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Vážení spoluobčané, 

městys Stádlec se umístil na druhém 

místě v soutěži vyhlášené Spolkem pro 

obnovu venkova a Jihočeského kraje 

s názvem „Pět let s Programem 

obnovy venkova Jihočeského kraje“. 

Slavnostní vyhlášení a předání cen 

proběhlo v pátek 24. září 2021. Náš 

projekt – Památník obětem holocaustu 

uspěl v konkurenci 57 obcí, které se 

přihlásily se 155 projekty. Za druhé 

místo jsem si odvezl šek pro obecní 

pokladnu v hodnotě 100.000,-Kč. 

Naše obec využívá možnosti 

spolufinancování svých aktivit 

z tohoto dotačního programu už 11 let. 

První žádost jsme poslali měsíc po 

volbách v roce 2010. Za těch 11 

ročníků jsme touto formou získali 

2 111 000,-Kč a už teď připravujeme 

žádost na příští rok, kdy máme v plánu 

opravit fasádu budovy základní školy.  

A aby těch dobrých zpráv a úspěchů nebylo málo, tak mám dobrou zprávu pro občany obcí Křída, Hájky a 

Slavňovice. Firma Swietelský plánuje zahájit stavbu vodovodu do těchto obcí už koncem října letošního 

roku. Tak nezbývá než si přát aby šlo vše hladce a bez problémů, abychom stavbu vodovodu zvládli stejně, 

jako jsme zvládli vybudovat vodovod ve Starém Sedle. 

         Ing. Milan Kelich, starosta  

 

Škola a školka slovem a obrazem 

Měsíc září byl ve znamení prvňáčků. Letos je to 

čistě klučičí ročník. Počátkem školního roku nás 

čekalo povinné testování žáků – celkem ve třech 

termínech. Vše s negativním výsledkem.  Ve školce 

nastoupilo větší množství nováčků a tak září bylo 

klasicky o zvykání, a občas i o slzičkách. 

Činnost kroužků ve škole jsme naplánovali až na 

druhou polovinu měsíce. Jako první se rozběhl 

Kroužek ručních prací pod vedením asistentky 

pedagoga Kamily Kotoučkové. Zájem byl veliký.  

Druhý kroužek byl pojmenován Všeználek, protože se předpokládá, že jeho činnost bude zaměřena na 

všestranný rozvoj v různých oblastech. Začali jsme tématikou rybaření: historií, důležitými pojmy se 



zaměřením na plavanou. Prvá schůzka pod vedením ředitele školy proběhla 24.9. a po krátkém úvodu ve 

třídě jsme využili hezké počasí a vyrazili na Petrovský 

rybník u Jednoty. Tam se nám podařilo ulovit několik 

karasů stříbřitých.  Oba kroužky jsou pro zájemce 

zdarma.                                               

Od října do konce roku 2021 bude probíhat také 

kroužek doučování. Na ten vyčlenilo prostředky 

MŠMT. Tento kroužek nabídne vybraným žákům, 

kterým distanční výuka působila problémy, možnost 

doladit zameškané učivo. V měsíci září školáci opět 

navštívili Hájky a „farmu zvířat u Neufusů“,na kterou 

jsme se všichni těšili. A byli jsme tak zaujati maxi 

králíky, morčátky, slepičkami, párkem nutrií…., že 

jsme nic nevyfotili. 

A co nás čeká v nejbližší době? Na cestě je dodávka 

nábytku pro třídu v přízemí školy. V polovině října se 

žáci školy vypraví do Husitského muzea v Táboře, kde se v rámci projektových dnů (Evropské sociální 

fondy) seznámí ve dvou desetičlenných skupinách s činností muzea. Starší si 13.10. doplní učivo  

o husitství v programu Neporazitelní husité a pro ty mladší je 14.10. připraven program  Jak funguje 

muzeum. Na závěr všichni zamíří na prohlídku podzemí. Na fotografiích: činnost kroužků a herní prvky 

zahrady MŠ (domeček, kolotoč) po rekonstrukci.   
                                                                                                            Foto: P. Véle, V. Doležal    Text: V. Doležal 

 

 

Společenská kronika   

V říjnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Všem jubilantům ze srdce 

blahopřejeme! 

 

 

Sokol Stádlec informuje  

Po dlouhé covidové pauze se na jaře opět pozvolna 

rozběhl fotbal. Poslední mistrovské zápasy proběhly 

vloni koncem října. Jarní část soutěží vůbec nezačala. 

Tréninky začaly v průběhu dubna, kdy mladší děti 

trénovaly a trénují pravidelně každé úterý a čtvrtek od 

17:00 hodin a ty starší každé pondělí a středu od 

18:00 hodin. Muži trénují pravidelně každý pátek.  

