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DOBRÁ ZPRÁVA NA ÚVOD
Vážení spoluobčané.
Není to tak dávno, co jsem se ve Stádlci zapovídal s panem Maňákem a ten mi povídal kromě jiného přibližně
toto: „Starosto, je dobře, že děláte ten Zpravodaj, jenom ty tvoje úvodníky, to je samá výtka, stížnost
a peskování. Ale vždyť se tady dějí i dobré věci, ne jenom ty špatné. Nemohl bys tam dát taky někdy nějakou
dobrou zprávu?“
Tak jsem se nad tím zamyslel a uvědomil jsem si, že pan Maňák má pravdu. Špatných a ještě horších zpráv
slyšíme a čteme každý den více než dost, tak jsem se rozhodl, že se pokusím každý Zpravodaj začít nějakou
pozitivní zprávou. Nuže:
 Dobrá zpráva číslo jedna je, že se s přispěním dotace z programu Podpora oprav a rekonstrukcí místních
komunikací Jihočeského kraje podařilo vybudovat zpevněnou cestu v Dolíšce ve Starém Sedle. Až budou
osazeny sloupy veřejného osvětlení, dojdou občané pohodlněji a bezpečněji na autobusovou zastávku.
 Druhou dobrou zprávu nám zaslala Jana Vilímová a je o tom, že naši ŠIPKAŘI ZAHÁJILI V DRUHÉ LIZE
VÍTĚZNĚ! Více informací se dočtete v rubrice Stalo se.
 Další dobrá zpráva je, že pan Mareš ze Starého Sedla dobrovolně a zdarma natřel místní kapličku. Takový
čin si jistě zaslouží poděkování a úctu.
 A myslím si, že mezi dobré zprávy by se dalo počítat i to, že máme výborné ohlasy na nové workoutové
hřiště, které je hojně využívané jak našimi občany, tak i lidmi z okolí.
Jak je vidět, pan Maňák měl pravdu, i dobrých zpráv se najde dost. Pokud by vás, vážení spoluobčané, napadly
další dobré zprávy, o které byste se chtěli podělit, dejte nám vědět, rádi je zveřejníme.
Ing. Milan Kelich, starosta

INFORMACE PRO MAJITELE LESA
Jihočeský kraj nabízí všem vlastníkům lesů na území Jihočeského kraje využití dobrovolných hasičů k výsadbě
nových dřevin pro zalesnění holin po těžbě kůrovcového dřeva. Pomoc bude poskytována při podzimní výsadbě
v říjnu a následně v jarním období (březen - květen).
Pomoc je určena především obcím a vlastníkům lesa, kteří z objektivních důvodů mají se zajištěním výsadby
problémy (např. starší lidé).
První termín pomoci při výsadbě je pátek 18. 10. 2019 odpoledne a sobota 19. 10. 2019. Další termíny budou
přizpůsobeny dle dohody se zájemci.
V případě zájmu vlastníci lesa požádají na úřadě městyse nejpozději do 14. 10. 2019 o pomoc při výsadbě lesa
s uvedením:
- termínu a místa výsadby dřevin;
- požadovaného počtu osob na výsadbu;
- čas a místo shromáždění;
- jméno a spojení na organizátora výsadby.
Sazenice a nářadí musí zajistit vlastník lesa! Konkrétní organizace pomoci při zalesňování bude řešena
zástupcem KSH ČMS s organizátorem výsadby uvedeným na žádosti.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V říjnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
 pan Ing. Karel Kosobud z Křídy

80 let

 pan František Heřmánek ze Stádlce

78 let

 paní Blanka Fořtová ze Stádlce

76 let

 paní Marie Fáberová ze Starého Sedla

73 let

 paní Marie Labohá ze Stádlce

73 let

 pan Jan Čížek ze Stádlce

72 let

 paní Božena Cihlářová z Křídy

70 let

 paní Marta Nápravová ze Starého Sedla

68 let

 pan Jan Marek z Křídy

67 let

 paní Marie Hořejší ze Stádlce

62 let

 paní Alena Kratochvílová ze Slavňovic

61 let

 paní Irena Hoffmanová ze Stádlce

61 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Zdroj: matriční úřad Stádlec

STALO SE
Sousedské posezení Ve Starém Sedle
V sobotu 7. 9. 2019 proběhlo na návsi ve Starém Sedle sousedské
posezení. Odpoledne k tanci a poslechu zahráli harmonikáři a večer
vystoupila kapela Žlutý Fijalky a Rentgen. Pro děti byl připraven
skákací hrad. I za nepříznivého počasí se na návsi sešlo několik
desítek lidí.
SDH Staré Sedlo děkuje všem, kteří přišli a za rok opět na viděnou.
Text a foto: Gabriela Švadlenová

