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2/2023                    ÚNOR 2023                    14. ROČNÍK 
Periodikum vydáváno a šířeno prostřednictvím internetu! 

 
Vážení spoluobčané,  
přináším Vám souhrn kulturního dění ve Křídě za zimní období.  
 

Advent jsme začali první adventní neděli 28.11.2022. Rozsvítili jsme vánoční stromeček, zazpívali si u něj 
vánoční koledy a děti si také odnesly ozdoby na stromeček.  
 

3.12. 2022 Křídou prošel Krampus průvod s celou družinou, kde nám krampusáci předvedli i ohnivou 
show.  

 

4.2.2023 jsme mezi prvními začali s masopustním průvodem. I když masek bylo méně než ostatní roky, i 

tak se tato akce dá považovat za zdařilou. Sešla se zde spousta příjemných lidí.  

 

 

Dále nás čeká opět období plesů a dalších kulturních akcí.  
 

Velké poděkováni patří všem těm, kteří je připravují a starají se tak o kulturní dění v naši obci. 
 

Závěrem přeji, aby se splnila všechna Vaše přání.  
 

Simona Capouchová 

    předsedkyně kontrolního výboru 

 

 

 

 



SPOLEČENSKÁ  KRONIKA   

V únoru oslavili svá životní jubilea tito spoluobčané:  Všem oslavencům 

                                                  srdečně blahopřejeme!                      

 

              

 

 

   

Zdroj: Matriční úřad městyse Stádlec 

 

NAPSALI NÁM 
 

MASOPUST SLAVŇOVICE 

 

 

 

V sobotu 11.2.2023 se od 9 hodin konal 

masopust v obci Hájky a Slavňovice. Celkem se 

zúčastnilo 29 masek, nejen místních, ale i z 
okolí. Všem moc děkujeme za účast. Zároveň 
moc děkujeme kapele, která udělala krásnou 
atmosféru. Akce se podařila a zakončila se 
posezením s kapelou v místním sále. 
 

 

 

DĚTSKÝ KARNEVAL SLAVŇOVICE 

V sobotu dne 18.2.2023 se od 13 hodin konal ve Slavňovicích dětský karneval. 

Celkem se zúčastnilo 40 masek, děti si užili spousty her, zábavy, měli připravené občerstvení a bohatou 
tombolu. Všem děkujeme za velkou účast.  

Zároveň moc děkujeme sponzorům, bez 

kterých by se tato akce neuskutečnila. 

Poděkování patří – Městysu Stádlec, 
Zemědělské družstvo Opařany, VOPSS Řepeč, 
JUMP Aréna Tábor, Křída Stádlecký perník, 
Bazény Kreidl, MICRO-EPSILON Bechyně, 
Efaflex Olší, MA-DONA Tábor, Mountfield Písek, 
Autodoprava Vitman Jistebnice, Šonka Martin, 
Ťoupalová Marie Řepeč, SOKOL Stádlec, Zbyněk 
Kodad a Stanislav Grela, SDH Slavňovice a 
ostatní sponzoři.  

Zároveň moc děkujeme paní Katce Kovaříkové 
za upečení nádherných dortů do tomboly, na 
které se děti vždy moc těší.                                                               

                                                                                                                                                  Text a foto: Olina Hořejší 

 

❖ Pavel Klasna z Křídy   64 let 

❖ Josef Vančura ze Stádlce   88 let 

❖ Elena Pincová ze Stádlce  79 let 

❖ Jiřina Řezáčová z Křídy 74 let 



ŠIPKAŘSKÝ PLES 

V únoru jako každý rok pořádají šipkaři svůj ples. Letos vycházel termín na 18.února a oproti předchozím 
rokům se pyšnil hojnou účastí. 
Součástí večera bylo i překvapení pro stádlecký „A“ tým. Hráči 
dostali od šipkařských žen mikiny s mašinkou a logem DC 
Lokomotiva Stádlec. Budou nás tak moci ve druhé lize slušivě 
reprezentovat. Překvapení se podařilo dobře utajit, a tak se kluci 

kromě organizace plesu dočkali i drobného zpestření. Zároveň jim 

pak veřejně vyjádřila poděkování za podporu a rady kapitánka 
druhého týmu Katka Papoušková. 
Šipkaři letos připravili opravdu bohatou tombolu. K tanci hrála 
kapela Evergreenband. Na příští rok je již objednána kapela nová, 
která má skvělé ohlasy a oproti této hraje s plnou aparaturou a ve 

