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Vážení spoluobčané, 

cesta kolem hřbitova ke kapličce sv. 

Vojtěcha. Skutečnost a příklad jak by také 

mohla vypadat.  

Proč tomu tak není? Proč to někdo neposeká? 

Proč se o to někdo nepostará? 

Na jednoduché otázky nelze jednoduše 

odpovědět a jednoduchá řešení prostě  

 

nefungují. Mohl bych dlouze vypisovat, co 

vše obec od roku 2010 udělala, abychom se 

nejen za naše obce, ale i jejich okolí 

nemuseli stydět. Neudělám to, jen stejně 

krátce odpovím proč. Třeba proto, že obecní 

pozemek končí u kapličky sv. Vojtěcha a dále 

je to soukromé. Třeba proto, že v cestě jsou 

kameny a cihly a nemůžeme si dovolit zničit 

tam sekačku nebo křovinořez (potřebujeme 

na údržbu obcí, hřišť, školních zahrad apod.). 

Třeba proto, že někteří lidé tam tudy 

nechodí, proto je jim jedno, jak to tam 

vypadá. Třeba proto, že nikdo nedal najevo, 

že by tam tudy rád chodil. Třeba proto, že 

investovat do cesty, která nikam nevede je 

vyhazování peněz, kterých naše obec nemá 

na rozhazování. 

A to to tam bude už jako napořád v tomto 

stavu? Zase jednoduchá otázka. A stejně 

jednoduchá odpověď. Nemuselo by. Pokud by 

se vlastníci zemědělské půdy přihlásili ke 

Komplexním pozemkovým úpravám. Ty jsou 

hrazeny z rozpočtu státu a EU (obec by 

nedala ani korunu) a pak by to mohlo 

vypadat i jinak. Čím déle budeme otálet, tím 

více budou ubývat prostředky až nakonec 

"ostrouháme". A kdo na tom vydělá? Obec a 

její občané rozhodně nikoli! 

Ing. Milan Kelich, starosta



INFORMACE ÚŘADU 

Zájezd na muzikál Tarzan 
Výbor pro kulturu oznamuje, že zájezd do 

divadla Hybernia na muzikál Tarzan se 

uskuteční v neděli 3. října 2021.  

Začátek představení je ve 14:00 hodin, 

odjezd ze Stádlce v 11:00 hod.  

Ti, kdo mají u sebe neplatné vstupenky na 

muzikál Tarzan (původně Mefisto), si je 

mohou vyměnit na úřadu městyse. 

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. 

MUDr. Jánošková - dovolená 
MUDr. Jánošková oznamuje, že ve dnech  

12. 7. - 23. 7. 2021 

9. 7. - 20. 8. 2021 

neordinuje z důvodu čerpání dovolené. 

Zastupuje: 

MUDr. Eva Bicanová 

Farského 1529/10, Tábor 

Telefon? 381 253 323 

 

Knihovna ve Stádlci bude letos 

výjimečně otevřená i v červenci. 
 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  

žiVotní jubilea oslaVí 

V červenci       V srpnu

 Kolečková Růžena ze Stádlce 85 let 

 Hořejší Anna ze Slavňovic 80 let 

 Koukal Josef ze Stádlce  78 let 

 Kafková Růžena ze Stádlce  78 let 

 Koutníková Jana ze Stádlce 75 let 

 Heřmánková Božena ze Stádlce 74 let 

 Süsmilich Jiří z Křídy 73 let 

 Süsmilichová Jindřiška z Křídy 72 let 

 Kozojedová Anežka ze Stádlce  71 let 

 Šedivá Annetta ze Stádlce 71 let 

 Mareš Antonín ze Starého Sedla 69 let 

Všem oslaVencům 

srdečně blahopřejeme! 

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec

NAPSALI NÁM 

Pomoc moravě 

Kadeřnictví Stádlec Kateřina Papoušková 

oznamuje, že po dobu 14 dnů bude všem 

zákazníkům poskytnuta sleva 30,- Kč u 

pánského střihu  a 50,- Kč u dámských 

služeb ve prospěch dárcovské SMS na pomoc  

 

 

 

lidem postiženým tornádem na Moravě. Akce 

je dobrovolná a zákazníci si dárcovskou SMS 

pošlou dle svého uvážení. Všem, kdo využijí 

částky na pomoc Moravě, děkuji, a kdo ne, 

tak ať alespoň drží pěsti. Lidé by si měli 

pomáhat.  