Den s koňmi
Dne 8. 9. 2019 se
konal ve Starém
Sedle již 6. ročník
Dne dětí s koňmi.
Díky
hezkému
počasí se sešlo
rekordních 50 dětí
ze širokého okolí.
Kromě ukázek jezdeckého sportu měly děti k dispozici 9 her,
ve kterých soutěžily o sladkou odměnu. Na závěr se rozdávaly
ceny za nejhezčí obrázky a poté se všechny děti mohly svézt
na koních. Vřelé díky patří členům JK Chadeva a také městysu
Stádlec. Již se těšíme na příští ročník a všechny fotky
zúčastněných dětí lze shlédnout na facebooku Pony Cross.
Text: Irena Průšová

Šipkaři zahájili v druhé lize vítězně
V sobotu 14. září byla zahájena sezóna šipkařů. Stádlecký tým se na svůj první zápas vypravil do Tučap, kde
svedl velmi vyrovnaný souboj, který nakonec zvládl a svůj první zápas v druhé lize vyhrál! Svojí výhrou tak
potěšili nejednoho fanouška. Každý zápas bude velmi těžký, tak se společně můžeme z tohoto úspěchu radovat
a popřát našim borcům, ať se daří i nadále!
Text: Jana Vilímová

Pouťová zábava
V sobotu 21. 9. 2019 uspořádal SDH Stádlec spolu s TJ Sokol Stádlec a městysem Stádlec tradiční Pouťovou
zábavu. Tentokrát pořadatelé pozvali oblíbenou kapelu Fantom z Milevska, což se ukázalo jako velmi dobrý
nápad. Sál Stádlecké restaurace, který poslední dobou o pouťové zábavě zel prázdnotou, byl naplněn téměř
k prasknutí nejen místními, ale i fanoušky Fantomu ze širšího okolí. Kapela hrála skvěle, atmosféra byla
vynikající a spokojeni byli jak návštěvníci, tak i pořadatelé. Jak se zdá, sázka na kvalitu se opravdu vyplácí!

Fotbal na vesnici.
Mnoho let se u nás ve Stádlci říkalo, že se tu nic fotbalového neděje. Soutěž hráli pouze muži a ti se potýkali
vždy s nedostatečným počtem hráčů. Fotbal je tu spolu s hasiči obcí – městysem vždy dobře hodnocen. Kdysi
v jednom ze zpravodajů nás pan starosta trochu nadzvedl, přišla naše odpověď a dnes! Vezměte si Bechyni cca.
5000 obyvatel, muži hrají soutěž jako Stádlec a v dalších kategoriích máme současně tři dětská družstva.
Smekám před našimi trenéry, kteří se 3x týdně věnují výchově našich budoucích fotbalistů.
Nerostou zde jen fotbalisté pro Stádlec a do
mládežnického procesu se zapojily i úřady obce
Opařany a Řepeč a finančně podporují mládež u
nás. Jsme soupeři chváleni za krásné prostředí
při fotbale, v létě stín a nádherný trávník.
Zbývá jen poděkovat lidem, kteří tuhle změnu
ve Stádlci udělali v čele s panem Koubou a
panem Kodadem a dalšími trenéry mládeže
panem Petrákem, Kadlecem, Pražmou, Cihlářem
a panem Hořejším. Můžeme tedy říct, že fotbal
ve Stádlci je a bude dál. Je to krásné sledovat ty
prcky, kteří za gól i v tréninku jsou vděční a
mají upřímnou radost. Je to těžké srovnání hrát
s týmy Táborska, Soběslavi a Veselí ale i s těmito týmy se snažíme držet krok.
K utužení kolektivu a správné party jsou pořádány soustředění, zimní a letní. To poslední proběhlo od 13. do
15. 9. v kempu UK Praha v Horním Poříčí. A za to, že si opět mohly děti užít krásné prostředí, vděčíme také
sponzorům - CK Stavby, firma Bauer, zahrádkáři ze Stádlce a Zbyněk Kodad a Stanislav Grela. I díky těmto
iniciativám se daří fotbal udržet i pro příští generace. Jako předseda TJ Sokola Stádlec děkuji všem, kteří se na
tomto podílejí a pomáhají.
Text: Jiří Samec
Poznámka: K poděkování za dobrou práci všem, kteří se obětavě ve svém volném čase věnují práci s mládeží, i
těm, kteří se podílejí na rozvoji sportu v našich obcích, se připojuje také vedení městyse Stádlec.

