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Váţení spoluobčané, sousedé, přátelé. 

Dovolte mi, abych se s Vámi podělila  

o několik málo poznatků z období mého 

působení v zastupitelstvu městyse. Hlavními 

důvody, proč jsem chtěla být součástí 

našeho zastupitelstva, byla chuť a ochota 

udělat něco prospěšného pro naše obce a lidi 

zde ţijící. Věřím, ţe alespoň částečně se to 

podařilo a vznikly tak projekty, na které 

můţe být zastupitelstvo právem hrdé, jako 

například výstavba vodovodů v okolních 

obcích, rekonstrukce mateřské školky, 

výstavba víceúčelového a dětského hřiště  

a spousta dalších projektů.  

Bohuţel ne vţdy se všechny představy 

stanou realitou, i přesto si myslím, ţe práce 

pro obec je důleţitá a rozhodně má smysl se 

jí věnovat. Ne vţdy je zastupitelstvo 

v názorech jednotné, pořekadlo „Co člověk, 

to názor“ je určitě na místě, nicméně vţdy je 

nutné najít kompromis, coţ se nám ve 

většině případů daří. I kdyţ ne všechna 

rozhodnutí zastupitelstva se mohou zdát 

lidem správná a populární. Ţijeme v obcích, 

kde se všichni známe a všichni bychom měli 

mít zájem o rozvoj našich obcí a dobrých 

vzájemných vztahů. Bohuţel tato doba plná 

pravidel a restrikcí tomu moc nepřeje. 

Prognózy odborníků předpovídají, ţe letošní 

rok nebude vůbec jednoduchý a místo toho, 

aby byli lidé soudrţní, dochází k jejich 

rozdělování. Coţ mě osobně velice mrzí.  

Jako předsedkyně kulturního výboru městyse 

bohuţel musím přiznat, ţe za poslední dva 

roky pandemie extrémně ovlivnila kulturní  

a společenský ţivot lidí v našich obcích. 

Pokud zavzpomínám do minulosti před 
pandemií, naše obce ţily velmi bohatým 

kulturním a společenským ţivotem, nejen 

díky kulturnímu výboru městyse, ale také 

díky spolkům, jimiţ jsou sbory dobrovolných 

hasičů, šipkaři Stádlec, TJ Sokol Stádlec,  

 

 

 

motorkáři Křída, myslivecké sdruţení, 

jezdecký klub Chadeva a mnoho dalších. 

Začátek roku vţdy byl ve znamení plesů, 

které střídaly masopustní veselice a dětské 

karnevaly.  

Jaro přivítaly velikonoční trhy a dílničky pro 

děti, zároveň to byl čas zájezdů do praţských 

divadel či Národního muzea. Zároveň byla 

snaha přivést divadlo lidem sem k nám, 

v podobě místních ochotnických divadelních 

spolků. Pokud nebyl zájem o divadlo, byla 

moţnost se zúčastnit různých tematických 

besed pořádaných ve Stádlecké restauraci. 

Konec dubna patřil tradičním oslavám stavění 

máje, květen milovníkům motorek ve Křídě, 

červen jiţ byl věnován oslavám dětského 

dne, dne otců nebo třeba exkurzi do pivovaru 

Budvar.  

Ale ani prázdniny nebyly ve znamení nudy. 

Sportovci pořádali kaţdoroční fotbalový 

turnaj, večery bylo moţné trávit v letním 

kině a srpen uţ byl známkou blíţícího se 

festivalu Paša fest. Milovníci starých vozů si 

přišli na své při spanilé jízdě a výstavě 

veteránů ve Stádlci. O záţivný konec 

prázdnin se postaraly rybářské závody či 

koloběţkové závody pro děti a dospělé.  

Podzim jiţ opět ovládla pouťová veselice  

a sousedská posezení v okolních obcích. 

V listopadu se uskutečnily tradiční 

Svatomartinské hody ve Slavňovicích  

a konec měsíce byl vţdy věnován našim 

seniorům a jejich společnému posezení 

s hudbou.  

Předvánoční čas byl plný různých událostí, 
nechyběla Mikulášská besídka pro děti, 

Rozsvícení vánočních stromečků, Česko zpívá 

koledy, šipkařský turnaj, Poslední leč či výlet 

do Českých Budějovic na vánoční trhy  

a Rybovu mši vánoční.  

