ZPRAVODAJ MĚSTYSE STÁDLEC
PRO OBCE HÁJKY, KŘÍDA, SLAVŇOVICE, STÁDLEC
A STARÉ SEDLO

07 - 08/2020

červenec/srpen 2020

11. ročník

Periodikum vydáváno a šířeno prostřednictvím internetu!
Vážení spoluobčané,
Po odložení roušek jako posledního symbolu
uplynulého nepříliš optimistického období
bych
rád
vám
všem
poděkoval
za
disciplinovanost a ohleduplnost, se kterou
jste dodržovali přijatá zvýšená bezpečnostní
a hygienická opatření. Díky tomu jsme
neměli v našich obcích žádné nemocné.
Poděkování patří i lidem v tzv. „první linii“.
Zaměstnancům
úřadu
městyse,
paní
Škochové
v prodejně
a
manželům
Bezpalcovým, kteří rozváželi obědy.
Pochopitelně poděkování a respekt patří
i našim občanům, jejichž profese od nich
vyžadovala plnění jejich povinností za
každých okolností jinde, než v našich obcích.
Jsou to zejména zdravotníci, policisté, a další
profese, které také byly v každodenním
styku s lidmi, a nezbylo jim nic jiného, než se
spoléhat na to, že doma ušitá rouška je
dostatečnou ochranou před zákeřným virem.
S ekonomickými dopady koronakrize se však
budeme potýkat daleko déle. Ekonomický
růst není nekonečný, dokonce se již
předpokládal jistý pokles, na který bychom
museli tak či tak reagovat při plánování
investic v obcích.
Bohužel došlo k „vypnutí“ ekonomiky ze dne
na den, na což se prostě připravit nedá.
Plánované příjmy se nám doslova měnily pod

rukama, podle toho, jaké opatření bylo
vládou přijato či ohlášeno. Za této situace
prostě není možné odpovědně investovat do
dalšího rozvoje našich obcí, přestože
připraveno máme několik projektů.
Vedle vodovodu do obcí Křída, Hájky
a Slavňovice, na které máme již pravomocné
stavební povolení, máme vydané územní
souhlasy pro stavbu obytné zóny ve Stádlci,
dětského hřiště ve Stádlci a zpravovanou
studii pro opravu komunikace ve Starém
Sedle.
Vše jsou stavby finančně nákladné, do
kterých se však v současné finanční nejistotě
obáváme pustit, neboť stále čekáme, jak
dopadne oprava silnic a kanalizace na
náměstí ve Stádlci, která by měla začít co
nevidět. Bohužel SÚS JčK také nemá
doposud potvrzeny zdroje na financování
stavby, takže i osud této akce je zatím
nejistý.
Nicméně nejen prací živ je člověk. Léto je
v plném proudu, počasí nám snad bude přát
a tak mi dovolte popřát vám hezké prázdniny
a příjemnou dovolenou.
Přeji hezké prázdniny.
Ing. Milan Kelich, starosta městyse Stádlec

OZNÁMENÍ ÚŘADU
Muzikál mefisto

Změna pracovní doby Pošty Partner

Nový termín je 18. 10. 2020 od 14:00
hod..
Odjezd je v 11:00 hod. z náměstí ve Stádlci.

Pošta partner ve Stádlci oznamuje, že
počínaje dnem 2. 7. 2020 bude pošta
otevřená každý čtvrtek pouze do 11:00
hodin.

SETKÁNÍ MOTORKÁŘŮ KŘÍDA
V sobotu 4.7. pořádá SHD Křída tradiční
setkání motorkářů všech kubatur. K poslechu

hraje kapela :
" Z VRŠKU . Občerstvení
zajištěno.Vstupné
50.Kč.
Začátek
ve
14.hodin. Přijeďte všichni na svém stroji
a pobavte se s námi.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červenci oslaví svá životní jubilea
tito spoluobčané:

V srpnu oslaví svá životní jubilea
tito spoluobčané:



