ZPRAVODAJ MĚSTYSE STÁDLEC
PRO OBCE HÁJKY, KŘÍDA, SLAVŇOVICE, STÁDLEC A STARÉ SEDLO
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Periodikum vydáváno a šířeno prostřednictvím internetu!
Vážení spoluobčané,
jednou
jsem
byl
požádán
studentem
gymnázia o rozhovor. Mimo jiné jsem byl
dotázán, na co jsem pyšný, co považuji za
úspěch ve své práci. Vzpomínám si, že jsem
koktal něco o tom, že spíš vidím to, co je
třeba ještě udělat apod. Myslel jsem si, a
stále si to myslím, že starosta nemůže být
nikdy spokojen, protože stále je co
zlepšovat, co budovat. Avšak ve světle
uplynulých
měsíců,
kdy
vyvřela
nespokojenost některých občanů s tím, co se
v našich obcích děje, mne donutilo zastavit
se a zamyslet se. Přece nejde budovat obec
proti vůli jejich občanů, kterým by stačilo,
aby se starosta někde ukázal, případně aby
někde něco uklidil. Všechno ostatní je
zbytečné a péče o „megastavby“ zadluží
budoucí generace na spoustu let dopředu.
Samozřejmě, že na tom něco pravdy je.
Cokoli se postaví, vyžaduje péči. Pokud se
nepečuje o majetek, tak ten chátrá.
Rezignovat
však
na
rozvoj
obcí,
infrastruktury, prostor pro trávení volného
času, míst pro sportovní vyžití nebo pro
setkávání občanů jen proto, že to s sebou
může v budoucnu přinést nějaké finanční
náklady na údržbu, mám-li hovořit sám za
sebe,
rozhodně nehodlám. Nekandidoval
jsem
ani
v jedněch
volbách
s tím
Holzmannovským „já to tady udržuji v tom
chátrání“.
Dle mého názoru se musí vedení obce
pokusit zastavit úbytek obyvatel tím, že
vytvoří standardní podmínky pro dobrý život
– spolehlivý zdroj pitné vody, školku, školu,
restauraci, místo pro rodinnou výstavbu
apod. V tomto duchu se svými kolegy a
kolegyněmi naše obce již desátým rokem
vedeme.

Na úřadu je malá výstavka toho, co jsme
společně vybudovali. Zájemci se mohou přijít
podívat. Spočítal jsem, že za uplynulých
deset let jsme na „starostovy megastavby“
sehnali
celkem
8.039.601,-Kč.
Předpokládám, že toto číslo se letos zvýší,
neboť jak doufám, ještě se nám nějakou
dotaci podaří získat.

poděkování
Rád
bych
touto
cestou
poděkoval
předsedkyni
výboru
pro
kulturu
Ditě
Jírovcové a jejím kolegyním z výboru,
jmenovitě
Simoně Capouchové, Aleně
Krškové, Gábině Švadlenové, Ivě Rachfalské,
Pavle Zahrádkové, Lence Buchcarové a
spřáteleným
nečlenkám
výboru
Evě
Švadlenové a Ivaně Majerové za jejich
obětavou práci pro městys.
Z vlastní zkušenosti vím, kolik práce to dá,
než se nějaký kulturní počin vymyslí,
zorganizuje a doladí do posledního detailu.
Vím, kolik je za tím obav, zda se na něco
nezapomnělo, zda přijdou lidi a jestli se jim
to bude líbit a to nemluvím o modlitbách
k vyšší moci, aby zařídila pěkné počasí.
Výbor nejenže úspěšně navázal na pořádání
tradičních společenských akcí jako je ples
městyse, zpívání koled, rozsvícení vánočního
stromu, ale položil i základy tradic nových,
například hostování amatérských divadelních
souborů nebo adventní výlet do Českých
Budějovic na Českou mši vánoční.
Nesmím zapomenout ani na to, že členky
výboru jsou mnohdy také členkami místních
spolků a jako takové se aktivně podílejí i na
organizaci
kulturních
akcí
v jejich
„domovských obcích“.
Prostě - dámy, díky. Bez vás, vašich nápadů
a vaší dřiny by tady nebylo tak pěkně!
Ing. Milan Kelich, starosta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V Únoru oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:
 Josef Sedlačík ze Stádlce

88 let

 Josef Vančura ze Stádlce

85 let

 Elena Pincová ze Stádlce

76 let

 Jiřina Řezáčová z Křídy

71 let

 Pavel Klasna z Křídy

61 let

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec

ZVEME VÁS ZA KULTUROU
15. 2. Šipkařský bál
20:00 Stádlecká restaurace

21. 3. 10. Ples městyse
Stádlec

Večerem doprovodí kapela
Klávesy Band.

