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Vážení spoluobčané, 

Máme za sebou měsíc březen, který byl ve 
znamení vyhlášeného nouzového stavu na 
celém území republiky. Bohužel, tento stav byl 
opět prodloužen a to až do 17. května 
(doufejme, že opravdu tohoto roku). Přesto 
dochází k tzv. rozvolňování některých opatření. 
Byl zcela zrušen zákaz vycházení, ze kterého 
byly výjimky na nákup, k lékaři, venčení psů 
apod. Také chod úřadu a pošty se postupně 
vrací k normálu a od pondělí 4. května bude již 
ve standardním režimu. 

Stejně tak je povoleno chodit na venkovní 
sportoviště, otevřely se knihovny a posilovna. 
Zvýšené hygienické nároky jsou však i nadále 
v platnosti. K dispozici jsou stojany s dezinfekcí 
rukou, o jejichž používání všechny návštěvníky 
knihovny, úřadu, pošty a posilovny tímto 
žádám. 

Tato situace nám ukázala, jak snadno a rychle 
můžeme ze dne na den přijít o domnělé jistoty, 
na které jsme zvyklí. Ukázala také slabá místa 
např. v pronikání informací mezi občany, 
zejména mezi ty starší, kteří nemají možnost 
využívat internet, web, ale i mobilní telefon na 

který chodí informativní SMS. Ti pak mohli ze 
dne na den zůstat bez základních životních 
potřeb. Naštěstí v našich obcích jsme toto řešit 
nemuseli.  
Zjistilo se také, že na území městyse se 
nacházejí občané, o které jsme měli povinnost 
se podle nařízení paní hejtmanky postarat, a 
protože zde nejsou trvale hlášeni, vůbec jsme o  
nich nevěděli. O jejich pobytu jsme se dozvídali 
náhodou a se zpožděním. Proto opět apeluji na 
občany, kteří v našich obcích žijí, ale hlášeni 
jsou v jiných městech, aby se k nám přihlásili. 

Pevně doufám, že se v polovině května opět 
svobodně nadechneme, postupné 
„rozvolňování“ nám navrátí to, co dva měsíce 
nebylo možné a že se opět vrátíme k běžným 
činnostem, aniž bychom se museli obávat, zda 
třeba něco neporušujeme.  

Připomínám, že restaurace s venkovním 
posezením by se měly lidem opět otevřít už 
v květnu. Tak si nezapomeňte přijít 
připomenout chuť točeného piva, nejlépe do 
Stádlecké restaurace. 
 

Ing. Milan Kelich, starosta městyse Stádlec 
 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  
V květnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:  
 Josef Urban ze Starého Sedla  73 let 
 Jana Ťoupalová ze Starého Sedla  73 let 
 Helena Přibylová ze Starého Sedla 72 let 
 Marie Kovaříková ze Stádlce 72 let 
 Miluše Doubková ze Slavňovic 70 let 
 Svoboda Bohumil ze Starého Sedla 70 let 
 Anna Hořejší ze Slavňovic  66 let 
 Jaroslav Anděl ze Stádlce 64 let 

 
 

 
 Jaroslav Pecka ze Stádlce 64 let 
 Jan Bártů ze Stádlce 63 let 
 Pavel Černohorský ze Stádlce 61 let 

 
Všem oslavencům 
srdečně blahopřejeme! 

 

Zdroj: Matriční úřad městyse 
Stádlec



 

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM
Je poslední dubnový den a k tomu tradiční 
Pálení čarodějnic. Snad jediná čarodějnice, 
která by stála za upálení je ta Coronavirová, 
ale na tu jsme ještě krátcí. 
To jen malé povzdechnutí a teď ke škole a školce. 
Od poloviny března je školka i škola ve Stádlci 
z pochopitelných důvodů uzavřena a zatím 
pracujeme se scénářem, který bude určen vývojem 
infekce. Za několik týdnů budeme moudřejší a nemá 
cenu teď závazně říkat, kdy a co se otevře. Na jedné 
straně je to MŠMT, které určuje, v jakých mezích 
budeme pokračovat v ZŠ, na druhé straně 
zřizovatel, který upravuje chod MŠ. A pak je to 
především na zvážení rizika, které znovuotevření 
školských zařízení nezbytně přinese. Mám dojem, že 
je to jak s kontrolkou paliva v autě. Vidíme, že svítí, 
ale snažíme se dojet ne k nejbližší pumpě, ale k té 
další, která je levnější, protože prázdná nádrž. (-
snad není skutečně prázdná…) 
A teď již k tomu co se děje, událo nebo dít bude. 
Druhého dubna se konal zápis do Základní školy a 
s potěšením vás mohu informovat, že jsme zapsali 
do prvého ročníku šest dívek.  
PS. Tak s tolika dětmi jsem začínal v celé škole 
v roce 2012. 
Další školní rok bychom měli začínat s 24 žáky ve 

škole. Děkuji všem, kteří nám dali důvěru: rodičům, 
kolegům, zřizovateli,… 
A co zápis do školky? Veškeré informace najdete na 
webu školy / aktuality/ a také na vývěsce školy na 
náměstí Stádlec. 
Naše školka je malá a tak upřednostňujeme osobní 
podání dne 15. května v MŠ od 9 do 12 hodin. 
Formuláře jsou ke stažení na webu nebo v místnosti 
u pošty Stádlec v provozních hodinách pošty/ 
úřadu/. Tam najdete i formuláře k Ošetřovnému pro 
rodiče. 
Školka pracuje na dálku a děti se snaží plnit úkoly a 
činnosti dané vzdělávacím programem školky. 
Jednotlivé tematické bloky a materiály jsou rodičům 
pravidelně zasílány. Děti zas zpět posílají hotové 
obrázky –ve složce fotogalerie na webu školy.

 

Školáci přešli po uzavření školy na dálkové studium, 
které pokračuje a postupně se vyvíjí. 
Děkuji rodičům, protože opravdu komunikují všichni, 
pravidelně a výborně. Dvakrát v týdnu žáci obdrží 
práci na doma a pevně věřím, že i tato zkušenost 
jim neuškodí, ale naopak obohatí. Začali jsme 
vydávat školní časopis, do kterého přispívají téměř 
všichni rodiče a děti – desítky fotografií, hádanky, 
osmisměrky… Pomalu chystáme již třetí Mimořádné 
číslo. Zároveň většina žáků pracuje na  „úkolu 
týdne“ - což je nepovinný zajímavý úkol. 
Například vytvořit osmisměrku podle šablony na 
webu, výroba pexesa s notami, malování obrázků, 
výroba pohlednice, vyluštění textu a oprava hrubic 
na 120 let staré pohlednici… 
A co dále? Zrovna dnes jsme objednávali nové 
jednomístné lavice do školy, před třemi týdny jsme 
přivezli asi 200 nastříhaných prutů košíkářské vrby 
do školky pro chystanou přírodní zahradu, chystáme 
malování šatny školy a družiny, nábytek do MŠ,… 

Foto: ukázky prací žáků ZŠ Káji a Lukáše 

Všechny vás zdraví     Mgr. Vladimír Doležal 

 

OMLUVA 
Omlouváme se tímto občanům Stádlce, že z důvodu 
trvajících omezení spojených s nákazou COVID 19 
nebude tradiční pálení čarodějnic a stavění máje v 
obci Stádlec.  
Děkujeme za pochopení.  

SDH Stádlec a městys Stádlec 
 

 
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 


