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Vážení a milí spoluobčané, 

je i mou milou povinností, abych vás 

informovala o činnosti sociální komise a 

trošku zavzpomínala na moje začátky v ní.  

V roce 1997 jsem se stala členkou sociálně – 

kulturní komise, kdy předsedkyní byla paní 

Elena Pincová. Organizovali jsme různé 

kulturní akce, zájezdy do divadel, na 

výstavy, dětské karnevaly ve Stádlci, 

účastnili jsme se smutečních, či svatebních 

akcí.  

Další významnou činností bylo a je i nyní 

„vítání občánků.“ Myslím si, že došlo 

k výraznému posunu. V sedmdesátých letech 

se všichni nově narození v příslušném roce 

vítali najednou. Z důvodu malé kapacity 

obřadní síně mohli přijít jen rodiče. Posléze, 

v 80. letech bylo rozhodnuto, že by se 

tomuto významnému aktu měla věnovat 

větší pozornost a umožnit i širší rodině, aby 

se zúčastnila. Tento model se ujal velmi 

dobře, sál máme téměř pokaždé plný. 

V současné době probíhá vítání dvakrát až 

třikrát do roka. Zajišťuje ho vždy 

předsedkyně a některá členka sociálního 

výboru, dále matrikářka a dva žáci naší 

školy, kterých se za celou dobu vystřídalo 

bezpočet.  

Městys Stádlec věnuje každému přivítanému 

dítěti finanční částku v hodnotě 1.000 Kč a 

mamince květiny. Moc mě těší, že je naše 

práce kladně přijímána a některé maminky 

nově narozených dětí se těší a ptají, kdyže 

už budeme vítat. O to víc mě mrzí, že jsme 

v roce 2020 z důvodu bezpečnostních 

opatření spojených s pandemií Covid 19 

nemohli přivítat 6 nově narozených miminek. 

Po rozvolnění jsme se rozhodli maminky 

osobně navštívit a za městys Stádlec předat 

dárek. 

Chtěla bych jako předsedkyně výboru 

poděkovat nynějšímu starostovi Ing. Milanu 

Kelichovi, že se zasloužil o zrenovování  

 

 

 

obřadní síně, která dostala novou modernější 

podobu, kde se všichni zúčastnění cítí 

příjemně a spokojeně. 

Naše pozornost je věnována samozřejmě 

také seniorům. Jednou do roka pro ně 

připravujeme tzv. Posezení se seniory. 

Během mého působení v komisi se vystřídalo 

více míst pro tato setkávání. Zpočátku to 

bylo ve vinárně zemědělského družstva. 

Prostředí bylo velmi pěkné, ale byl zde 

omezený počet míst. Po částečné 

rekonstrukci místní restaurace tehdejším 

majitelem panem Kyrianem, či finální 

rekonstrukcí městysem Stádlec, jsme tuto 

akci přesunuli do těchto prostor. Poslední dva 

roky kultuře, ani setkávání občanů nepřály, 

tudíž všichni občané nad 65 let obdrželi 

dárkový poukaz. Jako kompenzaci chceme 

v květnu uspořádat jarní setkání s hudbou a 

malým občerstvením, takže se starší 

spoluobčané mají na co těšit. 

Zároveň členky sociální komise každoročně 

navštěvovaly seniory u příležitosti jejich 

významných životních jubileí. Je to 

neuvěřitelné, ale každoročně je to kolem 40 

– 50 návštěv. Během pandemie dostávali 

senioři dárkový poukaz s narozeninovým 

přáním.  

Moc ráda se procházím v okolí Stádlce, a tak 

mám velkou radost z oprav některých 

sakrálních památek. Ráda bych zmínila např. 

kapli u sv. Anny nedaleko místní restaurace, 

dále kapli Kalvárie, která byla postavena již 

v r. 1877 z iniciativy Jana a Karla Fellnera 

z Feldegu a obnovena v r. 2015 městysem 

Stádlec za finanční podpory Jihočeského 
kraje. Ve Starém Sedle na návsi dostala 

kaple nový nátěr, taktéž byla opravena kaple 

sv. Donáta na Hájkách, nebo kaplička 

směrem na Hájky.  

Oprav doznaly i některé kříže, neboli tzv. 

boží muka, a to na konci obce Stádlec 



směrem k mostu, na cestě z Odměn do 

Slavňovic, nebo také kříž směrem na Sítiny.  

Výrazná změna proběhla i na stádleckém 

hřbitově, kde došlo k výměně vrat, byly 

dokončeny chodníky, také byla opravena 

hřbitovní zeď, hrobka, upravena mohyla, 

vytvořeny náhrobky páterů Viktora Michny a 

Jana Podlahy, kteří ve Stádlci působili jako 

faráři a také zde zemřeli.  

