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Vážení a milí spoluobčané, 

letošní rok bude ve znamení jedné 

z největších investičních akcí za posledních 

10 let. Vše směřuje k tomu, že na podzim 

zahájíme stavbu vodovodu  do obcí Hájky, 

Křída a Slavňovice.  

Stavba byla vysoutěžena za cenu 

9.945.000,- Kč bez DPH. Stavět bude firma 

Swietelský, smlouva o dílo je podepsána. 

Povedlo se i úspěšně vyřešit financování 

stavby. Cenu stavby se podařilo vysoutěžit 

velice příznivě, (rozpočtová cena byla 17 

miliónů).  

Už v loňském roce jsme uspěli se žádostí o 

dotaci ve výši  63% uznatelných výdajů od 

SFŽP MŽP ČR.  Dále jsme od Jihočeského 

vodárenského svazu získali bezúročnou 

půjčku na 4 milióny, se splatností na 10 let. 

Uvážíme-li, že DPH si budeme uplatňovat 

(bude nám vráceno), nemusíme tak vůbec 

využít úspory z minulých let, které nám tak 

zbydou na další velké investice, na které 

naše obce doposud čekají.  

Celá stavba bude ukončena pravděpodobně 

až v roce 2023, kdy bude také nutné řádně 

vyúčtovat dotaci a hlavně vyhlásit výběrové

 

 

řízení na provozovatele nové části vodovodu, 

což je jedou z podmínek poskytnutí dotace. 

Firma Swietelský je ochotna zrealizovat i část 

přípojek k jednotlivým nemovitostem, která 

bude na „veřejném prostoru“. Tu část 

přípojky u nemovitosti, která je „za plotem“ 

si budou muset vlastníci zajistit sami. Firma 

Swietelský tuto službo občanům nabízet 

nebude.  

Jsem velice rád, že se vedení obce rozhodlo  

a odhodlalo investovat tímto směrem. 

V žádném případě v tom nevidím zadlužování 

příštích generací, naopak pro budoucí 

generace vytváříme z našich obcí místo pro 

život se standardy běžnými ve 21. století, 

mezi které pravidelná dodávka kvalitní pitné 

vody patří. Žádosti občanů o urychlení 

stavby vodovodu z důvodu nedostatečnosti 

vydatnosti jejich studen mně v tomto 

přesvědčení jen utvrzují. 

Vážení spoluobčané, přeji nám všem krásný 

rozvolněný máj a držme si palce, aby nám 

vše vyšlo tak jak jsme si předsevzali, aby 

naše obce i v letošním roce opět udělali 

krůček vpřed. 

Ing. Milan Kelich, váš starosta 

 

NAPSALI NÁM 

Z činnosti mysliveckého spolku 

vlastníků Stádlec. 

Myslivecký spolek vlastníků Stádlec 

hospodaří na výměře 1665 ha pozemků, 

z toho je 1073 ha zemědělské půdy, 520 ha 

lesních pozemků a 72 ha vodní plochy. Ve 

spolku se sdružuje celkem 22 členů, věkový 

průměr činí 51,5 roku. Činnost spolku v roce 

2020 byla jako v celé společnosti ovlivněna 

opatřeními a omezeními v souvislosti s 

Covidem - 19. V únoru 2020 jsme se ještě 

stačili sejít spolu se zástupci sousedních 

honiteb, ZD Opařany a městyse Stádlec na 

slavnostní výroční schůzi, kde byl zhodnocen 

uplynulý rok. 

Lov zvěře je až tou poslední činností, které 

předchází dlouhodobá péče o zvěř a mnoho 



dalších aktivit vedoucí ke zkvalitnění 

životního prostření. Stavíme a udržujeme 

myslivecká zařízení na přikrmování /krmelce, 

zásypy, slaniska/ a odchov zvěře /voliéry, 

vypouštěcí voliéry/, vytváříme napajedla pro 

zvěř, obhospodařujeme zvěřní políčka, 

odchováváme a vypouštíme do honitby 

bažantí zvěř a kachny divoké. Dle potřeby 

provádíme brigádnickou činnost v lesích 

městyse Stádlec. Právě na těchto všech 

činnostech stádlečtí myslivci v roce 2020 

odpracovali celkem 1.931 hodin. 

