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Vážení spoluobčané, přátelé a sousedé, 

nechci se opakovat jako kolegové 
přede mnou, ale i já bych chtěla 
přispět několika poznatky z mého 
působení v zastupitelstvu coby 
předsedkyně kontrolního výboru.  

V zastupitelstvu působím prvně. Proč 
jsem chtěla být ve vedení obce? Byla 
to ochota udělat pro naše obce co 
nejvíce. Být nápomocná našim 
občanům v různých projektech, které 
jsou ve fázi připravenosti a mnohé již 
byly zrealizovány. Vždy to nebylo 
jednoduché a někdy jsme všichni 
neměli stejný názor na určitý podnět.  

Doufám, že nelehká covidová doba je 

za námi a bude se pokračovat ve 
všeobecné spolupráci. Jak uvádí jeden 
citát: „Stále musíme pamatovat, že o 
vybudované se musíme starat a 
povinností je pečovat o svěřené a 
předat více než bylo dáno."  

Nové zastupitelstvo v příštím volebním 
období toho má před sebou opravdu 
hodně. Věřím, že bude pracovat na 
zlepšení kvality života v našich obcích. 

Náplní kontrolního výboru je kontrola 
plnění, dodržování právních předpisů, 
usnesení zastupitelstva a mnoho 
jiného. Mezi kontroly patří například 
zřízení Z-BOXU, který je z mého 
pohledu hodně využíván.  

Dále při kontrolách byla projednávána 
čistička odpadních vod. Městys Stádlec 
má stanovenou povinnost do roku 
2025 zajistit vypracování projektové 
dokumentace.  

Za další jsou často kontrolovány 
směny pozemků nebo pronájmy 
obecních prostor, například bistra ve 
Stádlci nebo pronájem hřiště pod 
Hájky za účelem kulturní akce „Paša 
Fest".  

V současné době, jak jste si určitě 
všichni všimli, je téměř v závěru 
stavba vodovodu pro místní části 
Křída, Hájky a Slavňovice, také na tuto 

stavbu bylo provedena spousta 
kontrol.  

Na konci svého článku chci poděkovat 
za výbornou spolupráci všem mým 
kolegům zastupitelům a dvěma 
kolegům z kontrolního výboru paní 
Barboře Klasnové a panu Vladimíru 
Zaťkovi. 

Závěrem všem čtenářům našeho 
zpravodaje přeji v nadcházejícím létě 
jen to nejlepší, hodně sil a zdraví. 

Předsedkyně kontrolního výboru 
Simona Capouchová 
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V červnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 
 

Všem oslavencům 

Srdečně 
blahopřejeme! 

 

 

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec 

NAPSALI NÁM 

Fotbal ve Stádlci 

Fotbalová sezona 2021/22 se pomalu chýlí 
ke svému konci. Do konce zbývá odehrát 3 
kola.  

Ve III. třídě okresu Tábor hrající muži TJ 
Sokola Stádlec dosud nevyhráli a jsou na 
poslední příčce.  

Starší žáci taktéž čekají na svoji první 
výhru, i přes to, že odehráli několik 
pěkných utkání a prohráli pouze o gól. Ve 
své soutěži to však mají naši žáci velice 
těžké, protože v průměru jsou při každém 
utkání o několik let mladší než soupeř.  

Starší přípravka postoupila do bojů o 
medailové pozice o 1. - 6. místo, kde se 
zatím drží na 5. pozici.  

Mladší přípravka zahájila boje o 7. - 11. 

místo. Postup do nejlepší skupiny jim unikl 
pouze o bod.   

Děti se od 20. do 22. 05. zúčastnily 

tradičního fotbalového soustředění na UK 

Praha v Horním Poříčí. Dětí nakonec jelo 
35 a ti nejmladší jeli v doprovodu svých 
rodičů. Celý víkend bylo slunečné počasí a 
děti každý den využily k tomu, aby se 

vykoupaly v ledové řece Otavě. Kromě 
fotbalu se ještě také věnovaly tenisu a 

ping pongu.  