čtyřech lidech. 
Doufáme, že nám zachováte přízeň a příští rok se sejdeme opět ve 
stejném počtu.                                                                                                                     

Foto a text: Jana Vilímová 

 

OBNOVA CESTY OD SV. VOJTĚCHA K RYBNÍKU ZÁVIST 

Zahrádkáři Stádlec zorganizovali brigádu za účelem obnovy, tedy odstranění křoví a náletových dřevin na 
cestě od Sv. Vojtěcha směrem na hráz rybníka Závist. Do akce se dobrovolně zapojili nejen lidé z řad 
zahrádkářů, ale také členi dalších spolků a občanů městyse. Akce byla rozdělena na dvě etapy, první 
brigáda se konala 29.1.2023, kdy se podařilo vyčistit polovinu cesty. Druhá etapa na zprůchodnění zbylé 
části cesty proběhla 12.2.2023. Vyřezané křoví bylo částečně spáleno, ale převážná část byla rozdrcena na 

štěpku za pomoci Petra Fuky, který zdarma pro tuto činnost zapůjčil pojízdný štěpkovač.  Po náročné práci 
přišlo vhod i občerstvení, jenž bylo pro všechny pracující zajištěno. 

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří 
se do této akce zapojili (Jaroslav Pecka, Pavel 

Kovařík, Petr Kyrian, Petr Fuka, Pavel 
Kosobud, Jiří Süsmilich, Zdeněk Pavlát, Jan 

Kolečko, Miroslav Neufus, Irena 

Süsmilichová, Veronika Süsmilichová, 
František Andráš, Tomáš Kovařík, Miloslav 

Jírovec st., Miloslav Jírovec ml.). Doufám, že 
jsem nikoho neopomenul. 

Poděkování také patří Zemědělskému 

družstvu Opařany, které jakmile to počasí 
dovolí, zdarma zajistí srovnání terénu za 
pomoci manipulátoru.                                                                                                Text a foto: Miloslav Jírovec
  

MASOPUST VE STÁDLCI  

Dne 25.2.2023 proběhl tradiční masopustní průvod ve Stádlci za podpory maškar z Milevska a okolí. I přes 
nepříznivé počasí se nakonec sešlo 40 masek, které prošly celým městysem. 

Ještě před zahájením průvodu se rej 
masek sešel u řeky Lužnice, kde se 

společně všichni vyfotili na řetězovém 
mostě. Průvod proběhl za doprovodu 
dechové kapely. Závěrečné 
občerstvení bylo zajištěno ve 
Stádlecké restauraci.  

Poděkování patří nejen všem 
zúčastněným maskám, ale i všem 
místním, kteří pro masky připravili 
vynikající občerstvení.   

Text: Jana Vilímová, foto: Martin Himl  



NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT ? 

 

❖ 18.3.2023 – PLES MĚSTYSE STÁDLEC od 19:30 hod. – Stádlecká restaurace – více informací 
v pozvánce 

 

❖ 25.3.2023 – SOUSEDSKÉ POSEZENÍ ve Slavňovicích s kapelou Pučmelouni od 20.00 hod. 

 

❖ 16.4.2023 – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „Taková normální rodinka“ od 14:00 hod. – účinkuje 
divadelní spolek Béčko Červený Újezd– Stádlecká restaurace – více informací v pozvánce.   

 

❖ Muzikálové představení NOC NA KARLŠTEJNĚ na zámku Konopiště – termín červenec 2023 – 

přesný termín bude ještě upřesněn 

 

❖ 20.5.2023 – DĚTSKÝ ZÁBAVNÝ DEN V MASKÁCH ve Stádlci – hravé odpoledne nejen pro děti 
      - více informací v příštím zpravodaji  

 

 

KULTURNÍ  POZVÁNKY 

 



 

 

MŠ A ZŠ STÁDLEC SLOVEM I OBRAZEM 

 

Mateřinka: 

V průběhu února pokračoval Klub 
předškoláků, kde se děti nad rámec 
běžné výuky připravují intenzivněji na 
vstup do ZŠ. Konal se barevný den 
fialový. 9. 2. do mateřinky zavítalo opět 
divadélko Zvoneček, protentokrát byli 
diváky i žáci z 1. a 2. třídy školy. 15.2. byl 
ve znamení karnevalu a přišli se nám 
představit i školáci a užili si i karnevalový 
rej. Na čtvrtek 23.2. jsme si pozvali z 
Písku paní od Policie ČR, která děti 
seznámila se spoustou zajímavých věcí.  

