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1/2023                    LEDEN 2023                    14. ROČNÍK 
Periodikum vydáváno a šířeno prostřednictvím internetu! 

 
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, do Vašich poštovních schránek se opět po měsíci dostává další vydání 
Stádleckého zpravodaje, ve kterém naleznete aktuální informace o dění v obci, za to náleží inovovanému 
složení redakční rady velký dík. 
 

Čas pokročil, jsme zase o měsíc starší a za námi je pár politických týdnů, které se nesly v duchu volby hlavy 
státu. Zřejmě ne všichni jsou s výsledkem spokojeni, ale to je život a buďme hrdí na demokratické zřízení 
naší země. Jak se volilo přímo v naší obci, to se můžete podívat na webu www.volby.cz.. 
 

Nyní jsme se zimou v přímém zápasu, což dokládá zejména mrazivé, „ledovkové počasí“ posledních dní, 
které komplikovalo život nám všem. Zimní měsíce jsou ale také obdobím mnoha společenských akcí. Sérii 
těchto událostí započal tradiční hasičský bál, a další příjemné akce nás čekají. Hned několik Vám jich 
servíruje nabídka níže. Přijďte a svou účastí podpořte pořadatele, přijďte se pobavit! Do dalších dnů přeji 
všechno dobré, mnoho zdraví, optimismu a všem brzký příchod jarního počasí a hodně sluníčka! 
 

               Ing. Pavel Doubek – starosta městyse 

Informace městyse: 
Zastupitelstvo zvažuje otevření územního plánu. Pokud by někdo z občanů měl zájem o změnu 
v územním plánu, je nutné podat žádost na úřad městyse nejpozději do 15. února 2023. 

           

 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA   

V lednu oslavili svá životní jubilea tito spoluobčané:                

                                      Všem oslavencům  

srdečně blahopřejeme !                

 

              

 

 

 

 

                                                                    

❖ Jarmila Samcová ze Stádlce   83 let 

❖ Vladimír Zaťko ze Starého Sedla  66 let 

❖ Miroslav Hořejší z Hájek 65 let 

❖ Růžena Fuková z Křídy 82 let 

❖ Věra Buchcarová ze Stádlce  73 let 

❖ Danuška Fuková ze Slavňovic  77 let 

❖ Stanislava Podsedníková ze Stádlce  71 let 

❖ Jarmila Hrušková ze Stádlce  86 let 

❖ Jaroslava Jírovcová ze Stádlce   70 let 

  

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec  



NAPSALI NÁM 
 

ŠIPKOVÝ TURNAJ 
28.12. pořádali šipkaři ze Stádlce tradiční vánoční turnaj. Tentokrát v termínu mezi svátky. I když se hrálo 
ve všední den, dorazilo přes 50 lidí a turnaj byl velmi dobře obsazen. Do letošního turnaje nás přijel 
podpořit i Jaroslav Chomout, hrající 
Superligu za tým Olympia Tábor. Protože 
Jarda patří k nejlepším hráčům v republice, 
nebylo o vítězi pochyb. Nicméně i přes 
jasného favorita byl turnaj velmi přátelský 
a všichni si ho užili. Na druhém místě 
skončil Vláďa Šafrata a na třetím posila 
našeho „A“ klubu Vráťa Novák. Shodně na 
5-6. místě další naši hráči, Pavel Kosobud a 
Petr Kyrian. V kategorii amatérů opět 
zvítězil Vlasta Fara. 
Závěrem chci poděkovat všem hráčům, 
kteří na turnaj přijeli a hlavně všem, kteří 
se podíleli na skvělé organizaci. 
DC Lokomotiva Stádlec a Želvy Stádlec 
děkují a těší se 18.února na plese šipkařů. 
                                  Text a foto: Jana Vilímová 

POSLEDNÍ LEČ 

Dne 30.12. 2022 v 8.30 hodin se na Sítinách na louce v lokalitě zvané U dubů sešli členové Mysliveckého 
spolku vlastníků Stádlec a pozvaní myslivečtí hosté na poslední lovecké akci roku 2022 – naháňce na 
černou zvěř. Lovecké fanfáry v podání trubačů se rozezněly v ranním tichu na zahájení celé akce. Předseda 
spolku Roman Buchcar přivítal všechny účastníky naháňky, seznámil přítomné s organizací a zejména 
apeloval na bezpečnou manipulaci se zbraní, bezpečnou střelbu a dodržování pokynů vedoucího honu a 
závodčích. Vzhledem k tomu, že se naháňky zúčastnilo na 80 účastníků – střelců, honců, psovodů a na 20 
lovecky upotřebitelných psů, bylo dodržování výše uvedených pravidel nezbytné. Poté všechny přivítal 
myslivecký hospodář Milan Veverka ml., seznámil přítomné s počtem lečí, jejich průběhem a druhy lovené 
zvěře. 
Závodčí zavedli střelce v první leči na Sítinách a honci s loveckými psy začali nahánět v uzavřené leči. Již se 

