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Vážení spoluobčané, 

Než jsme si stačili zvyknout na léto, přišel 

podzim. S prvními podzimními dny přišly 

plískanice a deštivé počasí a bohužel také 

dlouho avizovaná a s napětím očekávaná 

akce na náměstí. I když se o této stavbě 

dlouho předem hovořilo, rád bych ještě 

jednou zopakoval, proč jsme se do této 

stavby vůbec pouštěli. 

Od roku 2016 jsme na základě podnětů 

občanů pravidelně požadovali opravu 

komunikací vedoucích přes Stádlec. Při 

bližším šetření stavu silnic ve Stádlci se mj. 

zjistilo, že oprava silnice je větší problém, 

než se zdá a nebude možná bez zásahu do 

chodníků, parkovišť a ostatních přilehlých 

pozemků a to nejen v majetku obce, ale i 

v soukromém vlastnictví. Začalo jednání 

s vlastníky dotčených pozemků a poté byl 

zpracován projekt a rozpočet.  A aby se 

mohlo začít, čekalo se na peníze. Ty  SÚS 

obdržela  v letošním roce, ale bohužel nikoli 

na jaře, jak by se zdálo logické, ale až v září.  

A co tím získáme? Tak kromě nové širší 

silnice, včetně zpevněného podloží až do 

hloubky 1 metru, bude také přehledná 

křižovatka před zámkem, v chodníku podél 

domů bude kanalizační řad, na který se bude 

možné v budoucnu napojit, dojde 

k odstranění neestetického a nebezpečného 

žlabu, který byl doposud mezi silnicí a 

chodníkem, vznikne několik parkovacích 

míst, aby stojící auta nebránila provozu. 

V rámci stavby pak bude vyměněno 100 

metrů kanalizace, která je již částečně 

nefunkční a při větším dešti nestačí odvádět 

vodu z horní části obce a dochází tak  
k vyplavování sklepů přilehlých domů. Na 

opravu této kanalizace jsme získali 230 tis. 

dotaci z Programu obnovy venkova 

Jihočeského kraje. 

Dále bych rád alespoň ve stručnosti zmínil 

iniciativu občanů Starého Sedla za obnovu 

zpustlé polní cesty ze Starého Sedla na 

Kozín. Podnět padl na posledním zasedání 

zastupitelstva a byl záhy podpořen více jak 

30 podpisy nejen starosedelských, ale  

i stádleckých  občanů. Ihned jsem jednal se 

zástupci firmy Heluz, se kterými jsme se 

domluvili na tom, že kulatina z cesty bude 

odstraněna, na cestě přes areál pily bude 

vyznačena krajnice, aby bylo patrné, kudy 

cesta vede. Firma Heluz odstraní i navážku 

z cesty tak, aby na cestě nebyly žádné 

bariéry. V brzké době budu jednat také  

s Čevakem, aby došlo k zatrubnění otevřené 

části kanalizace a nakonec cestu vyčistíme 

od náletů, popadaných stromů a vysoké 

trávy. Pevně věřím, že i občané Starého 

Sedla přiloží ruku k dílu a v příštím roce 

cesta bude opět průchozí. Jsem rád, že tamní 

občané chtějí mít cesty v krajině, zvláště 

pokud stačí jen cestu vyčistit. Bohužel cesta 

svou šířkou neumožní výsadbu aleje. 

Komplexní řešení cest nabízí Komplexní 

pozemkové úpravy. Škoda, že právě ze 

Starého Sedla se k pozemkovým úpravám 

přihlásilo velmi málo majitelů zemědělské 

půdy, kterým ale jak je vidět, není stav 

krajiny lhostejný. Uvidíme tedy, zda vyčištění 

stávající cesty nebudou jen vyhozené peníze 

a promarněné úsilí. 

A na závěr bych rád pozval naše občany 

k volbám. Ve dnech 2. – 3. října budeme 

volit své zástupce do krajského 

zastupitelstva, senátní volby se nás v tomto 

termínu netýkají. V současném zastupitelstvu 

kraje nemělo bechyňsko žádné zastoupení. 

Pokusme se toto změnit a vyšleme tentokrát 

do zastupitelstva kraje i své zástupce. Vždy 
je lepší být „u toho“. 

