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Vážení spoluobčané. 

První měsíce roku 2020 byly opravdu 

hektické.  

Na základě rozhodnutí zastupitelstva byla 

podána žádost o dotaci na stavbu vodovodu 

do obcí Hájky, Křída a Slavňovice. Po podání 

žádosti se roztočil kolotoč požadavků ze 

strany Státního fondu životního prostředí 

(poskytovatele dotace), např. i na doložení 

žádostí občanů, kteří se obrátili na městys 

s požadavkem zavedení vody. Požadavek 

sám o sobě není nijak konfliktní, pokud by 

doložení žádostí na fond nebylo požadováno 

do druhého dne. Samozřejmě, že máme od 

občanů informace o tom, že jim voda v létě 

došla, že není kvalitní, popř. že přítok do 

studny je menší než odběr, ale občané toto 

sdělí ústně, při osobním setkání. Málokdo 

tuto informaci poslal písemně. Naštěstí se 

členové zastupitelstva obrátili na tamní 

občany a několik písemných podnětů na 

nedostatek vody či její kvalitu jsme včas 

sehnali.  

Další stavba, která ještě ani nezačala, a už je 

okolo ní plno „zlé krve“, je oprava křižovatky 

a kanalizace ve Stádlci. O nešťastných 

javorech jsem se zmiňoval v minulém 

zpravodaji. V této souvislosti je třeba brát 

v úvahu, že naprostá většina infrastruktury 

v našich obcích je zastaralá. V době jejího 

vzniku platily jiné normy a předpisy, nebyla  

taková hustota dopravy, silniční technika 

nebyla tak těžká, dlouhá apod. Proto, když 

se v dnešní době něco opravuje, modernizuje 

nebo staví, jsou požadavky mnohem 

náročnější. Např. silnice musí být širší, musí 

obsahovat stanovené bezpečnostní prvky, 

mají stanovenou skladbu podloží atd. atd.  

Bodejť by se lidem nezaplavovaly sklepy 

vodou při vydatném dešti, když v dolní části 

kanalizačního řadu je průtočnost trub 

třetinová z důvodu jejich zborcení. Bodejť by 

se lidem bydlících u silnice netřásl celý dům, 

když projede autobus nebo kamión, když 

stávající silnice na takovou zátěž není vůbec 

stavěna. Těmito stavbami by mělo dojít 

k podstatnému zlepšení stavu jak silnice, 

která bude nová až do hloubky 1 metru a 

samozřejmě i kanalizace, která bude mít 

100% průtok.  

Ale naše obce není jen Stádlec. I v Křídě, 

Hájkách, Starém Sedle a Slavňovicích je 

dosluhující či poddimenzovaná infrastruktura, 

popřípadě vůbec žádná. Není pravdou, že 

bychom do obcí nebyli ochotni investovat. 

Například ve Slavňovicích, jsme se pokusili 

vytvořit zasíťovanou lokalitu s dostatečně 

širokou cestou, která by splňovala parametry 

pro případnou výstavbu na dosud prázdných 

soukromých zahradách. Nabízená cena pro 

odkup částí pozemků byla 50,- Kč v případě 

zahrady a 100,- Kč v případě pole (nikoli 

tedy jakási účetní cena dle vyhlášky, jak 

nestydatě lhali někteří občané při besedě nad 

pozemkovými úpravami). Ze záměru 

nakonec sešlo, protože lidé Slavňovičtí nebyli 

ochotni své kousky zahrad a polí za účelem 

rozšíření cesty prodat. A to ani ti, kterým by 

se tímto výrazně zhodnotila zahrada. 

Již po několikáté opakuji, nelze rozvíjet obce 

oproti vůli jejich občanů. Jak budou občané 

vstřícní, ochotni strpět krátkodobé nepohodlí 

spojené se stavbami, tak se budou naše obce 

rozvíjet. Stále jsem ochoten podstupovat 

úskalí dotační mašinérie, riskovat neúspěch a  

své pohodlí a přesvědčovat občany o 

prospěchu našeho snažení pro rozvoj všech 

našich obcí. Věřím, že většina lidí sleduje co 

se děje a situaci rozumí a chápe ji. 

Samozřejmě, že se najdou odpůrci, kteří 

budou poukazovat na zbytečnosti počínání a 

cokoli jakkoli všemožně komplikovat a 

ztěžovat. Naštěstí je jich jen pár. 

A abych skončil dobrou zprávou nakonec. 

