KRONIK A
městyse Stádlec - rok 2015
I. MĚSTYS STÁDLEC
Začátkem roku se chci zmínit o tom, že městys Stádlec se snaží poskytovat své služby
všem generacím občanů. Pro děti zřizuje MŠ a školu, všichni občané si mohou přijít zacvičit
do posilovny, pořádá zájezdy do divadel, zábavy a plesy pro tancechtivé, pro starší generaci
pak pravidelná setkání s bohatým programem a občerstvením, štědře podporuje spolky
a sdružení v našich obcích.
Samozřejmostí je servis občanům při likvidaci odpadů, vyvážení kalů z jímek apod.
Věřím, že občané též zaznamenali zrušení místních poplatků za odpady a za psy.
Je ale třeba připomenout záležitosti, které s tímto tématem také souvisejí. Bohužel jsou zde
lidé, které nabídek městyse využívají, ale je jim zatěžko přispět svým podílem. A tím není
myšlen jen příspěvek finanční. Je to například přezírání našeho matričního úřadu při uzavírání
manželství nebo bojkotování naší krásné školy. Jen letos mohlo být devět prvňáčků,
v loňském roce a předloni ještě více. Škola mohla být plná, příspěvky od kraje by plně
pokryly její provoz a prostředky z pokladny městyse mohly jít např. na lyžařský kurz žáků,
školu v přírodě a jiné atraktivní programy, jaké jiné školy nenabízejí.
Pokud nechceme, aby mladí lidé odsud odcházeli jinam ( k 31.12.2007 byl počet obyvatel
616 a k 31.12.2014 už jen 566, což představuje úbytek 50 obyvatel v průběhu pouhých 7 let ),
musíme proto něco udělat. Tím nemyslím jen úřad nebo starostu, ale myslím tím všechny
občany v našich obcích, kteří mohou přispět svými rozhodnutími, jejichž důsledky dopadají
na městys.
Jistě nikdo nechce, aby se postupem času z našich obcí staly víkendové osady. Takový
scénář si snad nikdo z nás nepřeje.
Připomínám některé akce, které se udály v naší sloučené obci:
V sobotu 4. května pořádal městys Stádlec Velikonoční zábavu v hospodě U Kyrianů. V ceně
symbolického vstupného bylo občerstvení a vstupenky byly slosovatelné. Výherci si odnesli
velké pomlázky.
Poslední den v dubnu byl ve znamení stavění májí. V každé z našich obcí se tato akce
uskutečnila. Tentokrát se podařilo uhlídat májku i ve Starém Sedle, která je nyní ozdobou
tamní návsi.
Ve středu 29. dubna se konalo zasedání zastupitelstva městyse Stádlec. Zastupitelé mimo
jiné vzali na vědomí informaci o postupu proti podvodníkům, kteří užívají kanalizaci, ale
neplatí za ni.
V pátek 5. června připravil městys Stádlec pro občany hudební odpoledně. Vystoupilo
DUO PIŇAKOLÁDA.
Následující sobotu 13. června se konal zájezd do ZOO Praha.
Úpravou webové diskuse – pro zájemce o dění v našich obcích, byla upravena webová
diskuze na webu městyse a to tak, že lze připojit až tři fotografie o velikosti až 1MB a ve
formátu např. JPG. Pokud uvidíte nějakou událost, která Vás potěšila nebo naopak pobouřila,
můžete ji vyfotit a tak se se svým názorem či pocitem podělit s ostatními občany a
návštěvníky webu.

První červencový prodloužený víkend byl ve Stádlci ve znamení připomenutí významných
výročí.
4.7. jsme vzpomněli 70. výročí osvobození. Na náměstí koncertoval Swing Band Tábor, na
hřišti zorganizovali sportovci již 12. ročník memoriálu Josefa Slunečka a večer opět na
náměstí vyhrávala kapela Kontušovka staropražské písničky.
Neděle 5.7. patřila 40. výročí znovuzprovoznění řetězového mostu přes řeku Lužnicí.
Představena byla publikace o mostu a odpoledne vyhrávala jihočeská kapela Keramička.
Zpestřením dne bylo natáčení České televize, která zde sbírala materiál na další díl z cyklu
Toulavá kamera, který bude věnován právě řetězovému mostu.
V sobotu 18.7. se na hřišti Sokola Stádlce pořádal „Stádlecký nohejbalový Wimbledon“.
