: 
https://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy-a-tvorba-krajiny ;   

- věříme, že každý vlastník má zájem na tom, aby jeho pozemky byly přístupné z veřejné 
komunikace, byly řádně a v celé výměře obdělávány pachtýřem a byly „očištěny“ od ploch, které 
nelze zemědělsky využívat (mokřady, strouhy apod.). Toto by měly KoPÚ zajistit. Garantuji 



Vám, že stát a městys Stádlec je připraven kompenzovat svými zemědělskými pozemky 
požadavky soukromých vlastníků; 

- a úplně na závěr a po několikáté opět zdůrazňuji, že nic není povinné, direktivní, záleží na 
vlastnících, jak chtějí mít svůj majetek v pořádku, pod kontrolou a jak s ním chtějí v budoucnu 
nakládat. Není to výmysl starosty, nebo zastupitelstva, jen máme tu odvahu, chuť  
a možnost se přidat ke stovkám obcí, tisícům vlastníků a prozíravých zemědělců, kteří po dobu 
25-ti let co se pozemkové úpravy realizují, dávají do pořádku své majetky a pomáhají naší 
krajině. Čtyři zastupitelé (Kelich, Doubek, Capouchová a Švadlenová) se účastnili celostátní 
konference o pozemkových úpravách. Všichni vám rádi odpovíme na dotazy nebo se s vámi 
podělíme o svůj názor na problematiku pozemkových úprav.  

Více na http://www.stadlec.eu/aktuality-obce/ a facebooku městyse Stádlec. 

KALENDÁŘ NA ROK 2020 
Na přepážce Pošty-Partner lze zakoupit stolní kalendář na rok 2020. Kalendář obsahuje historické 
fotografie obcí Táborska, včetně Stádlce, který je reprezentován fotografií SDH z roku 1912.  

PODĚKOVÁNÍ  
Děkujme manželům Ivaně a Rudolfovi Bartovým za sponzorský dar 3.000 Kč naší organizaci. 
Moc si toho vážíme. Přejeme vám pevné zdraví a radost z vnoučátek.  

Členové SDH Stádlec 

ZAČÍNÁME – INFORMACE Z MŠ A ZŠ STÁDLEC 
Prázdniny uběhly jako voda a opět tu máme nový školní rok. Školka i škola se otvírají v pondělí  
2. září. Ve škole bychom měli přivítat 20 školáků ve všech pěti ročnících. Prvý týden proběhne 
bez odpoledního vyučování, prvý den ve škole bude „výuka“ jen krátká – přivítání, seznámení se 
školním řádem a s rozvrhy, přihlášky do družiny a ke stravování, informace o klubech. Oběd bude 
již od 11 hodin. Družina opět ve stejném režimu – ráno od 6 hodin, odpoledne do 16 hodin. Ve 
školce se těšíme na 21 školčat.  Zde opět beze změn – provoz od 6.00 do 16.00 hodin.  Cena 
poplatku za MŠ bude od září činit 200 Kč, tak jak bylo avizováno již v minulém zpravodaji. 
Personálně se v MŠ a ZŠ Stádlec nic nezměnilo. Pouze vychovatelka ŠD v ZŠ bude navíc 
vykonávat v MŠ činnost školního asistenta v dopoledních hodinách. Poslední srpnový týden se 
započalo s čerpáním fondů z nové dotace – objednáno bylo 5 ks notebooků a 8 ks tabletů pro 
výuku žáků školy.  

V mateřské škole se pokračovalo 
v modernizaci – po zateplení, 
vzduchotechnice, nových kobercích, 
vymalování v loňském roce přišly letos 
na řadu i další prostory.  Kompletní 
rekonstrukcí prošly prostory sprchy, 
novým nábytkem byl vybaven sklad 
pomůcek, rekonstrukcí prošly 
žákovské WC u jídelny  
a přilehlá šatna, odvětrávacími 
komínky byly vybaveny střešní 
prostory v MŠ.   

Pohodový začátek školního roku přeje rodičům, dětem i kolegům Vladimír Doležal - ředitel 
 

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 