Závěrem bych chtěla poděkovat všem 

členkám sociálního výboru, jmenovitě Eleně 

Pincové, Idě Faltýskové, Ditě Jírovcové, 

Lence Buchcarové, Ivě Nápravové, Gabriele 

Švadlenové, Miluši Kosové, Haně Markové a 

Olze Hořejší, které se aktivně a obětavě 

podílely nebo stále podílejí na programech  

tohoto výboru. 

 

Samozřejmě mé díky patří starostovi Ing. 

Kelichovi a mým kolegům ze zastupitelstva.  

Dále bych chtěla ocenit všechny občany, 

kteří nebyli lhostejní a pomáhali během 

koronavirové pandemie, jmenovitě např. 

paní Jarmile Samcové za našité roušky a 

manželům Bezpalcovým za rozvoz jídla 

potřebným občanům. 

Chtěla bych Vám všem popřát krásné jaro 

v okruhu všech blízkých. Važme si toho, že 

je máme a můžeme s nimi být. Važme si 

toho, že snad už bez omezení můžeme 

konečně volně dýchat, cestovat, pracovat, 

radovat se a užívat si života. A uvědomme si, 

že bohužel ne všude tuto možnost mají, a 

proto buďme solidární. 

Eva Švadlenová 

předsedkyně sociálního výboru 

 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  

V dubnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 Antonín Maňák ze Stádlce  95 let 

 Zdeněk Süsmilich ze Stádlce 72 let 

 Marcela Volavková ze Slavňovic  65 let 

 Lubomír Mareš ze Stádlce 63 let 

Všem oslavencům 

srdečně 

blahopřejeme! 

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec 

OHLÉDNUTÍ ZA X. PLESEM MĚSTYSE 
V sobotu 12. března se konečně uskutečnil již 
dvakrát kvůli covidu odložený jubilejní desátý 
ples městyse Stádlec. I přesto, že se letos 
dostavila pouze necelá stovka hostů, byla 
nálada velice příjemná a ti, kteří přišli, si ples 
opravdu užili. 

Jako na každém z předchozích plesů byl i letos 
poutavý program. K tanci a poslechu zahrála 
kapela Big Papa, která se na pódiu střídala 
s oblíbenými Koláříky. O netradiční předtančení 
se postarala taneční skupina „…a spol.“ 
z Milevska, která zatančila historické tance 
čtverylku a dvořanku v krásných dobových 

kostýmech. Latinsko-americké tance předvedla 
Dominika Mrázková se svým tanečním 

partnerem a oba svým výkonem stádlecké 
publikum naprosto okouzlili. Zlatým hřebem 
bylo vystoupení skupiny Novus Origo z Plzně, 
kteří svou světelnou show vyčarovali doslova 
magickou atmosféru.  

Nechybělo samozřejmě ani bohaté a chutné 
občerstvení, o které se postarali manželé 
Bezpalcovi se svým týmem. 

Na závěr je třeba ještě jednou poděkovat 
sponzorům, bez jejichž štědré podpory by se 
takováto akce nikdy nemohla uskutečnit.   

 



NAPSALI NÁM 

Karneval ve Slavňovicích  

 

V sobotu 19. 3. 2022 se od 14:00 hodin 

konal v obci Slavňovice dětský karneval. 

Celkem se zúčastnilo 26 dětí. Akce se 

vydařila a dětem se líbilo. 

Chtěla bych moc poděkovat všem sponzorům 

- VOPSS Řepeč s.r.o, Zemědělské družstvo 

Opařany, Křida - Stádlecký perník, Kreidl 

Bazény, Micro-Epsilon Bechyně, MA-DONA 

s.r.o. Tábor, SDH Slavňovice, U nás. 

Text a foto Olga Hořejší 

Ukliďme Česko 

 

V sobotu 26. 3. 2022 jsme se zapojili do 

celorepublikové akce Ukliďme Česko. Ve 

13:00 hodin jsme se sešli před místní 

hasičskou zbrojnici, rozdělili jsme se do 

skupin, rozdali si rukavice a pytle na odpad a 

šli jsme všemi cestami a talutami do obce 

Hájky, kde jsme prošli obec a pak šli zpět do 

Slavňovic, kde jsme na závěr shrabali místní 

park. Celkem se akce zúčastnilo 11 lidí, z 

toho 7 dětí, posbírali jsme zhruba 60 kilo 

odpadu a 55 kilo se nám podařilo roztřídit. 

Počasí se také vydařilo. Všem zúčastněným 

děkuji.  

Text a foto Olga Hořejší 

 Zima v Křídě 

Křidští hasiči dne 29. 12. 2021 v Křídě 

uspořádali tradiční zabijačku. Nevyšlo počasí, 

celý den pršelo, tak už se to někdy stává. 

