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Periodikum vydáváno a šířeno prostřednictvím internetu! 

 
Vážení spoluobčané,  

rád bych se s Vámi podělil o výjimečnou událost, která se udála v našich obcích. 

84. ročník Memoriálu Karla Podhajského 30.9. – 2.10. 2022 Bechyně – OMS Tábor 

Karel Podhajský byl lovecký kynolog, publicista a organizátor kynologických soutěží, zkoušek a výstav. 
Narodil se 24. května 1871 v Litomyšli, zemřel 30. září 1930. Byl u založení plemenné knihy loveckých 
plemen. 
 

Memoriál Karla Podhajského je vrcholná dvoudenní kynologická mezinárodní soutěž ohařů, na které 
startuje 20 nejlepších ohařů z ČR a ze střední Evropy. Tato soutěž má dlouholetou tradici již od roku 1932. 
Do roku 1942 probíhala soutěž jednou za 2 roky, v roce 1944 se muselo od konání soutěže kvůli válce 
upustit. Od roku 1946 se Memoriál Karla Podhajského koná každoročně. Soutěž posuzují rozhodčí z ČR a 
zahraničí. 
 

Okresní myslivecký spolek Tábor byl po dlouhých 50ti letech pověřen pořádáním této soutěže. Práce na 
poli se konaly v honitbě MS Borečný Rataje, vodní práce se konaly v honitbě MS Rytíř Hlavatce a lesní 
práce v honitbě MS Vlastníků Stádlec. 
 

V pátek 30.9.2022 se v průběhu odpoledne začali sjíždět vůdci, rozhodčí a pořadatelé do rekreačního 
střediska Vysoké školy ekonomické v Dobronicích u Bechyně. Po ubytování vůdců a rozhodčích, 
veterinární přejímce psů, kontrole 
dokladů a poradě rozhodčích se 
uskutečnilo pracovní zahájení a 
losování. Na losování nastoupilo 20 
vůdců se svými psy, Českou republiku 
reprezentovalo 14 vůdců, 5 vůdců 
reprezentovalo Slovensko a 1 vůdce 
Polsko. 
 

V sobotu 1.10.2022 se od časných 
ranních hodin začali na náměstí v 
Bechyni scházet účastníci. V 8.00 hodin 

vyrazil slavnostní průvod tvořený vůdci, 
rozhodčími, organizátory a koronou za 
doprovodu hudby na zámek Bechyně. Po příchodu čela průvodu zámeckého parku se rozezněly fanfáry 
Táborských mysliveckých trubačů. Ještě notnou chvíli trvalo, než celý průvod dorazil do parku, vždyť 
koronu tvořilo na 600 příznivců myslivecké kynologie i nemyslivecké veřejnosti. 
 

Po slavnostních fanfárách a státní hymně se ujal slova ředitel zkoušek a předseda kynologické komise 
OMS Tábor František Bárta. Přivítal účastníky, připomenul osobnost Karla Podhajského, poděkoval 



sponzorům a postupně předal slovo zástupci ministerstva zemědělství, předsedovi ČMMJ Praha a 
starostovi města Bechyně. Slavnostního zahájení se za městys Stádlec zúčastnil místostarosta Ing. Pavel 
Doubek. 
 

Po slavnostním zahájení se vůdci, korona a rozhodčí rozjeli za doprovodnými vozidly organizátorů do 
honiteb.  
Po oba dny bylo ideální počasí, dobře fungovala organizace, vše bylo dobře značené, pořádající spolky 
zajistily pro účastníky skvělé občerstvení. Ubytování, místo zahájení a ukončení i jednotlivá pracoviště na 
poli, vodě i v lese byly v okruhu několika málo kilometrů. Účastníci i organizátoři budou dlouho vzpomínat 
na společenský večer v KD v Ratajích, kde bylo 250 účastníků a na mnohapočetnou koronu, která 
memoriál provázela po oba dva dny. 
 

