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Vážení spoluobčané, sousedé,  

není obvyklé, abych se dělil se svými myšlenkami v našem zpravodaji, ale již nešlo odolat prosbě 

z nitra redakční rady zpravodaje 😊. Je to výzva pro všechny a jak řekl Platón, „začátek je tou 

nejdůležitější součástí každé práce„ 

Ano, právě doznívá adventní čas, čas bilancování a jistě i čas hodnocení. Asi každý jsme 

končící rok prožili se svými starostmi a radostmi. Pro někoho to byl rok šťastný a veselý, pro 

někoho zase smutný. S ohledem na to, jaká doba nás provází, převažuje zřejmě v každém z nás 

často dojem, že toho smutného by nemuselo být tolik. Stále žijeme s koronavirovou pandemií  

v zátěži nejrůznějších opatření a restrikcí. Jak všichni vnímáme, tím opět celý rok trpěl  

i společenský život ve Stádlci i všech osadách, v období kulminace jednotlivých vln epidemie byl 

dokonce přímo paralyzován. Někdy cítím a vnímám i jistou pochybnost či ztrátu motivace pro 

další činnost ve všech oblastech společenského života obce. Je to pochopitelné, ale zároveň 

frustrující, když nemůžeme nic plánovat a vytvářet pod hrozbou pokračující epidemie a nových 

opatření.  Pochopitelně k útlumu došlo, naučili jsme se pracovat jinak, chovat se jinak, žít jinak. 

Hlavně z obvyklého centra společenského dění, naší Stádlecké restaurace se vlivem opatření 

nuceně stala hlavně jídelna. Ovšem vyhlášená. Není to záměr, není to ničí požadavek, je to vývoj 

situace, chování a nálady společnosti. Je pozoruhodné a obdivující, jak se s tím naši nájemníci 

v restauraci perou. Jejich výborná česká kuchyně dokázala přilákat a oslovit strávníky z širokého 

okolí. V trvajícím a nekončícím období absence společenských a kulturních akcí jsem rád, že 

restaurace ve Stádlci funguje a dobře slouží. Zároveň děkuji všem členům spolků a organizací 

za jejich činnost zatíženou dnešní dobou a přeji jim, aby ji mohli dělat v tom roce 2022 již 

v plném rozsahu.  

Ano, nečeká nás snadné období. Je složité, ale zároveň nutné zachovat si jistou dávku 

optimismu a naděje do dalších dnů.  

Ano, všude ze všech zdrojů slyšíme informace o politickém dění, zdražování energií, 

zboží a rostoucí inflaci. Ale všichni víme, že radosti a dobrých věcí je okolo nás pořád mnoho, jen 

je musíme chtít mezi těmi problémy vidět. Umět se radovat z maličkostí a vždy najít něco 

pozitivního a nemyslím tím zrovna pozitivní záchyt v protiepidemickém systému 😊.  Vážení 

spoluobčané, sousedé, vítám Vás v Novém roce 2022.  

„Bojuj se svými neřestmi, udržuj mír se svými bližními a dovol, aby každý nový rok z tebe 

udělal lepšího člověka.“ Benjamin Franklin. 

Ing. Pavel Doubek, místostarosta 

 

 

 

 



 

Společenská kronika  

V lednu oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 Jarmila Hrušková   ze Stádlce               85 let  

 Jarmila Samcová   ze Stádlce   82 let 

 Růžena Fuková   z Křídy   81 let 

 Danuška Fuková   ze Slavňovic   76 let 

 Věra Buchcarová   ze Stádlce   72 let 

 Stanislava Podsedníková  ze Stádlce   70 let 

 Jaroslava Jírovcová   ze Stádlce   69 let 

 Vladimír Zaťko   ze Starého Sedla  65 let 

 Miroslav Hořejší   z Hájek   64 let 

Všem jubilantům ze srdce  

blahopřejeme 

Informace pro občany 

Vážení spoluobčané, počínaje dnem 1.1.2022 budu vykonávat funkci starosty obce jako 

„neuvolněný“. Z tohoto důvodu vám budu osobně k dispozici v odpoledních hodinách, nejlépe 

po předchozí domluvě. V případě události, která by vyžadovala neodkladné řešení, jsem 

k dispozici na telefonním čísle 606 300 313. 

Ing. Milan Kelich 
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Úspěšný celý nadcházející rok, nechť jsou všechny Vaše dny zality sluncem. A nejen to Vám  

i všem Vašim blízkým jménem zastupitelstva a zaměstnanců městyse Stádlec přeje starosta 

 Ing. Milan Kelich 

 

 

Kontakty na úřad městyse:         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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