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12/2022                  PROSINEC 2022               13. ROČNÍK 
Periodikum vydáváno a šířeno prostřednictvím internetu! 

 
Vážení a milí spoluobčané,  
Pro většinu z nás přelom roku bývá již tradičně příležitostí k zamyšlení a ohlédnutí se za tím, co se nám 
v loňském roce podařilo a co bychom naopak chtěli v budoucnu změnit. Možná si všichni uvědomujeme 
sílu rodinných vztahů, hodnotu přátelství nebo důležitost soudržnosti. Pro někoho byl uplynulý rok 
příznivý a někdo už se raději těší až bude u konce. Nicméně stojíme na prahu nového roku plni očekávání 
a nadějí, co nám nadcházející rok přinese.  

 

Do nového roku nám všem přeji hlavně pevné zdraví, štěstí a pohodu v osobním, rodinném, ale i 

profesním životě. Radujme se z maličkostí a s lehkostí i úsměvem na tváři zvládejme veškeré nástrahy 
života. Ať nás všechny v příštím roce provází spokojené a šťastné okamžiky, ale i nadhled, vzájemná 
tolerance a úcta jednoho k druhému. 
 

Dovolte mi, abych touto cestou zároveň poděkovala všem novým, ale i bývalým zastupitelům a 

pracovníkům úřadu za odvedenou práci v roce 2022. Taktéž děkuji všem, kteří se v loňském roce zapojili 

do dění v našich obcí a přispěli tak k rozvoji nejen společenského dění. 
          Dita Jírovcová 

          místostarostka městyse 

 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA   

V prosinci oslavili svá životní jubilea tito spoluobčané: 

Všem oslavencům  

srdečně blahopřejeme! 

              

 

 

 

 

 

 

                  Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec 

❖ Josef Kratochvíl ze Slavňovic   72 let 

❖ Alena Heřmánková z Křídy 77 let 

❖ Jaroslava Neufusová z Hájek 75 let 

❖ Vladimír Vlk ze Slavňovic 68 let 

❖ Stanislav Cihlář z Křídy  74 let 

❖ Stanislav Fuka ze Slavňovic   83 let 

❖ Josef Volavka ze Slavňovic 75 let 

❖ Eliška Čížková ze Stádlce  88 let 

❖ Božena Zemanová ze Stádlce   74 let 

❖ Jan Zeman ze Stádlce 77 let 

❖ Květuše Cvachová ze Stádlce 81 let 

❖ Štefan Troják ze Starého Sedla 77 let 

❖ Marie Slunečková ze Slavňovic 71 let 

❖ Stanislav Šnejd ze Stádlce 70 let 



Dne 24.11.2022 nás navždy opustil nejstarší občan naší obce pan Antonín Maňák, který letos oslavil 

krásných 95 let. Byl to člověk, který se angažoval v mnoha spolcích a vždy podporoval veškeré společenské 

dění v obci svou přítomností. Jeho životní optimismus by mu mohl leckdo závidět. Jeho celoživotní touha 

po vědění a znalostech byla ohromující. Vystudoval Univerzitu třetího věku a málokdo věděl, že jeho 
velkou zálibou bylo malování. Pan Antonín Maňák sice opustil tento svět, ale dokud my nedopustíme, aby 
vzpomínka na něj zemřela, tak bude žít i nadále. Zůstane v našich vzpomínkách a našich srdcích.   

                                Městys Stádlec  
 

Český zahrádkářský svaz Stádlec  

V listopadu letošního roku nás bohužel opustili dva nejstarší a nejdéle působící členové naší organizace. 
Prvním byl p. Josef Sedlačík, který vstoupil do organizace v roce 1972 a v letošním roce dosáhl 50 let 
členství. Druhým byl p. Antonín Maňák, který vstoupil do organizace v roce 1977 a kromě běžného člena, 
působil také jako předseda. Oběma pánům patří veliké poděkování za dlouholetou práci, rady a 
zkušenosti, které předávali mladším generacím. Nikdy na ně proto nezapomínejme. 
                                           Text:    Miloslav Jírovec  
 

Český svaz včelařů Stádlec  

Také bych se chtěl připojit a vzpomenout na dlouholetého člena pana Antonína Maňáka. K jeho 
oblíbeným volnočasovým aktivitám patřilo i včelaření. Svým neustálým optimismem, nápady vylepšovat 
svůj přístup k samotnému včelaření, mě popoháněl nezůstat stát na jednom místě a nebát se nových 
postupů a inovací. Tímto bych chtěl dát hold jeho památce a poděkovat mu za jeho práci. Věřím, že 
hovořím za celou organizaci. 