Na memoriálu uspělo pouze 10 psů, 
což vypovídá o jeho náročnosti. 
Vítězem se stala fena německého 
krátkosrstého ohaře Justy z Visálku - 
I.c. 492 bodů, vedena vůdcem 

Rostislavem Křivanem. Tato dvojice 
prošla memoriálem bez nejmenšího 
zaváhání, byla radost je sledovat na 

všech disciplínách. Na druhém místě 
se umístil další německý krátkosrstý 
ohař Agar Černava – Morávia 

vedená Patrikem Slovákem – I.c. 485 

bodů, na třetím místě se umístil 
maďarský krátkosrstý ohař Hektor Bertoni Prague, I.c. 480 bodů, vůdce Tomáš David. Všichni na stupních 
vítězů byli z ČR. 
 

OMS Tábor a pořádající myslivecké spolky se na výbornou zhostily pořádáním této mimořádné 
kynologické akce. Za sebe bych chtěl moc poděkovat všem členům MSV Stádlec, kteří se podíleli na 
přípravě a organizaci uvedené soutěže a přispěli tak k propagaci myslivecké kynologie, místního 
mysliveckého spolku i samotného městyse Stádlec, kterému zároveň děkuji za finanční podporu 

memoriálu.  

                                   Roman Buchcar  

předseda mysliveckého spolku 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA   

V listopadu oslavili svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 

           Všem oslavencům  

       srdečně blahopřejeme! 

              

 

 

 

 

 

 

                  Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec 

 

 Marie Kosobudová z Křídy   80 let 

 Marie Vlková ze Slavňovic 68 let 

 Stanislav Koutník ze Stádlce 78 let 

 Jana Hanzáková ze Starého Sedla 66 let 

 Miroslav Bečkovský ze Stádlce  78 let 

 Milada Hořejší z Hájek  63 let 

 Jan Marek z Křídy 70 let 

 Pavel Kábrt ze Starého Sedla  71 let 

 Milan Kafka ze Stádlce   83 let 

 Marie Čížková ze Stádlce 72 let 

 Antonín Čížek ze Stádlce 78 let 

 Anna Krejčová ze Stádlce 82 let 



Dne 4.11.2022 oslavily dva manželské páry – Štefan a Marie Trojákovi ze Starého Sedla a Antonín a Bohunka 

Fukovi ze Stádlce 55 let společného života. Díky lásce a pochopení dosáhli smaragdové svatby a do té 
diamantové jim přejeme hodně štěstí a zdraví.  
 

Dne 7.11.2022 nás navždy opustil pan Josef Sedlačík, který letos v únoru oslavil krásných 90 let. V letech 1976 

– 1986 zastával funkci předsedy místního národního výboru ve Stádlci, v době přidružených obcí Křída, 
Slavňovice a Staré Sedlo. Stál u zrodu mnoha významných událostí, týkajících se našich obcí, jež mnohdy mohly 

ovlivnit i historii naší obce. Jedni ho měli rádi a uznávali, jiní třeba ne, ale tak už to v životě chodí. Nicméně svůj 
díl práce pro naše obce odvedl a za to mu patřičně náleží naše poděkování. 
 

                 Městys Stádlec a Hana Süsmilichová – matrikářka 

 

NAPSALI NÁM 
                                                                              

Moštování 2022 

Letošní moštování jsme zahájili 24. září a ukončili 5. listopadu. Na službách se celkově vystřídalo 8 našich členů, 
postupně obsloužili 151 zákazníků jak místních, tak i ze širokého okolí. Celkem zpracovali 12.829 kg jablek, zač 
si zaslouží veliké díky. Před zahájením sezóny jsme se rozhodli zmodernizovat hydraulickou část linky. Vyměnili 
jsme čerpadlo, rozvaděč, ovládání a zrenovovali píst. Pro větší bezpečnost byla nainstalována světelná 
signalizace, značící zařízení v provozu. Z důvodu úspor elektrické energie jsme vyměnili klasické žárovky za LED. 
Všechny tyto práce zajistili naši dlouholetí funkcionáři a členové p. Fuka Antonín a p. Štěpka Jan, za což jim 

taktéž patří veliké poděkování. 

