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Vážení  spoluobčané, 

i já jsem dostala příležitost Vás oslovit touto 
cestou. V obecním zastupitelstvu působím již 
28 let a za tuto dobu se na postu starosty 

vystřídali dva lidé. 

V době „starostování“ pana Štamberka bylo 
trendem šetřit finanční prostředky. Tento 
způsob vedení obce se nejednou ukázal jako 
prozíravý. Všichni určitě máte v paměti den  
6. července roku 1999, kdy se přes naši obec  
a blízké okolí přehnala silná bouře s krupobitím.  

Za tři roky na to, v srpnu 2002 silné 
dlouhotrvající deště způsobily povodně, které 
patří k největším přírodním katastrofám svého 
druhu v historii ČR. 

Obě tyto události si vyžádaly nemalé finanční 
prostředky, které byly potřeba na obnovu 

zničeného obecního majetku i na částečnou 
pomoc občanům. 

Po odchodu na zasloužený odpočinek předal 
pan Štamberk svému nástupci Ing. Kelichovi 
nemalé finanční prostředky, které bylo možno 
v následujících létech průběžně investovat. 

S novým zastupitelstvem jsem v roce 2011 

přijala funkci předsedkyně finanční komise. 

Finance jsou o číslech a já doufám, že vás jimi 
neunavím, ale že vás alespoň trochu zaujmou.  

Dovolím si vám připomenout některé z finančně 
nejnáročnějších akcí. 

Zastupitelstvo začínalo v roce 2010 
s 6 605 000,-Kč na kontě. 

V průběhu posledních třech volebních období 
bylo investováno takto: 

Do oprav místních komunikací 2 638 000 Kč, do 
úprav návsí a nových autobusových čekáren 
1 000 000 Kč, veřejné osvětlení stálo obec 
420 000 Kč, nové chodníky a parkovací plochy 

přišly na 3 500 000 Kč. Nemalé finance byly 
potřeba na opravy kanalizace ve Stádlci a ve 
Starém Sedle, a to bezmála 3 400 000,- Kč. 

V roce 2012 byla zakoupena místní restaurace 
za 1 321 000 Kč a další miliony se investovaly 
do její rekonstrukce, a to zevnitř i zvenku.  

 

 

 

 

Nové topení, vyměněná okna, fasáda, nová 
WC, gastrozařízení i celková úprava vnitřních 
prostor si vyžádala 5 150 000 Kč. 

Další nemalé prostředky byly vloženy do 
rekonstrukce úřadu, a to 1 550 000 Kč. 

Ani ZŠ a MŠ nepřišly zkrátka. Opravy ve škole 

stály obecní rozpočet téměř 700 000 Kč. 

MŠ byla zateplena za 2 740 000 Kč, vnitřní 
rekonstrukce a gastrozařízení do školní jídelny 
bylo pořízeno za 555 000 Kč.   

Vodní nádrž Petrovský byla opravena za 
1 650 000 Kč. Také ve Křídě se investovalo do 
opravy vodní nádrže, a to 847 000 Kč. Staré 

Sedlo má novou společenskou místnost za 

780 000 Kč.  

Z mého pohledu velmi důležitou a potřebnou 
investicí byla výstavba vodovodu ve Starém 
Sedle za 3 255 000 Kč. 

V současné době je ve výstavbě a již před 

dokončením finančně nejnáročnější akce a to 
vodovod Křída, Hájky a Slavňovice, která bude 
stát obec 12 723 000 Kč. 

Pro všeobecnou údržbu obce bylo pořízeno 
komunální vozidlo za 1 150 000 Kč a traktůrek 
za 354 000 Kč. 

Zastupitelstvo se zabývalo i možnostmi 

individuální výstavby rodinných domků a za 
projekt na obytnou zónu se zaplatilo 756 000 
Kč. Další projekt za 178 000 Kč je připraven na 
rekonstrukci bytu v moštárně. 

V neposlední řadě byla zrealizována spousta 
drobnějších investic, které vylepšily každodenní 
život naší obce i přilehlých osad a všichni se s 

nimi denně setkáváme. 

Mě osobně dělá největší radost ZŠ, kterou se 
podařilo nejen zachovat, ale i významně navýšit 
počet žáků. V minulosti se nejednou uvažovalo 
o jejím zrušení z důvodů vysokých nákladů na 
provoz a malého počtu žáků. Stále se však 

váhalo, protože bylo zřejmé, jakmile se škola 
jednou zavře, už ji nikdo nikdy neobnoví. 
Obrovský kus práce zde odvedl pan starosta, 
který ji neúnavně propagoval ve sdělovacích



prostředcích a všude, kde se dalo. Snaha se 
proměnila v úspěch a ten už 10 let udržuje 
stávající ředitel ZŠ a MŠ pan Mgr. Doležal se 
svým týmem ke spokojenosti dětí i jejich 

rodičů.  Rok od roku roste počet dětí, které naši 
„školičku“ navštěvují. V roce 2010 jich zde bylo 
5, nyní už jich je 20. 