Mezi těmito událostmi probíhaly samozřejmě 

také další akce, jako jsou hasičské soutěţe, 



pravidelná fotbalová utkání nebo odhalení 

pomníku obětem holocaustu.  

Velmi významnou akcí byly oslavy 100. 

výročí republiky, nebo také oslavy výročí 17. 

listopadu a sametové revoluce s retro 

výstavou, na kterou přispěli místní občané 

vlastními exponáty. Dle mého názoru byly 

tyto akce opravu vydařené, a ještě dnes na 

ně mnoho lidí vzpomíná.  

Je opravdu těţké vyjmenovat všechny 

události a akce a nerada bych na některé 

zapomněla, nicméně tento stručný soupis 

dokazuje, co vše se dříve pořádalo a kde 

všude měli lidé moţnost se potkat a být si 

trochu blíţ.Bohuţel poslední dva roky byly ve 

znamení zákazů a omezení, coţ způsobilo, ţe 

lidé ztratili zájem cokoli pořádat a čehokoli se 

účastnit.  I přesto se pár společenských 

událostí podařilo uskutečnit a bylo vidět, ţe 

lidé jsou za to opravdu rádi. Pevně věřím, ţe 

chuť obnovit kulturní a společenský ţivot 

v našich obcích stále přetrvává a opět se 

nám ho podaří oţivit, aby lidé k sobě znovu  

našli cestu.  

Ráda bych touto cestou poděkovala všem 

členkám kulturního výboru, které se nezištně 

a ve svém volném čase podílí na realizaci 

společenských událostí pořádaných 

městysem.  

Zároveň patří velký dík všem spolkům, 

organizacím, ale i jednotlivcům, kteří se  

i nyní aktivně podílí na našem společenském 

a kulturním ţivotě ve všech našich obcích. 

Sama vím, ţe příprava takových akcí není 

jednoduchá jak z organizačního  

a technického, tak i finančního hlediska. 

Nicméně kaţdý, kdo má chuť udělat něco pro 

druhé si zaslouţí slova uznání.  

Svůj úvodník bych ráda zakončila slovy, 

která se mnohým mohou zdát jako otřepaná 

fráze, ale pro mě smysl dávají: „Je třeba brát 

ţivot s nadhledem, vţdy hledat pozitivní 

stránku věci a věřit v lepší zítřky.“ 

    Dita Jírovcová, 

předsedkyně kulturního výboru 

 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  

V Únoru oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 Josef Sedlačík ze Stádlce 90 let 

 Josef Vančura ze Stádlce 87 let 

 Elena Pincová ze Stádlce  78 let 

 Jiřina Řezáčová z Křídy 73 let 

 Pavel Klasna z Křídy  63 let 

Všem oslavencům 

srdečně blahopřejeme! 

Zdroj: Matriční úřad městyse 
Stádlec

  

 

ZVEME  VÁS  ZA  KULTUROU 

26. 2. Šipkařský bál 

20:00 Stádlecká restaurace 

O hudbu a dobrou zábavu se 

postará kapela Klávesy Band. 

 Všichni jste srdečně zváni.  

12. 3.  10. Ples městyse Stádlec 

20:00 Stádlecká restaurace 

K tanci a poslechu zahrají kapely  

Big Papa a Koláříci, večerem 

provede pan Richard Dušák. 

Bohaté a chutné občerstvení pro vás opět 

připraví manţelé Bezpalcovi se svým týmem. 

Program večera bude upřesněn 

v březnovém čísle zpravodaje. 



NAPSALI NÁM 

Po krátké zimní pauze se opět začíná ve 

Stádlci hrát fotbal. Fotbalový rok 2021 

zakončili muţi  tradičním silvestrovským 

fotbalem na hřišti pod Hájky.  

 Ţáci i s rodiči si zahráli fotbal na fotbalovém 

hřišti v Řepči. 

 V zimním čase  chodí ţáci pravidelně hrát 

fotbal kaţdý víkend na hřiště pod Hájky. 

V týdnu  chodí děti trénovat do tělocvičny  

u ZŠ v Opařanech.  