Věřím, že i příští sezóna bude úspěšná a budeme schopni se členy pokrýt termíny moštování, abychom i nadále 
mohli zajistit služby pro naše zákazníky. Pokud se někdo rozhodne rozšířit naše řady, neváhejte nás oslovit, 
budeme velice rádi. 

                                                                                                                                      Text: Miloslav Jírovec 

 

Třešňová alej Staré Sedlo 

 

V neděli 30.10.2022 se uskutečnilo již tradiční sázení stromků v 
třešňové aleji ve Starém Sedle. 
Tento rok se nám opět podařilo vysadit celkem čtyři třešně, které 
nám věnovali manželé Šafránkovi z Rataj, Izabelka Škochová a 
Jana Hanzáková. Za jejich podporu moc děkujeme.                  

                   Za SDH Staré Sedlo Gabriela Švadlenová 

                                          (Foto i text) 

   

 

 

 

Sousedské posezení se seniory 

Dne 25.11.2022 proběhlo ve Stádlecké restauraci 
předvánoční sousedské posezení seniorů, kterého 

se zúčastnilo přibližně 50 pozvaných hostů. Po 

přivítání pana starosty Ing. Pavla Doubka zazpívaly a 
zatančily děti z MŠ Stádlec a k poslechu a tanci 
zahrála kapela DUO Anděl. Na setkání panovala 
dobrá nálada a společně se těšíme na setkání v 
příštím roce.  

Děkujeme firmě Stádlecký perník – Martin Roth a 

Zemědělskému družstvu Opařany za dárky pro 
hosty.                     

                                                                                Foto a text: Jana Andrášová 
 



PROSINCOVÉ POZVÁNKY 

 03.12.2022 od 17.00 hod – Křída náves – Mikulášská nadílka + průvod čertů Krampusáků  

  

 04.12.2022 od 16.00 hod – Stádlec náměstí – Rozsvícení stromečku a betlému 

O příjemnou zábavu se postará hudební skupina SWING BAND, občerstvení zajištěno 

 

 11.12.2022 od 17.00 hod – Staré Sedlo náves – Rozsvícení stromečku se svařákem a koledami 
 

 23.12.2022 od 12.00 hod – Tradiční výlov rybníka ve Slavňovicích - ryby možno objednávat na 

tel. 724913938 

 

 28.12.2022 od 13.00 hod – Stádlecká restaurace – Vánoční šipkařský turnaj - občerstvení 
zajištěno 

 

 30.12.2022 od 18.00 hod – Stádlecká restaurace – Poslední leč – hraje kapela Řepečanka, 
občerstvení zajištěno  

 

OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVOU SEZONOU 

Dne 25. června 2022 oslavili fotbalisté TJ Sokola Stádlec 90 let od svého založení. Fotbalové utkání sehráli 
bývalí členové a fotbalisti TJ Sokola Stádlec proti výběru fotbalistů ze Řepče a Opařan. I přes výrazně nižší 
věkový průměr hráčů Řepče a Opařan odehráli domácí výborný zápas. Byli jsme rádi, že se sešli ve velkém 

počtu a fotbal si užili a zavzpomínali 
na dobu, kdy ještě fotbal aktivně 
hráli. 

Zápasy odehrála všechna družstva 
sokola – mini přípravka, mladší a 
starší přípravka, starší žáci a muži. 
Naši soupeři byly týmy z 
Ratibořských hor, Sudoměřic u 
Bechyně a ze Řepče. Počasí tentokrát 
nepřálo a téměř celý den pršelo. 
Fotbalu to však nijak nevadilo. K 
večeru se počasí umoudřilo a den 
zakončila hudební zábava s kapelou 

MIDI. Děkujeme všem, kteří se oslav 
zúčastnili a pomohli při přípravách. 

