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Vážení spoluobčané, 

Jsem rád, že Vás mohu opět pozdravit, byť 

pouze prostřednictvím našeho zpravodaje. 

V průběhu května sice docházelo 

k postupnému uvolňování „sešněrované“ 

společnosti, nicméně období plesů a zábav, 

kde jsme se mohli osobně potkávat, dávno 

minulo. Ale nic není ztraceno, předzahrádka 

v restauraci je už v provozu, tak už jen aby i 

počasí přálo venkovnímu posezení. 

Možná pozornému občanu neušlo, že za 

školou vyrostlo nové dětské hřiště. Dovolte 

tady malý exkurz do minulosti. Na zasedání 

zastupitelstva v záři 2018 jsme dlouze 

diskutovali dětské hřiště ve Stádlci. Byla 

snaha umístit ho do Stromovky, aby si děti 

mohly hrát a rodiče měli blízko do Bistra. 

Zastupitelé umístění hracích prvků v lokalitě 

Stromovka z bezpečnostních důvodů zamítli, 

v diskuzi však zazněl příslib na vybudování 

nového dětského hřiště v jiné, vhodnější 

lokalitě. 

 

 

Nyní mohu s  radostí oznámit, že tento slib je 

splněn! Za školou vyrostlo zbrusu nové 

dětské hřiště, kde se děti můžou vydovádět  

a rodiče na ně mohou dohlížet z altánu, který 

stojí opodál.  

Proč to trvalo více jak dva roky? Protože 

nějakou dobu zabralo vyřízení územního 

souhlasu, neboť postavit něco bez povolení 

by se při první nehodě nebo úrazu na hřišti 

krutě vymstilo. V následujícím roce 2020 se 

kvůli finančně náročné opravě kanalizace, 

chodníků a silnice u náměstí už nenašly 

v obecním rozpočtu peníze a proto na hřiště 

došlo až v tomto roce. Hřiště si vyžádalo 

investici 405 827,-Kč a městys na jeho 

pořízení získal dotaci ve výši 243 000,-Kč 

z Programu obnovy venkova Jihočeského 

kraje.  

Touto pozitivní informací končím své 

pravidelné „okénko“ a přeji všem občanům 

pěkný nástup léta. 

Ing. Milan Kelich, starosta 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  

V květnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 Božena Kubů ze Stádlce  82 let 

 Jan Šindelář ze Stádlce 73 let 

 Miluše Némethová ze Stádlce  69 let 

 Jaroslav Hořejší ze Slavňovic 66 let 

 Marie Süsmilichová ze Stádce  66 let 

 Eva Marešová ze Starého Sedla 63 let 

 Miroslav Kouba ze Slavňovic 62 let 

 

 

 

 

Všem oslavencům 

srdečně blahopřejeme! 

Zdroj: Matriční úřad městyse 
Stádlec 



INFORMACE ÚŘADU 

Poděkování 
Před nedávnem ukončila činnost dlouholetá 

knihovnice ve Starém Sedle paní Trojáková. 

Tímto bych chtěl paní Trojákové ze srdce 

poděkovat za čas, který věnovala 

starosedelským čtenářům a péči o celou 

knihovnu.  

V dnešní době jde vskutku o raritu, pokud se 

někdo angažuje ve prospěch obce tak, jak se 

dlouhá léta angažovala ve Starém Sedle paní 

Trojáková. Jménem čtenářů Vám děkuji, paní 

Trojáková. 

Staré Sedlo shání knihovnici 
Pokud by se mezi občany Starého Sedla 

našel zájemce či zájemkyně starat se  

o knihovnu v této obci, má příležitost. Jedná 

se o zabezpečení 2 hodin výdejní doby týdně, 

jedenkrát v roce zpracování výkazu o počtu 

zápůjček, 2x ročně obměnu knižního fondu  

a úklid objektu vč. společenské místnosti  

a sociálního zázemí. Finanční ohodnocení je 

podle platných platových tarifů (cca 120,-

Kč/1 hodina). Knihovnu metodicky řídí 

pracovníci Městské knihovny v Táboře. 