Anna Hořejší ze Slavňovic

79 let



Marie Sedlačíková ze Stádlce

86 let



Josef Koukal ze Stádlce

77 let



Josef Fuka z Křídy

85 let



Růžena Kafková ze Stádlec

77 let



Miloslava Vančurová ze Stádlce

85 let



Jana Koutníková ze Stádlce

74 let



Růžena Kolářová ze Stádlce

81 let



Božena Heřmánková ze Stádlce

73 let



Marie Hořejší ze Stádlce

80 let



Jiří Süsmilich z Křídy

72 let



Helena Koukalová ze Stádlce

72 let



Jindřiška Süsmilichová z Křídy

71 let



Josef Jindra ze Stádlce

71 let



Anežka Kozojedová ze Stádlce

70 let



Jan Štěpka ze Stádlce

71 let



Annetta Šedivá ze Stádlce

70 let



Helena Králová ze Starého Sedla

70 let



Antonín Mareš ze Starého Sedla

68 let



Karel Klasna z Křídy

69 let



Marie Mráziková ze Stádlce

68 let

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec

NAPSALI NÁM

Z činnosti TJ Sokol Stádlec

Lesní zkoušky ohařů
Myslivecký spolek vlastníků Stádlec pořádá
dne 11. 7. 2020 lesní zkoušky ohařů. Jedná
se
o
náročné
zkoušky
lovecké
upotřebitelnosti, kdy pes musí přinášet lišku,
zajíce, bažanta, musí vyhledat zvěř v lesním
porostu a dohledat postřelenou, nebo jinak
poraněnou
spárkatou
zvěř
po
barvě.
V historii našeho mysliveckého spolku je to
poprvé, co nás OMS v Táboře pověřil
konáním tohoto druhu zkoušek.
Zveme nejen všechny příznivce lovecké
kynologie, sraz a zahájení v 8.00 hodin
Slavňovice náves, občerstvení zajištěno po
celý den v místním společenském domě.
Disciplíny budou probíhat v lesním prostoru
k.ú. Slavňovice /Čihadla, Dobrášky, Velišov/
a k.ú. Staré Sedlo /U Dubu, Noviny/. Prosíme
proto občany, aby při případném pohybu
v těchto lokalitách respektovali pokyny
pořadatelů, aby nebyl narušen zdárný průběh
zkoušek.
Děkujeme též městysu Stádlec za finanční
podporu na zajištění příprav na zkoušky.
Text Roman Buchcar

Po dlouhé jarní pauze zaviněné vyhlášeným
nouzovým stavem se ve Stádlci opět rozběhl
fotbal. Fotbalové tréninky začaly začátkem
května. Jarní části soutěží byly zrušeny.

Děti opět začaly trénovat dvakrát týdně
a sehrály několik přátelských utkání. První
větší jarní akce a zároveň poslední pro tento
soutěžní ročník byl turnaj v Želči.
Naši nejmenší, tj. ročník 2011 a mladší,
odehráli turnaj v sobotu 20. 06. Ze
7 přihlášených týmů obsadili naši nejmenší

krásné 2. místo, kdy bez inkasovaného gólu
porazili týmy Sudoměřice u Bechyně, Meteor
Tábor, Sokol Sezimovo Ústí, Bechyně a Želeč
a v souboji
o 1. příčku prohráli pouze
s týmem z Větrov. Přesto jsme prvenství
získali, kdy byl jako nejlepší gólman turnaje
vyhlášen náš hráč Jáchym Cihlář. Počasí
fotbalistům příliš nepřálo a po celou dobu
vydatně pršelo.
Následující den měl turnaj pokračovat pro
starší přípravku, kde bylo přihlášeno na
18 týmů. Počasí však bylo stále nepříznivé
a proto byl turnaj odložen. Turnaj pokračoval
následující týden pro mladší a starší žáky.
Výsledky žáků budou uvedeny v příštím čísle
zpravodaje.

Muži měli po několika letech soustředění na
přelomu měsíce února a března v Hamrech
u Železné Rudy.
Děti měly již tradiční soustředění v kempu
UK Praha v Horním Poříčí od 29. 5. do 31. 5.
2020. Přestože bylo celý týden počasí
nepříznivé a deštivé, na víkend se vyjasnilo
a děti si prodloužený sportovní víkend užily.
Soustřední se zúčastnilo na 33 dětí, kromě
fotbalu si zde vyzkoušely nohejbal, volejbal,
tenis a rybaření.
Do následující fotbalové sezóny, která začne
poslední víkend v srpnu je přihlášena mladší
přípravka, mladší a starší žáci a družstvo
mužů. Na podzim 2020 je naplánované další
3 denní soustředění dětí.
TJ Sokol Stádlec děkuje za podporu městysi
Stádlec a obcím Řepeč a Opařany. I díky
jejich podpoře se můžou naše děti účastnit
soustředění, turnajů a můžou být nakoupeny
pomůcky pro trénink i hru.
Text a foto Vítězslav Kouba

Stádlecká restaurace

Tým mužů začal také trénovat 1x týdně
začátkem května. Sehráli jsme pouze
přátelské
utkání
s týmem
Opařan
a Hrazánek. Dne 13. 06. proběhl na hřišti
Pod Hájky turnaj v malé kopané pořádané
Honzou Kodadem. Turnaje se zúčastnily
4 týmy. Turnaj stejně jako minulý rok ovládl
tým Honzy Kodada, o občerstvení se stejně
jako minulý rok postaral Vláďa Hořejší. Na
25. 7. 2020 je naplánovaný domácí turnaj
„Bývalých členů TJ Sokola Stádlec“.
I přes nepříznivé podmínky pro sport
proběhly již dvě fotbalové soustředění.