 Božena Kubů ze Stádlce  83 let 

 Jan Šindelář ze Stádlce  74 let 

 Miluše Némethová ze Stádlce 70 let 

 Jaroslav Hořejší ze Slavňovic 67 let 

 Marie Süsmilichová ze Stádlce  67 let 

 Eva Marešová ze Starého Sedla 64 let 

 Miroslav Kouba ze Slavňovic 63 let 



 

Na 25. 06. jsme naplánovali oslavu výročí 
90 let od založení TJ Sokola Stádlec. 
Oslavy se uskuteční na fotbalovém hřišti 
„Pod Hájky“. 

Oslavy odstartuje od 10 hodin fotbalovým 
utkáním starší přípravka, následovat 
budou starší žáci, poté odehrají zápas 
muži, mladší přípravka a od 17 hodin 
sehrají utkání veteráni TJ Sokola Stádlec s 
výběrem veteránů ze Řepče a Opařan. Po 
celou dobu je zajištěno občerstvení, děti 
budou mít k dispozici nafukovací hrad a od 
20 hodin zahraje kapela MIDI.  

Všichni příznivci a fanoušci sportu jsou 

srdečně zváni.  

Text a foto Vítězslav Kouba 

 

Jak to žije ve 
Starém Sedle 

V měsíci dubnu 
uspořádali hasiči 
ve Staré Sedle 
hned dvě akce.  

Nejprve se konala 

brigáda a vyčistila 
se další část 
třešňové aleje.  

Poté 30. 4. proběhlo pálení čarodějnic. 
Tato akce se stala již tradicí, kterou si 
místní nenechají ujít. Nemalé letošní účasti 
napomohlo teplé počasí. 

Text a foto Gabriela Švadlenová   

 

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM
Dne 4. května se děti v MŠ i ZŠ 
dopoledne fotografovaly. Odpoledne se 

v MŠ konala besídka ke Dni matek. Po 
dlouhé době ji mohli rodiče vidět naživo. 
Pokračovalo se také v dílnách s rodiči, jak 
ve třídě MŠ, tak na zahradě - při opravě 
domečku. Ještě jednou děkujeme rodičům 

za pomoc a poskytnutý materiál! 
Nepodařilo se sice dokončit poslední část 
domečku, ale doufáme, že v září se podaří 
opravu dotáhnout do konce. Květnový 
barevný den v mateřince byl tentokrát 
oranžový a květen byl také ve znamení 
neštovic, které se projevily i u sourozenců 
– školáků…. 

Zahrada byla doplněna o venkovní 
kuchyňku a zvonkohru - oboje z 

recyklovaného materiálu. Byly také 
pořízeny a osázeny záhony - kanadské 
borůvky, dýně, okrasný záhon u domečku. 
K radosti všech nám téměř vše roste i 
kvete – nové tři ovocné stromky starých 
odrůd přečkaly zimu a krásně vyrašily, 
zelené dýně Hokkaido  se také rozrůstají, 
dosazené vrbové proutí se ujalo a  
vysázené směsi letniček i dvouletek rostou 

jak o závod a motýli si už na ně brousí 
sosáčky… 

Zároveň pokračuje výzdoba domečku - 

vyřezávané květiny apod. 
Vestibul MŠ byl vybaven ,,novými,, -  

repasovanými botníky, spolu s rodiči se 
děti přezouvají již tam a školčata tak mají 
v samotné šatně nyní větší pořádek… 

Do vestibulu byly pořízeny také nové 
závěsy, které celý prostor rozjasnily a 
vstup do školky je pro děti poutavější a 
veselejší. 
A ještě se vrátíme k zápisům: Do 
stádlecké školy od září nastoupí nakonec 2 
prvňáčci, do školky bylo přijato v řádném 
květnovém termínu dětí osm. 
A co ve škole? 

Před vchodem bylo dosazeno kolem cesty 
9 buxusů a několik kan /dosen/, které 
nám snad v létě pokvetou. V rámci 
kroužku se konal školní přebor v šachu, 
kterého se zúčastnilo celkem 9 dětí. Hrálo 
se systémem každý s každým. Pořadí 
chlapců bylo: 1. David Neufus, 2. Josef



Janoušek, 3. Petr Novotný. Nejlepší dívkou 

se stala Terezka Janoušková před 
Markétou Doubkovou a třetí místo 
obsadila Johanka Stejskalová. 