zdálo, že v první leči nebudeme úspěšní, 
když se v jejím závěru ozvalo několik 
výstřelů. Po ukončení leče bylo na výloži 
1 sele prasete divokého a jednomu se 
podařilo uniknout. Po první leči 
následovala svačina formou rautu, 
kterou tradičně připravili manželé 
Standa a Šárka Kratochvílovi. Nasytit 
takové množství lidí v terénu by se zdál 
problém, ale pro ně rutinní záležitost. 

Poté jsme se přesunuli na druhou leč, 
která byla v lesním prostoru katastru 
obce Slavňovice. Po obstoupení leče 
začali opět honci se psy nahánět. 

Zanedlouho začaly padat výstřely a podle jejich velkého množství bylo jasné, že se zvěř podařilo dobře 
natlačit na připravené střelce. Výsledkem bylo ulovení dalších 19 prasat divokých. 
Po druhé leči byla naháňka ukončena, svezla se střelená zvěř a na louce Slouhovina byl připraven výřad. Za 
zvuku loveckých fanfár byly mysliveckým hospodářem předány dle mysliveckých tradic úspěšným 
střelcům úlomky jako důkaz o úspěšném, řádném ulovení zvěře mysliveckým způsobem, a byla 

vyhodnocena celá naháňka. 20 kusů střelených divokých prasat na naháňce je dosud největší úspěch v 
historii spolku. 

Poté se účastníci přesunuli do Stádlecké hospody, kde proběhla poslední část akce, která byla přístupná 
veřejnosti. Po večeři, vyhlášení nejlepších střelců a losování zvěřinové tomboly, následovalo posezení s  



 

hudbou do samé půlnoci, kdy si účastníci vzhledem k množství ulovené zvěře měli o čem povídat a 
sdělovat si zážitky. Celá akce proběhla v přátelském duchu, bez jakýchkoliv problémů a důstojně tak byl 
ukončen rok 2022 v MSV Stádlec. 

Foto a text: Roman Buchcar 

 

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT ? 

❖ 4.2. 2023 – MASOPUST Křída od 13.00 hod. 

 

❖ 11.2.2023 – MASOPUST Slavňovice od 9.00 hod. 

 

❖ 18.2.2023 – Dětský karneval Slavňovice od 14.00 

hod. 

 

❖ 18.2.2023  - PLES DC Lokomotiva a Želvy Stádlec od 

20.00 hod. 

 

❖ 25.2.2023 – MASOPUST Stádlec od 12.00 hod. 

 

❖ 18.3.2023 – PLES MĚSTYSE STÁDLEC od 20.00 hod.  

Vstupenky budou k prodeji na úřadě městyse 
v první polovině února (bude ještě upřesněno).  
Vstupné v předprodeji 200,- Kč, vstupné na místě 
250,- Kč. 

 

❖ 16.4.2023 – Divadelní představení „Taková 
normální rodinka“ – účinkuje divadelní spolek 

Olbramovice 

 

POZVÁNKY  
 

 
 



 

  

 
 

 

POJDMĚ SI PŘIPOMENOUT ÚNOROVÉ LIDOVÉ PRANOSTIKY 

ÚNOR, je podle starých tradic měsíc hodokvasů a nevázaného veselí. Pokračují a vrcholí totiž oslavy 
masopustu, které započaly v lednu po rozjímavém adventním půstu. Lidé se veselím připravovali na další 
sebezpytování a předvelikonoční půst. 
 

