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Vážení spoluobčané. 
Právě jste se začetli do posledního zpravodaje, 
pod jehož úvodníkem bude uvedeno „Ing. Milan 

Kelich, starosta“. Zpravodaje, prostřednictvím 
kterého jsem vás po dvanáct let průběžně 
seznamoval s výsledky své práce, práce 
zastupitelstva, plánovanými akcemi, úspěchy i 
neúspěchy. Dovolím si proto malé zamyšlení, co 
pro mne osobně znamenal život ve Stádlci a 
práce starosty.  

Do Stádlce jsem se přistěhoval v roce 1996 jako 

šestadvacetiletý mladík plný elánu, 
zrekonstruoval jsem si zde domek, koupil 

zahradu, choval ovečky, včelařil a zapojil se i do 
veřejného dění v obci. Bylo mi tu hezky, prožil 
jsem tady 26 let, celou polovinu mého života. A 
z těch 26 let jsem 12 let měl tu čest vystupovat 
jménem obce jako její starosta.  
Stát se starostou byla pro mne výzva. Bylo mi 
čerstvě 40 let, ze svého předchozího profesního 
života jsem sice měl teoretickou představu o 
správě a fungování orgánů obce, ale bez 
praktických zkušeností z práce zastupitelstva to 
bylo svým způsobem dobrodružství. Zvláště, 
pokud jsem přišel k „čistému stolu a hard disku 
počítače“ a to doslova. Přímo po hlavě jsem se 
vrhl do práce. Bavilo mě to, dal jsem do té práce 
veškerý elán a nasazení.  
Začali jsme postupně. Nejprve jsme 
zrekonstruovali obecní objekty, ve kterých 
zasedají volební komise, aby jejich členové 
pracovali v důstojném prostředí. Zrevitalizovali 
jsme návsi všech našich obcí, požární nádrže a 
návesní rybníčky, vyměnili všechny autobusové 
čekárny, dodělali chodníky, kde to jen šlo. 
Odkoupili jsme budovu Stádlecké restaurace a 

důkladně ji zrekonstruovali. Zmodernizovaly se 
kanceláře úřadu včetně instalace nového 
septiku, vybudovala se nová zasedačka a 

zvelebila obřadní síň úřadu. Každá návštěva 
oceňuje, jaký máme ve Stádlci pěkný úřad.  Až 
na budovu šaten na hřišti se podařilo 
zkolaudovat stavby, od jejichž dostavby uběhla 
mnohdy i dlouhá desetiletí, jako je smuteční síň 
na hřbitově nebo přístavba u bývalého kina. Na 
hřbitově se může znovu pohřbívat. Každá 
kaplička, boží muka i křížky u cesty jsou 
zaměřeny a zavedeny v majetku obce, ty větší 
jsou zaneseny i v katastru nemovitostí, většina 
z nich je opravena. Od roku 2011 jsme z různých 
dotačních titulů dokázali získat milióny do 
rozpočtu obce. Za tím vším jsou stovky a stovky 
hodin mravenčí práce, která pochopitelně ne 
vždy skončila úspěchem.  
Spousta práce se odvedla i na takzvaných 
„měkkých“ projektech. Obci byl navrácen status 

městyse, máme krásný znak a vlajku. V rámci 
obecních oslav jsme vydali několik velmi 
žádaných publikací, věnovaných obci, 
významným osobnostem obcí a řetězovému 
mostu. Dařilo se městys Stádlec propagovat a 
zviditelňovat v médiích. Občanům bylo 
nabídnuto nepřeberné množství kulturních a 
společenských akcí, konaných jak v režii 
městyse, tak ve spolupráci se spolky a dalšími 
subjekty, na jejichž činnost bylo z rozpočtu 
městyse za uplynulých let vyčleněno cca 1.5 mil. 

