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Vážení spoluobčané, 
Dočkali jsme se postupného „rozvolňování“ 
přijatých opatření v souvislostmi s koronavirovou 
nákazou. V době, kdy píši tyto řádky se v naší 
škole opět učí a školková zahrada zní radostným 
křikem dětí. I Stádlecká restaurace je již otevřena, 
takže si můžeme zajít na oběd a na pivko. 
Bohužel se však naplňuje to, o čem byli zástupci 
obcí ujišťováni představiteli vlády, že se nestane. 
A stalo se! Poslanecká sněmovna 26. května 
schválila finanční spoluúčast obcí i krajů  formou 
tzv. kompenzačního bonusu (jednoduše řečeno – 
obcím půjde menší podíl s vybraných daní).  
Ochromená ekonomika a kolaps celých odvětví 
přinese značný výpadek ve výběru daní, z nichž 
jsou financovány i obce a kraje a nyní i schválená 
spoluúčast obcí a krajů na kompenzaci ztrát 
znamená, že nemůžeme počítat s takovým 
objemem finančních prostředků, se kterými jsme 
počítali při sestavování rozpočtu na rok 2020. 
Organizace sdružující obce a hájící jejich zájmy 
sice protestují, poslanci, zejména ti opoziční, 
navrhují pozměňovací návrhy tak, aby dopady do 
rozpočtů obcí byly minimální, ale musíme být 
realisté a prostě se připravit na nejhorší. 
Dojde-li opravdu k předpokládanému až 25% 
poklesu obecních příjmů (pro městys Stádlec cca.  
2 mil), budeme pravděpodobně nuceni 
v následujících letech upustit od svých investičních 
záměrů.  
V letošním roce nás čeká velký projekt, na kterém 
se pracuje již několik let a protože jde  
o společný projekt se Správou a údržbou silnic, 
která nese hlavní díl nákladů, nemůže městys 

Stádlec jednostranně z tohoto projektu ustoupit. 
Toto bude pravděpodobně naše poslední velká 
stavební akce, na kterou zřejmě budeme nuceni 
využít stávající úspory z minulých let. Nad 
vodovodem do obcí, dětským hřištěm, budování 
obytné zóny, opravami komunikací, ale i nad 
kulturou jak jsme na ni byli doposud zvyklí, tak 
visí velký otazník. 

Nechci samozřejmě strašit, šířit paniku, ale 
považuji za svou povinnost občany upozornit na 
skutečnost, že bude hůř. Po letech budování se 
bohužel opět musíme vrátit alespoň na čas 
k zabezpečení nejnutnějšího provozu obce. 

Budeme se pochopitelně snažit situaci řešit, např. 
využíváním slibovaných dotací, ale dotace nejsou 
nárokové a už jen příprava žádosti a celá 
administrace s tím spojená, vyžaduje počáteční 
investici, která může být naprosto marná. To je 
riziko každé dotace. Bohužel, tato situace nastala 
zcela nepředvídaně, ještě na jaře ekonomika 
rostla. Stačilo jedno čtvrtletí a díky vládním 
opatřením je vše úplně jinak. 

Vážení spoluobčané, je nutno vyhlížet do 
budoucnosti s optimismem a nadějí, nejen proto, 
že nám stejně nic jiného nezbývá, ale protože 
každá krize jednou odezní, opět přijde období 
prosperity a zase bude líp. 

S přáním hezkého nadcházejícího léta   

Ing. Milan Kelich, starosta městyse Stádlec 

 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  
V červnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:  
 Božena Kubů ze Stádlce  81 let 
 Jan Šindelář ze Stádlce 72 let 
 Miroslav Kouba ze Slavňovic 61 let 
 Eva Marešová ze Starého Sedla 62 let 
 Miluše Némethová ze Stádlce 68 let 

 
 
 

 Jaroslav Hořejší ze Slavňovic  65 let 
 Marie Süsmilichová ze Stádlce 65 let 
 

Všem oslavencům 
srdečně blahopřejeme! 

