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Škola a školka slovem a obrazem 

Měsíc říjen byl ve znamení školních kroužků. Kroužek ručních prací 

pod vedením asistentky pedagoga Kamily Kotoučkové se po 

počátečním náporu dívek ustálil na skutečných zájemkyních o ruční 

práce. Rybářský kroužek se po úvodní lekci věnované plavané a lovu na 

rybníku zaměřil na rybolovnou techniku a také na lov přívlačí na umělé 

nástrahy.  

Anička a Emička přinesly na ukázku své náčiní, o kterých jsme si 

povídali (skládání teleskopických prutů, výměna cívky navijáků, 

nastavení brzdy, ukázky umělých nástrah…).  

Od října se rozběhl také kroužek doučování. Na ten vyčlenilo 

prostředky ministerstvo školství. V ranních hodinách (7.30 až 8.00) pod vedením asistentky 

pedagoga K. Kotoučkové se jeho činnost zaměří na slabší stránky některých žáků (čtení, 

násobilka, …..).  

   V polovině října jsme uskutečnili z Evropského 

sociálního fondu dva projektové dny v Husitském 

muzeu (jeden pro žáky 3. až 5. ročníku, druhý pro 

ty mladší). Ti starší se seznámili s husitstvím. Obě 

skupiny si prošly podzemím a seznámily se s jeho 

významem a historií. Kromě kroužků se páťačky 

Terezka a Markéta připravovaly na vítání občánků 

ve Stádlci. Ve škole jsme se zaměřili hlavně na 

přednes básní, a tak snad po 3 týdnech pilování 

dopadlo vše dobře. 

Ve školce se v druhé polovině objevila zvýšená 

nemocnost dětí. Přestože je to problém v celé republice 

a nemoci dýchacích cest udeřily v nebývalém rozsahu, 

je pravda, že se i do naší školky vrací často nedoléčené 

děti (22. října byla školka bez dětí). V čase sílící další 

vlny koronaviru, kdy se malé děti prakticky vůbec 

netestují, hrozí přenos do dalších rodin i na personál 

školy. Ani my očkovaní nejsme imunní…. 

 

V pátek 9. října zavítal do MŠ sokolník a představil 

školčatům i školákům několik sov.  

 

 



 

A co dalšího?  Ve školce se konalo setkání s rodiči a dětmi na 

školkové zahradě a při opékání špekáčků byl prostor i na 

neformální popovídání.  I letos děti z MŠ ochutnaly jablečný 

mošt z našich jablíček zpracované v místní moštárně. 

Děkujeme panu Vrchotovi a Süsmilichovi. A v samotném 

závěru měsíce října navštívila školčata obecní úřad, kde je 

přivítal pan starosta.  

Kromě setkání s rodiči se 

v areálu zahrady podařilo ještě 

v říjnu zrealizovat výměnu plachty pískoviště, která musela být 

vyrobena na zakázku.       

Ve fázi dalších úprav zahrady je i dosazení ovocných stromů. Ke 

stávající hrušni a   dvěma jabloním (Matčino a   Kalvil červený) jsme 

pořídili další dvě staré odrůdy 

jabloní (Čistecké lahůdkové, 

Míšenské české) a jednu slivoň (Wagenhaimova). S výběrem 

nám pomohl Ing. Zdeněk Buzek z Tábora, který se na naši 

zahradu přijel podívat. Kromě rad s výběrem nových stromů 

pochválil řez stávajících stromů (p. Fuka) které bezpečně 

poznal a doporučil obě jabloně zachovat. Zkušený pomolog, 

který se věnuje starým odrůdám, ocenil především náš Kalvil 

červený, odrůdu, jejíž původ sahá až do středověku.  

Poděkování za vyhloubení jam pro nové stromy patří panu 

Včelákovi a starším školákům děkujeme za dokončení 

výsadby.  

A co chystáme na listopad a prosinec? Například Posouzení 

školní zralosti předškoláků dne 23.11. pracovnicí 

Pedagogicko psychologické poradny z Tábora. A na 16. 

prosinec jsme domluvili Dopravní výchovu v Táboře, kterou 

jsme dojednali pro školáky a několik předškoláků s DDM Tábor. Výuka proběhne v bývalé 8. ZŠ 

Tábor a je zajištěna i doprava autobusem zdarma. 

 Na závěr děkujeme všem rodičům za spolupráci, především těm školkovým, kteří nás podporují 

jak materiálně (výtvarné a jiné pomůcky) i tím, že přiloží ruku k dílu při zvelebování školky  

a školkové zahrady. 

V příštím čísle se budeme věnovat hlavně novému vybavení a opravám. 
                                                                                  Foto:  V. Doležal + P. Véle    Text: V. Doležal 

 

 

Sázení stromků. 

V neděli 24. října proběhlo v třešňové aleji ve Starém 

Sedle již tradiční sázení stromků. 

Tento rok se nám podařilo vysadit celkem 6 třešní, 

které nám věnovali Antonín Mareš, Milan Kelich, 

Alena Kršková, Milena Vrchotová, Eva Švadlenová  

a František Švadlena. 

Tímto všem moc děkujeme. Příští rok chceme ve 

výsadbě opět pokračovat. 

Za SDH Staré Sedlo Marek Švadlena 

 
 

Text a foto: Gábina Švadlenová 

 

 



 

Společenská kronika   

V listopadu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem jubilantům ze srdce 

blahopřejeme! 
 

 

 

Vítání občánků 

V sobotu 16. října se nám podařilo slavnostně přivítat mezi občany městyse Stádlec dva 

chlapečky a dvě holčičky. O slavnostní průběh se postaraly členky sociálního výboru paní Lenka 

Buchcarová a předsedkyně výboru paní Eva Švadlenová. Vřelé básničky brilantně přednesly 

dívenky Markétka Doubková a Terezka Janoušková. Doufám, že situace nám umožní další vítání  

a dětičkám i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pochopení. 

 

Plánujeme  

 Rozsvícení stromečku: neděle 28.11.2021 od 16.00 hod.  

 Česko zpívá koledy: středa 8.12.2021 (bude upřesněno dle pokynů celorepublikové akce).            

 Zájezd na vánoční trhy + Gospelové Vánoce České Budějovice: 14.12.2021 od 19:30, 

alternativní program Rybova mše (bude upřesněno v závislosti na tom, jak se podaří zajistit 

vstupenky). 

 

Zrušení posezení se seniory 

Vzhledem k současné situaci – zvýšenému šíření virového onemocnění  COVID 19 v celé 

republice, nebudeme letos organizovat tradiční posezení se seniory.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 paní Libuše Novotná ze Stádlce – 86 let 

 pan Milan Kafka ze Stádlce – 82 let 

 paní Anna Krejčová ze Stádlce – 81 let 

 paní Marie Kosobudová z Křídy – 79 let 

 pan Stanislav Koutník ze Stádlce – 77 let 

 pan Miroslav Bečkovský ze Stádlce – 77 let 

 pan Antonín Čížek ze Stádlce – 77 let 

 pan Antonín Kohout ze Starého Sedla – 76 let. 

 paní Marie Čížková ze Stádlce – 71 let 

 pan Pavel Kábrt ze Starého Sedla – 70 let 

 paní Marie Vlková ze Slavňovic  – 67 let 

 paní Jana Hanzáková ze Starého Sedla – 65 let 

 paní Milada Hořejší z Hájek – 62 let 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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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