S přáním hezkých podzimních dnů 

Ing.  Milan Kelich, starosta 

  



SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  

V říjnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 František Heřmánek ze Stádlce 79 let 

 Blanka Fořtová ze Stádlce  77 let 

 Marie Fáberová ze Starého Sedla 74 let 

 Marie Labohá ze Stádlce 74 let 

 Jan Čížek ze Stádlce 73 let 

 Božena Cihlářová z Křídy 71 let 

 Marta Nápravová ze Starého Sedla 69 let 

 Jan Marek z Křídy 68 let 

 Marie Hořejší ze Stádlce 63 let 

 Alena Kratochvílová ze Slavňovic 62 let 

 Irena Hoffmanová ze Stádlce 62 let 

Všem oslavencům 

srdečně blahopřejeme! 

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec

 

NAPSALI NÁM 

Den dětí s koňmi 

Dne 5. 9. se ve Starém Sedle uskutečnil již 

7. ročník DNE DĚTÍ S KOŇMI. Sešlo se nám 

zde asi 50 dětí ze širokého okolí. Děti měly 9 

různých soutěží o sladkou odměnu, malovaly 

obrázky za sladké perníčky a modelovaly 

figurky z modelíny. Mezi soutěžemi byly 

ukázky jezdeckého sportu (skoky, voltiž)  

a na závěr měli všichni možnost svezení na 

koni. Počasí nám přálo a myslím, že si to jak 

děti, tak rodiče užili.  

Ještě musím poděkovat všem členkám JK 

CHADEVA za velkou pomoc při přípravách  

a samotné akci a hlavně našemu 

dlouholetému sponzorovi STÁDLECKÝ PERNÍK 

za krásné perníky pro děti. 

 

Text a foto: Irena Průšová 

Fotbalový podzim 

Fotbalový podzim je v plném proudu. Za TJ 

Sokol Stádlec v okresních soutěžích bojují 

týmy mladší přípravky, mladších a starších 

žáků a tým mužů. Zatím stoprocentní je tým 

mladší přípravky, který ve všech čtyřech 

utkáních zvítězil. Porazili jsme týmy  

z Chotovin, Větrov, Táborsko a Sudoměřice  

u Bechyně. Mladší žáci ve čtyřech utkáních 

zvítězili třikrát a to nad týmy Dražice, 

Chotoviny a Meteor Tábor.   

Starší žáci ze tří zápasů zvítězili s týmem  

z Černovic. Tým mužů bodoval až ve čtvrtém 

zápase s týmem ze Sudoměřic u Bechyně, 

kdy Stádlecký tým zvítězil 1:3. V termínu od 

18. - 20. 9. proběhlo již tradiční fotbalové 

soustředění mládeže v kempu Karlovy 

Univezity  v Horním Poříčí. Soustředění se 

účastnilo na 31 dětí. Počasí opět vyšlo a děti 
si sportovní víkend užily.  

Text: Vítězslav Kouba 

 

 



Léto v Křídě  

První akce, kterou hasiči z Křídy pořádali, byl 

4. 7. 2020 Moto-sraz. Bylo to velmi pěkné 

odpoledne, na které se sjela spousta 

motorkářů na různých značkách motorek. 

Moto-sraz začal tradiční spanilou jízdou, 

šťastný návrat byl pro všechny 

samozřejmostí.  Zajištěno bylo občerstvení  

a k poslechu hrála country kapela z Blatné, 

která se jmenuje Z vršku. Pauzy kapely svým 

zpěvem doplňovala zpěvačka Kateřina 

Hantáková.  

Pár dní v červenci mladí hasiči prožili se svými 

rodiči a kamarády na Staňkově u Třeboně, 

kde se věnovali vodním radovánkám díky 

tropickému počasí.  

Další akcí v Křídě byly rybářské závody. Zváni 

byli místní i občané z okolních vesnic. První 

cenou byl rybářský prut, cenu za největší 

úlovek, si vybojovala slečna Vlčková ze 

Stádlce (kapr 45 cm). Přišla spousta malých  

rybářů a cenu pro nejmenšího rybáře vyhrála 

Magdaléna Klasnová.  

Celé léto se děti bavily malováním na 

kamínky, které roznášely po okolí Křídy  

a Stádlce. Nejčastěji však v okolí Řetězového 

mostu. Největší odměna pro ně je, když také 

nějaký pěkný najdou, čím z větší dálky, tím 

lépe. 