Konečně máme na dvoře restaurace 
namontovány dětské hrací prvky. Navzdory 

tomu, že jsem slyšel, že tam stejně nikdo 

chodit nebude a že ti, co tam chodili, tak 

chodit přestanou apod., doufám, že si tam 

naši občané najdou cestu.  

 

Ing. Milan Kelich, starosta městyse Stádlec 



SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  

V březnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 Marie Šindelářová z Hájek 91 let 

 Marie Kyrianová ze Stádlce 78 let 

 Marie Boušková ze Slavňovic  77 let 

 Josef Náprava ze Starého 

Sedla 

76 let 

 Jaroslava Štrobová ze Stádlce 75 let 

 Marie Bečkovská ze Stádlce 74 let 

 Josef Heřmánek ze Starého 

Sedla 

73 let 

 Hana Kohoutová ze Starého  

Sedla 

73 let 

 Marie Trojáková ze Starého 

Sedla 

71 let 

 Josef Hořejší ze Stádlce  68 let 

 Marie Šindelářová ze Stádlce 67 let 

 

Všem oslavencům 

srdečně blahopřejeme! 
 

Zdroj: Matriční úřad městyse 
Stádlec

 

ZVEME  VÁS  ZA  KULTUROU  I ZA  POZNÁNÍM 

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

     Stádlecké restauraci 

  Dětský karneval  

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

  28. 3. Sousedské posezení  

   20:00 ve Slavňovicích 

4. 4.   Muzikál Mefisto - 

14:00 Divadlo Hybernia Praha 

                Odjezd ze Stádlce v 11:00 hod. 

8. 5.  Autobusový zájezd do   

Bavorského lesa 
Bližší nformace na str. .3 

21. 3.  10. Ples městyse Stádlec 

20:00 Stádlecká restaurace 

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 latinsko-
americké 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 

Co se stalo 11. 2. 2020 

V ten čas řádila větrná smršť v naší republice 

a nevynechala ani naši obec. 

Co se stalo - tato nenadálá smršť mi odnesla 

celou střechu od bazénu, a  více jak celou 

půlkou ji přenesla k sousedům přes plot a 

usadila ji na ovocném stromku. 

Tak co teď, babo raď,  co s tím, a to je právě 

to, o co se s vámi chci podělit. 

Máme velké štěstí, že máme v naší obci 

dobrovolný spolek hasičů. Když jsem s 

problémem přišel za velitelem hasičů, 

panem  Peckou, šel ochotně zjistit situaci  a 
prohlásil:  " žádné obavy, vše se nechá 

spravit".  

Následující den přišel s partou  asi deseti 

chlapů,  tito chňapli za konstrukci střechy, a 

než jsem se nadál, byla střecha na svém 

místě. Poté jsem šel poděkovat veliteli za tak 

úžasnou pomoc, říkám: "co jsem dlužen?", 



svým dotazem jsem skoro pana Pecku urazil, 

že oni mi rádi pomohli. Jak řekl, v nouzi 

poznáš přítele. Pak jsem byl pozván na 

večerní ples šipkařů do místního hostince.  

Toto pozvání jsem nemohl odmítnout, a tak 

jsem byl se svou rodinou večer na bále. A 

potom v tombole jsem ještě vyhrál tři dárky. 

 

Chci tímto dopisem poděkovat našim 

hasičům a  šipkařům,  kteří mi pomohli 

problém tak ochotně a nezištně vyřešit.  

Antonín Maňák,  Stádlecký rodák. 

INFORMACE ÚŘADU  

 

Přemístění kontejneru na bioodpad 

Kontejner na biologicky rozložitelný odpad 

byl přestěhován z pozemku ZD Opařany na 

pozemek městyse Stádlec.  

Kontejner najdete, půjdete-li po místní 

komunikaci mezi č. p. 135 a 162 nebo 

mezi 166 a  164 směrem k „uličce“. 

Zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva městyse Stádlec 

se koná dne 4. 3. 2020 od 17.00 hodin na 

sále Stádlecké restaurace.  

Návrh programu je zveřejněn na webu.

VÝLET DO NÁRODNÍHO PARKU BAVORSKÝ 

LES 
Výlet se koná 8. 5. 2020, odjezd v 6:06 

hod. od nádraží ČD v Táboře a v 6:25 hod. 

z náměstí ve Stádlci. 

