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Vážení spoluobčané. 

I v tomto složitém a komplikovaném období, 

kdy platí spousta omezení, na která si 

musíme zvykat, vychází náš zpravodaj. 

Z pochopitelných důvodů se i zde bude vše 

„točit“ kolem korovaviru. 

Než přistoupím k děkování a vyzdvihování 

solidarity a ochoty pomáhat ostatním, 

připomenu kroky  samosprávy, které jsme 

udělali pro informovanost občanů. Hned 

v prvních dnech jsme nabídli pomoc starším 

či osamělým občanům s nákupu, vyzvednutí 

léků apod. Průběžně prostřednictvím webu, 

facebooku a SMS infokanálu informovali 

občany o přijímaných opatřeních vládou ČR, 

o změně poskytovaných služeb např. 

ordinační doba obvodní lékařky apod.  a 

sháněli ochranné prostředky. Také jsme 

prověřovali různé dotazy či upozornění od 

občanů jak na pohyb osob bez ochranných 

prostředků tak na případný výskyt nákazy. 

Pomoc s nákupem či zajištění léků jsme 

požádáni doposud nebyli, je vidět, že rodiny 

jsou opravdu základem státu a členové rodin 

se dokáží o své rodiče, prarodiče řádně 

postarat, a nespoléhali se jen na obec. Také, 

jak se vládou přijímala další a další opatření, 

zvýšila se také disciplinovanost, odpovědnost 

a ohleduplnost našich občanů v respektování 

používání ochranných prostředků.

 

Nechtěl bych, aby to vyznělo jako klišé, ale 

opravdu si velmi vážím všech, kteří při 

všeobecném nedostatku ochranných roušek 

začali doma tyto roušky šít a poskytovali je 

ostatním. Nevím úplně přesně o každém, kdo 

tímto způsobem pomáhal, nerad bych 

někoho vynechal, proto nebudu jmenovitě 

uvádět, nicméně věřte že to sledujeme a 

nesmírně si každého vážíme a hluboce před 

ním smekáme! Vím, že doma šité roušky 

převzala předsedkyně sociálního výboru paní 

Eva Švadlenová a byly určeny našim 

seniorům, vím o rouškách dodaných do 

restaurace, do jednoty i jednotlivým lidem 

v obcích. Děkujeme.  

Poděkování také patří těm, co naše občany 

zásobují. Stále slyšíme o těch v první linii, u 

nás to je především paní Škochová v Jednotě 

a manželé Bezpalcovi, kteří se ujali rozvozu 

obědů seniorům nejen do našich obcí, ale 

vaří i pro dva seniory z Opařan. Bez těchto 

lidí by situace v našich obcích byla ještě o 

něco depresivnější. Moc vám děkujeme! A 

samozřejmě děkuji kolegyním na úřadu, 

které byť v nařízeném omezeném rozsahu 

zajišťují chod úřadu, pošty a obce. 

Spolu s Vámi pevně věřím, že po 

Velikonocích se začnou některé zavedená 

opatření rušit a život se začne navracet 

k normálu.    

Ing. Milan Kelich, starosta městyse Stádlec 

 

INFORMACE ÚŘADU  

Termíny letního svozu odpadů Gratulace seniorům 

Firma Rumpold oznamuje, že v období od 4. 

5. do 2. 10. bude prováděn svoz odpadu ve 

čtvrtek - lichý týden. 

Z důvodu zamezení možného přenosu 

infekce nebudou v letošním roce probíhat 

návštěvy u seniorů. Jubilanti obdrží gratulaci 

a dárkový poukaz poštou.  

 



 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  

V dubnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 Zdeněk Süsmilich ze Stádlce 70 let 

 Antonín Maňák ze Stádlce 93 let 

 Lubomír Mareš ze Stádlce  61 let 

 Marcela Volavková ze 

Slavňovic 

63 let 

 

Všem oslavencům 

srdečně blahopřejeme! 
 