Co se lovu týče, tak v uplynulém roce bylo 

v honitbě Stádlec uloveno 45  ks srnčí zvěře, 

103  ks divokých prasat, 2 ks dančí zvěře,  

3 zajíci, 375 ks kachen divokých, 131 ks 

bažantích kohoutů, 23 ks lišek obecných.  

Lov je prováděn jak individuálně, tak na 

společných honech a naháňkách, kde je 

kladen důraz mj. na dodržování mysliveckých 

zvyků a tradic. K výkonu práva myslivosti 

využíváme lovecky upotřebitelné psy, celkem 

naši členové drží 7 ohařů, 1 slídiče  

a 3 norníky.  

I přes intenzivní odlov černé zvěře dochází 

dlouhodobě ke škodám na zemědělských 

pozemcích, zejména na trvalých travních 

porostech. Dále jsme se v minulém roce 

potýkali s problémem klesajících výkupních 

cen zvěřiny, což negativně působilo na 

finanční hospodaření spolku.  

I přes vládní omezení se po dodržení 

stanovených podmínek podařilo uskutečnit 

dvě mimolovecké akce. Dne 13. 6. 2020  se 

členové MSV Stádlec sešli na střelbách na 

střelnici v Olší, kde se zdokonalovali  ve 

střelbě a procvičili si základy bezpečné 

manipulace s loveckou zbraní. Druhou akcí 

byly dne 11. 7. 2020 lesní zkoušky ohařů 

/LZO/ . Bylo to po několika desetiletích, kdy 

byl místní myslivecký spolek pověřen OMS 

v Táboře organizací zkoušky loveckých psů. 

Zkoušky si vyžádaly náročnou přípravu  

a i přes nepřízeň počasí se vydařily. 

Přítomným vrchním rozhodčím MVDr. Šonkou 

a předsedou Okresního mysliveckého spolku 

Ing. Faladou byla vyzdvihnuta výborná 

organizace, připravenost zkoušek, pěkné 

lesní terény a požádal o organizaci  LZO 

v následujícím roce. 

Na závěr bych chtěl jménem mysliveckého 

spolku poděkovat za finanční podporu 

městysu Stádlec, ZD Opařany a Honebnímu 

společenstvu Stádlec. 

Roman Buchcar  předseda MSV Stádlec 

 

Sázení stromů ve Starém Sedle 

V sobotu 17. 4. 2021 sedlečtí hasiči pořádali 

brigádu v třešňové aleji. Vyčistili polovinu 

aleje od keřů a suchých stromů. Díky tomu 

tak vzniklo místo pro nové stromky.  

Stále platí to, pokud by chtěl někdo věnovat 

stromek (třešeň) do sedlecké aleje, ať se 

obrátí na místní hasiče. Naposledy daroval 

třešeň pan Antonín Kohout a za to děkujeme. 

za SDH Marek Švadlena 

 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  

V květnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 Josef Urban ze Starého Sedla 74 let 

 Jana Ťoupalová ze Starého Sedla 74 let 

 Helena Přibylová ze Starého Sedla 73 let 

 Marie Kovaříková ze Stádlce 73 let 

 Miluše Doubková ze Slavňovic  71 let 

 Bohumil Svoboda ze Starého Sedla 71 let 

 Anna Hořejší ze Slavňovic 67 let 

 Jaroslav Anděl ze Stádlce 65 let 

 Jaroslav Pecka ze Stádlce 65 let 

 

 

 

 Jan Bártů ze Stádlce 64 let 

 Pavel Černohorský ze Stádlce 62 let 

 

Všem oslavencům 

srdečně blahopřejeme! 

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec



OZNÁMENÍ ÚŘADU

OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM 

MAPOVÁNÍM 

V katastrálním území Stádlec bude dne 17. 

května 2021 zahájena obnova katastrálního 

operátu novým mapováním. Týká se obce 

Stádlec, Hájky a Sítin (pouze části v k. ú. 

Stádlec), a lokality Podhrázského mlýna. 

Majitelé zemědělské půdy mají stále možnost 

požádat o provedení Komplexních 

pozemkových úprav. Tímto bychom docílili 

pořádku nejen v intravilánu obce, ale  

i v jejím extravilánu.  