         Text:  Jiří Süsmilich  - Jednatel ČSV z.s. Stádlec 

 

 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
 

V sobotu 3. prosince 2022 byli předsedkyní sociálního výboru 
přivítáni tři noví občánci. Veronika Süsmilichová všechny 
přítomné nejdříve přivítala, žákyně Markétka Doubková a 
Sára Neufusová přednesly básničky a poté se Michal, Jakub a 
Anna stali platnými občany městyse Stádlec. 
 

Všem přivítaným občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti, lásky a mnoho úspěchů v jejich životě. 
 

Text a foto: Jana Andrášová 

 

 

 

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT ? 
❖ 21.1.2023 od 20.00 hod – PLES SDH Stádlec a Slavňovice – hraje kapela PITT BAND 

❖ 18.2.2023  - PLES DC Lokomotiva a Želvy Stádlec  
❖ 25.2.2023 – MASOPUST Stádlec  

  

 

 

 



POJDMĚ SI PŘIPOMENOUT LEDNOVÉ LIDOVÉ PRANOSTIKY 

Vážení spoluobčané, 

Již brzy přivítáme nový rok 2023. Leden je nejen začátkem nového kalendářního roku, ale také, jak již sám 
jeho název napovídá, měsícem ledu, a tedy i mrazu a sněhových pokrývek, jež halí přírodu i lidská obydlí. 
Leden, měsíc obav o živobytí, ale také měsíc naděje a lidových mouder. Dříve býval považován za měsíc 

odpočinku, jelikož se nedalo pracovat v lese ani na poli. Slovo „odpočinek“ bylo však zavádějící. Žádné 
válení se na peci! Dokud to počasí umožnilo, opravovala se lidská stavení, zvířecí příbytky a stroje a náčiní 
se chystaly na příští sezónu. Pouze v dobách třeskutých mrazů se lidé přesouvali dovnitř stavení. Z 
úsporných a společenských důvodů se scházely v jednom stavení a jedly kysané zelí a křížaly. Přes den si 
ponejvíc zpívaly, ale když přišel večer, sešlo se více lidí, vyprávěly se mystické historky, děti poslouchaly a 
hrály si za pecí, někdy se pozvala i muzika, tancovalo se a veselilo. Z veselých radovánek o přástkách 
vzniklo leckteré nové manželství. I přes nelehkou dobu to býval čas všemi milovaný. Ženy jej využívaly na 
přástky, draní peří, tkaní koberečků, šití, vyšívání, paličkování nebo pletení proutěných košíků. Pánové se 
věnovali práci se dřevem nebo proutím a pod jejich rukama vznikaly vařečky, měchačky, hrábě či košťata 
nebo třeba oblíbené pantofle, zvané dřeváky. Ručně se vyráběly i střešní šindele. Prodej těchto výrobků 
byl často jediným zimním zdrojem příjmů. 

K lednu se váže asi úplně nejvíc pranostik ze všech ročních měsíců. Mezi nejznámější patří pořekadlo „Jak 
na Nový rok, tak po celý rok“. Pochází z doby, kdy ještě silvestrovské bujaré oslavy neexistovaly a lidé na 
Nový rok vstávali střízliví, odpočatí a plni energie. Většina starých lidových rčení se však vztahuje k počasí. 
Zima mívala za úkol připravit půdu na jarní výsadbu a dát základ dobré budoucí úrodě. Půda pod sněhem 
odpočívala a nabírala sílu a dostatečné mrazy likvidovaly choroby a škůdce. Naopak teplé a deštivé počasí 
bylo v tuto dobu nežádoucí, protože půdu značně vysilovalo. V pranostikách našich předků jsou ukryta 
moudra i životní zkušenosti, jež platí dodnes. Stačí jim jen umět dobře naslouchat. 