Podzim sezóny 2022/23 je u konce a můžeme ho 
hodnotit jako velice vydařený. V současné době 
má Sokol Stádlec přihlášeno do okresní soutěže 
celkem 5 družstev. Poprvé bylo do soutěže 
přihlášeno družstvo mini přípravky, to jsou děti 
ročníku 2016 a mladší. Jsme rádi, že se jich ujali 
noví trenéři Pavel Klasna a Miroslav Břicháček. 
Tímto jim přejeme pevné nervy. 

Mladší přípravka odehrála 10 zápasů z toho 4 
vyhrála, 4 remizovala a 4 prohrála. Starší přípravka 
odehrála 9 zápasů, z toho jeden prohrála v Plané 
nad Lužnicí a jeden remízovala na Meteoru v 
Táboře. Starší žáci drželi vítěznou šňůru až do 
zápasu se Sokole Sezimovo Ústí/Větrovy. Celkem 
žáci odehráli 10 zápasů, z toho 3 prohráli a v 
tabulce drží 3 příčku. Muži odehráli 11 kol, kdy zvítězili 4x, 2x remizovali a 5x prohráli. Někteří starší žáci se již 



zapojují v dorostu, kdy máme spolupráci s FC Bechyně. Od nového roku povede družstvo dorostu 
Stádlec/Bechyně Jaroslav Kadlec. Děti se již tradičně zúčastnily fotbalového soustředění v kempu UK Praha v 
Horním Poříčí, a to v červnu a v září. 

Stádlečtí mladí fotbalisté mají zastoupení i v okresních výběrech, kdy se účastní turnajů mezi okresy. V dorostu 
nás reprezentují Jan Kovařík a Lukáš Petrák, ročník 2011 Matyáš Kouba a ročník 2012 Jáchym Cihlář a David 
Rachfalski. Na některé turnaje spolupracujeme i se starší přípravkou Sudoměřic u Bechyně. Některé děti se 
zúčastnili společných turnajů v Chýnově, Příbrami a v Praze Střešovicích. Jako zimní přípravu mají přípravky 
naplánované turnaje v Chýnově a přátelská utkání. Děti v zimním období opět trénují v tělocvičně 
v Opařanech, a pokud počasí dovolí tak na umělém trávníku v Řepči. 

TJ Sokol Stádlec děkuje za podporu sportu obcím Řepeč a Opařany dále všem sponzorům, kteří přispěli do 
klubové kasy a všem lidem, kteří se podílí na chodu klubu. Zvláště pak Městysu Stádlec, nejen za finanční 
podporu ale i pomoc při údržbě trávníku a jeho okolí. Získané finanční prostředky jsou beze zbytku investovány 
do sportu – financování soustředění, věcných darů do turnajů a občerstvení pro děti, startovné v turnajích, 
sportovní oblečení pro děti, dresy a fotbalové pomůcky. Byla získána finanční podpora ve výši 81 000,-Kč od 
Jihočeského kraje, jako dotace v programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže. Tato částka bude 
použita na financování soustředění a sportovních potřeb pro děti. 

Na závěr děkujeme především také rodičům, kteří vodí děti na tréninky a na zápasy a vedou děti ke sportu a k 

fotbalu zvláště. Každý, kdo bude mít o fotbal zájem a chuť hrát je na hřišti „Pod Hájky“ vítán. 

Foto a text: Vítězslav Kouba 

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM 

Mateřinka: 

Na 31.10.22 bylo připravené pro děti halloweenské 
dopoledne.  1.11.22 k nám zavítalo divadélko 
Zvoneček s pohádkou Červená Karkulka. Po 
představení si děti mohly zapůjčit maňásky, což se jim 
moc líbilo.  
 

2.11.22, jako každý rok, jsme s dětmi šli na stádlecký 
hřbitov zapalovat svíčky na opuštěných hrobech. 
Barevný den listopadový byl tentokrát Hnědý.  
 

A jako v loňském roce se i tentokrát 21.11.22  konalo 

screeningové vyšetření předškolních dětí  
Pedagogicko – psychologickou poradnou Tábor.  
 

Po delší pauze děti vystoupily s pásmem básniček a tanečků na setkání seniorů, které se konalo 25.11.22 ve 

stádlecké restauraci. 
 