Hromnice – 2. ledna jsou čtvrtícím dnem, což je přesně polovina doby od zimního slunovratu (cca 21. 
prosince) do jarní rovnodennosti (cca 21. března). Podle prastaré víry je to den, kdy zima ztrácí na síle a 
jaro je zase o kousek blíž – v tom jsou zajedno křesťanské i keltské kalendáře. Pokud jste ještě neuklidili 
vánoční stromečky a betlémy, máte nejvyšší čas, na Hromnice totiž definitivně končí doba Vánoc. Naši 
zbožní předkové nosily do kostelů svíce k posvěcení ku cti svaté královny, a do svých domovů si je 
odnášeli, aby nad nimi neměl ďábel žádné moci. Z tohoto zvyku se dotvořil obyčej, kdy svíce posvěcené v 
den Uvedení Páně do chrámu, měly chránit stavení proti hromu a bouřím. Hromniční svíce. Od těchto svící 
pak pravděpodobně pochází i název svátku. 
 



Masopust 

V dřívějších dobách se prý říkalo, že rok má pět období: jaro, léto, podzim, zimu a masopust. Masopust 
začíná první neděli po Třech králích a končí 40 dní před prvním pondělkem, který předchází prvnímu 
jarnímu úplňku. Letos vychází poslední masopustní den čili masopustní úterý, na 21. února. Masopust je 
zvláštní období, kdy ještě vládne zima, ale ve vzduchu už je cítit příslib jara. Mělo to být jakési období říje 
lidí, protože děti počaté během masopustu se narodí v listopadu, kdy byl konec polním pracím a rodička 
tak mohla v klidu přečkat šestinedělí, což by jindy během roku bylo složitější. Nejdůležitější jsou poslední 
tři masopustní dny neboli ostatky – neděle, pondělí a masopustní úterý. Příprava na ně začíná Tučným 
čtvrtkem. Předcházela mu obvykle zabíjačka, takže čtvrteční oběd býval velmi sytý. Podle tradice se měl 
každý pořádně najíst, aby byl celý rok silný a zdravý. Na stole bývala obvykle vepřová pečeně se zelím a 
knedlíky. Nechyběly také koblihy a další smažené dobroty z kynutého těsta, šišky, boží milosti, ptáčci, listy 
a další sladká a mastná jídla. Vyvrcholením celého masopustu je Masopustní úterý. Zrána se účastníci 
masopustního průvodu scházeli obvykle v hospodském sále a chystali si masky. Průvod začal po poledni a 
trval až do pozdního večera. Pořadí masek v průvodu mělo svá pravidla. V čele vždy kráčely krásné, 
červené masky vedené Laufrem, vzadu ošklivé a temné. 
 

Laufr by měl být vůdčí, sošný a pohotový mládenec, oblečen do bílého oděvu pošitý barevnými odstřižky. 
Práská bičem a na hlavě má vysokou špičatou čepici. Laufrovi obvykle dává starosta obce povolení k 
průvodu. Také chodí napřed a zjišťuje, zda jsou majitelé stavení přístupní k vniknutí maškarní chasy. 
 

Ženich a nevěsta – dva muži, za ženicha byl vybírán menší útlý, za ženu hřmotný, přestrojený do 
svatebního kroje. Nevěsta měla dělat manželi ostudu, hodně pít a veselit se. (Ženy se dříve průvodu 
zúčastňovat nesměly, stejně tak i děti.) 
 

Kobylka a ras / medvěd s medvědářem. Ras je pohodný / antoušek, neboli zaniklé povolání likvidátora 

uhynulých a toulavých zvířat. Kobylka (nebo medvěd) je na závěr poražena, přičemž jsou jí naoko vážně 
vyčteny prohřešky, které v uplynulém roce spáchala a často to bývají resty nejmenovaných obyvatel vsi, o 
kterých stejně každý ví, kdo je provedl. S maskou medvěda se váže chorvatská tradice, kdy býval na oblek 
připevněn obrovský rudý úd a medvěd se pro podporu plodnosti válel s mladými dívkami ve sněhu. 
 

Postava Žida má mít kabát z kožešinových odstřižků a různých cetek, veliký červený zobákovitý nos, 
rozšklebenou držku, výrazné oči a černý klobouk se zaječí pacičkou a ptačími křídly. Nosil pytel s handlem, 
tedy s množstvím haraburdí, se kterým se po staveních snažil „hauzírovat“, čili prodávat a smlouvat. 
Průvod se vždy zastavil u stavení, kde bylo přichystáno pohoštění. K průvodu zvesela vyhrávala místní 
kapela. Průvod večer obvykle dorazil zpátky k hospodě, kde veselí pokračovalo, ale po půlnoci už se veselit 
nesmělo. Na ukončení oslav dohlížel představený obce, který v návaznosti na bučivou troubu ponocného, 
oznamující půlnoc, vyzval všechny přítomné, aby se v klidu rozešli do svých domovů. Zábava tedy utichla s 
Popeleční neboli Škaredou středou. 

