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Milí čtenáři. 

Moji kolegové v předchozích příspěvcích 
názorně vykreslili všechno důležité, co toto 
zastupitelstvo stihlo. Nebudu se opakovat, 

ale vezmu to trošku jinak. Po svém. 

Spravuji majetek obce, ale vlastně spravuji 
majetek nás všech jako zaměstnanec  
i zastupitel, a proto bude ve stejném 
duchu i můj příspěvek.  

Byl jsem vychován k ohleduplnosti, proto 

se těžko smiřuji s neúctou, kterou k tomu 

,,našemu“ majetku někteří z vás mají.  

Městys Stádlec disponuje hrubým 
odhadem 278 ha pozemku. Takže každý 
z nás je správcem 4800 m2 pozemku. Víte 
která část naší obce to je? Já ne!   

Proč se vyhazují vyhořelé svíčky a sklo za 
hřbitovní zeď? Chceme čistou  
a udržovanou cestu k Vojtěchovi, tak proč 
se tam navozí stavební suť (obklady, 
perlinka)? Chceme třídit odpad, proč 
nacházím v kontejneru na bioodpad 

koberce, komunální odpad, polystyren, 
eternit atd.? A všímáte si kontejnerů na 
tříděný odpad? Co vše se povaluje kolem 
nich? Na moji otázku: ,,Proč to rovnou 
neodvezete do sběrného dvora 
v Opařanech?“ mi bylo odpovězeno ,, přeci 
teď tam nepojedu.“ Chceme mít čisté 
prostranství, proč necháváme po svých 
mazlíčcích neuklizeno?  

A nepoložili jste si otázku, zda si ten 

nepořádek neděláte na té své části? Je to 
naše vizitka! 

 

 

 

 

 

Být zastupitelem je nová zkušenost. Za 
sebe jsem nesmírně rád, že školka, kam 
jsem chodil, prokoukla, lidé budou mít 
vodu, která pomalu ale jistě ze studen mizí 
a napravují se hranice pozemků novým 
mapováním. 

Vždy je něco za něco! Jakékoliv 
rozhodování zastupitelstva mělo svoje pro 
a proti, ale jsem rád, že jsme většinou 
táhli za jeden provaz a věřím, že jsme 
stopu, v dobrém slova smyslu, v našich 
obcích zanechali. Hodně se toho udělalo, 
hodně se dělá a ještě je třeba mnoho 
udělat. 

Protože jestli se někdy podíváte jinam než 
za humna, tak uvidíte, že každá z vesniček 
je vizitkou toho, kdo ji vede a lidiček, kteří 
v ní žijí. A nejsmutnějším faktem je, že cizí 
si všímají a ocení, to, co se pro obce 
udělalo, ale místní to berou jako 
samozřejmost anebo zbytečnost. 

Jen jedno malé postesknutí k závěru. Je 
zde spousta starých, nemocných, 
neudržovaných stromů, které se 
v budoucnu budou muset nahradit novou 

výsadbou. 

Rád bych poděkoval občanům Starého 
Sedla za pomoc při údržbě zeleně, 
obyvatelům pod zámkem za odklízení 
sněhu v zimním období, starostovi  
a zastupitelům za houževnatost, vytrvalost 

a práci, kterou zde odvedli.  

Přichází prázdniny, léto, čas dovolených. 
Užijme si to a hlavně buďme k sobě  
a svému okolí ohleduplní. 

Předseda výboru pro správu majetku 

Zdeněk Süsmilich 



 
Vážení spoluobčané  

Chtěl bych také tento prostor využít 
k bilancování nad léty minulými. 
Zastupitelem jsem již 12 let, kde jsem 
zastával činnost předsedy lesního výboru a 
člena výboru pro správu majetku. V obou 

výborech byla práce nejen rozličná, ale  
i více či méně úspěšná. Nejvíce si vážím 
práce v lesním výboru, kde jsme dosáhli 
nejviditelnějších úspěchů, nejen díky práci 
členů výborů, kteří si zaslouží poděkování, 
ale i s velkým přispěním pana Hořejšího 
našeho LOH.    