Čtyři tříčlenná družstva sehrála své zápasy.
V průběhu července a srpna byly zrealizovány dvě „ dotační“ stavby. Jednou z nich byla
rekonstrukce kaple Kalvárie na Sádkách. Na její rekonstrukci přispěl Jihočeský kraj částkou
45 000,-Kč. Celá stavba byla realizována místními řemeslníky (pan Jaroslav Pecka – zednické
práce a pan Lukáš Pecka – pokrývačské práce) podle podkladů, které se podařilo získat od
pamětníků. Jen dřevěná vrata byla nahrazena mříží, to aby každý viděl, co kaple ukrývá a
nikdo neměl potřebu dveře násilím otevřít. Pan starosta Ing. Kelich věří, že současná podoba
kaple, která byla postavena z iniciativy Jana a Karla rcholov z Feldegu roku 1877 odpovídá
jejímu původnímu vzhledu.
Druhou stavbou, která byla spolufinancována z prostředků Jihočeského kraje, je přístavba
WC u hasičské zbrojnice ve Křídě. Zde kraj přispěl částkou 150 000,- Kč. Termín kolaudace
byl stanoven na 14. září 2015, tak věříme, že přístavba co nevidět začne sloužit svému účelu.
Poslední srpnový pátek 28.8. patřil promítání filmu „Pohádkář“ ve Stromovce ve Stádlci.
Tímto promítáním byla ukončena zkušební sezóna letního kina ve Stádlci.
Dále zmiňuji, že z vlastních prostředků (tedy městyse) byly obnoveny další drobné
sakrální stavby, jako je kaplička P. Marie ve Slavňovicích, kaplička sv. Vojtěcha ve Stádlci a
několik křížů a božích muk podél cest. U kapliček ( Kalvárie a sv. Vojtěch) byly
nainstalovány lavičky, aby znavený poutník měl kde usednout a rozjímat. Pevně věříme, že
se nestanou objektem nechtěného zájmu vandalů.
Snaha o zamezení vzlínání vlhkosti do stěn sálu ve Slavňovicích vedla k tomu, že byl tento
objekt odkopán, odizolován a zprovoznil se odvod dešťových vod z okolí nemohovitostí do
kanalizace. Snad se tato opatření ukážou jako účinná.
Ve Starém Sedle připravil na sobotu 19. září jezdecký klub Chadeva druhý ročník „ Dne
dětí s koňmi“.
24.10. se uskutečnil další zájezd do pražského divadla rcholov, tentokrát na muzikál
Antonnietta, královna Francie. Městys Stádlec již několik let zabezpečuje pro občany
zvýhodněné vstupné do pražských divadel a to formou úhrady jedné vstupenky, ke které je
druhá zdarma. Dopravu hradí městys. Věříme a ohlasy občanů to potvrzují, že se tímto
způsoben stává kultura pro naše občany dostupnější.
V pátek 20.11. proběhlo ve Stádlecké hospodě tradiční setkání se seniory. Pozvání přijalo
téměř 70 hostů, pro které bylo připraveno pohoštění a hudební vystoupení „ Nové lidověnky“.
První adventní neděli 29.11. byl ve Stádlci zahájen advent. Po krátkém vystoupení
pěveckého sboru „Nuzický zvonek“ pod vedením Pavlíny Ďuriačové měli zájemci možnost
inspirace, nebo přímo zakoupení adventní výzdoby. Na závěr byl rozsvícen vánoční strom.
Účast byla i přes deštivé počasí poměrně hojná, návštěvníkům i pořadatelům ze Senior klubu
náleží za tento heroický výkon velké poděkování.
Městys Stádlec se 9. prosince poprvé připojil k celorepublikové akci regionálních deníků a
Českého rozhlasu „Česko zpívá koledy“. Na sál stádlecké hospody přišlo na 40 lidí, jejichž
pěvecké výkony podpořil svými hlasy pěvecký sbor ALELLUYA z Týna nad Vltavou.
Společně se nám podařilo vykouzlit nádhernou sváteční atmosféru.

Společenská kronika
V sobotu 12.6. oslavili 50 let společné cesty životem manželé Dana a Stanislav Fukovi ze
Slavňovic. Přejeme ještě hodně společně strávených let.
29.března se do naší obce narodil David Nesiba, kterého předsedkyně sociálního výboru
paní Švadlenová 27.června přivítala mezi občany městyse Stádlec.