Zajímejte se! Přidejte se! Předáte svým 

potomkům rodinný majetek v pořádku. Více 

informací o obnově operátu na 

https://www.stadlec.eu/obnova-

katastralniho-operatu-novym-merenim/ 

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.  

Nutno objednávat s předstihem v období od 

1. 5. – 30. 10. 2021. Zvěřinu z divočáka 

bude možné objednávat v termínu od 1. 9. 

2021 do 31. 12. 2021, cena 45,-Kč/kg  /váží 

se vyvržený, v kůži/. Stahování a porcování 

zvěře na místě prodeje není možné 

z hygienických a veterinárních důvodů. Zvěř 

bude označena plombou, s lístkem o původu 

zvěře, s potvrzením o provedené kontrole 

proškolenou osobou dle veterinárních 

předpisů.   

Kontaktní osoba Roman Buchcar, tel.: 

604 266 543. 

Dražba domu ve Stádlci 

RK SORETA nabízí k prodeji formou veřejné 

dražby dobrovolné elektronické RD se 

zahradou č. p. 98 k. ú. Stádlec. Nejnižší 

podání: 945.000,- Kč. Termíny konání 

dražby: 17. května 2021 v 13.00 hod. na 

https://www.prodej-drazbou.cz/.../RD-se-

zahradou--vhodny 

Termín obhlídek: 23. 4. 2021 v 14.00 hod. a 

10. 5. 2021 v 10.00 hod. 

Pro více informací volejte 605 245 300, 381 

251 716.  

Připravuje se 2. změna územního plánu 

obce Stádlec 

Na základě požadavků občanů i firem na 

změnu územního plánu žádáme tímto 

občany, pokud by zjistili, že jim současné 

znění územního plánu neumožňuje realizovat 

na jejich pozemcích zamýšlené investice, aby 

požádali o jeho změnu. Cílem je obsáhnout 

co nejvíce požadavků tak, aby územní plán 

po 2. změně byl opět několik let aktuální. 

Dotace na renovaci soch 

Městys Stádlec uspěl se žádostmi na dotace 

v programu Jihočeského kraje – opatření 

nemovité kulturní památky na renovaci sochy 

sv. Jana Nepomuckého a sousoší Nejsvětější 

Trojice. Jihočeský kraj nám na každou sochu 

přispěl 70.000,-Kč. Práce započnou už 

v tomto měsíci a bude je provádět 

restaurátor pan MgA. Pavel Charypar. Obě 

dosud zanedbaná barokní díla se tak budou 

na konci léta skvět novotou. 

Přerušení dodávky el. energie 

V úterý dne 4. května od 8.00 – 13:00 bude 

z důvodu prací za zařízení distribuční 

soustavy přerušena dodávka el. energie 

v části obce Stádlec – konkrétní vypnutá 

čísla popisná najdete na 

https://www.stadlec.eu/wp-

content/uploads/2021/04/seznam.-c.p.pdf 

Firma Rumpold oznamuje 

Od 6. května bude společnost Rumpold 

provádět svoz domovního odpadu ve čtvrtek 

– sudý týden. 

Ve dnech 1. 5. a 8. 5. Je Sběrný dvůr 

v Opařanech uzavřen. 

Čarodějnice 2021  

Ahoj všichni! 

Právě jsme před chvílí se Zdeňkem S. přivezli 

z lesa pár kulatin na pálení ohně….. 

čarodějnice….. V pátek dojde kolem 20. 

hodiny k jejímu zapálení. Pokud se budete 

chtít zúčastnit, jste vítáni. Pokud budete mít 

nápad na vytvoření figuríny na upálení, dejte 

vědět, připravím na ní prostor… jinak to bude 

jako oheň. Občerstvení žádné neplánuji, 

takže spálit a spát…..  

S přáním hezkého dne Jiří Süsmilich 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 

Zápis do školy pro školní rok 2021/22 se 

konal ve čtvrtek 8. dubna 2021.            