Díky realizaci všech těchto akcí vzrostl obecní 
majetek za poslední tři volební období z 
29 817 000 Kč na úctyhodných 77 597 000 Kč. 

K tomuto výsledku přispěly i získané dotace ve 
výši 12 723 000 Kč. 

Dnes již není tajemstvím, že náš pan starosta 

již nebude v dalším volebním období 
kandidovat, a proto bych mu za sebe a věřím, 
že i za většinu našich občanů, ráda upřímně 
poděkovala za všechno, co pro naši obec udělal, 
a za to, s jakým úsilím tuto funkci vykonával. 

Dovoluji si tvrdit, že „nasadil vysokou laťku“ a 
jeho nástupce nebude mít lehkou pozici.

Já osobně jsem se rovněž rozhodla vzhledem 
k věku již do zastupitelstva městyse 
nekandidovat. Jsem přesvědčená, že máme 
v obci mladé a schopné lidi, kteří se těchto 

funkcí ujmou. 

Touto cestou děkuji všem svým voličům za 
důvěru, kterou mi po celá léta projevovali ve 

volbách. 

Moc bych přivítala, kdyby v nadcházejících 
létech řídili obec lidé, kterým bude záležet na 
tom, jak zde budou žít občané, jejich děti a že 
se zde bude líbit všem, kdo naši obec navštíví. 

V závěru mého zamyšlení vám všem přeji: 

Užijte si nejen nadcházející měsíc květen, který 
je alespoň pro mne tím nejkrásnějším měsícem 
v roce, ale všechny další v plném zdraví a 
duševní pohodě. Važme si všichni každého dne, 
prožitého v klidu a míru. 

Miluše Némethová 

předsedkyně finanční komise 

 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  

V dubnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 Josef Urban ze Starého Sedla  75 let 

 Jana Ťoupalová ze Starého Sedla  75 let 

 Helena Přibylová ze Starého Sedla 74 let 

 Marie Kovaříková ze Stádlce 74 let 

 Miluše Doubková ze Slavňovic 72 let 

 Bohumil Svoboda ze Starého Sedla 72 let 

 Anna Hořejší ze Slavňovic  68 let 

 Jaroslav Anděl ze Stádlce  66 let 

 Jaroslav Pecka ze Stádlce 66 let 

 Jan Bártů ze Stádlce 65 let 

 Pavel Černohorský ze Stádlce 63 let 

 
 

Dne 12. dubna 2022 se dožil úctyhodného věku 
95 let pan Antonín Maňák ze Stádlce.  

Pan Maňák je výraznou a nezaměnitelnou 
osobností městyse Stádlec. Aktivně se 
zúčastňuje veškerých kulturních  

a společenských akcí v obci, je čilým 

pozorovatelem a glosátorem veřejného dění. 
S mnohými jeho příspěvky se čtenáři mohli 
seznámit i na stránkách tohoto Zpravodaje.  

Pan Maňák se svého životního jubilea dožívá 
v závidění hodné fyzické i duševní kondici, o 
čemž svědčí nejen to, že je aktivním studentem 
univerzity třetího věku, pracuje na počítači, 

s internetem, navštěvuje keramickou dílnu, ale 
i to, že bez potíží překoná schody na poštu.  

Ještě jednou vše nejlepší! 
Milan Kelich, starosta 

Všem oslavencům 

srdečně blahopřejeme! 

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec 



NAPSALI NÁM 

ŠIPKAŘI V ROCE 2022 

Zdá se, že situace kolem pandemie se 

postupně vrací k normálu a tak i šipkaři 

začínají obnovovat své tradiční akce.  

V únoru se po pauze uskutečnil ples. S účastí 

to sice nebylo nijak slavné, nicméně jak již 

bývá tradicí, o to lepší a přátelská atmosféra 

tam panovala. 

V březnu se šipkaři vždy podíleli na 

masopustním průvodu, který společně s 

hasiči a spřátelenými maškarními spolky 

letos vyšel na 19. března. 

 

Duben a Velikonoce patřily dětem. Není to 

tedy úplně přesně, protože tradičního koulení 

vajíček se zúčastnilo možná i více dospělých 

než dětí. Děti si kromě koulení mohly vyrobit 

v dílničkách zápichy do květináčů, věnce, 

různé vystřihovánky a zasoutěžit o spoustu 

dobrot. Rádi bychom touto cestou poděkovali 

paní Jírovcové a Pavlátové za pomoc v 

dílničkách a za finanční podporu Jednotě 

Tábor, Stádlecké restauraci, pivovaru Platan, 

květinářství Slunečnice a i všem příchozím.  

 

 

Na závěr si děti daly pečeného buřtíka a 

zdálo se, že odcházely spokojené. 

V dubnu také skončila podivná, covidovou 

pandemií roztažená dvojsezóna ve druhé 

lize. Našim šipkařům se střídavě dařilo i 

nedařilo, ale nakonec druhou ligu udrželi a 

umístili se kolem středu tabulky. Novou 

posilou u šipkařů je Miloš Mindl, který do 

našeho týmu pěkně zapadl a stal se velmi 

platným členem.  