Vykonaná práce během času stráveného 
při obecních záležitostech, doufám nevyšla 
na prázdno a je a bude za námi vidět.  
Zastávám názor „Posouvat se vpřed je 
lepší než zůstat stát a přešlapovat na 

jednom místě“. Toto, ale nese nutnost se 

rozhodovat o tom co je pro nás všechny 
nejdůležitější a co je méně důležité. 
Posléze zdali na to máme  a nebo si na to 
půjčíme. Vše je třeba spojit a najít správný 
poměr. Aby ti co přijdou po nás nezdědili  
dluh, díky našim činům.  

Měl jsem to štěstí, že se kolem mne 
pohybovali ti správní lidé stejného nebo 
podobného smýšlení. Nechci je všechny 
jmenovat jednotlivě, protože je dobře 
znáte. Byli zde jedno, dvě nebo tři volební 
období. Díky těmto lidem, které jste vy 
občané zvolili za své zástupce, se mohla 
učinit rozhodnutí, která nás posouvají stále 
dál k větším výzvám a projektům, které 
nás v budoucnu ještě čekají. Chtěl bych 
jim tímto všem moc poděkovat za jejich 
nelehkou a obětavou práci, které si osobně 
vážím.  

      Po prázdninách nás čekají volby do 
obecních zastupitelstev.  Věřím, že se 
najdou další občané, pro které to bude 
výzva a kteří budou chtít v dosavadním 
směru pokračovat. Chtěl bych se k těmto 
lidem připojit a přidat ještě ruku k dílu.  
Tímto bych vás chtěl všechny pozvat  
k volbám a popřát vám šťastný výběr 
kandidátů.  

S přáním pěkných a sluncem zalitých dní  

Jiří Susmilich (člen výboru pro správu 
majetku)

 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA   

V červenci a srpnu oslaví svá životní jubileta tito spoluobčané  
 

 

Všem oslaVencům  srdečně blahopřejeme! 

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec

 Kolečková Růžena ze Stádlce 86 let 

 Hořejší Anna ze Slavňovic 81 let 

 Koukal Josef ze Stádlce  79 let 

 Kafková Růžena ze Stádlce  79 let 

 Koutníková Jana ze Stádlce 76 let 

 Heřmánková Božena ze Stádlce 75 let 

 Süsmilich Jiří z Křídy 74 let 

 Süsmilichová Jindřiška z Křídy 73 let 

 Kozojedová Anežka ze Stádlce  72 let 

 Šedivá Annetta ze Stádlce 72 let 

 Mareš Antonín ze Starého Sedla 70 let 

 Fuka Josef z Křídy 87 let 

 Vančurová Miloslava ze Stádlce 87 let 

 Kolářová Růžena ze Stádlce 83 let 

 Hořejší Marie ze Stádlce 82 let 

 Koukalová Helena ze Stádlce 74 let 

 Jindra Josef ze Stádlce  73 let 

 Štěpka Jan ze Stádlce 73 let 

 Králová Helena ze Starého Sedla  72 let 

 Mráziková Marie ze Stádlce  70 let 

 Záviška Zdislav ze Stádlce 68 let 

 Závišková Hana ze Stádlce 68 let 



MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM
 

1. června – Den dětí / školáci měli volnější 
režim a věnovali se hraní her, školčata 
čekaly zábavné činnosti a soutěže na 
zahradě. 

 

 6. června proběhl Projektový den žáků 
školy na téma loutkové divadlo, kde 
kromě divadelního představení /pro 
školčata a školáky/ se následně školáci 
přesunuli do školy a zde se až do oběda 
věnovali jak výrobě loutek, tak  

i dramatizaci scének. Zároveň se během 
dopoledne dozvěděli spoustu zajímavostí  
o loutkoherectví od lektorky z proslulého 
divadla DRAK z Hradce  

 

Králové. Představení i samotné dílny se 

všem moc líbily. 

24. června se školáci vydali na pěší výlet 
k zatopenému lomu Jezovít, který je 
vzdálen asi 3 km od školy. Kromě 
příjemné procházky a opékání špekáčků si 
žáci vyzkoušeli práci s mapou, poznávání 
druhů ryb a osmisměrku, kde hledali obce 
z blízkého regionu.  
 

Zároveň jsme se tento den rozloučili 
s páťačkou Terezkou, která odchází na 
osmileté gymnázium /GPdC/ v Táboře. 
Gratulujeme ještě jednou k úspěšným 
přijímacím zkouškám na školu, kam se 
hlásilo přes sto zájemců a otevřena byla  
jen jedna třída. 