Konal se formou předání vyplněného 

formuláře zákonným zástupcem - bez 

přítomnosti dětí. Do prvého ročníku by mělo 

nastoupit 6 prvňáčků / 5 chlapců a jedna 

dívka/. Děkujeme všem, kteří se rozhodli pro 

naši školu. 

https://www.stadlec.eu/obnova-katastralniho-operatu-novym-merenim/
https://www.stadlec.eu/obnova-katastralniho-operatu-novym-merenim/
https://www.prodej-drazbou.cz/.../RD-se-zahradou--vhodny
https://www.prodej-drazbou.cz/.../RD-se-zahradou--vhodny


Zápis do MŠ Stádlec: 5. května 2021 se 

koná zápis do MŠ Stádlec. Veškeré informace 

jsou uvedeny na webových stránkách ZŠ a 

MŠ Stádlec. Podle předběžných informací 

počítáme se šesti až sedmi novými dětmi. 

Distanční výuka: od 12. dubna byla 

obnovena prezenční výuka pro všechny žáky 

ZŠ Stádlec. Prvý týden byl věnován 

především opakování učiva a ověřováním 

látky probírané při distanční výuce. Zároveň 

začalo testování žáků a pracovníků školy na 

COVID v intervalech pondělí a čtvrtek. 

Docházka byla obnovena i v MŠ, ale jen pro 

předškoláky a děti rodičů vybraných profesí. 

I těch se testování týkalo. Od testů byli 

osvobozeni jen ti, co covid prodělali a ti, kteří 

mají 14 dnů po druhém očkování. K očkování 

všichni! pracovníci školy / pedagogičtí i 

nepedagogičtí/ přistoupili zodpovědně a 

nechali se očkovat.  

Co nás ve škole a školce čeká?  

Vzhledem k opatřením jsou aktivity omezeny 

na výuku a ověřování znalostí. Činnost 

školních klubů v době, kdy žáci byli doma, 

však přerušena nebyla. Klub doučování i Klub 

zábavné logiky probíhal i distančně. Od 12. 

dubna se rozběhl po otevření školy 2 x týdně 

i Klub cizího jazyka. Na konci dubna se 

pravděpodobně školáci připojí k úklidům ke 

Dni Země.  Po loňské odmlce tak naši 

pravidelnou jarní aktivitu obnovíme. Školčata 

se mohou těšit na tradiční opékání buřtíků na 

zahradě MŠ, kde se v nejbližší době chystají 

opravy herních prvků po zimním období / 

domeček, lavičky, kolotoč/. Zároveň bude 

pokračovat budování přírodní zahrady, které 

započalo již v loňském roce. V jednání je  

i realizace chybějících projektových dnů školy 

i školky, které nebylo možné v loňském  

roce uskutečnit, a museli jsme objednané 

akce rušit. Přestože ukončení Šablon II bylo 

prodlouženo na základě žádosti školy  

z důvodu Covid opatření o 6 měsíců  

a to do konce roku 2021, budeme se  

snažit realizovat většinu souvisejících  

a povinných aktivit již do června.

Do konce tohoto školního roku si však 

budeme muset mimo jiné odpustit plavecký 

výcvik a pravděpodobně i divadelní 

představení. Věříme, že během května a 

června dojde k rozumnému rozvolnění a 

škola i školka bude v plném provozu již bez 

přerušení. 

Vzhledem k opatřením se kromě vzdělávání 

dětí přesunulo do distančního vzdělávání i 

vzdělávání dospělých. To se týkalo i 

některých pracovníků naší školy. Celý rok 

2020 nebyl nakloněn vzdělávacím aktivitám 

a všichni měli plno starostí, jak zachovat 

chod MŠ i MŠ v rámci neustále se měnících 

opatření. V roce 2021 jsme využili období 

uzavření škol k rozšíření vzdělání našich 

pracovníků a budeme v tom pokračovat až 

do konce školního roku. 

  

FOTO : Na Velikonoce připravily učitelky MŠ 
dětem před školkou k nazdobení,, kraslicový 
stromek,,. 

Text a foto Vladimír Doležal 

Rozluštění Hádanky z minulého čísla 

Fotografie je z prosince roku 2010. Jak je vidět, zima umí čas od 

času docela překvapit. 

Kdo takto vtipně před 10 lety vylepšil stádleckou autobusovou 

zastávku, není dodnes veřejně známo, ale jistě to muselo dát 

spoustu práce. Výsledek však rozhodně stál za to  
 
 

 
 

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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