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Vážení spoluobčané,
prosincové číslo zpravodaje bývalo spojeno
s bilancováním
a
hodnocením
toho
končícího roku. Bohužel díky Covidu
se téměř zastavil společenský a kulturní
život v našich obcích, takže na hodnocení
či bilancování toho není tolik jako jiné
roky, přesto se přece jen něco povedlo.
Z počátku roku, do vyhlášení prvního
nouzového
stavu,
se
např.
stihly
masopusty, za jejichž organizaci děkuji
jejím pořadatelům. Díky nepříznivému
počasí se několikrát překládaly a posléze
rušily další akce, např. koloběžky ve
Stádlci a také jsme byli nuceni zrušit
jubilejní 10. ples městyse Stádlec. Přesto
slavňovičtí a křidští hasiči využili mezery
mezi jarním a podzimním nouzovým
stavem k tomu, aby udělali nějakou akci.
Ve Starém Sedle stihl JC Chadeva
uspořádat svůj den s koňmi. Všem třem
spolkům velký dík.
Činili se i sportovci, jak nás na těchto
stránkách pravidelně informuje pan Kouba.
A myslivci by mi jistě měli za zlé, pokud
bych nezmínil jejich organizaci okresních
zkoušek ohařů ve Slavňovicích. Všem také
patří velký dík.

NAPSALI NÁM
Zahrádkáři v roce 2020
Tento rok, poznamenaný covidem-19, nám
nedovolil uspořádat žádnou akci pro naše
členy, ani se zúčastnit jiných. Neměli jsme
jistotu, jestli
bude vůbec povoleno
podzimní moštování. Na členské schůzi
v září
jsme
sice
rozepsali
služby
v moštárně na sedm sobot, ale co

K naší velké smůle se výrazně zpozdilo
zahájení
opravy
silnice
ve
Stádlci.
Výběrové řízení na zhotovitele proběhlo už
v březnu, ale slibované finanční prostředky
přišly od vlády v srpnu, takže stavba
reálně nakonec začala až v září.
Stavba má být ukončená 16. prosince
tohoto roku (!), čemuž nikdo nevěří,
i přestože zhotovitel sebevědomě tento
termín opakovaně potvrzuje. Připravme se
proto na nejhorší. Je to do jisté míry
způsobeno i tím, že organizace hospodařící
s veřejnými prostředky (v tomto případě
SÚS) stále soutěží zakázky pouze na
„nejnižší nabídkovou cenu“. To má tyto
nepříjemné
důsledky.
Levné
ještě
neznamená kvalitní či spolehlivé a co
je nabízeno levně, se může dost prodražit.
Vážení spoluobčané, pokládám si za čest
vám všem opět popřát, coby starosta
obce, prostřednictvím našeho zpravodaje
požehnané
Vánoce,
klidné
a
ničím
nerušené prožití těchto svátků klidu, míru
a pohody. Těším se na další spolupráci
v roce 2021.
Ing. Milan Kelich, starosta

bude za týden nebo dva, nikdo nevěděl.
Informace z veřejných zdrojů byly nejasné
a neadresné. Proto jsme se obrátili na
Krajskou hygienickou službu v Českých
Budějovicích a následně i na Hygienickou
službu ČR v Praze, zda tuto činnost
můžeme provozovat. Obě organizace nám
daly souhlas, pokud budeme dodržovat
předepsané hygienické podmínky. Konečně
jsme
mohli
několika
desítkám
telefonujících zájemců sdělit, že moštovat
se bude.

Letošní úroda jablek byla dobrá a tak jsme
čekali docela velký zájem zákazníků. Také
webové stránky moštáren, kde je i ta
naše, navštívilo zase o něco více občanů.
Hlavně když většina moštáren přestala
brát objednávky. U nás moštujeme bez
nutnosti
předchozího
objednání,
což
všichni oceňují a většinou už hodinu před
otevřením
čekají
před
moštárnou.

Zpracovali jsme 14 482 kg jablek, 163
zákazníků bylo z 37 měst a obcí. Nejvíce
ze Stádlce (32), Bechyně (20), Opařan
(12) a Tábora (8). Někteří opakovaně. Pro
MŠ Stádlec bylo moštování zdarma.
Půjčování 30ti a 50ti litrových konví na
převoz moštu prakticky nikdo, mimo nás,
nedělá. To si celá řada zákazníků (44) také
pochvaluje. Jenom to vracení je někdy
zdlouhavé. Tak to byla naše 43. sezóna
provozu moštárny. A závěrem děkuji
i všem osmi členům ZO, kteří tam
odpracovali rovných 120 hodin.
Jan Štěpka (předseda ZO ČZS Stádlec)

Fotbal ve Stádlci
Fotbalový podzim, stejně jako jarní část
sezóny, ukončil vyhlášený nouzový stav.
Z podzimní části byla odehrána zhruba
polovina soutěže. Muži stihli odehrát 7 kol,
kdy získali 5 bodů. Starší žáci odehráli
6 kol, kdy vybojovali jedno vítězství. Zatím
naši žáci doplácejí na to, že jsou ve své
skupině nejmladší. Většina by ještě mohla
hrát za mladší žáky.
Mladší žáci odehráli 6 kol, kdy 4x zvítězili,
1x remízovali a v celkové neúplné tabulce
obsadili dělené 2. - 4. místo. V současné
době jsou mladší žáci spojeni s fotbalisty
z Malšic. Důvodem byla vzájemná hráčská
výpomoc, protože mladší žáci již hrají
systémem 7+1 a nastaly by situace,
kdy
by
u
mladších
žáků

musely “zaskakovat” výrazně mladší děti.
Tímto způsobem se věk vyrovnal a tím
i výkonnost.
Nejlépe si vedli naši nejmladší fotbalisté
z mladší přípravky, kdy ze 6 odehraných
kol ve všech zvítězili a obsadili v neúplné
tabulce 1. místo. Pokud situace dovolí, děti
by opět odehrály zimní ligu, která se koná
v tělocvičně v Malšicích, a zahájily by přes
zimu tréninky v tělocvičně v Opařanech.
Muži by pak zahájili zimní přípravu
v polovině ledna a doufáme, že se
rozběhne i saunování na hřišti Pod Hájky.
Všichni doufáme, že se společenský život
opět rozběhne a s ním i sportovní utkání
a tréninky.
Vítězslav Kouba