V případě zájmu se obraťte na starostu obce. 

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/ 

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 a to písemně s tím, že 

stačí uvést parcelní číslo a požadované 

využití pozemku. 

NAPSALI NÁM 

Pálení čarodějnic. 

V loňském roce se nám tato tradice 

nepovedla uskutečnit, a proto jsme si tuto 

příležitost na začátku rozvolňování nenechali 

utéct. Byla to po dlouhé době jedna z akcí, 

kde jsme mohli vidět své sousedy a známé, 

které jsme přes dodržování rozestupů  

a nošení roušek skoro půl roku neviděli. Jsem 

rád, že zastupitelstvo tuto akci posvětilo  

a tímto všem aktérům děkuji. Dokonce  

i malé občerstvení se povedlo uskutečnit a 

nejen díky tomu celé akci vévodila příjemná 

nálada. Snad se nám poštěstilo zažehnout 

oheň nejen při pálení čarodějnic, ale  

i zažehnout jiskřičku naděje na lepší časy. 

Volnočasových aktivit je v této nelehké době 

poskrovnu a tak možnost setkávání je třeba 

využít. Patří vám velký dík, bez vás, kteří se 

účastníte by to nešlo a nemělo smysl. Těším 

se na střetnutí při dalších aktivitách. 

Text Jiří Süsmilich, foto Ivana Trčová 

 

 

https://www.stadlec.eu/obnova-katastralniho-operatu-novym-merenim/
https://www.stadlec.eu/obnova-katastralniho-operatu-novym-merenim/


INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 

Ukliďme svět  2021  

Po loňské vynucené pauze jsme se letos opět 

připojili k akci Ukliďme svět. Přestože jsme 

nestihli hlavní úklidový termín 22. dubna, 

kdy se slaví DEN ZEMĚ, připojili jsme se 30. 

dubna.  Opět byl naším cílem Oltyňský potok 

a jeho břehy. Úsek, na který jsme se 

zaměřili, byl od silničního mostu  

u stádleckého hřiště proti proudu po obou 

březích. Školáci se rozdělili na mladší  

a starší. Mladší byli pod dohledem třídní 

učitelky M. Rysové, které vypomáhala 

maminka Davida Neufuse. Starší /3. až 5. 

ročník/ uklízeli v doprovodu ředitele školy. 

Užili jsme si výjimečně krásného počasí  

a poklidili jsme asi 1,5 km břehových partií. 

Největší nepořádek byl ,,kupodivu,, za 

plotem stádleckého hřiště. Připojili jsme se 

k cca 320 úklidových akcím a asi 10 000 

dobrovolníkům, kteří uklízeli v rámci akce 

pořádané Českým svazem ochránců přírody.  

Přírodní zahrada v MŠ   

I v letošním roce jsme pokračovali ve 

zvelebování školkové zahrady v přírodním 

duchu. Z nových prvků přibyly vyvýšené 

záhony, které jsou již v tuto dobu naplněné 

zeminou a osázené. Nutné bylo však zajistit 

dovoz 1,5 m3 kvalitní zahradní směsi. 

Jako další přibyly 2 ptačí budky, které jsme 

dostali darem od člena ČSOP Tábor.

Umístěny byly do výšky cca 3 metrů na 

hrušeň a jasan. Přestože se nedá očekávat, 

že letos budou osídleny, na příští rok se již 

zájemci hlásí.  

Dalším přírůstkem je motýlový keř – Komule 

Davidova, který by měl zpestřit druhovou 

rozmanitost dřevin a především nalákat 

svými květy motýly. V zimním období tomu 

všemu předcházela prořezávka všech tří 

zbývajících ovocných stromů v zahradě. 

V nejbližších dnech plánujeme vysazení 

několika buxusů / zimostráz/ a několika 

rostlin / kana – dosna/.  

Na podzim chystáme dosazení dalších keřů  

a stromů. Přednost budou mít původní druhy 

včetně starých odrůd. Rádi uvítáme rady, 

případně i keříky k vysazení, které by 

obohatily naši školku a nabídly druhovou 

pestrost.  