Kč. Některé akce se staly tradicí a událostí, která 
přesáhla místní rámec, například plesy městyse.  
Ale nejen prací živ je starosta. Úkolem starosty 
je také reprezentace obce.  Díky tomu jsem se 
mohl zúčastnit mnoha různých oficiálních i 
neoficiálních akcí se zajímavými a úspěšnými 



lidmi, poslanci, senátory, ministry, manažery 
velkých podniků, dokonce i s prezidentem. Od 

těchto lidí jsem čerpal inspiraci a náměty pro 
svou práci. Za tuto možnost poznat spoustu 
zajímavých osobností jsem vděčný a věřím, že 
jsem městys Stádlec reprezentoval dobře a 
důstojně.  
Nechci zde vyjmenovávat každou věc, která se 
v našich obcích udělala, byl by to příliš dlouhý 
seznam. Uvedu už jen to, na co jsem opravdu 
pyšný a co dalo snad nejvíce práce. Jsou to 
zejména sportoviště a hřiště všeho druhu, 
stádlecký hřbitov, vodovod ve všech obcích a 
optimalizace obecního školství. Jsem velice rád, 
že svému nástupci či nástupkyni předávám 
skvěle fungující školu plnou dětí, sídlící 
v pěkných zrekonstruovaných budovách, 
vedenou kvalifikovaným a zapáleným 
personálem.  
Vážení spoluobčané, na závěr bych chtěl říci, že 
jsem se vždy ve své činnosti řídil především 
zájmem obce. Zastupitel či zastupitelka, který 

mě ve funkci starosty vystřídá, jistě ocení 
fungující úřad městyse s odborně zdatnými 
úředníky, zaměření inženýrských sítí v majetku 

obce, aktuální obecní legislativu a celkovou „tvář 
obce“ na standardní úrovni odpovídající 
současné době (např. již zmíněné obecní 
symboly a web).  

Důvodů, proč jsem se rozhodl dále nekandidovat 
na post starosty, je více. Jedním z důvodů je, že 
po těch mnoha letech usilovné práce jsem se 
začal cítit vyčerpaný a zatoužil jsem po změně. 
Hlavním důvodem ale je, že jsem v poslední 
době zaznamenal pokles podpory, a to jak ze 
strany občanů, tak i ze strany zastupitelů. A 
v takovémto případě považuji za rozumné 
předat pomyslné žezlo někomu jinému.  
Není tajemstvím, že zanedlouho po volbách 
Stádlec opouštím. Bylo mi tu hezky a nechávám 
tu kus svého srdce. Proto opravdu upřímně přeji 
všem občanům spokojený a naplněný život, obci 
přeji především hodně občanů, dětí ve škole a 
další úspěšný rozvoj pod vedením erudovaných a 
statečných zastupitelů. A především moc děkuji 
všem, kteří mi v mé náročné a odpovědné pozici 
pomáhali a podporovali mě. Bez nich by to 

nešlo. 
Ing. Milan Kelich, starosta 

 
SPOLEČENSKÁ  KRONIKA   

V září oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 
 

Všem oslavencům 

             Srdečně blahopřejeme! 

 

 

Zdroj: Matriční úřad 
městyse Stádlec 

 

Zlatá svatba 

Krásné výročí 50 let společného života oslavili v pátek 29. 7. 2022 manželé Jaroslava  
a Miloslav Jírovcovi. 
Vše nejlepší do dalších společných let, pevné zdraví a spokojenost jim přejí dcera Monika  
a syn Míla s rodinami.  

Městys Stádlec se připojuje s upřímnou gratulací k vzácnému 
výročí a přeje mnoho další společných let prožitých ve vzájemné 
lásce, úctě a v kruhu milující rodiny. 