Bylo odehráno několik přátelských utkání jak dětí, tak 

mužů. V červnu proběhlo první fotbalové soustředění 

mládeže, kdy jsme tentokrát vyrazili na 3 dny do 

kempu UK Praha v Albeři u Nové Bystřice. Zde jsme 

sehráli přátelské utkání s místním klubem Nové 

Bystřice, které jak starší žáci, tak starší přípravka vyhráli. Soustředění se zúčastnilo na 30 dětí. Další 

fotbalovou akcí byl 31.7.2021 fotbalový turnaj „ Memoriál bývalých členů TJ Sokol Stádlec“. Turnaje se 

 pan František Heřmánek ze Stádlce – 80 let 

 paní Blanka Fořtová ze Stádlce – 78 let 

 paní Marie Fáberová ze Starého Sedla – 75 let 

 paní Marie Labohá ze Stádlce – 75 let 

 pan Jan Čížek ze Stádlce – 74 let 

 paní Božena Cihlářová z Křídy – 72 let 

 paní Marta Nápravová ze Starého Sedla – 70 let 

 pan Jan Marek z Křídy – 69 let. 

 Marie Hořejší ze Stádlce – 64 let 

 Alena Kratochvílová ze Slavňovic – 63 let 

 Irena Hoffmanová ze Stádlce – 63 let 

 

 



účastnil domácí tým, Řepeč, FC Míč a Červený kůň. Turnaj ovládl domácí tým. O týden později se konal  

fotbalový turnaj v Opařanech „Memoriál Josefa Vakoče“,  kterého se zúčastnil domácí tým, TJ Sokol 

Stádlec a Červený kůň. Zde jsme nenavázali na 

úspěch z minulého týdne a obsadili jsme 3. příčku. 

Turnaj vyhrál tým Červeného koně. 

V srpnu se na hřišti pod Hájky konal turnaj 

mladších přípravek tj. děti ročníků 2013  

a mladší. Turnaje se zúčastnil domácí tým, FC 

Táborsko, Sudoměřice u Bechyně a Ratibořské 

Hory. Domácí tým se umístil na 4. příčce po 

prohraném penaltovém rozstřelu o třetí místo 

s Ratibořskými Horami. V turnaji zvítězil tým ze 

Sudoměřic u Bechyně.   

Nejlepším gólmanem byl vyhlášen domácí Adam 

Hořejší. Za pomoc na turnaji děkujeme Barboře 

Klasnové, Janě Kreidlové,  Světlaně Kotrbové  

a Michalovi Kodadovi a firmám Bazény Kreidl a Stádlecký perník.   

V srpnu proběhl turnaj mladších přípravek v Chýnově, kde účastníky byly například týmy jako Slavia 

Praha, Sparta Praha, Písek a Benešov. Sokol Stádlec složil tým společně se Sudoměřicemi  

u Bechyně, kdy náš tým reprezentovali Tobiáš Kotrba, Adam Hořejší , Janek Viktora a Antonín Mleziva. 

Ze 16 týmů jsme se umístili na 9. místě. Na 

turnaj zavítal trenér Českého národního 

týmu Jaroslav Šilhavý.  

Další Fotbalové soustředění proběhlo v 10. – 

12. září  na UK Praha v Horním Poříčí. 

Soustředění se zúčastnilo 32 dětí. Mladší 

přípravka sehrála s místním týmem přátelské 

utkání, které prohrála. Za výbornou kuchyni 

a občerstvení na soustředěních děkujeme 

manželům Kodadovým, Grelovým  

a Láďovi. Fotbalová mistrovská sezóna byla 

zahájena 22.8.2021 zápasem mužů v Košicích remízou 1:1. Dosud bylo odehráno 6 kol s výsledkem  

1 výhry, 1 remíza a 4 prohry. Starší žáci zahájili 2.9. 2021 na Meteoru Tábor, ze 4 kol zatím čekají na 

výhru. Starší přípravka zatím odehrála 3 kola kdy 2x zvítězila. Mladší přípravka odehrála také  

3 kola kdy 1x zvítězila, 1x remizovala a 1x prohrála. Na pouťovou neděli 26.9.2021 připravil TJ Sokol 

Stádlec fotbal pro současné a bývalé členy Sokola a pro všechny, kdo má fotbal rád. Na hřiště pod Hájky 

se sešli příznivci v hojném počtu  a kdo měl chuť, zapojil se do hry. Součástí fotbalového odpoledne bylo 

ocenění bývalých členů výboru TJ Sokola Stádlec a to Miroslava Hořejšího st. a Miroslava Majera st.  

a dlouholetého předsedy TJ Sokol Stádlec Jiřího Samce, kterého ve funkci předsedy nahradil Jan Kodad. 

