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10/2022                  ŘÍJEN 2022                   13. ROČNÍK 
Periodikum vydáváno a šířeno prostřednictvím internetu! 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vám jménem nového vedení Stádlce poděkoval za důvěru. Slibuji, že se vynasnažíme ze 
všech sil, aby byl náš městys a jeho osady ještě krásnější, příjemnější, a aby se v nich všem dobře žilo. 
Věřím, že nově zvolená samospráva povede městys v novém volebním období k jeho prospěchu. Volební 
tajenka zejména v komunálních volbách ve Stádlci nebyla příliš složitá, protože byla do voleb sestavena  
a podána bohužel pouze jedna kandidátní listina. Níže předkládáme výsledky zářijových komunálních  
a senátních voleb v našem volebním obvodu. Všem, kteří přišli k volbám, děkujeme. 

                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidáti do OZ Počet hlasů Pořadí 
zvolení 
 

poř. 
číslo 

příjmení, jméno abs. v % 

1 Doubek Pavel Ing. 100 10,08 3 

2 Jírovcová Dita 116 11,69 4 

3 Buchcar Roman 94 9,47 5 

4 Süsmilich Jiří 97 9,77 6 

5 Capouchová 
Simona 

98 9,87 7 

6 Majerová Ivana 88 8,87 8 

7 Švadlena Marek 157 15,82 1 

8 Pražma František 129 13,00 2 

9 Andrášová Jana 113 11,39 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ve středu 12. října se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva, na kterém proběhl slib všech 
přítomných zastupitelů a byly zvoleny orgány obce. Děkujeme občanům za hojnou účast na ustavujícím 
zasedání a zejména účelnou a konstruktivní diskusi. V současné politicky a hospodářsky neutěšené době je 
složitější, než kdy jindy plánovat a pronášet morálně a společensky zavazující sliby. Chtěli bychom s Vámi 
otevřeně komunikovat a informovat Vás o dění ve Stádlci, chystaných akcích, ptát se na Vaše názory, na 
Vaše starosti a problémy. Jste zváni a vítáni nejen na zasedání ustavujícím, ale rádi Vás uvidíme na všech 
zasedáních v nastávajícím volebním období, nebojte se a přijďte. Chceme dělat svou práci pro obec 
poctivě, naplno a rádi využijeme všech sil upřímných lidí, kteří nám budou chtít pomáhat. 

 

Ing. Pavel Doubek 

        starosta  

 

 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA   

V říjnu oslavili svá životní jubilea tito spoluobčané: 

 

Všem oslavencům  

srdečně blahopřejeme! 

              

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec 

 

 

Kandidáti do 

senátu Volební 
strana 

politická 

příslušnost 

% hlasů 

příjmení, 
jméno, tituly 

1. 

kolo 

2. 

kolo 

Slabý Marek 
MUDr. 

KDUODST2020TOP BEZPP 38,99 55,55 

Větrovský 
Jaroslav Mgr. 

JIH 12 BEZPP 18,34 44,44 

 Heřmánek František ze Stádlce  81 let 

 Blanka Fořtová ze Stádlce 79 let 

 Marie Fáberová ze Starého Sedla 76 let 

 Marie Labohá ze Stádlce 76 let 

 Božena Cihlářová z Křídy 73 let 

 Marta Nápravová ze Starého Sedla 71 let 

 Jan Marek z Křídy 70 let 

 Marie Hořejší ze Stádlce  65 let 

 Alena Kratochvílová ze Slavňovic  64 let 

 Irena Hoffmanová ze Stádlce 64 let 



POJĎME SI PŘIPOMENOUT LISTOPADOVÉ LIDOVÉ TRADICE 
 

Vážení spoluobčané, přátelé, 
 

máme před sebou nejen podzim, ale i celou zimu. S tím, jak se venku ochlazuje a přibývá zatažených  
a deštivých dnů, sedá na nás větší lenost. Sluníčko už nás tolik nezásobuje energií a my se cítíme unavení. 
Více času trávíme v pohodlí svých domovů se šálkem lahodného čaje či kávy, do rukou bereme svoji 
oblíbenou knihu. Starší z nás vzpomínají na dávné časy, jak to bývalo všechno jiné, všechno mělo svá 
pravidla, jejich život a veškeré počínání se řídilo podle zvyků a tradicí mnohdy již dávno zapomenutých. 
Přijměte moje pozvání a „oprašme“ společně pár tradic a zvyklostí, do konce kalendářního roku zbývá už 
jen pár dnů.  Ruku na srdce „Kolik jich máme a známe je vůbec?“ 

České lidové zvyky jsou založeny na křesťanské nebo pohanské tradici, často se navíc liší kraj od kraje. Ve 
městech se v dnešní době udržují méně, avšak na vesnicích jsou stále velmi živé. Zvyky i tradice se nadále 
těší velkému zájmu všech obyvatel České republiky, pro zahraniční turisty jsou zajímavým zpestřením 
jejich pobytu, a to zejména přijedou-li do Česka na Vánoce, o masopustu či o Velikonocích. Pojďme  
a společně si je připomeňme, a hlavně jejich význam. 