A co nás čeká v březnu? Barevný den 
zelený, příprava záhonků k pěstování, návštěva školy před zápisem do ZŠ, návštěva knihovny, akce Babička 

čte pohádku, 13.3. maňáskové divadlo, 23.3. fotografování. Naplánován je i projektový den Zpracování 
vlny od A do Z /praní, barvení, česání ../s lektorkou z Českých Budějovic. 

Škola: 

Úterky byly věnované 
pokračování plaveckého kurzu 
pro žáky 3. a 4. ročníků, které 
končí v polovině března. Ve 
čtvrtek 9. února jsme se byli 
představit v mateřince s naší 
besídkou / 2 scénky a písničky a 
podobně jako ve školce jsme 
15.2. uspořádali Karnevalový 
den. V rámci Pracovních činností 
jsme opět využili školní 
kuchyňku - 2.2. na přípravu 
lívanečků a na závěr měsíce 

24.2.jsme vařili a zdobili výtečný pudink. Svačinky to byly výborné!  



A co se dělo ještě? V rámci odpoledních klubů deskových her proběhly dva turnaje /Člověče nezlob se a 
piškvorky/ a pilně se připravujeme na školní kolo v poezii. 

A co nás čeká? 8.3. školní kolo v poezii, 13.3. maňáskové divadlo společně se školkou, 21.3. Okresní kolo v 
poezii pro vybrané žáky, 23.3. fotografování. 

Na 4. 4. vás zveme na Den Otevřených dveří v ZŠ s tímto programem: 
1. hodina /8.00-8.45/ 

1.a 2.r Robotika, ukázka programování/ 3. a 4.r Rýsování, slovní úlohy s programem DIDAKTA 

2.hodina /8.55-9.40/ 

1.a 2.r ČJ s programem DIDAKTA/ 3. a 4.r ČJ sl. druhy, pády, rody, tvorba osmisměrky 

3.hodina /10.00-40-45/ 

1.a 2.r. Matematika/ 3. a 4.r. Angličtina 

4.hodina společná hudební výchova / rytmické nástroje, zpěv písniček…/ 

5.4. nás čeká tradiční Úklid Oltyňského potoka /uvítáme i veřejnost a rodiče/ v rámci akce Ukliďme svět. 

Ve čtvrtek 6.4. jsou velikonoční prázdniny, kdy i MŠ Stádlec bude mimo provoz. 

Na 13. dubna je naplánován 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. V 
jednání jsou i projektové dny, které jsou plně hrazeny z ESF III / Evropských sociálních fondů. Dále byly 
nově pořízeny do výuky a družiny sady bubínků, tamburín, metalofon a sady menších bicích nástrojů a 
ozvučné sady laděných trubek. 

Informace k zápisu do ZŠ Stádlec: Zápisy do ZŠ (13. dubna 2023 od 15 do 17 hodin) – Pro školní rok 
2023/24 se týká zápis dětí narozených 31. 8. 2017 a starších.  

Přijato může být i dítě narozené:  
a) od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 - s doporučujícím vyjádřením ŠPZ /Školské poradenské zařízení/  
b) od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 - s doporučujícím vyjádřením ŠPZ a odborného lékaře 

S sebou k zápisu přineste:  
1) Rodný list dítěte 

2) OP zákonných zástupců – přihlášku podepisují oba! zákonní zástupci  
3) V případě žádosti o odklad také ,,Doporučující posouzení ŠPZ“ a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa.  

Přihláška bude k dispozici od 13.3. v MŠ a ke stažení na webu školy. Pro zápis není účast dítěte povinná. 

                                                                                                                  Foto a text: Vladimír Doležal, Pavlína Véle 

POJDMĚ SI PŘIPOMENOUT BŘEZNOVÉ LIDOVÉ PRANOSTIKY 
 

Generace dávno, předávno před námi, ještě v předkřesťanských dobách, jej vnímaly jako měsíc 
vítající příchod jara a symbolizující probouzení se přírody po dlouhém a lenivém období. 

 

BŘEZEN je ve znamení prvního jarního dne, 
jarní rovnodennosti, a hlavně časem 
předvelikonočního půstu, který se táhne 
celým měsícem. 
 

Jak to tedy bylo o Velikonocích? 

Velikonoční svátky slaví lidé věřící i nevěřící a 
každý jimi vítá a uctívá to, co uzná za vhodné. 
Někdo významnou událost z historie svého 
národa, jiný zázrak, další přicházející jaro a v 
něm věčný koloběh života. Původ Velikonoc 

sahá daleko před vznik křesťanství. Na 



pohanské zvyky postupně navázalo židovství. Ve stejném období slaví křesťané Ježíšovo zmrtvýchvstání. 
Pohanské oslavy Období Velikonoc je tradičně svázáno s příchodem jara a obděláváním půd. 
 

