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Vážení spoluobčané, přátelé a milí kamarádi, 

nejprve mi dovolte všem moc poděkovat za 
zaslaná vánoční a novoroční přání, která mi 
udělala opravdu radost. 

Před několika dny jsme přivítali nový rok a 
nové desetiletí. Městys Stádlec do roku 2020 
vstupuje s novým oficiálním webem, jehož 
autorem je pan Adam Vrána, který přípravě 
a tvorbě webu věnoval spoustu času, který 
ve finále vysoce přesáhl smluvený rozsah 
práce. Tímto panu Vránovi děkuji za 
perfektní práci a velkou míru trpělivosti.  

Nový web nahradil stránky, které nám 
sloužily téměř deset let a bylo to na nich 
znát. Byly v mnoha ohledech již překonané. 
Nový web je svěží, moderní, bezpečný a 
umožňuje pohodlné hledání i z mobilů.  

Přechod ze starého na nový web probíhal 
mezi vánočními a novoročními svátky, trval 
několik dnů a proto je možné, že mohlo dojít 
ke ztrátě e-mailů zaslaných na e-mailové 
adresy městyse, případně na obecní adresy 
zastupitelů. Také v této době nebyl plně 
dostupný web obce na adrese 
www.stadlec.eu. Dnes je vše již plně funkční 
a všechny uvedené adresy opět fungují. Za 
potíže spojené se změnou webu se Vám 
tímto omlouvám.  

Diskuze se nově přesunula do diskuze na FB, 
kterou lidé najdete na odkazu 

 https://www.facebook.com/groups/diskuzes

tadlec/. Prosím, zapojte se do dění v našich 
obcích a posílejte své podněty, návrhy a 
připomínky.  

Co nás v tomto roce čeká? Především je to 
oprava silnice, kanalizace, chodníků a 
parkoviště kolem náměstí. Dále bychom rádi 
pokročili s přípravou vodovodu do obcí Křída, 
Hájky a Slavňovice. Do konce ledna máme 
v plánu podat žádost o dotaci a vyhlásit 
výběrové řízení na dodavatele. 

Nadále bude probíhat shromažďování žádostí 
vlastníků zemědělských pozemků o 
provedení komplexních pozemkových úprav. 

 

Ale nejenom prací živ jest člověk. V tomto 

roce nás samozřejmě čekají i příjemná 
společenská setkání na akcích, které pro vás 
připravují členky výboru pro kulturu a také 
naše spolky a zájmová sdružení. První z nich 

je Hasičský bál, následuje Ples šipkařů a 

zlatým hřebem zimní sezóny bude březnový 
jubilejní 10. ples městyse Stádlec.  

Zájezd do Prahy na muzikál Mefisto se 
přesouvá na 4. 4. 2020.  

Na všechny tyto akce jste srdečně zváni. 

Vážení přátelé, na tomto místě bych chtěl 
také poděkovat, a to za prvé svým kolegům 
ze zastupitelstva za obětavou a neúnavnou 
činnost ve prospěch našich obcí. Je to práce 
na úkor volného času, nelehká a mnohdy 
nevděčná, o to větší uznání si zaslouží ti, kdo 
jsou ochotni ji vykonávat.  

Mé poděkování náleží i všem členům a 
členkám výborů, jejichž práce je 
nezastupitelná, bez nich by to prostě nešlo. 

Můj velký dík patří také mým 
spolupracovníkům z úřadu městyse, kteří 
svou práci odvádějí opravdu dobře a těší se 
velké důvěře veřejnosti.  

Na závěr bych chtěl poděkovat vám, vážení 
spoluobčané, že nás zastupitele svojí účastí 
na věcech veřejných podporujete v naší 
činnosti. Děkuji vám za slova uznání, která 
jsou pro nás odměnou za dobře vykonanou 
práci a děkuji i za slova kritiky, která jsou 
pro nás důležitou zpětnou vazbou. Děkuji 
také za pochopení a trpělivost, protože ne 
vždy se vše povede na jedničku a člověk je 
tvor chybující.  

Nám všem přeji v tomto roce hlavně pevné 
zdraví, pohodu v osobním, rodinném i 
profesním životě, vstřícnost a ohleduplnost 
jeden k druhému. 