V průběhu podzimu děti i rodiče sbírali přírodniny, 
které využíváme jako pomůcky pro rozvoj jemné 
motoriky, práci s tvary a podle předlohy. Školková 
zahrada se pomalu ukládala ke spánku, a tak 

jedinou změnou byla příprava 1000 l jezírka, které 
se stane zajímavým vodním prvkem areálu 
postupně budované přírodní zahrady. 
 

A co v prosinci? To nás čeká Mikulášská nadílka, 
vánoční nadílka, besídka pro rodiče a další akce dle 

plánu. 
 

 

http://31.10.bylo/


Škola: 

Celý listopad byl ve znamení příprav na Vánoční besídku pro rodiče, která se bude konat 15.12.22 od 16.00 

hodin. Již 3. prosince se bude konat také vítání občánků na OÚ Stádlec a ani zde nebudou naši žáci – žačky 
chybět a představí se se svým příspěvkem.  
 

Halloweenský den jsme měli i ve 
škole a už teď se těšíme na 
tradiční Mikuláškou nadílku od 
stádleckých šipkařů a stádlecké 
Jednoty pro školáky i školčata.  
 

 

 

Zmínit musíme i povinné testování žáků 3. ročníku v tělesné zdatnosti, které 
průběžně probíhalo v měsících říjnu a listopadu.  
 
Kromě tradiční výuky jsme žákům obohatili hodiny Pracovních činností a 
všichni si mohli vyzkoušet přípravu jednoduchého občerstvení – obložené 

chlebíčky – a jindy zase výrobu toustů.  I zde jsme využili výpomoc asistentky 
pedagoga a školní asistentky. A v prosinci to do třetice bude pečení a 
zdobení perníčků.  

 

Listopad ve škole uzavřely 24. 11.22 třídní schůzky. Poté následovala schůze Školské rady ZŠ a MŠ Stádlec. Zde 

se členem ŠR stal za zřizovatele nový starosta Ing. Pavel Doubek a nahradil Ing. Milana Kelicha. Dalšími členy ŠR 
je za ZŠ Mgr. Rysová a za rodiče paní Neufusová. Hlavními body schůzky bylo seznámení s výroční zprávou ZŠ a 
MŠ Stádlec za rok 2021/22. Dále to byly informace o současném stavu /počet dětí a žáků, personální obsazení, 
dotace od obce a její využití v r. 2022, čerpání stávající dotace z Evropských sociálních fondů a informace o 
nově podané žádosti o dotaci /,,Komenský,,/,s pravděpodobným čerpáním od září 2023. Diskuse proběhla i na 

téma energie / plyn, elektřina/ a nad rozpočtem školy na rok 2023. 

Foto a text: Vladimír Doležal, Pavlína Véle 

POJDMĚ SI PŘIPOMENOUT PROSINCOVÉ LIDOVÉ TRADICE 

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé 

Zastavme se spolu, jen na chvíli, zavřete oči… Zasněžená krajina, dlouhé zimní noci, za oknem mráz, na stole 
věnec ze zelených větví, společenství lidí a Boha symbolizuje věčný život, zářící světlo svící připomíná narození 
Ježíše Krista a teplo Boží lásky. Cítíte ten klid v duši? 
Pomalu, opravdu pomalu začněte číst. 

Advent 

Adventní doba (období čtyř neděl před vánočními 
svátky) je dobou postní a je spojena s přípravami na 

Vánoce. Název tohoto období pochází z latinského 
adventus a znamená „příchod“ – tedy narození Ježíše 
Krista. V dobách předkřesťanských naši předci v tomto 

čase oslavovali zimní slunovrat, návrat životadárného 
světla. Postupem času došlo k prostoupení prastarých 
obyčejů s křesťanskými a po celý prosinec se v 
lidových Vánocích objevovaly různé tajemné postavy. 