 Jaroslav Hořejší ze Stádlce 85 let 

 Josef Heřmánek z Křídy  83 let 

 Jaroslav Ťoupal ze Starého Sedla 75 let 

 Miloslav Jírovec ze Stádlce  72 let 

 Eva Švadlenová ze Stádlce  67 let 



NAPSALI NÁM 

Jméno Karla Podhajského je nerozlučně spjato se 
základy české myslivecké kynologie a její 
organizace. Příklad jeho životního díla je vzorem 
lásky k přírodě, myslivosti a zejména pak k 
lovecké kynologii, které věnoval všechnu svou píli 
a volný čas.  Karel Podhajský, rodák z Litomyšle, 
miloval přírodu a myslivost, poznatky získané 
neúnavným studiem si ověřoval vlastní praxi. 
Spolupůsobil při zakládání první československé 
myslivecké organizace v roce 1923 a stal se 
zakladatelem a vedoucím československé 
plemenné knihy psů. Byl vynikajícím chovatelem 
ohařů, jejichž chovu, vlohám a výcviku věnoval 
celý svůj život.  Bohaté vědomosti a zkušenosti, 
které v životě načerpal, předával hojně v 
odborném tisku. Jeho práce přesáhla rámec své 
doby natolik, že teprve dnes dochází plného 
docenění a stále živá myšlenka, že bez dobrého 
loveckého psa není myslivosti, platí i v dnešní 
době. 

K uctění jeho památky pořádá Českomoravská 
myslivecká jednota od roku 1938 vrcholnou 

mezinárodní soutěž ohařů Memoriál Karla 
Podhajského. Soutěže se zúčastní 10 nejlepších 
ohařů České republiky a 10 ohařů ze zemí střední 
Evropy. Letošní ročník v termínu 1. – 2. 10. 2022 

pořádá OMS Tábor a náš Myslivecký spolek 

Vlastníků Stádlec má tu čest se podílet na jeho 
průběhu, kdy v naší honitbě budou probíhat po 
oba dny lesní práce ohařů. Centrum bude ve 
Slavňovicích v KD, odsud se budou jednotlivé 
skupiny ohařů přesouvat na jednotlivá pracoviště 
v KÚ Slavňovice /Dobrášky, Velišov, Zaslavňovský/ 
a v lesním komplexu na Sítinách. 

Přijďte se podívat, jak na slavnostní zahájení dne 

1. 10. 2022 v 08:00 hodin na zámku v Bechyni, tak 

na práce ohařů.  

 

V uvedeném víkendu se v naší honitbě bude 
pohybovat větší počet osob ze strany diváků, 
rozhodčích a pořadatelů, žádáme proto občany o 
trpělivost a ohleduplnost. Prosíme o respektování 
pokynů pořadatelů na jednotlivých pracovištích 
v lese. Rádi bychom jako spolek po dlouhodobé 
přípravě úspěšně spolupořádali tuto největší 
kynologickou akci v ČR. 

Roman Buchcar 

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM

Tak tu máme další školní rok. Ve školce i ve škole se 
na školčata i školáky všichni těší. Ve školce i školní 
kuchyni zůstává personál beze změny, ve škole 
máme změnu na pozici vychovatelky ŠD a 
asistentky pedagoga.  

Co se týká oprav a rekonstrukcí tak oprava fasády 
základní školy jej již hotova /oprava, nový nátěr, 
převedení internetové i TV kabeláže, nové okapové 
svody atd/.  Ve školce proběhlo čištění koberců. 
Zemní práce spojené s uzemněním hromosvodů na 
budově MŠ a jídelny proběhly také podle plánu a 
připraveno je místo pro nový prvek přírodní 
zahrady – 1000 l jezírko.  Bohužel dokončovací 
práce nám zde překazily přívalové deště a tak nás 
čeká práce ještě v září.  

 

 



Od druhého školního týdne 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 MŠ a také v ZŠ/ .  
Dále nás čeká realizace projektových dnů v MŠ i ZŠ. 
Provoz školní družiny zůstává stejný / ranní družina 
– dohled nad žáky- od 6 h, odpolední do 16 hodin. 
Provoz MŠ je také beze změn /od 6 do 16 hodin/ 

Na závěr jen krátce :  Platby ve školní roce 2022/23 
- Poplatek za školku bude nově činit 250 Kč/ měsíc. 
Platba za družinu v ZŠ zůstává beze změn / 60 Kč/, 
pří starém zatím zůstávají platby i za stravování. 
Počet školáků 17, školkových dětí je 25.  
O prázdninách byla zpracována nová žádost pro 
Operační program Jan Amos Komenský, ze kterého 
bude čerpat ZŠ a MŠ Stádlec od července 2023 
téměř 800 000 Kč.  Více v příštím čísle zpravodaje. 