 

Prožíváme svatý, pašijový týden, tedy poslední týden těsně před Velikonocemi, ve kterém si nejvíce 
připomínáme, co všechno se stalo před Ježíšovým vzkříšením. Některé dny tohoto týdne mají své zvláštní 
jméno. 
 

Květná neděle 

Připomínáme si příjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a oslavovali. Brzy nato začalo jeho velké 
trápení, byl zatčen a ukřižován. Dodnes se v kostele čtou nebo zpívají pašije – vyprávění o Ježíšově utrpení 
a smrti. V tomto týdnu mládež chodívá s řehtačkami a hrkačkami, které svým zvukem nahrazují zvonění 
zvonů, jež podle víry odletěly do Říma, a proto nezvoní. 
 

Pondělí 
Podle lidové tradice se nazývá také Modré nebo Žluté. Naši předkové začínali jarní úklid. 
 

 

Šedivé úterý 

Dřív se ten den hodně uklízelo a vymetaly pavučiny. 
 

Popeleční, sazometná středa 

Připomíná Jidášovu zradu, tedy škaredý skutek. Sazometná proto, že se v ten den vymetaly saze z komína. 
Středa je jedním ze dvou dnů nejpřísnějšího půstu v roce. Mimo dnešního dne, kdy postní období začíná, 
připadá nejtvrdší půst na Velký pátek, kterým naopak postní období končí a přichází Velikonoce. Na 

Popeleční středu uděluje kněz věřícím popelec – znamení kříže na čelo, které je zhotoveno z popela ze 
spálených kočiček posvěcených na Květnou neděli předešlého roku. Ten, kdo se v tento den škaredí a 
mračí, se bude mračit po všechny středy v roce. 
 

Zelený čtvrtek 

Večerem tohoto dne vstupujeme do velikonoční doby a připomínáme si především Ježíšovu poslední 
večeři s učedníky. Také si připomínáme Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zatčení poté, co 
ho Jidáš zradil. V kostele zaznívají naposledy zvony „odlétající do Říma“. Pak umlknou až do Bílé soboty. 
Mnohde existovala pověra, že když naposledy zvoní na Zelený čtvrtek zvon, má člověk cinkat penězi, aby 
se ho držely. Pečou se jidáše – zvláštně tvarované obřadní pečivo z kynutého těsta, v jiných rodinách je 
zvykem jíst špenát či pokrmy vylepšené kopřivami. A „zelené“ tradice využívají i některé pivovary, které 
každoročně připravují zelené pivo. 
 

Velký pátek 

Je to den, kdy si připomínáme 
Ježíšovo utrpení a ukřižování. 
Myslíme na to, že to vše podstoupil 
kvůli nám, chtěl tak za nás vytrpět to, 
co bychom sami museli vytrpět jako 
důsledek našeho špatného a zlého 
jednání. Proto se křesťané v tento 
den modlí křížovou cestu. Také 
obřady v kostele se liší od všech po 
celý zbytek roku. Znovu čteme příběh 
pašijí. Také uctíváme kříž, poklekáme 
před ním a děkujeme Ježíši za to, co 
pro nás udělal. Je to den přísného 
půstu, nejíme maso. S Velkým pátkem je také spojená víra v magickou sílu země a zázraky, které se toho 
dne dějí. Podle lidových tradic se na Velký pátek otevírala země, aby na krátkou dobu odhalila ukryté 
poklady. Proto se v tento den nesmělo hýbat zemí, neprováděly se žádné práce na poli. Večer bylo v 
lesích, u zřícenin hradů a na dalších opuštěných místech vidět hledače pokladů. 
 