Sázení stromů ve Starém Sedle
Sedlečtí hasiči pokračují v obnově třešňové
aleje. Koncem listopadu vysadili do aleje
další tři nové stromky.
Dva stromky věnovala místním hasičům
rodačka ze Starého Sedla paní Marie
Hořejší, které tímto moc děkujeme.
Pokud
by
příští
rok
někdo
z místních občanů chtěl také přispět
k obnově aleje darováním stromku, tak
budeme jenom rádi.
za SDH Staré Sedlo Gabriela Švadlenová

Stádlecká škola
Při pročítání starých dopisů mne zaujal
článek od mého strýce. Obecná škola,
pokračovací škola, pobočka, lidová škola,
těmito názvy školy ve Stádlci, se mohlo
pochlubit jen málo škol. Toto označení
školy ve Stádlci za prvé republiky mělo pro
širokou oblast velmi dobrý zvuk.

kde byl žákem místní školy, ještě za CKR,
a píše:

Proč to píši? Dostal se mi do ruky dopis od
mého strýce Jaroslava Maňáka z Českých
Budějovic, který byl rodákem ze Stádlce,

Rád totiž vzpomínám na Stádleckou školu,
poněvadž
mně
dala
dobré
základy
všeobecného
vzdělání,
hlavně
v

"Chci vám sdělit, že věnuji škole ve Stádlci
28 svazků dobře vázaných knih Ottova
naučného slovníku, které časem doplním o
významná díla světové literatury. Škola to
již s povděkem přijala.

matematice, že jsem se mohl věnovat
profesně vyučování matematiky s velmi
dobrými úspěchy."
I já rád vzpomínám na školní léta v období
1933 -39, kdy zejména řídicí učitel pan
Hašek nás vedl v pracovním vyučování
problematice zahradničení.

Přeji Stádlecké škole, aby její žáci si
odnesli jen samé dobré výsledky do
dalšího vzdělání. Pozn. Strýc Jaroslav
Maňák
je
popsán
ve
Stádleckém
almanachu.
Zdraví a rád si počte ve Stádleckém
zpravodaji Antonín Maňák.

Zdobení vánočních stromů v obcích

Dne 29. 11. 2020 v 15:00 jsme se sešli se
všemi dětmi z vesnice a oficiálně zahájili
adventní čas. Vyrobila jsem pro každé
slavňovické dítě ozdobu s jeho vlastním
jménem, aby si je posléze mohl každý sám
pověsit na stromeček. Po ozdobení
stromečku
jsme
opekli
vuřty
a prskali prskavky.
Přeji Vám krásný adventní čas a pohodové
Vánoce.
Text a foto Miroslava Hořejší

První adventní neděli proběhlo ve Starém
Sedle rozsvícení vánočního stromečku.
Bohužel se tato akce letos musela obejít
bez vánočního punče, koled a cukroví.
Text a foto Gabriela Švadlenová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V prosinci oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:


Miluše Bicanová z Hájek

95 let



Marie Slunečková ze Slavňovic

69 let



Eliška Čížková ze Stádlce

86 let



Stanislav Šnejd ze Stádlce

68 let



Stanislav Fuka ze Slavňovic

81 let



Vladimír Vlk ze Slavňovic

66 let



Květuše Cvachová ze Stádlce

79 let



Alena Heřmánková z Křídy

75 let



Jan Zeman ze Stádlce

75 let



Štefan Troják ze Starého Sedla

75 let



Jaroslava Neufusová z Hájek

73 let



Josef Volavka ze Slavňovic

73 let



Stanislav Cihlář z Křídy

72 let



Božena Zemanová ze Stádlce

72 let

 Josef Kratochvíl ze Slavňovic

70 let

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme!
Zdroj: Matriční úřad městyse
Stádlec

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM

Ze školky je fotografie z ochutnávky moštu.
Zde je namístě poděkování zahrádkářům
ve Stádlci, kteří nám mošt připravili
ze školkových jablíček. Další foto „školčat“ je
z vycházky na hřiště.

I ve školce probíhala po nějakou dobu
distanční výuka, se svou prací se pochlubil
jeden z předškoláků.

Poslední foto je z šachového turnaje, který
probíhá v ZŠ v rámci Klubu zábavné logiky.
Zapojilo se celkem 9 žáků z 23.

Děti z MŠ se zapojily také do soutěže Koruna
Vysočiny - namaluj sochu Michala Olšiaka.
Odměnou jim byl hezký odznak.

Po návratu do školy nás čeká dohrání
posledních zápasů. Po distanční výuce se
30.11. vrací do lavic po měsíci i žáci 3.,4 a 5.
ročníků. Na všechny naše školáky tak čeká,
vzhledem k opatření, lehce upravený rozvrh.
Mgr. Vladimír Doležal – ředitel školy
/foto V. Doležal, P. Véle/

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