20:00 Stádlecká restaurace

Dětský karneval
2. 2. 15:00 ve slavňovicích
Pořádá SDH Slavňovice

14. 3. 14:00 ve Stádlci
Pořádá SDH Stádlec

7. 3. Masopust ve Stádlci
Sraz masek ve 13:00 ve
Stádlecké restauraci

28. 3. Sousedské posezení
20:00 ve Slavňovicích

K tanci a poslechu zahrají kapely Big Papa a
Koláříci, večerem provede pan Richard Dušák.
Program večera:
20:00
Zahájení starostou městyse
20:10
1. předtančení Zumbačata pod
vedením Niny Capouchové
20:45
2. předtančení - taneční pár Adam
Jakubčík
a
Michaela
Švábenická,
držitelé
taneční
skupiny "M" v kategorii dospělých,
předvedou klasické i latinskoamerické tance
23:00
Lasershow skupiny Novus Origo
Bohaté a chutné občerstvení pro vás opět
připraví manželé Bezpalcovi se svým týmem.
Vstupenky v předprodeji na úřadě městyse
Stádlec. Cena vstupenky na sál 200,- Kč,
do výčepu 180,- Kč..

NAPSALI NÁM

Nový starosta SDH Stádlec

Silvestrovský fotbálek 2019
Již řadu let se fotbalisté Sokola scházejí na
Silvestra, aby se rozloučili s fotbalovým
rokem. Opět nám po několika letech přálo
počasí a mohli jsme si zahrát na hřišti, které
bylo umrznuté. Všichni, kdo přišli a zahráli si,
si pochvalovali pohyb po dlouhé době a už se
těší na novou sezónu. Po krátkém posezení u
piva a guláše si všichni popřáli do nového roku
vše nejlepší. I díky divákům a kibicům si hráči
mohli vyzkoušet fotbal za hřmotu petard a
světlic. I za to patří všem dík.
Text: Jiří Samec

Dne 4. ledna 2020 se ve Stádlecké hospodě

konala výroční schůze SDH Stádlec. Na
programu bylo zhodnocení nejen činnosti
sboru, ale i celého okrsku v loňském roce, dále
pak příprava akcí na rok letošní a v neposlední
řadě proběhla volba nového starosty SDH
Stádlec. Novým starostou SDH byl zvolen pan
Pavel Kosobud, který ve funkci nahradí
dlouholetého
starostu
pana
Stanislava
Kosobuda
–
čest
jeho
památce.
Za
místostarosty byli zvoleni pan Petr Kyrian a
paní Jana Vlnová. Pevně věříme, že jsme zvolili
kvalitní nástupce, kteří budou pokračovat v
započaté práci s obdobným nasazením a
zápalem. Přejeme jim hodně úspěchů na
nových pozicích.

Text: Katka Kovaříková

Zahájení fotbalového roku
Prozatím skupiny vypadají tak, že starší
přípravka a mladší žáci budou hrát o
medailové pozice. Mladší přípravka se může
pochlubit vítězstvím nad Mladou Vožicí a
Táborskem v miniturnaji hraném v Táboře
ul. Kvapilova. Na zimní přípravu jsou
naplánované pro všechny ročníky turnaje a
přátelská utkání.
V zimním období probíhají tréninky pro
nejmenší tj. ročníky 2011 a mladší
v tělocvičně v Opařanech každé úterý a
čtvrtek od 16:00 hodin.

Fotbalový rok zahájili naši mladí fotbalisté
pokračováním
zimní
ligy
v Malšicích,
organizovanou panem Slabou ze Želče.
Do zimní ligy je přihlášena jak mladší a
starší přípravka tak mladší žáci. Do skupiny
mladší přípravky je přihlášeno 5 družstev a
do starší přípravky a mladších žáků 9
družstev.
Do konce měsíce ledna se
odehraje základní skupina a únor začne
zápasy o umístění.

INFORMACE ÚŘADU
Bylo opravdu nutné porazit sedm javorů na
náměstí?
Tuto otázku si nyní kladou občané, když vidí po
javorech jen pařezy. Na rozhořčené reakce
jsem se už snažil reagovat na internetových
stránkách městyse a ve stručnosti se pokusím o
zodpovězení této otázky i zde.
Od roku 2018 připravujeme společně se
Správou a údržbou silnic opravu silnice a
prostoru křižovatky. Součástí stavby bude i
nová kanalizace po obou stranách silnice, nová
parkovací místa, nové uspořádání chodníků, ale
i nová výsadba. Tam, co rostly javory, bude
nově chodník. Na stavbu bylo dne 22. 8. 2019
vydáno povolení.

Pro starší přípravku a mladší žáky pak
každé pondělí a středu od 17:00 hodin do
20:00 hodin. Pro ty starší jsou již do
tréninku zařazeny víkendové výběhy. Muži
začínají s tréninkem začátkem února. Na
zimní přípravu je naplánováno několik
přípravných utkání.
Začátek mistrovské sezóny je naplánovaný
na poslední neděli v březnu. Pouze mladší
přípravka začíná o týden později. Rádi na
tréninku přivítáme nové fotbalisty jak z řad
dětí tak i dospělých.
Dále na hřišti Sokola funguje v zimním
období tradičně každý čtvrtek sauna. Škoda
jen, že letošní sauně chybí sníh. Všichni
milovníci sauny jsou srdečně zváni.
Text Vítězslav Kouba

Starém Sedle se před několika lety tento samý
javor rozlomil v koruně z důvodu napadení
hnilobou a dřevokaznou houbou a totéž by se
mohlo kdykoli stát i těmto stromům.
Chtěl
bych
všechny
ubezpečit,
že
se
samozřejmě
počítá
s obnovou
zeleně
a
v prostoru náměstí budou vysazeny jiné
stromy, které tyto pokácené javory nahradí.