 Fuka Josef z Křídy 86 let 

 Vančurová Miloslava ze Stádlce 86 let 

 Kolářová Růžena ze Stádlce 82 let 

 Hořejší Marie ze Stádlce 81 let 

 Jindra Josef ze Stádlce  72 let 

 Štěpka Jan ze Stádlce 72 let 

 Králová Helena ze Starého Sedla  71 let 

 Mráziková Marie ze Stádlce  69 let 

 Záviška Zdislav ze Stádlce 67 let 

 Závišková Hana ze Stádlce 67 let 



 

 

 

 

 

Akce myslivců na střelnici 
Dne 12.6. 2021 se členové MSV Stádlec po 

dlouhé době z důvodu vládních nařízení sešli 

na společné akci, kterou byly střelby na 

brokové střelnici  v Olší. Zde se členové MS 

za krásného počasí zdokonalovali ve střelbě a 

procvičili si základy bezpečné manipulace s 

loveckou zbraní.  Po střelbách následovalo 

posezení s občerstvením a vyhlášení 

nejlepších střelců – 1. Tomáš Veverka, 2. 

Stanislav Kratochvíl ml., 3.  Milan Veverka 

ml. 

Roman Buchcar 

Lesní zkoušky ohařů 
Myslivecký spolek vlastníků Stádlec pořádá 

dne 3. 7. 2021 lesní zkoušky ohařů.  Jedná 

se 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.  Okresní myslivecký spolek 

Tábor pověřil náš spolek pořádáním těchto 

zkoušek poté, co jsme úspěšně zhostili 

pořádání zkoušek v loňském roce.  

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.   

Roman Buchcar 

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

Červen byl ve znamení realizace 

projektových dnů ze Šablon II / ESF – 

Evropský sociální fond/. 

Po květnovém projektovém dnu pro školáky 

v nivě Vlásenického potoka, se obdobný 

projektový den konal i pro starší ze 

školkových dětí. Náplní byl celodopolední 

program zaměřený na poznávání květin a 

dřevin, chování v přírodě, třídění odpadu, 

poznávání vodních bezobratlých, vysazení 

karase obecného do Vlásenického potoka a 

mnoho dalších aktivit. Opět to bylo v Meziříčí 

u Dražic  v údolí potoka /foto/.  

Další projektový den se konal v Muzeu 

Semenec v Týně nad Vltavou. 24. června 

jsme vyrazili všichni ze školy i školky 

objednaným autobusem. Školčata plnila 

celodopolední program Putování za pokladem 

skřítka Semínka, program školáků byl 

zaměřen na život v pravěku – výroba 

amuletů, rozdělávání ohně, léčivé byliny, 



 

jeskynní malby, přežití v pravěku a mnoho 

dalšího…../foto/ 

A i samotný závěr školního roku si 29. června 

zpestříme projektovým dnem  - v Zeměráji v 

Kovářově, opět pojedeme všichni ze školy i 

školky.  

Další aktivity v červnu byly:  

2. 6. Třídní schůzky on line / ZŠ/ 

15. 6. Fotografování ve škole i školce, 

Vyhodnocení projektu cvičení se Sokolem - 

Se Sokolem do života - Svět nekončí za 

vrátky, cvičíme se zvířátky /MŠ/ - foto 

Vyhodnocení projektu s rodiči: Rádi čteme 

/MŠ/ 

 

 

 

 

Pravidelné preventivní screeningové 

vyšetření zraku v MŠ  

25. června Pasování na školáky / foto / 

28. června schůzka s rodiči budoucích 

školáků 

Středeční kroužek doučování pro školáky z 3. 

až 5. ročníku 

Vzdělávání a aktivity pracovníků: 

Specifické poruchy dětí v předškolním věku 

Školení hygienického minima  

ZŠ a MŠ Bernartice / návštěva vedení školy a 

výuky / 

ZŠ a MŠ Praktická Tábor – konzultace s 

pedagogy 

SPC Týn n. Vltavou  -  kontrolní vyšetření 

žáků školy v ZŠ Stádlec 

Co nás čeká o prázdninách:  

 oprava stropu a malování kanceláře 

jídelny 

 úprava sociálního zařízení MŠ 

 rekonstrukce třídy ZŠ / podlaha, 

malování, nábytek/ 

 úpravy přírodní zahrady MŠ  

Text a foto: Mgr. 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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