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Vážení přátelé, 

Současná doba nepřeje společenskému 

životu, vzájemnému setkávání a 

příjemnostem života vůbec, proto je čím 

dál obtížnější každý měsíc naplnit náš 

Stádlecký zpravodaj něčím novým a 

zajímavým. Co ale můžeme, je ohlédnout 

se zpátky a trochu zavzpomínat na hezké 

společné zážitky z minulosti. 

Letos v březnu uplynulo neuvěřitelných 10 

let od doby, co se konal 1. obecní ples, 

který založil dlouhou a úspěšnou tradici 

plesů, pořádaných městysem Stádlec. Tyto 

plesy si postupem času získaly skvělé 

renomé v širokém okolí a staly se 

pomyslným vrcholem společenské sezóny 

v našich obcích. O to víc je smutné, že 

kvůli koronaviru jsme museli poslední dva  

ročníky zrušit.

 

 

Nicméně, pojďme si připomenout slovem  

i obrazem, jak to tenkrát před 10 lety bylo.  

Do organizace plesu tehdy ještě nebyl 

zapojen žádný z výborů, takže veškeré 

břímě příprav spočívalo na starostovi. Když 

vezmu v úvahu, že se v březnu 2011 na 

pozici starosty teprve rozkoukával (volby 

byly v říjnu 2010), tak s odstupem času 

musím jeho tehdejší výkon ocenit jako 

heroický. 

Ples se konal na sále tehdy ještě 

nezrekonstruované Hospody u Kyriánů. Na 

malém pódiu nám zvesela vyhrávala 

kapela Alpha Band pod vedením kapelníka 

pana Hanouska. Její výkon byl sice hosty 

plesu hodnocen jako nejslabší článek jinak 

vyvedené akce, ale na náladě a chuti bavit 

se to nikomu neubralo.  

Dámy měly krásné róby a pánům to 

v oblecích přenáramně seklo. Bezchybné 

občerstvení zabezpečil  hostinský pan 

Lubomír Kyrián se svým rodinným týmem. 

Lahůdky teplé i studené kuchyně byly 

vynikající a byla jich hojnost. Ještě teď si 

vybavuji, že zbyla spousta zavináčů, o 

kterých jsme si mysleli, že po půlnoci 

přijdou k chuti.  

 



Paní Marie Weinfurthová z Opařan 

s manželem nacvičila s dětmi z kroužku 

břišních tanců krásné předtančení, děti ze 

stádlecké školy vytvořily umělecký plakát 

a orientační čísla na stoly. 

 

O půlnoční překvapení se postarali sami 

zastupitelé. Starosta slavnostně oznámil, 

že předsedkyně Poslanecké sněmovny 

parlamentu ČR rozhodla, že obec Stádlec 

je po více jak 55 letech opět městysem. 

Oznámení sklidilo bouřlivý aplaus a tehdy 

jsem měla skvělý pocit z toho, že lidé jsou 

hrdí na svojí obec a její vedení. 

Tombola byla bohatá a pestrá, cenami 

přispěli také místní podnikatelé a 

živnostníci.  Hlavní cenou byl digitální 

fotoaparát. 

 

Na závěr ještě přidám pár čísel z 

účetnictví: na vstupném a z tomboly se 

utržilo 24 100,- Kč, náklady plesu byly 

26 212,- Kč. 

Vážení přátelé, od našeho prvního 

obecního plesu uplynula spousta vody, 

přibyla léta, přibyly vrásky, občas přišlo 

zklamání, některá očekávání se nenaplnila, 

ale to dobré a hezké přetrvává a dává nám 

naději, že zase bude dobře. A než se opět 

spolu sejdeme při společné zábavě, 

dávejte na sebe pozor, opatrujte sebe i své 

blízké. Není nic důležitějšího, než zdraví. 

      

Foto: Archiv   Text Alena Kršková 

 

 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  

V dubnu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 Antonín Maňák ze Stádlce 94 let 

 Zdeněk Süsmilich ze Stádlce  71 let 

 Marcela Volavková ze Slavňovic 64 let 

 Lubomír Mareš ze Stádlce 62 let 

 

Všem oslavencům 

srdečně blahopřejeme! 

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec

VÝZVA SENIORŮM 

Vážení spoluobčané, 

pokud žijete v domácnosti sami, nabízíme 

vám možnost zanechat na úřadu městyse 

spolehlivý kontakt na své blízké. Pokud by 

se s vámi stalo něco neočekávaného, 

můžeme pak o tom snáze vyrozumět vaši 

rodinu.  