Barborky – 4. prosinec 

Svátek svaté Barbory je spojen se zvykem řezání Barborčiných větviček neboli barborek. Podle lidové tradice 
bylo třeba s prvním slunečním paprskem uříznout větvičku z třešně staré nejméně deset let a odnést ji do 
domu, kde žila neprovdaná dívka. Pokud větvička o Štědrém dnu rozkvetla, znamenalo to, že si dívka v 
nadcházejícím roce najde ženicha. I dnes jsou barborky typickou předvánoční výzdobou domovů. V Čechách 
děti o svatobarborské noci dávají do oken punčochu, do níž jim Barbora, patronka horníků, sedláků, architektů, 
stavebních dělnických profesí, kuchařů, řezníků, ale i dělostřelců, zajatců a umírajících, naděluje drobné 
pamlsky, ale také uhlí, kameny nebo brambory, pokud děti v právě končícím roce zlobily. Její přímluva vás 
ochrání před bouřkou, horečkou a morem. Den této světice, kterou brutálně mučil, a nakonec sťal její vlastní 
otec, bývá spojen také s řadou lidových zvyků a pranostik. 

Mikuláš – 6. prosinec 

V předvečer tohoto svátku sestupuje sv. Mikuláš – světec, který je patronem námořníků, rybářů, obchodníků, 
lékárníků, právníků, studentů, vězňů a dětí společně s andělem z nebe na zem, do průvodu se k nim připojuje 
ještě čert. Společně obcházejí děti – hodné chválí, zlobivé pak kárají a nabádají k lepšímu chování. Děti musí 
mikulášskému průvodu zazpívat písničku nebo přednést básničku (dříve se modlily a zpívaly koledy). Za 
odměnu jim anděl naděluje sladkosti nebo hračky, zlobivým pak čert dává uhlí nebo brambory. U koho se 
průvod Mikuláše, anděla a čerta nezastaví, může si dát na okno, pod polštář nebo na kliku punčošku pro noční 
dárky od Mikuláše. 

Lucie – 13. prosinec 

V neděli 13. prosince se slaví svátek svaté Lucie. Tento den bývá spojen se zvláštními obchůzkami tajemných 
postav „Lucek“, které mají za úkol kontrolovat činnost hospodyněk v domácnosti – jestli nederou peří, netkají 
či neperou, a jejich prohřešky zlomyslně trestat. Důležité ovšem také bylo, jestli je stavení, jak se patří na 
vánoční svátky uklizené. Běda těm nešťastnicím, co zvyk nedodržely nebo uklidit nestihly! Lucky by jim 
rozfoukaly peří po světnici, případně by se dožadoval okamžitě napříst plný koš vřeten. Anebo by jim naopak 
napředené nitě vymotaly. Někde chodila jedna Lucka jinde zase až šestice těchto „bytostí“. Šlo o postavy, které 
měly na sobě bílé pláště a obličej zakrytý maskou s čapím zobákem. Jinde chodily zahalené bílým prostěradlem 
a na navlhčený obličej si nafoukaly mouku. V jižních Čechách chodilo pět až šest Lucek v dlouhých bílých 
pláštích s dlouhými bílými zobany jako tajemní ptáci. Postávaly u oken a mlčely. Potom tiše vešly do světnice a 
perutí z husího křídla vymetaly smetí z jizby. 

Přástky – zimní zábava na vsi, od adventu do Velikonoc 

Společenský život v zimě a adventu si lidé na vsi užívali při draní peří, předení lnu či konopí na kolovratu. 
Scházeli se v jedné chalupě, při práci zpívali, vyprávěli si různé historky, jedli, co hostitelka připravila a také pili. 
Takovýmto sejitím se říkávalo přástky a podle dochovaných zpráv bývaly bujaré, a ne moc mravné. Nekonaly se 
v období od Štědrého dne do Tří králů. Období přástek pak končilo před zahájením předvelikonočního půstu. 