Také v měsíci červnu jsme zaznamenali přírůstek do obce. Dne 4.června se paní Daně
Vrchotové narodila dcera Karolína.
Dne 30.července 2015 se manželům Klasnovým z Křídy narodil syn Tomáš.
A dne 4.srpna 2015 se manželům Kafkovým ze Sítin narodila dcera Julie.
Dalším občánkem narozeným 4.srpna 2015 je Sofie Kociánová ze Stádlce.
Všem novým občánkům přejeme dlouhý, spokojený a úspěšný život.
V sobotu 11.7. starosta Ing. Milan Kelich uvedl do stavu manželského slečnu Kateřinu
Cvachovou a pana Davida Průšu, oba ze Starého Sedla. Oběma novomanželům přejeme vše
nejlepší na společné cestě životem.

II. SPOLKY A SDRUŽENÍ
SDH Stádlec, Slavňovice a Křída
Měsíc leden byl tradičně ve znamení výročních schůzí SDH.
V pátek 2.1. hodnotili svou činnost hasiči v Křídě a v sobotu 3.1. pak hasiči ve Stádlci, kde
za vedení městyse přišel mezi hasiče člen zastupitelstva pan Jiří Süsmilich.
Poslední lednovou sobotu se konal „ Hasičský bál“, který již dlouhodobě pořádají sbory
dobrovolných hasičů Stádlec a Slavňovice. Skupina MIX navodila dobrou atmosféru
a všichni, kteří přišli podpořit hasiče se dobře bavili.
V únoru SDH Křída zorganizoval již podruhé masopustní průvod masek ve Křídě.
První a co do počtu masek i úspěšný masopustní průvod prošel po dlouhé době také
Slavňovicemi. Jsme velmi rádi, že se tato tradice v našich obcích oživila. Toto potvrdil i
stádlecký masopust, který se konal již popáté, a to tradičně za hudebního doprovodu kapely
pana Míry Čížka a ve spolupráci s Milevskými maškarami. Letos se sešel rekordní počet
masek, který čítal na 70 dospělých a hejno dětí. Počasí vyšlo na jedničku, maškary byly všude
vřele uvítány a pohoštěny. Poté, co prošel celou vsí, se průvod masek přesunul do stádlecké
hospody, kde se při muzice pokračovalo v zábavě až do pozdních večerních hodin.
V sobotu 14.března se ve Stádlci konal dětský karneval. Sál místní hospody obsadily
čarodějnice, princezny, piráti i draci. K vidění bylo spousta krásných masek na větších i úplně
malinkatých dětech. Dětí bylo na sedm desítek a o jejich zábavu se tradičně staral klaun
Bumbác. Hasiči poděkovali všem sponzorům a těší se na další akci.
Velmi vydařenou akcí byl ve Slavňovicích – Sousedský bál, který se konal v sobotu
21.března 2015. Tentokrát byl pod patronací tamních hasičů. Místní ženy – hasičky se
pochlubily napečenými koláčky, řezy a jiným pečivem, které bylo opravdu skvělé a ke kávě
přišlo vhod. Ale i k pivu bylo co zajíst (ostatně jak je ve Slavňovicích samozřejmostí).
Při SDH Slavňovice vzniklo dětské družstvo, které úspěšně trénuje. V sobotu 25.4.2015
proběhla brigáda v ZD Opařany, kde hasiči vybírali kamení z pole. Touto činností shánějí
peníze na svou činnost. Nezbývá než si přát, aby hasičům počáteční nadšení vydrželo.
30.května se konal ve Křídě na návsi pravidelný sraz motorek.
Poslední červnovou sobotu proběhla na stádleckém náměstí hasičská soutěž v požárním
útoku „O pohár starosty“. Letos se soutěže zúčastnilo 8 družstev mužů, 4 družstva žen a 4
družstva dětí. Muži obsadili 2.pozici, ženy pak 4. Největší uznání zaslouží obě družstva dětí,
ze Stádlce a Slavňovic a jejich trenéři, kteří se jim obětavě věnují.
V srpnu ve Slavňovicích připravili hasiči tradiční akci letos nazvanou „Letní noc
s kapelou“. K tanci a poslechu hrála kapela Kocouři. Připraveno bylo i občerstvení.