    

Mateřinka i škola se také vydali na pěší 
výlet / školčata se vydala k Mlýnskému 
rybníku a na hřiště a školáci se vypravili 
28. června k mostu.  V samotném závěru 
školního roku se konalo v MŠ tradiční  
Pasování na školáky 

                                                                                 

Ve středu 29. 6. jsme ve stádlecké škole  
a v obci přivítali ředitelku Výboru dobré 
vůle - Nadace Olgy Havlové paní Mgr. 



Moniku Granju. Návštěvu v obci zajistil 
laureát Ceny O. Havlové v roce 2016, 
stádlecký patriot, nevidomý umělecký 

fotograf pan Václav Fanta. Pro paní 
ředitelku a pana Fantu si žáci ZŠ a děti 
z MŠ připravili malé kulturní vystoupení.  

Odpoledne se konalo posezení s rodiči 
školáků a opékání špekáčků na školkové 
zahradě. 

V červnu proběhlo také pravidelné školení 
pracovnic kuchyně / hygienické minimum/ 
a ředitel školy se zúčastnil 15. 6. setkání 
pedagogů v rámci pracovní skupiny 
přírodopis v ZŠ a MŠ Nadějkov, které se 
věnovalo sdílení zkušeností při budování 
školních přírodních zahrad. 

Kroužky: 

 Činnost Kroužku ručních prací a Kroužku 
Všeználek / šachy, rybaření …/ byla 
ukončena a příští školní rok vzhledem 
k omezenému financování projektu / 
hrazeno z MAS Lužnice/  nebudou 
pokračovat.  

 

V červnu bylo zakončeno také ranní 
doučování / z prostředků MŠMT/. 

Ukončen byl také pro letošní školní rok 
Klub komunikace v cizím jazyce a Klub 
doučování, oba z prostředků ESF /šablony 
III) 

A co nás čeká v nejbližší době? 

Pedagogy v MŠ čeká objednávání 
pracovních sešitů a výtvarných potřeb pro 

školčata a prázdninová péče o školkovou

 zahradu, učitele ZŠ čeká objednávka 
sešitů, učebnic, příprava rozvrhů včetně 
plánování aktivit ze šablon III / Kluby, 
Projektové dny/ 

Co se týká oprav a rekonstrukcí tak  
o prázdninách to bude oprava fasády 
základní školy a zemní práce spojené 
s uzemněním hromosvodů na budově MŠ 
a jídelny.  

V příštím školním roce budeme pokračovat  
Klubem doučování a Klubem zábavné 
logiky a deskových her / oba z ESF – 

šablony III. Ze stejného zdroje bude 
financována i personální podpora – školní 
asistent / v ZŠ/. Dále nás čeká realizace 
projektových dnů  v MŠ i ZŠ. 

Kromě dvou pedagogů v MŠ a dvou v ZŠ 
bude od září v MŠ pokračovat asistent 
pedagoga, druhý AP bude pracovat 
v základní škole spolu se školním 
asistentem. Provoz školní družiny zůstává 
stejný / ranní družina od 6 h, odpolední do 
16 hodin. Provoz MŠ bude také beze změn 
/ od 6 do 16 hodin/ 

Na závěr je krátce: 

K zápisům do MŠ a ZŠ pro děti z Ukrajiny: 

k zápisu se nedostavili žádní zájemci. 

Letní prázdniny začínají 1. 7. 2022 a končí 
31. 8. 2022. Vyučování ve školním roce 
2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 
2022.  

V době letních prázdnin je mateřská 
škola mimo provoz, zahájení provozu 
v MŠ je od 1. 9. 2022. 

Platby ve školním roce 2022/23  

Poplatek za školku bude nově činit  250 

Kč/ měsíc, navýšení ceny stravování bude 
upřesněno podle vývoje cen potravin, 
platba za družinu v ZŠ zůstává beze změn 
/ 60 Kč/ 

Text a foto Vladimír Doležal 

OZNÁMENÍ ÚŘADU
Městys Stádlec zahajuje prodej palivového dřeva pro své občany.  

Palivové dřevo se bude prodávat na odvozním místě /skládce/, cena 800,- Kč /m3 + 21% DPH.  
Prodej bude realizován v  červenci a srpnu 2022, platba na místě odběru.   

Zájemci o palivové dřevo kontaktujte v uvedeném termínu OHL Ing. Hořejšího,  telefonní číslo 
731 405 054, bude upřesněn termín a odvozní místo. 

 

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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