Projednávání stavby proběhlo veřejně, na
zasedání zastupitelstva dne 25. dubna 2018 a
to za účasti projektanta, který představil
projekt a odpovídal na dotazy. Při projednávání
projektu vykácení stromů nikdo nezpochybnil,
od začátku se pracuje s tím, že stromy bude
nutno odstranit (viz zápis č. 20/2018). Členem
zastupitelstva byl v té době i odborník arborista Ing. Fuka.
Při prořezu stromů, ještě dávno před
projektováním
opravy
silnice,
navrhoval
zástupce místní firmy ARBRES jejich úplné
odstranění. Stromy jsme však zachovali a těšili
jsme se z nich o několik let déle. Od té doby
stromy opět o trochu zestárly a jejich zdravotní
stav se nevylepšil. Jejich zachování na úkor
změny projektu, by nebylo efektivní. Proto
odpověď na položenou otázku zní ano, bylo to
nutné. Stromy by stejně brzo odešly. Ve

Hnilobu dřeva dokazuje např. i tato fotka.
Text a foto Milan Kelich

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM
Závěr roku 2019 byl pro děti z mateřské
školy naplněný událostmi. Nejprve přišel za
dětmi Mikuláš a čert s nadílkou. Každé dítě

statečně předneslo báseň a za odměnu
dostalo svůj balíček dobrot. A začaly přípravy
na vánoční besídku. Děti pilně nacvičovaly
koledy, vánoční básničky, písně a tanečky.
Zároveň připravovaly dárky pro rodiče a
tvořily přáníčka. Nemyslely ale pouze na své

procvičovat zručnost, relaxační centrum, zde
si mohou odpočinout, hrát námětové hry,
skládat puzzle, prohlížet knihy, centrum
konstruktivních her, kde mohou tvořit ze
spousty stavebnic a nakonec centrum pokusů
a objevů s Montessori pomůckami, díky nimž
získávají zručnost, rozvíjí představivost,
jemnou
motoriku
a
jsou
vedeny
k samostatnému logickému uvažování.

Jako každoročně, tentokrát v lednu, se cca
polovina dětí zúčastnila preventivní kontroly
zraku, kterou zajišťuje firma Prima Vizus.
Jsme rádi, že je dětem poskytnuta tato
možnost včasného zachycení očních vad,
vzhledem k dlouhým čekacím dobám u
očních lékařů.
Ve druhé polovině ledna se opět děti těšily na
divadélko Zvoneček. V mateřské škole zahráli
pohádku Sněhová královna. Divadelních
představení se účastnily
i děti z první a
druhé třídy ZŠ.

nejbližší, zároveň vyrobily pro místní instituce
přáníčka, která s radostí roznášely.
Děti se také byly podívat na výstavu
betlémů, kde si i zazpívaly spontánně koledy.
V předvánoční čas navštívily zámeckou kapli.
V posledním prosincovém týdnu děti dostaly
opravdu pořádnou nadílku – nový nábytek do
třídy
a herny.
Prostředí se
změnilo
k nepoznání a hlavně k lepšímu!
Nové
zařízení
koresponduje
se
současnými vzdělávacími principy, podporuje
u dětí samostatnost, přirozenou zvídavost a
touhu objevovat a tvořit.
Třída je rozdělena na tzv. centra – výtvarné
centrum, kde děti mají k dispozici výtvarné
potřeby, pracovní centrum s dřevěným
ponkem a dětským nářadím, kde budou
Kontakty na úřad městyse:
Příspěvky do zpravodaje a web:
Webové stránky městyse:
Městys Stádlec i na Facebooku:
Kontakty na starostu městyse:

Koncem měsíce ledna proběhl pro předškolní
děti Klub předškoláků, který organizuje v ZŠ
paní učitelka M. Rysová. Děti se zábavnou
formou seznamují se školním prostředím,
zkouší si úkoly jako „školáci“.
A co nás čeká?:
Po jarních prázdninách se cca 30 dětí z MŠ a
ZŠ v únoru vydá do Muzea čokolády v Táboře
na dílny s čokoládou a marcipánem / hrazeno
z dotací/, v únoru proběhne rekonstrukce
sociálního zařízení dětí v MŠ.
19. února se vypraví družstvo školáků na
krajský přebor škol v šachu do Budějovic,
6. března zahajují školáci plavecký výcvik.
Na konci března do MŠ a ZŠ zavítají lektoři
s programem Zdravá výživa.
Na 2. dubna je připraven zápis do 1. ročníku
školy, připojíme se opět k akci Ukliďme
Česko, ukliďme svět a 22. května proběhne
zápis do MŠ Stádlec.

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

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

Text a foto P. Véle