Když je leden bílý, je sedlákovi milý. Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

Nový rok – 1. leden 

Tradičně se na Nový rok podává čočka nebo hrách, které mají zajistit rozmnožení peněz. Nevaří se drůbež, 
aby neuletělo štěstí. Hospodyně rozhazovaly po světnici hrách, aby v novém roce nikdo nezbloudil. Na 
vesnici panoval zvyk chodit na koledu – a nejednalo se přitom o dětskou kratochvíli. Pro výslužku, drobný 
obnos a panáka alkoholu si přišli například kněží, obecní sloužící nebo kominíci. První leden je také státním 
svátkem – Dnem obnovy samostatného českého státu 

Svátek světel – 5. leden 

Období Tří králů bylo na lidové zvyky a tradice opravdu bohaté. Slavilo se už 5. ledna a předvečer se 
nazýval Svátek světel nebo Svatvečer svíček. Na venkově se v tento čas věštila budoucnost. Pevné zdraví 
měla zaručit tříkrálová koupel. Nešlo však o žádné pohodlí ve vaně nebo neckách – bylo třeba ponořit se 
do řeky nebo potoka. 

Tři králové – Zjevení páně – 6. leden 

Zakončení vánočních svátků připomíná příchod mudrců od východu – Tří králů, v českých zemích 
nazývaných Kašpar, Melichar a Baltazar – do Betléma. Tři králové chodí po domech a na dveře píší 
svěcenou křídou písmena K+M+B – jedná se ovšem o zkratku latinského „Christus mansionem benedicat“ 
– Kristus žehnej tomuto domu. Na Tři krále se pekla zvláštní kynutá buchta – kruh (symbolizující 
královskou korunu) z mazancového těsta. 

Jsme u konce našeho dalšího povídání. Jednou někdo pronesl velmi moudrou myšlenku, jež by se mohla 
stát poselstvím pro letošní rok: 

„před námi jsou lepší věci než ty, které jsme nechali za námi“ 

Ivana Majerová 

předsedkyně kulturního výboru 



NAPSALI NÁM 
 

V neděli 11.12.2022 proběhlo na návsi ve Starém Sedle slavnostní rozsvícení 
vánočního stromečku a nově také betlému. Tato akce se letos konala za 

hustého sněžení. Na návsi se sešlo několik desítek lidí a za doprovodu 
vánočních koled mohli ochutnat teplý svařák, čaj a také cukroví. 
 

SDH Staré Sedlo chce tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a 
děkuje také všem sousedům, kteří přinesli pohoštění. 
 

 

Text a foto: Gabriela Švadlenová 

 

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM 

Mateřinka: 

Začátkem prosince mateřinku navštívila fotografka a 
tak mají školčata i jejich sourozenci ze školy památku s 

vánoční tématikou. V pondělí 5. prosince nás čekala 
Mikulášská nadílka s Čertem i Mikulášem.  
 

A vánoční besídka pro rodiče? Ta měla generálku 
14.12. dopoledne a děti se předvedly školákům, 
odpoledne pak následovalo představení pro rodiče.  
 

15.12. se mateřinka vydala jako každý rok ke krmelci, 

aby děti obdarovaly zvířátka ovocem a zeleninou.   
 

Škola: 

 

Podobně jako ve školce tak i u nás se zastavil Čert s Mikulášem. Besídku 
pro rodiče jsme však bohužel museli odvolat, nemocnost školáků zavinila, 
že příprava scének, básniček se nedala zvládnout, a proto jsme vše odložili 
až na leden. 
 

Ve škole jsme se konečně dočkali nové moderní tabule do třídy. Původní 
termín dodání říjen se změnil až na prosinec…..A podobně jako ve školce 
jsme vánočně zdobili třídy i stromečky a těšili se, jakýpak dáreček pro nás 
Ježíšek pod školním stromečkem zanechal. 
 

Vše nejlepší do roku 2023 všem za všechny zaměstnance školy a školky 

přeje Vladimír Doležal. 

     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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