 

Ing. Milan Kelich, starosta

http://www.stadlec.eu/
https://www.facebook.com/groups/diskuzestadlec/
https://www.facebook.com/groups/diskuzestadlec/


SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  

V lednu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 Jarmila Hrušková ze Stádlce  83 let 

 Jarmila Samcová ze Stádlce 80 let 

 Růžena Fuková z Křídy  79 let 

 Danuška Fuková ze Slavňovic 74 let 

 Věra Buchcarová ze Stádlce 70 let 

 Stanislava Podsedníková ze 
Stádlce 

68 let 

 Jaroslava Jírovcová ze Stádlce 67 let 

 Vladimír Zaťko ze St. Sedla 63 let 

 Miroslav Hořejší z Hájek  62 let 

 

 

Všem oslavencům 

srdečně blahopřejeme! 
 

Zdroj: Matriční úřad městyse 
Stádlec

  
VÝSTAVKA  BETLÉMŮ  2019 

Pokud jste v adventním období navštívili úřad 
městyse Stádlec, mohli jste si zpříjemnit čekání a  
potěšit se výstavkou betlémů.  

Svoje betlémy i jiné další artefakty s vánoční 
tématikou pro tento účel ochotně zapůjčili místní 
občané. K vidění byly betlémy papírové, dřevěné, 
keramické, plastové, betlémy ze včelího vosku, 

z alabastru i z lávového  kamene. Jeden z betlémů 
byl dokonce vyroben přímo ve městě Betlémě. 
Krásné keramické betlémy, obdivuhodné výrobky 
jejích dětských pacientů, do výstavky zapůjčila 
DPN Opařany.  

Místní specialitou je „Stádlecký háčkovaný 
betlém“, jehož základy začaly vznikat na podzim 
roku 2018. Tehdejší podobu můžete vidět na 
fotografii nahoře vlevo.  

V roce 2019 do betlému přibylo zásluhou 
šikovných rukou stádleckých dam 16 

půvabných nových figurek. Betlém se tak 

rozrostl o několik palem, přibyla zvířátka 
i postavičky, dokonce celá kapela i 
s hudebními nástroji. Jeho současná 
podoba je k vidění na nepříliš dobré 
fotografii vpravo dole.  

Svojí rozlohou betlém přerostl původní 
základovou desku, kterou bylo nutno 
provizorně nastavit. Pro příští rok bude 
třeba vymyslet a vyrobit základovou 
desku novou a větší, aby se náš krásný 
betlém mohl rozrůstat jak do šířky, tak i 
do výšky. 

Všem dámám, které se na tvorbě betlému podílejí, moc děkuji a vyslovuji nekonečný obdiv 
jejich zručnosti, trpělivosti a kreativitě a těším se, čím nás překvapí v roce 2020. 

Text: Alena Kršková  Foto: Milan Kelich



 

 

ZVEME  VÁS  ZA  KULTUROU  A SPORTEM 

Hasičský bál 

18. 1.  20:00  Stádlecká 
restaurace 

SDH Stádlec a Slavňovice 
srdečně zvou na tradiční Hasičský bál. 
K tanci a poslechu zahraje kapela Pitt 

Band, nebude chybět ani občerstvení a 
bohatá tombola. 

Šipkařský bál 

15. 2.    20:00 Stádlecká 
restaurace 

Večerem doprovodí kapela 

Klávesy Band.

Muzikál Mefisto - Změna termínu!!!! 

4. 4.    14:00 Divadlo Hybernia Praha 

Velkolepě pojatý muzikál producent a 
autoři uvedli u příležitosti 10. výročí 
otevření Divadla Hybernia 

Znovu prožít mládí? Proč ne? Domluvte se 

s ďáblem! 

Láska, humor, napětí, ale hlavně lákavá 
ďáblova nabídka v atraktivním příběhu na 
věčné téma ztraceného a znovu nalezeného 
mládí! 

Vstupenky již v prodeji na úřadě 
městyse. Cena vstupenky 395,- Kč. 

Odjezd ze Stádlce v 11:00 hod. 