 

Na konec sezóny si šipkaři mezi sebou a 

svými věrnými fanoušky ještě udělali malý 

turnaj. Jeho vítězem se stal Petr Kyrian. 

Poslední novinkou je, že se náš tým přihlásil 

do Letní ligy, kterou mohou vyzkoušet i 

dosud neregistrovaní hráči. Tito „občasní“ 

hráči a nadšenci si alespoň vyzkouší šipkový 

sport a kdoví, třeba v září už budou ve 

Stádlci týmy dva… 

Za DC Lokomotiva Stádlec Jana Vilímová  

 

OZNÁMENÍ TERMÍNŮ LETNÍHO SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU  

Firma Rumpold oznamuje, že od 2. 5. 2022 do 30. 9. 2022 bude provádět svoz tuhého domovního 

odpadu v letním režimu takto:  

Čtvrtek - sudý týden  

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM

Mateřinka:   

V rámci operačního programu Výzkum, 

vývoj, vzdělávání se konala již 3. dílna 

s rodiči a to 8. dubna. Bohužel, počasí  

se spiklo a tak účast i aktivity byly úměrné 

počasí. Již předtím se však podařilo založit 
nový velký záhon / doplněný zahradní 

směsí, kterou věnovala Rašelina Soběslav- 

poděkování p. Janouškovi. /. Nový velký 

záhon nám nadělil p. Kyrian – děkujeme.  

Ten byl oset bohatou květinovou směsí. 

Věříme, že se časem rozzáří všemi barvami 

a bude ozdobou zahrady. Původní kmen 

zamýšlený jako prolézačka byl přeměněn na 

dva velké truhlíky, které budou osazeny až 

v květnu. Ke konci dubna se podařilo zasadit 

i kanadské borůvky a dosadit nové vrbové 

proutí do vrbových prolézaček. V rámci dílen 

byl z palety zbudován i nový kompostér.   

Děkujeme všem rodičům, kteří přinesli 

mnoho pomůcek i materiálu pro úpravu 

zahrady a domečku nebo zapůjčili nářadí. 

Školní zahrada a její herní prvky včetně 

herních prvků v MŠ i ZŠ si počátkem dubna 

prošla pravidelnou revizí – bez závad.  



Školčata také navštívila místní knihovnu, 

chystají se ještě na opékání vuřtů a 28. 4. je 

čeká maňásková pohádka ,,Šípková 

Růženka,,.  

Na pátek 29. dubna se chystá ještě dílna – 

šití z látky. A v květnu (4.5.)  nás čeká 

fotografování ZŠ i MŠ.  

 

 

Škola:   

Zápis do 1. ročníku školy.  

6. dubna byly přijaty 2 přihlášky do  

1. ročníku naší školy. Víme, že to není 

mnoho, ale předem jsme věděli, že někteří 

naši předškoláci mají sourozence 

v Opařanech a pro některé je naše MŠ jen 

přestupní stanicí do ZŠ, která je dopravně 

bližší např./ Haškovcova Lhota – Bechyně/.   

 

V úterý 12. dubna školu navštívila lektorka 

ze Sezimova Ústí z neziskové organizace 

ZkusToZdravě se 4 hodinovým programem 

Zdraví dětem. Celodopolední program byl 

zaměřen na zdravou výživu a zdravý životní 

styl. /foto/

Ve středu 13. dubna jsme se připojili k akci 

Ukliďme Svět. Tentokrát jsme se vypravili 

poklidit opět Oltyňský potok / úsek obou 

břehů od hřiště k rybníku/. Přestože nás bylo 

jen 7 žáků (virózy) a 3 dospělí, dopoledne 

jsme si užili jak při úklidu, tak i při opékání 

buřtíků. Dokonce jsme zasadili i 10 mladých 

vrb. Nepořádku bylo přiměřeně na počet 

rukou a počasí bylo nádherné. Co nás 

překvapilo nemile, byla nepříliš dobrá kvalita 

vody v Oltyňském potoce a to i zásluhou 

odpadní stoky přitékající z pravého břehu od 

Stádlce.  /foto/   

 

Další informace -  z oblasti vzdělávání : 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

proběhlo v březnu a dubnu v gesci MAS 

Tábor v rámci projektu MAP II v ORP TÁBOR 

v Centru univerzita Tábor. 

Pavlína Véle /MŠ/se zúčastnila semináře  

„Jak se žije v současné mateřské škole“ - 

Zaměřeno na legislativu MŠ, aktivity v MŠ a 

jejich sdílení, profesní rozvoj pracovníků 

školy 

Mgr. Rysová  absolvovala školení 

,,Aktivizující výuka“ /Mgr. Robert Čapek/, 

kde byla hlavním tématem  filozofie 

budování třídního klimatu a podporujícího 

vyučování. 

A v květnu se zúčastní Mgr. Rysová 

celostátní konference v Praze : ,,Jak se žije 

malotřídkám“. 

Připomínáme:   

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, V. Doležal  / text V. 

Doležal 

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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