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Vážení a milí spoluobčané. 

Po prázdninové přestávce se opět setkáváme 

na stránkách našeho zpravodaje. Věřím, že 

čas prázdnin a dovolených byl plně využit 

k odpočinku a sbírání sil do další práce, která 

s prázdninami neodezněla, ale stále na nás 

čeká.   

Při hledání tématu, kterým bych náš 

zpravodaj zahájil, jsem byl chvílemi 

bezradný. Bylo jich opravdu spousta. Blížící 

se parlamentní volby, následující komunální 

volby, zahájení stavby vodovodu, probíhající 

oprava operátu novým měřením v k. ú. 

Stádlec a další a další.  

Nejsilněji však ve mně rezonuje nedávná 

účast na oslavě 150. výročí narození našeho 

rodáka Josefa Patery, který žil a tvořil 

v klášteře augustiniánů ve Lnářích. Lnářský 

místostarosta Vladimír Červenka, profesí 

historik, měl při té příležitosti přednášku, ve 

které představil publikaci věnovanou právě 

osobnosti řeholníka a talentovaného umělce - 

amatéra frátera Josífka, jak byl Josef Patera 

nazýván svými přáteli. Na vydání této 

publikace přispěl městys Stádlec finančním 

darem a několik výtisků bude k dispozici pro 

zájemce na knihovnách v obcích.  

Přednáška Vladimíra Červenky byla velice 

zajímavá. Kromě toho, že jsem se dozvěděl 

spoustu zajímavostí o životě a díle frátera 

Josífka, zaujala mě i slova o tom, jak je 

důležité znát historii místa, ve kterém žijeme 

a vědět jací významní lidé z něho vzešli. 

Zájem o místo kde žijeme, o jeho minulost a 

historii je přímo úměrný ochotě o toto místo 

pečovat a podílet se na jeho rozvoji.  

Tato slova jsem si porovnal s nedávnou 

zkušeností, kdy jsem se snažil objasnit 

výhody komplexních pozemkových úprav 

(KoPÚ) vlastníkům zemědělské půdy a to jak  

 

 

místním, tak i „přespolním“. Tak pokud jsem 

se už zmínil o pozemkových úpravách, tak 

pro přehlednost malé shrnutí.  

Ochotu iniciovat zahájení komplexních 

pozemkových úprav v katastrech našeho 

správního území deklarovalo zastupitelstvo 

v roce 2018. Následovala dvě setkání 

zástupce Státního pozemkového úřadu 

s vlastníky zemědělské půdy. K dnešnímu dni 

žádost o provedení Komplexních 

pozemkových úprav (KoPÚ) podalo celkem: 

- 13 vlastníků v k.ú. Křída, což představuje 

cca. 42% celkové výměry zemědělské půdy 

v daném katastrálním území; 

- 25 vlastníků v k.ú. Slavňovice, což 

představuje cca. 52% celkové výměry 

zemědělské půdy v daném katastrálním 

území; 

- 22% vlastníků v k.ú. Stádlec; což 

představuje cca. 17% celkové výměry 

zemědělské půdy v daném katastrálním 

území; 

- 8% vlastníků v k.ú. Staré Sedlo, což 

představuje cca. 25% celkové výměry 

zemědělské půdy v daném katastrálním 

území. 

V k. ú. Stádlec vlastní 42% zemědělské půdy 

DUTCH Farma, jejíž majitel se ke KoPÚ 

nakonec nepřipojil. ZD Opařany se ke KoPÚ 

nepřipojilo v žádném z katastrů, přestože 

požadovalo zpracovaní studie, která byla 

zpracovaná a vynaložené prostředky na její 

zpracování byly takto zbůhdarma promrhány.  

V k. ú. Staré Sedlo je spousta drobných 

vlastníků, jejichž výměra nestačí na dosažení 

50% výměry, a jak ukazuje počet podaných 

žádostí, vlastníci ZP v tomto katastrálním 



území nemají o KoPÚ zájem. Obnovit zašlou 

polní cestu na Rataje však starosedelští 

požadovali a problém s dopravní dostupností 

pily také stále v obci přetrvává. Pozemkové 

úpravy by oba tyto problémy vyřešily. 

V k. ú. Křída jsme zůstali tzv. „před 

branami“, k dosažení 50% výměry by 

postačovalo získat souhlas vlastníků 

s výměrou 18 ha, kterých je tam dostatek, 

bohužel žádný z oslovených vlastníků o KoPÚ 

nepožádal. I v obci Křída by mohlo realizací 

pozemkových úprav mj. dojít o vyvedení 

obslužnosti zemědělského areálu mimo obec 

a k vytvoření jednoduchého 

protipovodňového opatření nad obcí.  

Splnění požadované kvóty bylo 

pravděpodobně dosaženo pouze v k. ú. 

Slavňovice.   