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM
Školní rok
uběhl
jak
voda,
jaro
se
zkomplikovalo virovou epidemií, červen nám
propršel.
Nezbývá než doufat v pěkné léto a v návrat do
normálních časů. Školní rok jsme ukončili již
v pátek 26. června a to jak ve škole, tak ve
školce.
Do školky od 25. května docházelo 7 dětí, do
školy 11. Ve škole navíc probíhaly konzultace,
případně online výuka žáků, kteří do školy
nedocházeli. Ze školních klubů probíhal jen ten
doučovací a odpolední družinu využívalo jen
minimum žáků.

Jsem
občasný
návštěvník
"Stádlecké
restaurace" a rád bych se s vámi podělil o
své názory na toto pojmenování. Když opět
byla otevřena veřejnosti hospoda u Šifnerů"
a měla název "Stádlecká restaurace", velice
mne to překvapilo, poněvadž jsem byl zvyklý
na název hospoda. Obsluha restaurace
a zejména její velice chutné menu mě
přesvědčili, že jí právem náleží pojmenování
restaurace. Díky rodině Bezpalcových se její
provoz a zejména dobré stavování setkalo
s příznivými ohlasy strávníků. Chtěl bych
touto formou poděkovat za výborné menu,
které naše restaurace předkládá. Mám proto
za to, že si naše hospoda u Šifnerů právem
zaslouží
pojmenování
"
Stádlecká
restaurace".
A. Maňák, děda vševěda, který mnoho zná
a něco z toho si i pamatuje

Ve školce pokračovaly práce na budování
přírodní zahrady – hmyzí domeček, chodníček,
stolečky, kláda, prolézačka a to s minimálními
náklady, ale zato za velké pomoci těch, které
jsme požádali o výpomoc. A kdo se podílel na
zvelebení školkové zahrady? Štěpánka Fůrová,
Rudolf
Andráš, František
Andráš, Zdeněk
Pařík a Pavla Zahrádková, Miroslav Hořejší,
Jan Samec. Děkujeme!



malování šatny ZŠ, vstupu do školy,
schodiště školy a školní družiny



výměna
družině



doplnění a obnova nábytku v ZŠ / třída v 1.
patře, školní družina, šatna/



renovace
knihovny



obnova laviček a kolotoče na školní zahradě



výměna hlavního jističe školy + výměny
filtrů ve vzduchotechnice MŠ

podlahových

dveří

tříd

krytin

a

ve

renovace

školní

školní

A co jsme stihli do konce června?
Zakoupení a instalace velkoplošné TV pro
výuku v ZŠ, zakoupení nových lavic a židlí ZŠ.
V červnu také proběhlo setkání třídní učitelky
ZŠ s rodiči budoucích prvňaček, dále se
uskutečnilo pasování na školáky a také
odpolední setkání dětí a jejich rodičů na
školkové zahradě spojené s opékáním buřtíků.
Na
závěr
bychom chtěli
poděkovat za
obětavou práci
asistentce
pedagoga
v MŠ
Janě
Kaprálové,
která z důvodu
stěhování
u nás končí.
Od 1.
září
hledáme proto
kvalitní
náhradu.
Pokud
o někom víte,

Nutno bohužel podotknout, že jsme již
zaznamenali ničení nově budované zahrady.
Upozorňujeme, že zahrada MŠ je uzamčena
a slouží výhradně pro MŠ resp. pro ZŠ.
Přestože víme, že se jedná o žáky druhého
stupně, kteří se často pohybují v okolí školy
a na hřišti u školy, nebudeme zatím jména
zveřejňovat. Opatření, která jsme přijali, by
měla nevítané návštěvníky eliminovat.
A co dále? Poslední dva týdny byly ve znamení
příprav na práce, které budou probíhat:


malování sociálního zařízení v MŠ, výměna
nábytku v kanceláři MŠ

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

dejte nám prosím vědět.
S přáním prožití příjemného léta za všechny
pracovníky ZŠ a MŠ Stádlec
Mgr. Vladimír Doležal

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