Vzhledem k nepřízni počasí se částečně 

pozdržely opravy herních prvků, obroušení  

a nátěry kolotoče a podlahy venkovního 

domečku.  

Provoz školky 
Během částečného uzavření MŠ docházely 

pouze děti předškolního věku a děti 

zaměstnanců IZS. Využili jsme tento čas a 

zaměřili se intenzivně na celkový rozvoj dětí, 

aby přechod do ZŠ byl pro ně co 

nejjednodušší.  

Také byl nejvyšší čas připravit záhony pro 

pěstování rostlin. Děti se s chutí zapojily do 

práce, společnými silami jsme připravili 

vyvýšené záhony a osázeli mnoha 

různorodými rostlinami, aby si děti rozšířily 

znalosti i o méně známé druhy. Chceme 

poděkovat tatínkům, kteří se podíleli pomocí 

- pan Pařík (držák na hadici, kompostér), pan 

Janoušek (ozdobné kamínky do záhonu), 

dále paní Ireně Süsmilichové za květiny do 

květináčů před vstupem do MŠ. 

Úpravu zahrady jsme využili  

k enviromentálnímu vzdělávání, využili jsme 

a recyklovali zahradní "odpadový" materiál 

jednak do záhonů, dále na hmatový chodník 

a také k vytvoření nového prostoru se 

sukulenty. 

Po znovuotevření školek v plném rozsahu od 

10. 5. přišly všechny děti.  

A co se týká zápisu do MŠ? Nakonec se 

celkový počet nově přijatých dětí vyšplhal na 

devět. Většina z nich nastoupí od 1. září.  

A co ještě v MŠ plánujeme? V červnu se 

uskuteční odložené oční vyšetření, dále 

oslavíme den dětí a starší školčata se vypraví 

do Meziříčí na výukový program zaměřený na 

poznávání přírody. 24. června nás čeká 

společná akce ZŠ a MŠ – Přírodovědné 

muzeum Semenec v Týně nad Vltavou -   

celodopolední přírodovědný projektový den. 



Projektový den školáků v Meziříčí 

V pondělí 24. května se školáci vypravili do 

Meziříčí u Dražic.  

Projektový den jsme zahájili v místě bývalé 

cihelny na kraji obce. Seznámili jsme se 

v krátkosti s historií cihelny, kde se ale již 

přes 150 let cihly nevyrábí.  

Někteří viděli poprvé živé křepelky a jejich 

vajíčka. Obdivovali jsme keř vinné révy, 

hnízdící kosici pod krovem a ukázali jsme si 

malé pulce.v tůňce. Pak jsme se během 

cesty seznamovali s dřevinami i bylinami / 

střemcha, třešeň, hloh, bříza, borovice, 

smrk, jasan, topol osika, olše lepkavá, trnka, 

vrba, jabloň, dub…./ pampeliška, lomikámen, 

jahodník, maceška, violka, rozrazil, mochna, 

hluchavka bílá, kopřiva, jetel, pryskyřník, 

podbílek šupinatý, vikev,…/. 

Na trase nás také čekal jediný známý pomník 

postavený na památku LESA / z roku 1800/  

a také 22 otázek na stezce vyznačené 

fáborky. Vytvořili jsme 5 družstev, která 

odpovídala na otázky.  

Na konci asi kilometrové trasy nás čekala 

skautská základna, kde jsme posvačili a pak 

společně opékali špekáčky u velkého 

tábořiště.  

 

 

Na závěr nás čekal lov vodních breberek do 

síťky a jejich určování. Zjistili jsme, že ve 

Vlásenickém potoce žije mnoho bezobratlých. 

A my objevili dva druhy chrostíků, larvy jepic 

a několik pijavek.  

Na závěr poděkování manželům Tůmovým, 

kteří pro nás připravili dřevo na ohniště, 

pruty na opékání, trasu a celé dopoledne nás 

provázeli svým výkladem.  

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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