Dušičky – 1. až 2. listopad 

Od roku 998 se svátky zesnulých připomínají 1. a 2. listopadu. V některých obcích se v tento den peklo 
zvláštní pečivo nazývané „dušičky“, určené pro žebráky a pocestné. Dnes se na památku zemřelých kladou 
na hroby květiny, věnce a zapálené svíčky. Dušičky mají kořeny v prastarých keltských rituálech. Začátkem 
listopadu oslavovali Keltové nový rok a zároveň věřili, že se tento den setkávají mrtví s živými. Oblékali 
masky pro obřadní tance a průvody, zapalovali obřadní ohně, které měly ukázat cestu bloudícím duším. 
Věřili, že duše mohly konat dobré skutky i se mstít za minulá příkoří. 

Sv. Martin – 11. listopad 

 „Sv. Martin přijíždí na bílém koni“ – toto pořekadlo označuje svátek sv. Martina za den, kdy poprvé padá 
sníh. Tradičně se v tento den obědvala svatomartinská husa a peklo se svatomartinské pečivo.  
V posledních letech vzrůstá popularita obnovené tradice otevírání mladého „svatomartinského“ vína, 
francouzského Beaujolais Nouveau, po česku. Na mnoha místech republiky se konají tzv. Martinské 
vyjížďky, kdy představitel sv. Martina přijíždí do města 
na bílém koni, někdy i s celou družinou. Na Moravě bývá 
svatý Martin spojený s žehnáním nových vín. Typickou 
sladkou pochutinou je pečivo, tzv. Svatomartinské 
rohlíčky – sladké rohlíky, rohy či podkovy nebo buchty, 

plněné ořechovou směsí, mákem nebo povidly. 
Svatomartinská vína jsou první vína nového ročníku. 
Jedná se o vína svěží a ovocná, která sice zrála pouhých 
několik týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj 
osobitý charakter. Podle tradice si mladým vínem 
můžete přiťuknout právě na sv. Martina 11. listopadu. 
 

Kateřinské zábavy – 25. listopad 

Všechny Kateřiny slaví svůj svátek 25. 11. Dříve to byl den ve znamení tanečních Kateřinských zábav. 
Panovalo na nich tzv. ženské právo, tudíž jim muži přezdívali ”babské plesy”. Ženy neměly jen svou 
volenku, ale staraly se o celou organizaci, občerstvení i nájem hudby. Pak si samy vybíraly tanečníky, a to 
celý den a celou noc až do rána. Svým tanečním partnerům dávaly zdobené pečivo nebo zdobený koláč, 
kterému se říkalo vrkoč. Základem vrkoče bylo těsto a na něm různě velká konstrukce z dřevěných špejlí  
s navěšeným sušeným ovocem a různými ozdobami. 

A nezapomeňte, myslete pozitivně. Nepropadejte zbytečně špatným náladám. Hledejte na všem to dobré. 
Svatý Martin přijede – ochutnejte mladá vína i tradiční husu! A těšte se na další oslavy, jenž nás čekají 
v prosinci, době adventu … 

Ivana Majerová      
předsedkyně kulturního výboru 



LISTOPADOVÉ POZVÁNKY 

 

 

 

 

 



NA CO DÁLE SE MŮŽEME TĚŠIT  
 

Rozsvícení vánočních stromečků  
 27.11.2022 v 16.00 hod - Slavňovice náves 

 03.12.2022 v 16.00 hod - Křída náves, příchod čertů Krampusáků 

 04.12.2022 v 16.00 hod - Stádlec náměstí, vystoupí kapela Swing band Tábor  
 11.12.2022 v 17.00 hod - Staré Sedlo náves 

 

 

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM 

Mateřinka: 

V mateřské škole je v letošním roce zapsáno 25 dětí. První zářijový den jich přišlo 20, nové nejmladší 
dětičky v doprovodu svých maminek. Maminky měly zpočátku možnost s dětmi zůstat ve třídě, využít 
zkrácenou dobu pobytu v MŠ pro snadnější adaptaci. Některé děti přišly do nového prostředí statečně, 
někde se objevily slzičky.  