 

Dne 5. 2. prošel Křídou masopustní průvod.  

I v covidovém období se sešla v přijatelném 

množství spousta krásných masek. Všichni 

zúčastnění byli rádi, že se trochu poveselili. K 

radosti a svižnému kroku hrála kapela 

Heřmánci. Průvod byl vydařený i počasí 

tentokrát vyšlo. Po průvodu bylo připraveno 

posezení pro masky a ostatní občany v 

místní hasičárně. 

 

Na jaro a léto připravujeme tyto akce:  

2. 4. se naše SDH zúčastní celorepublikové 

akce „Ukliďme Česko“.  

Dále máme v plánu velikonoční posezení, 

pálení čarodějnic, stavění máje, sraz 

motorek, oslavy 120 let založení našeho 

sboru, divadelní představení O statečném 

chasníkovi a prázdniny zakončíme 

rybářskými závody.  

Na všechny zmiňované akce jste srdečně 
zváni. Termíny akcí budou vždy vyhlášeny 

obecním rozhlasem.  

Text a foto Simona Capouchová 

 



MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM

Mateřinka: V rámci operačního programu 

Výzkum, vývoj, vzdělávání se konala 1. dílna 

s rodiči 4. března v odpoledních hodinách na 

téma Recyklace plastových lahví.  2. dílna 

proběhla za krásného počasí na školní 

zahradě 25. března za účasti 16 rodičů a 16 

dětí. Věnována byla opravám Domečku a 

úpravám přírodní zahrady. Všem děkujeme 

za účast, poskytnutý materiál i nářadí a 

těšíme se na další setkání.  

A co nás čeká na konci března? 31. 3. k nám 

zavítá lektorka s programem ke zdravé 

výživě /Zdraví dětem/. A co další dílny? 

Další je připravena na 8. dubna a budeme 

pokračovat opět zahradou (příprava záhonů, 

dosazení vrb,….). Na konci dubna (29. 4.) 

nás ještě čeká dílna – šití z látky.  

 

Škola: V březnu proběhlo několik akcí. 

Jednou z nich byl šachový přebor školy, do 

kterého se zapojilo 6 dětí, z toho i dva 

prvňáci. Vítězem se stal David Neufus se 4,5 

body. Na druhém až třetím místě se umístili 

se 3,5 body Petr Novotný a talentovaný 

prvňák Josef Janoušek.  

Ve škole proběhl také barevný týden / každý 

den v jiném oblečení/. Dnes jsme vybrali 

foto ze Dne zeleného. Další akcí byla tradiční 

návštěva předškoláků z MŠ ve škole, kde si 

mohli vyzkoušet v různých činnostech to, 

čemu se věnují školáci (psaní, malování, 

matematika, robotika…). 

 
 

Ale v dubnu se také nebudeme nudit.  12. 

dubna k nám zavítá lektorka z neziskové 

organizace ZkusToZdravě.cz se 4 hodinovým 

programem Zdraví dětem, věnovaný zdravé 

výživě, životosprávě, prevenci patologických 

jevů…  

13. dubna se opět připojíme k akci Ukliďme 

Svět / rodiče vítáni/. Sraz bude v 8.30 před 

školou a vypravíme se poklidit opět Oltyňský 

potok / úsek od hřiště k rybníku/. Plánujeme 

i opékání buřtíků. A Pak nás čekají 

Velikonoční prázdniny a ve škole se sejdeme 

až v úterý 19. dubna. PS. Ve čtvrtek 14. 

dubna bude v den Velikonočních prázdnin 

mimo provoz i MŠ. 

Připomínáme:   

Zápisy do ZŠ (6. dubna 2022 od 15 do 17 

hodin) – Pro školní rok 2022/23 se týká 

zápis dětí narozených 31. 8. 2016 a starších.  

Přijato může být i dítě narozené: 

a) od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 - s 

doporučujícím vyjádřením ŠPZ /Školské 

poradenské zařízení/ 

b) od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 - s 

doporučujícím vyjádřením ŠPZ  a  odborného 

lékaře  

S sebou k zápisu přineste:  

1) Rodný list dítěte  

2) OP zákonných zástupců - přihlášku 

podepisují oba! zákonní zástupci  

3) V případě žádosti o odklad také 

,,Doporučující“ posouzení ŠPZ a 

odborného lékaře nebo klinického 

psychologa.  

Přihláška je k dispozici v MŠ a ke stažení na 

webu školy, kde jsou i bližší informace. Pro 

zápis není účast dítěte povinná.    

Zápis do MŠ se bude konat 12. a 13. května 

2022 od 9.30 do 11 h. Informace jsou i na 

webu školy.  

Foto M.Rysová, P. Véle, M. Samcová / 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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