 

Zároveň znovu připomínáme všem občanům, 

nejen seniorům, možnost obrátit se v případě 

potřeby jakékoli pomoci (např. z důvodu 

karantény) na úřad městyse. Uděláme pro 

vás vše, co je v našich silách. 

 

 

 



 

 

OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM 

V katastrálním území Stádlec bude v 

nejbližších týdnech zahájena OBNOVA 

KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM 

MAPOVÁNÍM. Týká se obce Stádlec, Hájky 

a Sítin (pouze části v k.ú. Stádlec), a 

lokality Podhrázského mlýna. Informace 

jsou na webu městyse a FB. 

Majitelé zemědělské půdy mají stále možnost 

požádat o provedení Komplexních 

pozemkových úprav. Tímto bychom docílili 

pořádku nejen v intravilánu obce, ale i v 

jejím extravilánu. Zajímejte se! Přidejte se! 

Předáte svým nástupcům rodinný majetek v 

pořádku. 

 

MĚSTYSEM ZNOVU UŽ 10 LET 

 V lednu tomu bylo 10 let, co jsem jako 

starosta obce měl tu čest převzít z rukou 

předsedkyně Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR paní Miroslavy Němcové 

dekret o stanovení obce Stádlec 

"městysem". Na společné fotce s paní 

Němcovou kolega Jiří Süsmilich, který se 

aktu ve sněmovně také zúčastnil. 

Stádlec byl povýšen na městys 

rozhodnutím předsednictva ministerské 

rady ze dne 6. března 1925. Titul městys 

se používal do nabytí účinnosti zákona č. 

13/1954 Sb., o národních výborech. Od 

17. května 1954 pak obstarávaly veškeré 

záležitosti veřejného života tehdejší 

národní výbory, jakožto orgány moci 

pracujícího lidu. Byla tak fakticky 

zlikvidována samospráva.  

Hlavním důvodem pro obnovení titulu 

"městys" bylo navrátit občanům pocit 

sounáležitosti, zvýšit prestiž obce v očích 

návštěvníků.

Foto: Archiv  Text: Milan Kelich 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021  

Průběh sčítání začíná rozhodným 

okamžikem o půlnoci z 26. na 27. března 

2021. Do 9. dubna 2021 má každý 

možnost sečíst se online prostřednictvím 

elektronického formuláře na webu 

www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. 

Kdo se nesečte online, má zákonnou 

povinnost od 17. dubna  do 11. května 

2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.  

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc  

z pátku 26. března 2021 na sobotu  

27. března 2021. Fyzická osoba 

podléhající sčítání je povinna poskytnout 

zákonem požadované údaje. Sčítání je 

primárně navrženo jako online, tedy bez  

nutnosti kontaktu s dalšími osobami. 

Sčítání podléhá:  

a) každá fyzická osoba, která má v 

rozhodný okamžik na území České 

republiky trvalý pobyt nebo přechodný 

pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na 

území České republiky udělen azyl, 

doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,  

b) každá další fyzická osoba, která je na 

území České republiky v rozhodný 

okamžik přítomna,  

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt 

(i neobydlený). 



 

PRO ZASMÁNÍ - COVIDOVÉ HLÁŠKY: 

 Už mi hrabe. Myju si ruce i při 

odchodu ze sprchy. 

 Dnes jdu vynést smetí. Jsem tak 

nadšená, že ani nevím, co si mám 

vzít na sebe. 

 Rada do karantény – nikdy 

nevynechejte snídani. Je 

nejdůležitější ze všech dvaceti 

denních jídel. 

 Rád cestuji. Právě jsem se vrátil z 

kuchyně – hlavního města bytu. 

 Dotaz na tísňové lince: „Když přijde 

další vlna pandemie, musím ji trávit 

s tou samou rodinou?“ 

 

 Přetížená Česká psychiatrická 

společnost vzkazuje: 

    „To, že v době karantény mluvíte se 

svými zvířaty, rostlinami nebo 

vybavením domácnosti, je zcela 

normální. Kvůli tomu nám nevolejte. 

Odbornou pomoc vyhledejte až v 

okamžiku, kdy vám začnou odpovídat.“ 

 Politici mají konečně na stole k 

projednání zásadní pravidlo pro výrazné 

rozvolnění restrikcí. 

Všechny obchody budou moci být 

otevřeny – ale nebudou do nich smět 

chodit zákazníci. 

 Přijeďte navštívit Českou republiku. Je to 
krásná země plná pozitivních lidí.  

 

HÁDANKA PRO AMATÉRSKÉ METEOROLOGY 

Ze zimy kterého roku pochází tato fotografie stádlecké čekárny? 

 

Správnou odpověď najdete v příštím čísle našeho Zpravodaje. 

 
 

 

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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