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Vážení spoluobčané, 

V době, kdy celá naše země bojuje s druhou 
vlnou pandemie nového typu koronaviru, je 
velice obtížné napsat úvodník v  alespoň trochu 
povzbudivém tónu. 

Tato situace je pochopitelně pro nás všechny 
těžká. Přišli jsme díky nákaze o část svobody, a 
příjemnosti života, jako jít do kina, divadla či na 
pivo nepřipadají v úvahu. Lidé pracující ve 
službách, kterým bylo povoleno dále fungovat, se 
dusí v rouškách, lijí na sebe litry desinfekce a do 
nekonečna otírají kliky dveří. Snaží se chránit 

sebe, své zákazníky, svou rodinu, své nejbližší. 
Někteří z nás se z obavy před nákazou bojí vyjít 
na ulici.  

Firma, která nám opravuje silnici u náměstí se 

bojí, že nebude mít lidi (pokud by zůstali 
v karanténě), případně nekoupí materiál, pokud 

se uzavřou velkoobchody.  

Doba je prostě špatná. Osobně bych se klidně 
zavřel doma, pokud bych věděl, že to pomůže. 
Bohužel, z množství výjimek, které jsou téměř 
v každém opatření, nejsem úplně přesvědčen o 
tom, že vláda ví, co dělá a přijatá opatření na 
mne působí chaoticky. Nicméně, musíme si 

poradit a pomoci jako vždy sami. A to především 
tím, že budeme ohleduplní ke svému okolí,  

 

nebudeme situaci zlehčovat či podceňovat. 
Protože nemoc je mezi námi a stále se šíří.  

Na webu městyse je k dispozici dokument, který 
popisuje, jak se máme chovat. Prosím, 

dodržujme těchto několik jednoduchých 
doporučení. 

Na závěr bych chtěl všem spoluobčanům opravdu 
ze srdce popřát, aby se jim a jejich blízkým 
nákaza vyhnula.  

Našim dámám v první linii, paní Škochové 
v Jednotě a paní Süsmilichové na poště, které 

zajišťují nezbytný servis  občanům v naší obci, 
bych chtěl velice poděkovat za vytrvale obětavou 
práci. Taktéž samozřejmě i našim pedagogům a 
ostatním zaměstnancům ve škole, paní doktorce 

a paní Kosové, manželům Bezpalcovým a všem 
přeji co nejrychlejší uklidnění situace a návrat 

k normálnímu životu.  

Na závěr bych chtěl popřát všem firmám 
působícím v našich obcích co nejmenší ztráty, 
školákům brzký návrat do školních lavic a nám 
všem, abychom zůstali zdraví a pokud se, nedej 
bože, nakazíme, tak abychom se brzy a bez 
následků uzdravili a vrátili se k našim dřívějším 

životům. 

Ing.  Milan Kelich, starosta 

 

GRATULACE  PANU  VÁCLAVU  FANTOVI 
Pan Václav Fanta obdržel od prezidenta ČR 
Miloše Zemana Medaile Za zásluhy I. stupně 

(za zásluhy o stát v oblasti umění).  

Pan Fanta je český umělecký fotograf. Ve 

dvaceti letech se na vojně dozvěděl o svém 
onemocnění očí - retinopatii, což je 
nezastavitelný degenerativní proces 
onemocnění sítnice. I přes postupně se 
zhoršující zrak si za svou profesi i celoživotní 
zálibu vybral fotografování. Vystudoval FAMU, 
obor umělecká fotografie, živil se 

profesionálním fotografováním např. pro 
mikrobiologický ústav Akademie věd nebo pro 
Mladou frontu.  

Díky své profesi se setkával s významnými 
osobnostmi, např. Janem Werichem nebo 

Miroslavem 
Horníčkem, v roce 

1963 byl přizván k 
fotografování 

sovětského 
kosmonauta Jurije 
Gagarina při loučení s 
prezidentem 
Antonínem Novotným 
v Praze. V závěru své 
bohaté kariéry 

působil jako hlavní 
obrazový redaktor a 
editor tiskové 
agentury Orbis 
zaměřené na 
propagaci 



Československa v zahraničí. Zrak se mu 

postupně zhoršoval, po šedesátce již o zrak 
přišel úplně. Učil se však se svou nemocí žít – 
naučil se psát deseti prsty na klávesnici, číst i 
psát Braillovo písmo a pohybovat se za pomoci 

slepecké hole. Zapojil se do pomoci zrakově 
postiženým, vymýšlel pro nevidomé poznávací 
zájezdy, je spoluzakladatelem pěveckého 

souboru zrakově postižených Vocal klub. Je 

také autorem originální hry QARDO – pexeso.  

K nám do Stádlce jezdí na chalupu. Něco málo 
z jeho tvorby jsme si nedávno připomněli 
výstavkou stádleckých fotografií na úřadu 

městyse. Pan Václav Fanta Stádlci také věnoval 
a spolu s dětmi ze školy zasadil před úřadem 
městyse Strom Olgy Havlové. Jsme na něj 

pyšní. 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA 

V Listopadu  oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 Marie Klasnová z Křídy 96 let 

 Libuše Novotná ze Stádlce 85 let 

 Milan Kafka ze Stádlce  81 let 

 Anna Krejčová ze Stádlce  80 let 

 Marie Kosobudová z Křídy  78 let 

 Stanislav Koutník ze Stádlce 76 let 

 Miroslav Bečkovský ze Stádlce 76 let 

 Antonín Čížek ze Stádlce 76 let 

 Antonín Kohout ze Starého Sedla 75 let 

 Marie Čížková ze Stádlce 70 let 

 Pavel Kábrt ze Starého Sedla 69 let 

 Marie Vlková ze Slavňovic  66 let 

 Jana Hanzáková ze Starého Sedla 64 let 

 Milada Hořejší z Hájek 61 let 

Všem oslavencům 

srdečně blahopřejeme! 

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec

 

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM

Na konci září k nám zavítala Jihočeská televize 

/viz foto z MŠ/. O tom, co všechno se v naší MŠ a 
ZŠ dělá, se můžete dozvědět v krátkém pořadu 

Škola hrou na webu JČ televize. 
https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/skola-
hrou.html 

V září a počátkem října jsme se ve škole také 
s dětmi připravovali na možnou distanční výuku.  

Přestože jsme to takto brzy neočekávali, byli jsme 

snad lépe připraveni. Dětem jsme zapůjčili pro 
výuku 5 tabletů. Největší oříšek bylo sestavit 
rozvrh tak, aby se ve stejný čas neučilo on line u 
sourozenců v různých ročnících. Výuka on line 
probíhá od 19.10. /foto z on line výuky doma/. 

 
Vladimír Doležal – ředitel školy    

 
 

 

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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