Znovu bych proto rád apeloval na dosud 

nerozhodnuté vlastníky půdy - připojte se ke 

KoPÚ. Je to ku prospěchu krajiny, obcí i 

jejich obyvatel. Další generace vaši odvahu 

zcela jistě ocení.  

Nevím jak vám, ale mně se představa, že se 

projedu mezi našemi obcemi na kole, na 

kolečnových bruslích nebo projdu pěšky po 

zpevněných cestách, mimo hlavní silnici 

velmi líbí.  

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. 

otevřená knihovna ve Starém Sedle 
Knihovna ve Starém Sedle obnovuje 

půjčování knih. 

Otevírací doba: pátek 17.00-19.00. 

Pouť ve Stádlci  
Pouť ve Stádlci se bude konat o víkendu  

25. - 26. září 2021.

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  

V září oslaVí žiVotní jubileum 

 Jaroslav Hořejší ze Stádlce  84 let 

 Josef Heřmánek z Křídy 82 let 

 Jaroslav Ťoupal ze Starého Sedla  74 let 

 Miloslav Jírovec ze Stádlce 71 let 

 Eva Švadlenová ze Stádlce 66 let 

Všem jubilantům  

 srdečně blahopřejeme 

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 

Uběhly prázdniny a můžeme se za nimi 

ohlédnout v  počátku nového školního roku. 

V červenci a srpnu došlo na plánované 

opravy a rekonstrukce. Kompletní úpravou 

prošla třída v přízemí základní školy. Zde 

bylo položeno nové lino a třída byla 

vymalována. Objednána byla i školní 

sestava nábytku / skříně a poličky/, která 

vzhledem  k delším dodacím lhůtám dorazí 

až v druhé polovině září.   Obnovou prošla i 

stará školní katedra.  V umývárně dětí v MŠ 

jsme dokončili rekonstrukci u dětských WC. 

A jak jsme začali nový školní rok? Ve škole 

jsme 1. září přivítali 20 žáků / z toho 5  

prvňáčků/. Do mateřské školky je pro tento 

školní rok přihlášeno 26 dětí.  

Personální obsazení zůstává v podstatě 

stejné. Pouze ve školce bude místo 2 

asistentek pedagoga asistentka jedna.  



Druhá pracovnice bude ve školním roce 

2021/22 na pozici školního asistenta / 

hrazeno z Evropských sociálních fondů/ a 

dále bude jako vychovatelka v ranní 

družině. Ve škole zůstává jedna asistentka 

pedagoga/ sdílená pro dva žáky/. 

Provoz v MŠ bude probíhat 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/.  

Testování na Covid 19 se týká žáků školy / 

celkem 3 x počátkem září/. Dětí MŠ se 

testování ani roušky netýkají.   

Přestože pracovníci MŠ a ZŠ očkovaní proti 

Covid se testovat nemusí, absolvovali 

všichni ve dnech  30/ případně 31. srpna/ 

antigenní test. Chtěli jsme si být jisti, že 

nás Covid nepřelstil. 

Mimoškolní činnost bude upřesněna během 

září a informace o ní / kroužky a kluby/ 

bude v příštím vydání zpravodaje.  

Na fotografiích: Vysvědčení ve škole, MŠ na 

projektovém dni v Zeměráji Kovářov, ZŠ na 

projektovém dni v Zeměráji Kovářov, 

Rekonstrukce třídy ZŠ 

Text a foto: Mgr. Vladimír Doležal

 



Text Milan Kelich Foto Vladimír Doležal 

 

POUŤOVÁ ZÁBAVA 
SDH Stádlec srdečně zve na pouťovou zábavu. 

Kdy? V pátek 24. září od 20:00 hodin. 

Kde? Na sále Stádlecké restaurace. 

Přijďte všichni, kdo máte chuť se bavit, zahraje nám k tomu kapela fantom! 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY  

Poslední srpnovou sobotu uspořádalo SDH Stádlec tradiční rybářské závody. Soutěže se zúčastnilo 

19 dětských a 10 dospělých rybářů. Deseti dětským soutěžícím se podařilo ulovit alespoň jednu 

rybu. Nejkrásnějším úlovkem byl Jeseter 57 cm, který byl zároveň i nejdelší ulovenou rybou. 

Všichni účastníci si odnesli hodnotné ceny, které jim doplní jejich rybářské vybavení na příští rok. 
Text a foto Kateřina Kovaříková  

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-

2022  

 
Pro tento školní rok máme ve škole celkem 20 dětí 
ve všech pěti ročnících. Pro srovnání, např. ŠR 
2011-2012 zahajovalo ve škole 5 dětí ve třech 
ročnících. To, že se podařilo školu v obci udržet a 

to, že už několik let nedotujeme z rozpočtu obce 
platy nám umožňuje do školy více investovat a 

modernizovat. Svoji velkou zásluhu na této 
potěšující skutečnosti má pan ředitel Mgr. Vladimír 
Doležal a celý jeho tým. Na stádleckou školu jsem 

opravdu hrdý.  
 

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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