 
 

NAPSALI NÁM 

Zahrádkáři v roce 2019 

Na začátku roku byl počet členů organizace 
16. V srpnu zemřel př. Jiří Kocourek, který 
byl naším členem 21 let. Dokud mu to 
zdravotní stav dovolil, pomáhal při provozu 
moštárny. Tím poklesl počet členů na 
současných 15. 

V tomto roce byla velice malá úroda ovoce, 

přesto jsme se rozhodli moštovat. Když 
jsme ale měli za čtyři týdny jenom10 
zákazníků, provoz moštárny jsme ukončili. 
Zpracováno bylo 1 193 kg ovoce a vybraný 
poplatek ani nepokryl naše provozní 
náklady.   

Nutno říci, že jinde na tom nebyli o mnoho 

lépe.  Někteří raději ani nezačali. 

Během roku jsme poskytli dotace na  

IX. ples městyse Stádlec, mladému 
fotbalovému oddílu TJ Sokol Stádlec a na 

„Dětské rybářské závody“, pořádané SDH 
Stádlec. 

Našim členům (+ rodinným příslušníkům) 
jsme nabídli proplacení vstupenek na 
výstavu „Země živitelka“. Pro organizaci 
jsme zakoupili AKU teleskopickou 

vyvětvovací pilku a také AKU nůžky na živé 
ploty. Členové si je mohou zdarma zapůjčit. 

Do roku 2020 přejeme vám i nám, aby 
nebyl horší, než ten minulý. 

Jan Štěpka (předseda ZO ČZS Stádlec) 

STALO SE 

Prosinec v Křídě 

5. 12. Křídu navštívil Mikuláš s 
čertem. 

7. 12. V Křídě poprvé rozsvítili 
vánoční stromeček, byla 
možnost ochutnávky vánočního 
cukroví a svařeného vína. 
Vánoční atmosféru dotvořilo 
pouštění koled.  

27. 12. Proběhla dětská výroční 
schůze, kde vedoucí dětem 
poděkovali za snahu a práci. 

31. 12. Tradiční silvestrovská 
noc. 

Text a foto: SimonaCapouchová



 

INFORMACE ÚŘADU  

Cena vodného a stočného v roce 
2020 

Zastupitelstvo  schválilo: 

I. cenu vodného v roce 2020 - pohyblivá 
složka ve výši: 33,91 Kč/m³ a stočného – 

pohyblivá složka 7,60 Kč/ m³ (bez aktuální 
sazby DPH); 

II. cenu vodného v roce 2020 - pevná 
složka podle hodnoty trvalého průtoku 
vodoměru pro vodoměr ktg. A: 205,-
Kč/rok a pro ktg. C: 1.906,-Kč/rok a 

stočného - pevná složka podle hodnoty 
trvalého průtoku vodoměru pro vodoměr 
ktg. A: 52,-Kč/rok a pro ktg. C: 345,-
Kč/rok (bez aktuální sazby DPH).

Návštěvy u seniorů/jubilantů 

Zastupitelstvo schválilo návrhy Sociálního 
výboru zastupitelstva městyse Stádlec 

týkající se změn v činnosti sociálního 
výboru ve vztahu k návštěvám seniorů/ 
jubilantů.  

Návštěvy u seniorů/jubilantů s dárkovým 
balíčkem v hodnotě 300,- Kč budou u 

životních jubileí – 70., 80., 90., 95., a 100 

let s tím, že při dožití se 95 a 100 let může 
být návštěva za přítomnosti starosty nebo 

místostarosty. 

Jubilantům, kteří se dožili 81 a více let, 
bude zasláno blahopřání a poukázka v 
hodnotě 300 Kč, za níž si mohou vybrat 

zboží v místní prodejně Jednoty dle 

vlastního výběru. 

 

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM
 

V prosinci mateřskou školku navštívil čert s 
Mikulášem, o pár dní později se konala 
besídka pro rodiče a také Vánoční dílna.  

Foto: Pavlína Véle 

Školáci měli také náročný program. 

17. 12. se vypravilo našich 5 šachistů na 
tradiční okresní přebor škol do Tábora (22 
hráčů ze 4 škol) a o den později jsme 
pořádali Vánoční besídku pro rodiče. 

 

 

 

Text a foto: Mgr. Vladimír Doležal 

 

 

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/MestysStadlec/ 

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 
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