Hasiči ze Stádlce se v sobotu 22.8. účastnili hasičské soutěže v Dobronicích. Soutěž byla
pojata velmi pohodově a vtipně. Skládala se ze 3 disciplín, jejich časy se sčítaly dohromady.
Jako první byla zábavná štafeta, druhá hod startérem (ženy alternátorem) a na závěr požární
útok. Celkově stádlečtí obsadili druhé místo.
V sobotu 29.8. proběhlo ve Stádlci „Loučení s prázdninami“. Tato akce je tradičně
pořádána místními hasiči v podobě rybářských závodů pro děti i dospělé. Letošní velmi pěkné
počasí přilákalo spoustu účastníků. V dětské i dospělácké kategorii bylo shodně 30
soutěžících.
O občerstvení bylo skvěle postaráno a děti si mohly zdarma pochutnat na zmrzlině i párku
v rohlíku. Pro každé z dětí byla připravena cena a ty nejhodnotnější si odnesli vítězové:
1.místo – Pavel Hána, 2.místo – Jakub Hána, 3.místo – Anežka Vlčková.
U dospělých: 1.místo – Jan Čížek, 2.místo – Jiří Hladík a shodně i Rudolf Hána, 3.místo –
Milan Petr.
Hasiči poděkovali všem, kteří se na úspěchu akce podíleli a příští rok opět Petrův zdar!
4.září připravili ve Křídě tamní hasiči pro děti „Pohádkový les“. Sešlo se velké množství
dětí a dle ohlasů soudě, jednalo se o velmi vydařenou taškařici.
O víkendu 19.-20.září proběhla ve Stádlci tradiční Mariánská pouť. Místní hasiči
zorganizovali pouťovou zábavu, na které hrála kapela RED MOUSE. Už od soboty byly
dětem k dispozici pouťové atrakce pana Navrátila.
Sobota 7.11. patřila ve Slavňovicích svatomartinským hodům. Jako vždy měli organizátoři
vše dokonale zajištěno (jídlo, tombolu, dobrou náladu). O svérázný hudební doprovod se po
celý večer starali Vojta s Pepíkem.
V sobotu 12.prosince se ve Stádlecké hospodě uskutečnila vánoční besídka, kterou si
připravili mladí hasičí ze Stádlce. Besídky se zúčastnilo 60 dětí a každé z nich si odneslo
balíček dobrot, které dětem poskytli sponzoři, kterým tímto velmi děkujeme. Po krátkém
hudebním úvodu, který připravili Honzík Kovařík a Kája Jírovcová, sehrály děti pohádku „O
dvanácti měsíčkách“. V pohádce účinkovalo 17 mladých hasičů. Pohádka se jim velmi
povedla a sklidili velký potlesk. Po pohádce následoval tradiční Vánoční trh s výrobky dětí.
Jednota Tábor zprostředkovala již tradičně pro děti loutkové divadlo. Celá besídka
vyvrcholila dětskou diskotékou.
V neděli 20.prosince se již po čtvrté „lovil“ Slavňovický rybník. Jako každoročně si
organizátoři dali spoustu práce s přípravou této akce. Jako bonus si pak každý, kdo si
objednal, mohl odnést kapra nebo amura na štědrovečerní stůl. Zaplněný prostor před
zbrojnicí svědčí nejen o tom, že bylo napečeno, nasmaženo a navařeno a plný výčep, ale že si
lidé cestu do Slavňovic opět našli.

TJ SOKOL STÁDLEC
Fotbalový rok 2015 začal 31.1., kdy se hráči sešli na první přípravu. Postupně do konce
jara se připravovali a poté nastoupili do soutěže. Celkově jsme skončili druzí!
20.6. jsme dělali dětský den a opět nám nepřálo počasí, ale děti stejně přišly a měli jsme
pro ně dokonce i nafukovací hrad.
4.7. byl 12 ročník memoriálu J. Slunečka, vítěz dorost Bechyně, my jsme skončili 3.
30.6. musíme mít na hřišti vedený internet kvůli online vedení zápasu o utkání.
Od léta 2015 se naši hráči Kodad Jan a Kouba Vítězslav starají o mladé fotbalisty. Ti 2x
týdně trénují a navíc jsme 29.9. na našem hřišti pořádali akci krajského fotbalového srazu a
náboru se zúčastnily děti ze Základních škol – Bechyně, Opařany a Stádlec, celkem přišlo
více než 100 dětí.