Za roky strávené u fotbalu a práci v klubu Vám děkujeme!  

Za podporu fotbalu ve Stádlci děkujeme městysu Stádlec, obci Opařany a obci Řepeč, ZD Opařany, panu 

Josefu Včelákovi,  Luboši Kolihovi a Daně Felbabové. 

  

Honzo Bay Bay! 

Dne 24.4.2021 opustil dobrovolně náš svět Jan Felbaba  

z Dobronic u Bechyně. Bylo mu 33 let a ve svém volnu měl koníčky fotbal  

a hokej. Ten hrál za nás ještě loni na podzim v Raděticích, kde se zranil  

a nedohrál. V covidové době se fotbal nehrál a tak uctění památky  

a vzpomínka na něj proběhla na prvním mistrovském podzimním zápasu 

doma 29.8. Po domluvě se soupeřem a rozhodčím se vše odehrálo před 

zápasem. Nejdříve hráči nastoupili na hřiště za tónů písně od skupiny Harlej 

a pak byla i se členy jeho rodiny uctěna památka minutou ticha, kdy jeho 

dres č. 7 ležel sám uprostřed hřiště.  

Honzo, za to co jsi tady pro fotbal udělal, Ti ještě jednou moc děkujeme, 

chybíš nám „Babi“.   Fotbalisté Sokola Stádlec. 
Text a foto: Vítězslav Kouba 

 

 



Lesní zkoušky ohařů. 

Myslivecký spolek vlastníků Stádlec pořádal 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.  Sraz a zahájení proběhlo  v 8.00 

hodin ve Slavňovicích na návsi, disciplíny probíhaly v lesních prostorách MSV Stádlec. Občerstvení pro 

účastníky a diváky bylo po celý den ve společenském domě ve Slavňovicích. 
Na zkoušky se dostavilo celkem 10 ohařů, z nichž uspělo 

jen 5, což ukazuje na vysokou náročnost těchto zkoušek.  

Vrchní rozhodčí Stanislav Brožek na závěr při vyhlášení 

výsledků poděkoval pořádajícímu spolku Stádlec za 

přípravu, dobrou organizaci a výbornou kuchyni pod 

taktovkou členky spolku paní Šárky Kratochvílové. 

V konečném hodnocení  obsadil  1. místo  Výmarský 

ohař krátkosrstý Merlin z Údolí Vltavínů, 246 bodů,  

vůdce Milan Maroušek z Bechyně,  2.  místo  Německý 

ohař krátkosrstý Gera z Jasánků, 240 bodů, vůdce Luboš 

Kříž z Bechyně, 3. místo Německý ohař krátkosrstý Gira 

z Jasánků, 240 bodů, vůdce Roman Buchcar ze Stádlce. 
Text a foto: Roman Buchcar 

 

Hard enduro Křída 2021 

25.9.2021 proběhl v okolí Křídy závod pro všechny milovníky enduro sportu. 

Závod byl i pro motorky MX. Trať byla velmi pěkně upravená,  

a zároveň velmi náročná. Mnozí závodníci závod vzdali při prvních kolech. 

Pro děti, aby se nenudily, byl připraven dětský závod na louce dělený pro 

několik věkových kategorií. Radost z vítězství byla u všech vítězů hodně 

veliká, zkrátka nepřišel nikdo. Pro všechny jezdce byla připravena krásná 

socha závodníka. Příjezd do depa byl umožněn všem den před závodem a 

občerstvení bylo zajištěno celý víkend. Závod by nebyl uspořádán bez 

pomoci dobrovolníků, co mají rádi motosport, a velkou pomocí, na kterou 

nesmíme zapomenout, jsou sponzoři. Všem patří velké díky. Ke skutečně 

vydařené akci přispělo i krásné podzimní počasí. 

 

 

Divadelní představení v Křídě 

Křidští hasiči zahráli své první divadelní představení. Hra se jmenovala  

O STATEČNÉM CHASNÍKOVI, kterou napsal pan Pavel Klasna  

a velkou pomocí mu byl pan Martin Roth, který celé hře věnoval také veliké 

úsilí a hru zajistil po zvukové a světelné stránce. Akce to byla vydařená, jen 

počasí nám nepřálo. Po odehrání pohádky a sklizení všech kulis přišel 

vydatný déšť a akci předčasně ukončil, přestože bylo zajištěno občerstvení  

a hudba k sousedskému posezení po představení. Věříme, že to nebylo naše 

poslední vystoupení a rádi, po domluvě, zahrajeme pohádku i jinde než na 

naší domovské půdě. 
Text a foto: Simona Capouchová 

 

Svoz domovního odpadu v zimním režimu 

Svoz domovního odpadu bude od 4. října 2021 každý čtvrtek. 
 

 

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/pages 

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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