VÝSTAVA BETLÉMŮ 2019
I v letošním předvánočním období plánujeme výstavu betlémů, proto prosíme všechny občany, kteří mají doma
zajímavý betlém a jsou ochotni jej zapůjčit, aby tak bez obav učinili, na Vánoce vám ho v pořádku vrátíme.
Dále prosíme všechny dámy se šikovnýma rukama, aby se opět zapojily do tvorby našeho „Stádleckého
háčkovaného betlému“. Betlém sklidil v loňském roce velký obdiv a uznání všech návštěvníků a bylo by moc
hezké, kdyby se jej povedlo v letošním roce o něco rozšířit. Rozpis pro háčkování je k dispozici na úřadu
městyse.

ZVEME VÁS ZA KULTUROU A SPORTEM
06. 10. 16:00
11. 10. 17:00
12. 10.
18. 10. 17:00
01. 11. 19:00
02. 11. 14:00
16. 11.
29. 11.
01. 12. 16:00
11. 12. 17:00
15. 12.
31. 12.

Fotbalový zápas TJ Sokol Stádlec vs Makov - Hůrka
Komplexní pozemkové úpravy - beseda se zástupci Státního pozemkového úřadu, sál Stádlecké
restaurace
Plamen - podzim 2019 v Hlavatcích - 2 družstva dětí z SDH Křída
Komplexní pozemkové úpravy - beseda se zástupci Státního pozemkového úřadu, sál Stádlecké
restaurace
„Válka, aneb jak dívky chtěly vládnout“, Divadelní spolek Tyl Neznašov, sál Stádlecké
restaurace, vstupné předprodej na úřadě 80,- Kč, na místě 100,- Kč
Fotbalový zápas TJ Sokol Stádlec vs Bechyně
Vzpomínková akce k 30. výročí sametové revoluce, slavnostní odhalení pomníku obětem
holocaustu, večerní kinokavárna ve Stádlecké restauraci, začátek akce bude upřesněn
Posezení se seniory, zahrají Koláříci, bohaté občerstvení, sál Stádlecké restaurace
Rozsvícení vánočního stromu ve Stádlci
„Česko zpívá koledy“, sál Stádlecké restaurace
Zájezd do Českých Budějovic na Českou mši vánoční, Jihočeská filharmonie, koncertní síň
v kostele sv. Anny, návštěva vánočních trhů.
Silvestrovské posezení ve Stádlecké restauraci

ZE ZŠ A MŠ STÁDLEC OBRAZEM
Letošní školní rok se rozběhl 2. září, ve školce
jsme přivítali 21 dětí a ve škole přivítal plnou
třídu dvaceti školáků tradičně pan starosta Ing.
Kelich.
Co se týká čerpání dotací, tak můžeme
informovat, že dotace ze šablon 1, kterou ZŠ
a MŠ získala a čerpala v letech 2017 až 2019,
byla v celé částce 433 504 Kč využita. Z této
částky bylo využito cca 115 tisíc na pořízení
nového nábytku a školní pomůcky.
Nová dotace z MŠMT (opět z Operačního
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání)
dorazila na účet 3. 7. 2019 a to ve výši 775 879
Kč. Z této částky jsme již v srpnu pořídili do
výuky ve škole 5 ks notebooků a 8 ks tabletů.
V září začala pracovat v mateřské škole nová
školní asistentka a 24. 9. se celá MŠ i ZŠ
vypravila do Muzea Semenec v Týně nad
Vltavou, kde byl pro nás připraven
celodopolední program s tématy Půda – život
v půdě a Tajemství medu (O včelách).
Více na fotografiích.
Text a foto: Mgr. V. Doležal

RETRO KOUTEK
Vážení přátelé. Máte doma, ve sklepě či na půdě věci, oblečení, knihy, noviny, prostě jakékoli předměty, které
jsou typické pro padesátá až osmdesátá léta? Plánujeme u příležitosti 30. výročí sametové revoluce uspořádat
malou výstavu, která by nám všem připomněla, jak se tehdy žilo a budeme velice rádi, pokud nám cokoli
zapůjčíte. Vše po výstavě v pořádku vrátíme!
Členky Výboru pro kulturu

INFORMACE ÚŘADU
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.
Svoz domovního odpadu
Firma Rumpold s. r. o. oznamuje, že od 30. 9. 2019 bude ve Stádlci a okolí provádět svoz domovního
odpadu každý čtvrtek.

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.

Kontakty na úřad městyse:
Příspěvky do zpravodaje a web:
Webové stránky městyse:
Městys Stádlec i na Facebooku:
Kontakty na starostu městyse:

obec.stadlec@seznam.cz, info@stadlec.eu, tel. 380 123 991
reporter@stadlec.eu
www.stadlec.eu
https://www.facebook.com/pages
starosta@stadlec.eu , tel. 606 300 313, 380 123 990

Webové stránky Základní školy a mateřské školy: http://zsmsstadlec.webnode.cz