Bílá sobota 

To je den velkého ticha a posledním dnem čtyřicetidenního půstu. Vzpomínáme na to, jak těžké to muselo 
být pro Ježíšovy učedníky a přátele, když byl Ježíš ukřižován. Museli být smutní, doufali, že je Ježíš ten, 
který má zachránit svět, je Bůh. A najednou leží v hrobě a jeho přátelé mají strach, že tím jeho příběh 
končí, lidé se přicházeli pomodlit na místo, které připomínalo Ježíšův hrob. Do dnešního dne se uchoval 
zvyk nosit do kostela svíce, které se posvěcují připálením od posvěceného velikonočního paškálu. Až když 



večer zapadne slunce, začínáme slavit vigilii, slavnost Ježíšova vzkříšení. Scházíme se venku před kostelem, 
kde kněz posvětí oheň, od kterého si pak všichni zapálíme svíčky „pálení Jidáše“. To Pán Ježíš je naším 
světlem, a tak jako světlo svíčky, i On se rozdává nám všem. V mnohých rodinách se lidé setkávají u 
slavnostní večeře podobné té štědrovečerní, s tradičními jídly, které uchovávají jako rodinnou památku. 
Už večer se opět rozeznívají v kostelích zvony a přicházejí oslavy Velikonoční vigilie, což je noc ze soboty 

na neděli, kdy vstal Ježíš z hrobu. 
 

Neděle, Boží hod velikonoční 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Ježíš vstal z mrtvých za svítání v neděli a je to tedy pro křesťany ten 

nejslavnější den v roce. Ježíš zvítězil nad smrtí, a tak i my doufáme, že s Jeho pomocí jednou vstaneme z 
mrtvých. Proto se křesťané začali v neděli scházet k oslavě zmrtvýchvstání a každá neděle je takovou 

malou připomínkou Velikonoc. Na Boží hod velikonoční se při mši světily tradiční velikonoční pokrmy, 
které hospodyně připravili. Zpravidla již na Bílou sobotu upekly tradiční velikonoční pečivo – beránka a 
mazanec. Dále se do košíku přidával chléb, vajíčka nebo víno. Vše se odneslo do kostela, kde pokrm farář 
posvětil. Hospodáři odnášeli část posvěcených pokrmů hospodářským zvířatům, na pole a louky a také 
kousek vhodili do studny. V tento den muži pletli tradiční pomlázky z vrbového proutí, ženy chystali krásně 
barevná velikonoční vajíčka jako výsluhu pro koledníky. Nedělí definitivně končilo předvelikonoční postní 
období. Všichni se mohli dosyta najíst i do té doby zapovězených pokrmů, jakými bylo maso, mléčné 
výrobky nebo slavnostní sladké pečivo. 
 

Pondělí velikonoční 
Velikonoční pondělí je dnem uvolnění a veselí, oslavou nového života. Jedná se o svátek, který souvisí jak s 
křesťanskou tradicí zmrtvýchvstání Krista, tak i s pohanskými tradicemi přechodu zimy v jaro. Chlapci 
chodí šlehat dívky s pomlázkou zdobenou pentlemi, které přenášejí životadárné mízy stromů do těla 
člověka, aby byly po celý následující rok zdravé a veselé. Mrskání pomlázkou je českou a slovenskou 

raritou, kterou jinde ve světě nenajdete. Bylo také zvykem, že děvčata vázala chlapcům na pomlázku 
pentličky a podle barev pentliček mohli chlapci poznat, jaké city k nim dívky chovají. Červená znamenala 

lásku, modrá naději, žlutá odmítnutí, zelená sympatie. To je podobné jako u darovaných vajíček. Za 
odměnu dostávají chlapci od děvčat malovaná vajíčka neboli kraslice. V některých regionech bylo zvykem, 

že dívky polévaly chlapce vodou, aby byli svěží, nebo v úterý chodila na oplátku s pomlázkou děvčata. 
Malovaná vejce připravují ženy a děvčata, a to už od Bílé soboty. Vejce jsou symbolem nového života a 
zrození, a proto jsou na Velikonoční pondělí tím hlavním darem. Mezi obvyklé dekory vajec patří hlavně 
jarní květinové či zvířecí motivy. K tvorbě motivů se dříve používal hlavně vosk, sláma nebo se vejce 
vyškrabávala. V některých regionech chlapci šlehali děvčata hned ráno, když šla do kostela, někde zase 
docházelo k odvetné koledě a děvčata chodila koledovat v úterý. 
 

Pár přísloví na závěr 

Březen – za kamna vlezem.  

Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.  
V březnu vítr břízy fouká.  
V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest.  
Březnové slunce má krátké ruce. Lépe od hada býti uštknut než v březnu od slunce ohřát.… 

 

Dědečkové a babičky se řídili počasím, nám se toho moc změnilo, ale i tak je v nich ukryto 
mnoho moudrosti a zároveň i poetiky starých časů. 

 

Ivana Majerová 

předsedkyně kulturního výboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty na úřad městyse a příspěvky na web: obec.stadlec@seznam.cz, info@stadlec.eu, tel. 380 123 991 

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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