Text a foto Vladimír Doležal 

INFORMACE ÚŘADU 
Na základě ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o 
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 29 zákona číslo 
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
informuji voliče, že volby se konají takto: 
Komunální volby a I. kolo voleb do Senátu 
Parlamentu ČR: 

- v pátek 23. 9. 2022 v době od 14:00 do 22:00  
- v sobotu 24. 9. 2022 v době od 08:00 do 14:00  

Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR:  
- v pátek 30. 9.2022 v době od 14:00 do 22:00  
- v sobotu 01. 10. 2022 v době od 08:00 do 14:00 

Městys Stádlec zřizuje 4 volební okrsky s následující adresou volební místnosti: 
okrsek č. 1, Křída č. p. 34, 391 65 p. Bechyně   okrsek č. 3, Stádlec č. p. 128, 391 62 p. Stádlec 

okrsek č. 2, Slavňovice č. p. 24, 391 61 p. Opařany  okrsek č. 4, Staré Sedlo č. p. 14, 391 65 p. Bechyně 

Upozorňuji voliče na zákonnou povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České 
republiky. 

V městysi Stádlec byla registrována volební strana: Sdružení nezávislých kandidátů - Stádlec, Hájky, 
Slavňovice, Křída, Staré Sedlo. 

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022  
Vážení spoluobčané, přátelé, 

ve dnech 23. a 24. září 2022 se konají volby do 
zastupitelstev obcí. Sdružení nezávislých kandidátů 
– Stádlec, Hájky, Slavňovice, Křída, Staré Sedlo, 

které se přihlásilo do komunálních voleb 2022, není 
výsledkem rozkolu stávajícího (chcete-li 

vládnoucího) sdružení nezávislých kandidátů. Bylo 
sestaveno zejména z důvodu osobní odpovědnosti 
stávajících zastupitelů, přirozeného vývoje 

životních událostí, generační obměny kandidátů, 
osobního přístupu a cílů.  
Jsme rozhodnuti kandidovat do nového volebního 
období s vědomím a cílem pracovat, dokončit 
stávající zahájené projekty, přinášet nové nápady a 
vize, rozvíjet a zvelebovat naši obec, udržet a 
podporovat vzájemné dobré vztahy ve společnosti 
a zachovávat lidskost a jedinečnou identitu vesnice. 
O vaše hlasy se budou ucházet tito kandidáti: 

 

Kandidát 

 

Politická 

přísl. 

Trvalé  
bydliště 

Kandidát Politická 

přísl. 
Trvalé  
bydliště 

Poř. 
číslo 

Příjmení, jméno, 
tituly 

Věk Poř. 
číslo 

Příjmení, jméno, 
tituly 

Věk 

1 Doubek Pavel Ing. 42 BEZPP Slavňovice 6 Majerová Ivana 55 BEZPP Stádlec 

2 Jírovcová Dita 43 BEZPP Stádlec 7 Švadlena Marek 43 BEZPP Staré Sedlo 

3 Buchcar Roman 49 BEZPP Stádlec 8 Pražma František 35 BEZPP Slavňovice 

4 Süsmilich Jiří 49 BEZPP Stádlec 9 Andrášová Jana 32 BEZPP Stádlec 

5 Capouchová 
Simona 

47 BEZPP Křída      

Děkujeme tímto o vyjádření podpory našemu sdružení tím, že přijdete k volbám a svým hlasem podpoříte ty, 
kterým důvěřujete. 

          Ing. Pavel Doubek 
 

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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