Program: 
 Neuschöenau (infocentrum NP, 

botanická zahrada, geologická expozice, 

zoologická stezka s evropskou zvířenou  
– cca 45 druhů zvířat) 

 stezka v korunách stromů a vyhlídková 

věž (mimo program 8 €) 

 sklárna Glasbläserkunst Mauth 

(prezentace výroby skla, technologie jeho 
zpracování a úprav – skláři z Čech), 

možnost vlastní výroby, nákup výrobků 

 programové překvapení 

Návrat do Tábora v 21:21 hod 
Přihlášky a info:  tel. 380123991, 

380123992 

STALO SE 
 V sobotu 15. 2. 2020 se konal tradiční 

Ples šipkařů. Návštěvníků sice nepřišlo 

mnoho, ale o to více si ti, kdo přišli, užili 

výborného občerstvení, hojnosti cen 

v bohaté a kvalitní tombole a dostatku 

místa na tanečním parketě. K tanci a 

poslechu hrála kapela Klávesy band, 

která se postarala o skvělou atmosféru. 

Díky pořadatelům za dobrou práci! 
 

 

 I letos ve Křídě prošel masopustní 

průvod přibližně přišlo 30 masek a k 

poslechu a tanci hrála kapela Heřmánci 

pod vedením p. Jiřího Heřmánka z 

Křídy....... 
Text a foto S. Capouchová 

 

 

 

 V sobotu 15.2.2020 se od 9 hodin konal v 

obci Hájky a Slavňovice masopustní 

průvod, celkem se zúčastnilo 35 masek, 

počasí nám také přálo, moc děkujeme 

všem zúčastněným maskám a kapele, 

která celou dobu doprovázela pěknou 

muzikou. 
Text a foto  O. Hořejší 

 

 



MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ  

Pro školní rok 2020/21 se koná zápis do 1. 

ročníku ZŠ  

ve čtvrtek 2. dubna 2020 

15.00 až 17.00 hodin v budově ZŠ 

Stádlec 

Informace k zápisu: 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k 

zápisu k povinné školní docházce, a to v 

době od 1. dubna do 30. dubna 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit 

povinnou školní docházku.  

Odklad: 

V případě, že zvažujete podání žádosti o odklad 
povinné školní docházky, zajistěte si co nejdříve 
(s předstihem) termín pro vyšetření v 
pedagogicko-psychologické poradně.  

U zápisu je pak nutné odevzdat žádost o odklad 
s doporučujícím posouzením ze školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. Školské poradenské 
zařízení /ŠPZ/ = (pedagogicko-psychologická 
poradna, speciálně pedagogické centrum). 

Povinná školní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. 

Pro školní rok 2020/21 se týká zápis 

dětí narozených 31. 8. 2014 a starších. 

Přijato může být i dítě narozené: 

 od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014  

s doporučujícím vyjádřením ŠPZ 

 od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015  

s doporučujícím vyjádřením  ŠPZ a 

odborného lékaře.  

S sebou k zápisu přineste: 

 rodný list dítěte  

 občanské průkazy zákonných zástupců - 

přihlášku podepisují oba zákonní zástupci  

 v případě žádosti o odklad také 

Doporučující posouzení ŠPZ a odborného 

lékaře nebo klinického psychologa

Další informace:  

Krajský přebor školních družstev 

v šachu 

Protože se v rámci Klubu zábavné logiky 

věnujeme také šachové hře, rozhodli 

jsme se opět po roce / a 5. místě z 15 

družstev/ zúčastnit 19. 2. krajského 

přeboru. I když naše družstvo bylo velmi 

omlazeno, tak jsme po sedmi kolech 

nakonec vybojovali slušné 13. místo z 20 

družstev kraje. 

Dílny v Muzeu 

čokolády  

V únoru se celkem 

30 dětí z MŠ a ZŠ 

vypravilo do dílen 

muzea, kde si 

vyzkoušely práci 

s marcipánem a 

čokoládou – vše 

bylo hrazeno 

z dotací. 

Šachová 

simultánka  

V den zápisu / 2. 

dubna 2020/ se uskuteční šachová 

simultánka s několika dětskými 

medailisty Čech, ČR. Na simultánky, 

které začnou v 16 a v 17 hodin může 

přijít kromě žáků školy i veřejnost. Vítání 

jsou především rodiče z MŠ i ZŠ, bývalí 

žáci školy atd. 

Ukliďme Česko – ukliďme svět 2020 

Připojte se k nám! Již třetím rokem se 

naše škola přidává k celosvětové akci. 

Letos uklízíme v pondělí 6. dubna. Sraz 

máme na náměstí v 8:30. Rukavice a 

pytle máme. Uklízíme břehy Oltyňského 

potoka.  

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. 
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