 

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec



 

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM
Je konec května a máme za sebou několik dní po 
obnovení provozu. 
V pondělí 25.5. se pootevřely pomyslné dveře do 
školy a školky. Z třiadvaceti  školčat obnovilo 
docházku sedm, z dvaceti školáků jedenáct. Tomu 
samozřejmě předcházela komunikace s rodiči / třídní 
schůzky s rodiči školáků/ a mailová komunikace 
s rodiči školčat. Následovalo dodání povinné 
dokumentace: čestné prohlášení o zdravotním stavu 
a přihlášení k docházce. A podobně jako ve všech 
školských zařízeních bylo nutné zajistit ochranné 
pomůcky pro pracovníky, kteří je podle potřeby 
mohou využívat: ochranné štíty, roušky, respirátory, 
rukavice. Dále byly pořízeny dva bezkontaktní  
teploměry a desinfekční prostředky. V týdnu před 
otevřením do školy dorazilo deset jednomístných 
lavic a dvě dvojlavice se židličkami. Vše výškově 
nastavitelné. A tak jsme byli připraveni jak na 
obnovení výuky  tak i na příští školní rok se šesti 
prvňáčky. A když už jsme u všech novinek, 
nesmíme zapomenout na devět nově zapsaných  
dětí do MŠ.  
Jak už bylo řečeno,  školáků dorazilo 11. Ti se učí 
v dopoledním bloku převážně hlavní předměty 
v upraveném rozvrhu. Výuku zajišťují všichni pedag. 
pracovníci školy / ředitel, třídní učitelka, 
vychovatelka a asistentka pedagoga/. Dva dny 
v týdnu jsou věnovány na osobní konzultace se 
žáky, kteří se vzdělávají distančně a na on line 
výuku přes NB / tablet/. 
A nyní krátký příspěvek paní učitelky Pavlíny 
Véle za MŠ: 
V průběhu nouzového stavu jsme pokračovali  
v didaktických činnostech distančně, komunikovali s 
rodiči přes mail a aplikace, kde rodiče 

dokumentovali 
činnost dětí (foto, 
video). Zároveň 
byly fotky ukládány 
do fotogalerie na 
webových stránkách 
školy, kde si je 

mohly děti 
vzájemně prohlížet 
a být alespoň tímto 
způsobem  
v kontaktu  
s kamarády.  
Vzhledem k  

současnému 
nízkému počtu dětí -  
3 děvčata, 4 chlapci 

- budeme  i v tomto systému, kromě běžné výuky, 
pokračovat. Rodiče, kteří jsou s dětmi doma, tento 
způsob vítají. 
Další novinkou  do konce června bude v mateřské 
škole obnova nábytku do místnosti, která je 
používána jako kancelář a  dětská a odborná 
knihovna.  
Po delším plánování a hledání inspirace začala  další 
část realizace přírodní zahrady v objektu mateřské 
školy. Bylo zasazeno několik stovek prutů vrby 
košíkářské pro tunel a domeček, dále je připravena

 část dutého kmene topolu na prolézání, zasazeny 
nové keříky angreštu a rybízu. Do konce školního 
roku bychom chtěli pokročit v realizaci okrasné 
květinové části zahrady, šiškoviště, hmatového 
chodníku z různých  přírodních materiálů a v plánu 
je i hmyzí domeček ...,, 

Všechny vás zdraví     Mgr. Vladimír Doležal 

INFORMACE PRO OBČANY ST. SEDLA 
V době od 1.6. do 31.8. 2020 se bude opravovat 
most přes říčku Smutná na silnici Opařany – 
Bernartice. Po tuto dobu bude objízdná trasa pro 
osobní dopravu a autobusy vedena přes obec Staré 
Sedlo.    
Společnost CETIN a.s. oznamuje, že za pomoci 
dotačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, spravovaném Ministerstem 
průmyslu a obchodu ŠR realizuje vysokorychlostní 
internetové připojejí v podobě moderní optické 
technologie FTTC v obci Staré Sedlo. Dojde tak 
k zásadnímu zlepšení nabídky připojení internetu a 
občané obce se budou moci připojit až rychlostí 250 
Mbit/s. 

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA 
Městys Stádlec zahajuje prodej palivového dřeva pro 
občany. Palivové dřevo se prodává v délkách 2 m  
na skládce dřeva,  cena 400,--Kč /m3. Objednávky 
budou  přijímány na úřadu městyse v době od 1. 6. 
– 30. 6. 2020, prodej bude realizován v červenci a 
srpnu 2020, platba na místě odběru.  Zájemci o 
palivové dřevo budou s předstihem vyrozumění o 
čase a místě prodeje. 

PRODEJ ZVĚŘINY 
Myslivecký spolek vlastníků Stádlec nabízí občanům 
srnčí zvěřinu, ulovená zvěř se prodává pouze 
v celých kusech v kůži / váží se vyvržená, bez hlavy 
a běhů/ - cena 85 Kč/kg. Stahování a porcování 
zvěře na místě prodeje není možné z hygienických a 
veterinárních důvodů. Objednávat lze v období od  
1. 6. – 1. 11. 2020, kontakt Roman Buchcar, tel. 
číslo 604 266 543.     

Zvěř bude označena plombou, s lístkem o původu 
zvěře a potvrzením o provedené kontrole 
proškolenou osobou dle veterinárních předpisů. 

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 