V závěru léta proběhl druhý ročník Fichtl 

crossu, kde se soutěžilo ve třech kategoriích. 

Nejlepší čas celého dne byl 5,22 minut. 

Počasí, které bylo oproti loňsku slunečné, 

připravilo i pro diváky skvělou podívanou.  

Text a foto: Simona Capouchová 

Podzimní „Ukliďme česko“ 

V sobotu 26. 9. 2020 od 14 hodin jsme se 

zúčastnili akce Ukliďme Česko. Úklid probíhal 

v obci Slavňovice a Hájky a cest okolo. Počasí 

nám nepřálo, ale i tak se nám podařilo sklidit 

přibližně 40 kilo odpadu.  

Všem zúčastněným děkuji.  

 

 
Text a foto: Olga Hořejší

INFORMACE ÚŘADU  
Městys Stádlec se může opět pochlubit 

skvělým úspěchem! 

Webové  stránky městyse Stádlec totiž 

zabodovaly ve 22. ročníku krajského kola 

soutěže Zlatý erb 2020 o nejlepší webové 

stránky a elektronické služby měst a obcí.  

V Jihočeském kraji letos soutěžilo 

20 projektů, nejvíce, 12, jich bylo přihlášeno 

v kategorii obec. Naše stránky, jejichž 

autorem je místní občan pan Adam Vrána, se 

umístily na druhém místě v kategorii 

„webové stránky obce“. 

V roce 2004 webové stránky obce Stádlec 
krajské kolo dokonce vyhrály a v celostátním 

finále získaly cenu ministra vnitra ČR za 

nejlepší bezbariérový přístup.  

Text a foto:  Milan Kelich 

 



MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM

Uběhlo září a můžeme se ohlédnout za 

prázdninami i prvým měsícem nového školního 

roku. 

O prázdninách došlo na plánované opravy  

a nákupy, tak jak jsme se již zmiňovali 

v červencovém vydání zpravodaje. 

Malování: umývárna dětí v MŠ, šatna v ZŠ, 

vestibul a schodiště ZŠ, školní družina. 

Učebna v 1. patře: vybavena novým nábytkem, 

oprava knihovny a vchodových dveří třídy. 

Školní družina: kompletní výměna podlahových 

krytin /lino + koberec/ obnova většiny nábytku  

a oprava vchodových dveří. 

Elektro: výměna jističe v ZŠ, vybavení schodiště 

k šatně a šatny pohybovým spínačem světel 

Další: výměna filtrů vzduchotechniky MŠ 

A jak jsme začali nový školní rok? 

Ve škole jsme 1. září přivítali 23 žáků, do 

mateřské školky je pro tento školní rok přihlášeno 

také 23 dětí. Personální obsazení zůstává stejné, 

jediná změna je výměna na postu asistentky 

pedagoga v MŠ.  

Provoz v MŠ probíhá za zvýšených hygienických 

opatření - vstup rodičů s rouškami na nezbytně 

nutnou dobu. Provoz školky zůstává stejný /6 až 

16 hodin/. 

Ve škole se jedná o stejná opatření pro rodiče, 

výuka probíhá bez roušek.  

Provoz školní družiny /6 až 8 hodin + 12:15 až 16 

hodin/. 

Mimoškolní činnost je omezena na činnost 

školních klubů, které realizujeme na základě 

získané dotace z Evropských sociálních fondů. 

Kluby zůstávají stejné: Klub zábavné logiky  

a deskových her, Klub cizího jazyka, Klub 

doučování. 

Přestože naše škola má rekordní počet žáků, 

zůstává pro letošní rok ještě formálně 

jednotřídkou.  

PS: Škola se může stát dvoutřídkou při počtu 

žáků 24 s tím, že v jedné třídě je nejméně 12 

žáků. 

Prakticky však probíhá výuka v naší škole tak, že 

dělená výuka probíhá kromě HV, TV, Pracovních 

činností a Dramatické výchovy ve všech ostatních 

předmětech. A tak jsme na tom naprosto stejně 

jako dvoutřídka, která by čtyři výše uvedené 

výchovy vyučovala společně. 

Na fotografiích: 

1. Školní družina po rekonstrukci 

2. Návštěva školáků u Neufusů v Hájkách 

/výprava za zvířátky/ 

3. Tradiční opékání špekáčků v mateřince 

 

Text a foto: 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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