 

V průběhu měsíce září proběhly již některé 
školkové akce. Nejdříve rodičovská schůzka, dále 
barevný den Modrý, opékání špekáčků a úpravy 
záhonků na školkové zahradě. Došlo k odstranění 
přerostlých rododendronů před mateřskou 
školou. Děkujeme panu Fukovi, který práci 
provedl. Vzniklý prostor bude nově osázen  
a upraven. Přes prázdniny měly děti s rodiči 
vyrobit z přírodních materiálů skřítka (větvičky, 
kousky dřeva, recyklovaný materiál...) do 
Skřítkova ve zahradě MŠ. Vážíme si podpory  
a spolupráce našich rodičů. Chceme poděkovat 
a pochválit děti i rodiče za úžasné výtvory! Skřítkové zatím zdobí vestibul mateřské školy a zůstanou uvnitř 
až do jara.  

 

Akce v měsíci říjnu:  

barevný den Žlutý, návštěva pana Bárty, návštěva 
obecního úřadu, podzimní výzdoba MŠ, oblíbená 
hračka, výstava jablek různých odrůd…. Dále byly 
realizovány dvě společné dílny s rodiči zaměřené na 
polytechnickou výchovu. Během školního roku budou 
zařazovány průběžně projektové dny, dále projekty 
Den pro... Rádi čteme, Rodinná procházka, Babička čte 
pohádku. Jako v minulých letech se i tento školní rok 
účastníme celorepublikového projektu Cvičení se 
Sokolem – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. 

 

Škola: 

A přidáme informace i ze základní školy. 1. září jsme přivítali 17 žáků. Hned druhý týden jsme zahájili 
činnost 2 klubů / Klub zábavné logiky a deskových her a Klub doučování / oba jsou hrazeny ze Šablon III/ 
Evropský sociální fond/. Tyto kluby budou probíhat po celý školní rok až do června. Od konce září do  



 

konce října také probíhal pod vedením asistentky pedagoga Kroužek Práce s počítačem, kde se žáci 
seznamovali s didaktickými programy školy a zdokonalovali se v jejich ovládání. Dalším kroužkem je od 

počátku října ranní Doučování pod vedením třídní učitelky, které probíhá již třetí pololetí a hrazeno je 

 z MŠMT. Jeho smyslem je pomáhat především žákům, kteří jsou často nemocní, tak aby zvládli porozumět 
učivu.  

Kromě klasické výuky navštívili žáci 3. a 4. ročníku školy Výstavu hub v Botanické zahradě Tábor. Zde jsme 
měli možnost prohlédnout si jak samotnou zahradu, tak i všechny skleníky s tropickými rostlinami, 

sukulenty, želvami, akvárii  
s rybičkami i domácí mazlíčky. 
Výstava hub byla s výkladem 

mykologa Jihočeského muzea  
a učitele Gymnázia PdC pana 
Miroslava Berana. Téma houby se 
však prolínalo také s výukou ve 
škole /Prvouka, Přírodověda, 
Výtvarná výchova/. Zároveň jsme 
využili neobyčejně hojný rok na 
houby a v pátek před volbami 
jsme vyrazili do blízkého lesa  
a připravili jejich výstavu ve škole.  

V říjnu jsme se také sešli s některými rodiči a dětmi na společných dílnách. Prvé setkání ve čtvrtek 13.10. 
bylo zaměřeno na Deskové logické hry, které využíváme ve škole především v družině a Klubu deskových 
her. Celkem 9 rodičů a 11 dětí si mohlo vyzkoušet Katamino, Quoridor a Quarto. Druhé setkání ve čtvrtek 
20.10. se zaměřilo na Šachy – nejstarší deskovou hru světa /seznámení s pravidly, metodické materiály, 
zajímavé webové stránky, řešení diagramů a také hra/. Tentokrát to bylo 5 rodičů a 6 dětí. Obě dílny 
probíhaly v pohodové náladě s kávou či čajem…. A přestože se říká: ,,Dobrého pomálu,,…. tak se už rodí 
další náměty na společné setkávání s rodiči…….. 

Foto a text: Vladimír Doležal, Pavlína Véle 

 

 

 

INFORMACE ÚŘADU  
!!Upozornění pro spolky a zájmové organizace!!  
 

Poslední termín pro předložení požadavků na příspěvek z rozpočtu 2023 je výjimečně pátek 4.11.2022.  

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:obec.stadlec@seznam.cz
mailto:info@stadlec.eu
mailto:reporter@stadlec.eu
http://www.stadlec.eu/
mailto:starosta@stadlec.eu
http://zsmsstadlec.webnode.cz/