Přípravky chodí do tělocvičny kaţdé úterý  

a čtvrtek od 16 hodiny a ti starší kaţdé 

pondělí a středu od 18 hodin. Muţi začali 

zimní přípravu běţeckou výzvou, kdy kaţdý 

běhá individuálně dle vlastních moţností. 

Výzva končí 28. února a vítěz bude po 

zásluze odměněn. Na rok 2022 jsou opět 

naplánované dvě soustředění pro děti a také 

soustředění pro muţe v Ţelezné rudě.  

Děti se zúčastní několika turnajů  

a přátelských utkání. Proběhne i tradiční 

Memoriál bývalých členů. V jarní části sezóny 

budou muţi bojovat o posun 

v tabulce a doufejme, ţe se 

nám budou vyhýbat zranění, 

které nás trápily v minulém 

roce.  

Starší ţáci budou bojovat  

o první vítězství v soutěţi. 

Starší přípravka postoupila 

do skupiny, kde se bude 

bojovat o medailové pozice.  

Mladší přípravka bude 

pokračovat v bojích ve 

skupině, kde na podzim 

skončila na 3 místě.  

Podobně jako kaţdý rok, 

provozuje Sokol kaţdý 

čtvrtek saunu. Milovníci 

sauny jsou na hřišti vítáni.  

Text a foto Vítězslav Kouba 

 

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM
Protoţe do minulého zpravodaje jsme 

v předvánočním shonu nestihli přidat 

příspěvek, tak dnes krátké ohlédnutí i za 

prosincovým děním. Prosinec byl jako 

kaţdoročně ve znamení Mikuláše a Vánočních 

svátků. Školu i školku navštívil Mikuláš a Čert 

a nadělili dětem dárečky od stádleckých 

šipkařů a místní Jednoty. Děkujeme !!  

Opět se konaly školní besídky a opět bez 

účasti rodičů. Rodiče školčat mají moţnost se 

na natočené video podívat na webu školy.  

Všichni školáci a několik předškoláků vyuţilo 
16.12. moţnosti účasti zdarma na kurzu 

Dopravní výchovy v Táboře na bývalé 8. ZŠ, 

který organizuje DDM Tábor.  

Školčata navštívila  4. ledna zámeckou kapli 

a  průběţně se starala o zvířátka / krmelec, 

krmítka u školky/.  

Ve škole se od poloviny ledna začala 

vyučovat v rámci informatiky i robotika  

s programovatelných robotků – berušek/.  



Ke konci roku se finišovalo při ukončování 

projektu z ESF / Šablony II/ a dodávaly se 

veškeré podklady pro závěrečnou 

monitorovací zprávu pro MŠMT. Zároveň se 

podávala dílčí zpráva ze Šablon III, které běţí 

od září 2021. Z těchto nových šablon je 

financován od září školní asistent do MŠ pro 

školní rok 2021-22.  

Od února se pak rozběhne z tohoto zdroje  

Klub komunikace v cizím jazyce / AJ – Mgr. 

Rysová/ a také se rozběhne odpolední Klub 

doučování.   

Z jiných zdrojů – MAS Luţnice -  jsou 

hrazeny Krouţky Ručních prací /AP – K. 

Kotoučková a Krouţek Všeználek – ředitel 

školy/.  

Z MŠMT je financováno ranní doučování, 

které je prioritně zaměřeno na děti 

s podpůrnými opatřeními a na děti, které více 

zameškaly docházku.  

A co nás čeká? Zápisy do ZŠ (6. dubna 2022 

od 15 do 17 hodin) a do MŠ (12. a 13. 

května 2022 od 9.30 do 11 h). Plánujeme 

obnovení dílen s rodiči, další projektové dny 

….Bliţší informace zveřejníme v příštím 

zpravodaji a v březnu i na webu školy. 

Vysvědčení ve škole jsme rozdali v pondělí 

31. ledna a v pátek 4. února jsou pololetní 

prázdniny. Od 21. do 25. února jsou 

prázdniny jarní. V době těchto prázdniny 

bude uzavřena také MŠ Stádlec.  

Foto V. Doležal, P. Véle / text V. Doležal – 

ředitel  

 

 
 

 

 

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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