 

V různých krajích se pak dodržovaly (nebo dodnes dodržují) různé humorné zvyky, které maškary při 
obchůzce vesnicí praktikovaly. Někde vtrhávali do domů, kde honili mladé dívky a místní hospodyně, které 
se poté musely vykoupit. Mezi domy milenců se vysypávaly cestičky pískem a na vrata stavení se malovala 
srdce. Dalším oblíbeným žertem bylo mimo jiné i vynášení vozů na střechu a stoliček do rybníka. 
 

Svatý Martin ukáže, co masopust dokáže! Příměru tohoto se držme a společně se veselme. 
 

Návdavkem něco málo k pověrám….. 

 

❖ Masopustní úterý či středu fouká vítr, bude větrný celý půst 
❖ Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se udrží po celý rok 

❖ Suchý půst znamená úrodný rok 

❖ Masopust na slunci – pomlázka u kamen 

❖ Krátký masopust – dlouhá zima 

❖ Zmrzlý masopust – někdo přijde k úrazu 

❖ Rybník zamrzlý na masopustní úterý věštil neúrodu až do příštího masopustu  

 

   Ivana Majerová - předsedkyně kulturního výboru 

 



MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM 

Mateřinka: 

V průběhu ledna se konaly individuální rodičovské schůzky pro předškolní děti. 
Od 11.1. začal pro budoucí školáky Klub předškoláků, kde se děti nad rámec běžné výuky připravují 
intenzivněji na vstup do ZŠ. 
18.1. se konal barevný den bílý a 20.1. do mateřinky zavítalo divadélko Zvoneček s pohádkou Sněhová 
královna. 

25.1. jsme využili Den otevřených dveří v ZŠ při 
Dětské psychiatrické nemocnici Opařany a čtyři 
ped. pracovníci MŠ a ZŠ Stádlec se setkali s 

ředitelem školy Mgr. M. Kučerou a dalšími 
pedagogy. Prohlídka hlavní budovy a seznámení 
s provozem bylo velmi zajímavé a podnětné a 
otevřela se možnost pro vzájemnou spolupráci.  
 

26.1. Na tento den jsme si do mateřinky i školy 
pozvali Bubenickou školičku Palička z Tábora. 
Workshop zaměřený na různé rytmické nástroje 
se zapojením všech dětí sklidil velký úspěch. 
A co nás čeká v únoru? Karneval, oční vyšetření, 
barevný den fialový a měsíční projekt Den pro.. 

Škola: 

Nový rok jsme zahájili 3.1. úterním plaveckým kurzem pro žáky 3. a 4. ročníků, které čeká celkem 10 
dvouhodinových lekcí. A podobně jako ve školce tak i u nás se konal 26.1. Bubenický workshop.  
Ten samý den odpoledne jsme 
pořádali od 16 hodin Besídku pro 
rodiče, která byla přeložena z 
prosince z důvodu velké 
nemocnosti. Více než 
půlhodinový program nabídl 
čtenou pohádku, dětskou poezii, 
dvě kratší divadelní představení 
(O lidojedech, O Banánu) a tři 
písničky (koledu Kmotr Bouček, 
Grónskou zem od Nohavici a 
Kakao se rozlilo od 

Vodňanského). Děkujeme všem za účast a věříme, že jsme společně strávili příjemné odpoledne.  
 

Následující den jsme opět využili školní kuchyňku a všichni školáci si postupně vyzkoušeli pod dohledem 
paní vychovatelky a asistentky, jak se připravují lívanečky s ovocem a smetanou. Svačinka to byla 
výtečná…..! 
 

A co nás čeká? V úterý 31.1. vydání vysvědčení, v pátek 3.února pololetní prázdniny (MŠ je v tento den 
mimo provoz). Na přelomu února a března jsou to jarní prázdniny (27.2.-3.3.2023). 

A na duben již chystáme Den otevřených dveří v ZŠ (4.dubna) a na 13. dubna dopolední program s policií 
ČR z Tábora (beseda o bezpečnosti a ukázka výcviku policejních psů). Ten samý den odpoledne (13.4.) se v 

naší škole bude konat zápis prvňáčků. A jako každý rok se v tomto měsíci ještě přidáme k akci ČSOP 
Ukliďme svět.       

  Foto a text: Vladimír Doležal, Pavlína Véle 

 
 

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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