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec

ZVEME  VÁS  ZA  KULTUROU  I ZA  POZNÁNÍM

Muzikál Mefisto - Divadlo 

Hybernia Praha 

                Zakoupené vstupenky zůstávají 

v platnosti, bude stanovený nový termín.

Autobusový zájezd do   

Bavorského lesa 
Odloženo, bližší informace po 

skončení mimořádných opatření. 

 

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM
V den, kdy jsem zasedl k počítači, abych napsal 

něco o stádlecké škole a školce, si připomínáme 
Den učitelů. Nikoho by nenapadlo, že se z nás 
stanou přes noc on line učitelé. V polovině března 
se většině z nás obrátil život na ruby a začali 
jsme řešit jen podstatné a zásadní věci, aniž 

bychom věděli a tušili, kdy to skončí. Škola byla 
uzavřena ve středu 11.3. z rozhodnutí MZČR a 
školku jsme na základě minimálního zájmu rodičů 
o docházku uzavřeli ten den také. Od pondělí 

16.3. byla po projednání se starostou obce 
uzavřena i MŠ  rozhodnutím zřizovatele. 
Důvodem bylo jednak to, že jsme 

nepředpokládali návrat dětí do MŠ a zároveň 
chtěli umožnit rodičům dětí MŠ požádat o 
ošetřovné zaměstnavatele. PS. Formuláře žádostí 
jsou pro MŠ i ZŠ k dispozici na obecním úřadě u 
pošty. Výuka školáků se přesunula jak učitelům  
tak žákům na ,,home office,,. A tady patří velký 
dík většině rodičů, kteří ze dne na den museli 

vyřešit jak hlídání  tak i výuku.  Rodiče školčat 
dostávají mailem podněty k práci v tematických 
blocích, rodiče školáků podle ročníků domácí 
úkoly 2 x týdně ze všech hlavních předmětů: M, 
ČJ, PRV, VL, PŘ, AJ.  Vysvětlit novou látku 
písemně není tak jednoduché a má to mnohé 

úskalí, ale snažíme se, aby to bylo polopaticky 
jak pro děti tak rodiče.  

    A abychom netopili pánubohu do oken, 
vytápění ve školce i škole jsme předčasně 
ukončili. 

Přestože by se všichni pracovníci určitě raději 
viděli ve škole, ještě to nějakou dobu potrvá.  

Dokonce i žákům je to doma dlouhé a chybí jim 
kamarádi.  

I proto začneme s žáky v dubnu tvořit školní 
časopis, který pak rozešleme všem domů. Kromě 

běžné výuky jsme zavedli zábavné soutěžní 
úkoly, které budou občas potřebovat spoluúčast 
rodičů. Smyslem je zpestřit žákům pobyt doma a 
zároveň se při tom něco přiučit. Věřím, že to 

rodiče i děti přivítají.  

   Přestože se nám všem otočil život naruby, 

hledejme v této změně i dobré věci, to pozitivní.  
Vím, že je to obtížné a s náladou je to jak na 
houpačce, jsme na tom všichni stejně…… Hodně 
z běžných věcí, které jsme ani nevnímali, 
budeme muset odložit a věci zbytné oželet. 
Mnoho z nás si ujasní priority…..    

    A co poradit žákům, rodičům? Strávit čas, po 
který nemůžeme do školy mezi kamarády a 
přátele, nějak smysluplně.  Čtením knih, které na 
nás čekají na poličkách, oprášit hudební nástroje 

a naučit se nějaké nové písničky, naučit se hrát 
šachy, založit si sbírku známek, pohlednic…., 
vyrobit budku pro ptáky, udělat každý den jeden 
dobrý skutek… 

Nedávno jsem v televizi vidět hru Dobytí 

severního pólu /Divadlo Járy Cimrmana/. A tak 
na závěr z této hry:  Nepropadejte 
TRUDOMYSLNOSTI ! 

Všechny vás zdraví     Mgr. 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 
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