Vánoce – 24. prosinec 

Hlavním vánočním svátkem je v Česku Štědrý den. V českých domácnostech se v tento den setkáte s 
pohádkami, se jmelím a samozřejmě i s nazdobeným vánočním stromečkem. Ke Štědrému dni se pojí také 
mnoho tradic – celodenní půst (kdo jej dodrží, uvidí večer zlaté prasátko), lití olova (věštění budoucnosti podle 
tvaru odlitého kusu) nebo házení střevícem (dopadne-li špičkou ke dveřím, dívka se do roka provdá). K obědu 
se jedí bezmasá jídla – hrách, kroupy nebo nákyp z hub. Když vyjde první hvězda, rodiny zasedají ke 
štědrovečerní večeři. Jako sváteční pokrm se podává rybí polévka a smažený kapr s bramborovým salátem. 
Sladkou tečkou je tradiční vánoční cukroví. Po večeři se rodina sejde u vánočního stromečku, pod který 
naděluje dárky Ježíšek. Dříve býval součástí svátečního stolu na Štědrý den dožínkový věnec, jako projev 
vděčnosti za jídlo a aby se v domě držela hojnost a plodnost. Pak se roztrhal, sláma se dala dobytku a zrní z 
klasů se uchovalo do jara, kdy se přidalo pro požehnání úrody do nového osiva.  

25. prosince se oslavuje 1. svátek vánoční – Boží hod 

Rodiny se scházejí u společného oběda – nejčastěji se jí pečená kachna nebo husa, knedlíky a zelí. Naši 
předkové v tento den nemetli světnice ani zápraží, dokonce se nesměly ani stlát postele! Přísně zakázáno bylo 
prát a věšet prádlo, protože by to mohlo znamenat neštěstí do domu. 

26. prosince se oslavuje 2. svátek vánoční – svatý Štěpán 

V tento den chodili koledníci po domech koledovat – zpívat a přát zdraví i úspěch v hospodaření. Za koledu 
obdrželi ovoce, peníz nebo pozvání k posezení v domě. Jelikož je svatý Štěpán patronem koní, bývalo zvykem 
dodržovat tradice a rituály spojené právě s těmito krásnými a pro hospodářství tak důležitými zvířaty. Na 



mnoha místech se dodnes slavnostně žehná koním a ovsu, kterým se koně krmí. Jinde zase koně kropí 
svěcenou vodou, aby je v následujícím roce ochránila před zraněním a nemocí. 

Svatý Silvestr – 31. prosince 

Na svatého Silvestra nebývalo zvykem pít do časných ranních hodin. Lidem stačilo navštívit kostel a poděkovat 
za dobré prožití uplynulého roku. Modlili se také za dobrý průběh roku následujícího. Dbalo se také na to, aby 
byly vyrovnány všechny dluhy, prováděl se generální úklid obydlí a vše nepotřebné se vyhodilo nebo spálilo. 
Důsledná péče se věnovala i očistě těla. Nový rok měl každý vítat obdařen duševní i zevní čistotou. Na venkově 
navštěvovaly stavení tzv. ometačky – ženy z chudobných poměrů, které symbolicky ometaly plotnu, aby kamna 
v novém roce dobře hořela. Hospodáři a hospodyni pak popřály vše dobré, za to se jim dostalo almužny. Podle 
lidové tradice by se měly ženy na Silvestra vyvarovat toho, aby nechaly sušit prádlo. Mohlo by to zapříčinit smrt 
někoho z rodiny v novém roce. Také se nemá jíst drůbež, jinak by uletělo štěstí. Příjemnějším zvykem bylo o 
půlnoci požít ovar a křen s jablky pro štěstí. Velké silvestrovské veselí a bujné oslavy, jak je známe dnes, začaly 
až s příchodem 19. století. 

A jsme na konci. To nám ten rok utekl. Než za ním opravdu zavřete dveře, oslavte ještě svátek sv. Barbory a 
nezapomeňte na větvičky třešní! Víte, že jmelí je cizopasník, který přináší štěstí a zahání zlé duchy… tak 
všechno dobré a mějme se rádi, lásku nosíme v srdci, a to je dost velké pro všechny. 

Ivana Majerová      
předsedkyně kulturního výboru 

             

                             
 

 

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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