Nejlepší si vybojovali poháry nebo medaile 
a všichni si smlsli na sladkostech. 

Důležitou akcí se stalo celorepublikové 
povinné testování žáků 5. ročníků, které 
pořádala Česká školní inspekce. Testování 
proběhlo ve všech školách povinně a plně 
organizované školy si mohly vybrat 
testování 5. nebo 9. ročníku.  

Příprava testování zabrala mnoho hodin, 
kdy bylo potřeba vybrat trojici notebooků 
/NB/, nastudovat obsáhlý manuál, 
přihlásit jmenovitě žáky k testování, 
nainstalovat na NB aplikaci ČŠI. Dále jsme 
museli otestovat NB na cvičném testu.  

V samotný den testování proběhla 
instruktáž žáků a následovaly testy 
základních předmětů (Český jazyk a 
Matematika) doplněný o test Dovedností 
usnadňujících učení. Na každý test měli 
žáci max 70 minut a po něm povinně 
vyplnili dotazník, ten svůj musel 
absolvovat i vyučující. Testováním jsme 
tak strávili celé úterý 24. května od 8 do 
cca 13 hodin. Na konci testu se žáci 
dověděli % úspěšnost.  

Ani vyučující neměli možnost se s testy 

seznámit dříve a tak snad jeden důležitý 
postřeh: mnoho testovacích úloh bylo 
založeno na pečlivém a rychlém čtení 
s porozuměním a pochopení úlohy. 
Logické myšlení a zvládnuté učivo bylo 
podmínkou pro úspěšnost.  
A co nás ještě čeká ?

Mimořádný zápis pro děti Ukrajiny do MŠ a 
ZŠ 

Позачерговий набір дітей України до 
дитячих садків та початкових шкіл 

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 

2019 s ukrajinským občanstvím (s místem 
pobytu ve spádové oblasti Stádlec) 
přicházející do ČR v souvislosti s 
ozbrojeným konfliktem je stanoven termín 
zvláštního zápisu do MŠ ve dnech 10. 6. 

od 10 do 11 hodin - ZŠ a MŠ Stádlec, 
Stádlec 128, 391 62 

Для дітей, що народилися з 1.9.2016 р. по 
31.8.2019 р. з українським громадянством 
(з місцем перебування в зоні відчуження 
Stádlec) які прибувають до ЧР у зв'язку зі 
збройним конфліктом, крайній термін 
зарахування до дитячого садка на 
2022/23 навчальний рік встановлено -  10 

червня 2022  10:00 -11:00 – ZŠ a MŠ 
Stádlec, Stádlec 128, 391 62 

Zápis do 1. třídy ZŠ Stádlec pro školní rok 
2022-2023 pro ukrajinské děti, které se 
přistěhovaly do ČR po 24. 2. 2022 (s 

místem pobytu ve spádové oblasti 
Stádlec) proběhne dne 10. 6.2022 od 10 

do 11 hodin, ZŠ a MŠ Stádlec, Stádlec 
128, 391 62 

Зарахування до 1-го класу початкової 
школи на 2022-2023 навчальний рік 
українських дітей, які іммігрували до Чехії 
після 24 лютого 2022 року (з місцем 
перебування в зоні відчуження Stádlec) 
відбудеться 10 червня 2022 року   з 10:00 
до 11:00, ZŠ a MŠ Stádlec, Stádlec 128, 
391 62  

A co dále ? 

1. června – Den dětí    
6. června - Projektový den na téma 
loutkové divadlo  
24. června - pěší výlet školáků k lomu 

Jezovít 
29. června - Společná akce Výboru dobré 
vůle Olgy Havlové se ZŠ a MŠ Stádlec a 
Městysem Stádlec  
29. června - Odpolední opékání /školáci 
s rodiči/ 
30. června - Vydání vysvědčení 

Text a foto Vladimír Doležal 

 

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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