V podzimní části muži rozehráli velice dobře svou mistrovskou část a po podzimu byli
druzí. Mladí pokračovali přes podzim a na zimu se přestěhovali do Opařanské tělocvičny.

Na každoroční hudební festival PašaFest tentokrát přišel rekordní počet návštěvníků a
počasí také vyšlo. Největším zážitkem pro účastníky bylo vystoupení kapely The TapTap
z Jedličkova ústavu v Praze, jenž dostali také od pořadatele celý výtěžek ze vstupu. Jednalo se
o částku 66.600,-Kč.!
PašaFest se konal 14.8. – 16.8.
Další pořádané akce:
Stolní tenis 2015 – Turnaj se konal 8.5.2015. V pátek 8.května se konal turnaj ve stolním
tenise. Účast byla příjemným překvapením, i když to ze začátku nevypadalo moc slibně.
Začátek měl byt ve 13:00 a pro jistotu se začalo ve 14:00, tak hráčů nakonec bylo 16!
Samozřejmě se přišlo pár občanů na turnaj pouze podívat. Na hřišti tento den mohlo být něco
okolo 25 lidí. Jak jste si mohli všimnout, počasí nám parádně vyšlo. Nejen že bylo krásné
počasí, ale také nebyl vítr, což považuji za nejdůležitější. Díky panu Paříkovi jsme měli
k dispozici stan, který splnil svůj účel na 100%. Ve spojení s parketami vznikl velmi
komfortní hrací prostor. Hrálo se tedy na 2 stoly. Takže turnaj plynule probíhal. Poslední
zápas mohl být něco okolo 17:00 hodiny. Výsledky: 1.místo – Patrik Andráš, 2.místo –
Dominik Mareš, 3.místo – Jan Šnek (Opařany). Součástí ocenění byly poháry a diplomy. Po
celou dobu turnaje probíhala velmi přátelská a odlehčená atmosféra.
Nohejbal 2015 – Turnaj se konal 18.7.2015. V sobotu 18.7. se na hřišti Sokola Stádlec
pořádal „Stádlecký nohejbalový Wimbledon“. Opět v úmorném vedru sehrála čtyři tříčlenná
družstva své zápasy. Přesto si všichni zúčastnění pochvalovali příjemně strávené odpoledne
při sportu a pohodě.
V pátek 8.května se konal turnaj ve stolním tenise. Překvapivě se sešlo 16 hráčů. Díky
panu Paříkovi měli hráči k dispozici stan, který splnil svůj účel na 100%. Ve spojení
s parketami vznikl velmi komfortní hrací prostor. Hrálo se tedy na 2 stoly. Turnaj tedy
plynule probíhal.
Výsledky : 1.místo – Patrik Andráš, 2.místo – Dominik Mareš, 3.místo – Jan Šnek (z
Opařan).
Součástí ocenění byly poháry a diplomy.
V sobotu 23.května zorganizoval pan Zdeněk Pařík brigádu na úklid hřiště a jeho okolí.
Záměrem brigády bylo připravit sportovní areál na blížící se dětský den a celou letní sezonu.
Poděkování patřilo všem, kteří přišli a pomohli.
Sokolové připravili na sobotu 20.června oslavy dne dětí, a ve večerních hodinách zábavu.
O víkendu 14.8. – 16.8. se konal každoroční hudební festival „Paša Fest“ na hřišti pod
Hájky, na který přišlo 991 platících návštěvníků. Největším zážitkem pro účastníky bylo
vystoupení kapely „The TapTap“ z Jedličkova ústavu v Praze, kterým byla pořadateli předána
celková částka ze vstupu a to 66 600,-Kč.
V sobotu 22.8. se konala další tradiční akce neodmyslitelně spjatá s končícím létem a to
pochod kolem Lužnice. Tuto akci má pod patronátem TJ Sokol Stádlec.

Klub šipkařů DC Lokomotiva Stádlec
V sobotu 14.2. proběhl také již 7.ples šipkařů. O dobrou náladu se postarala skupina
STATIC. Šipkaři měli vše dokonale zorganizované, připraveny byly hodnotné ceny. Pouze
účast na této akci je slabší, přestože šipkařské plesy bývají velmi pohodové.
28.3. pořádali šipkaři odpoledne plné her a soutěží s velikonoční tématikou. Zasoutěžit si
přišlo 22 dětí se svými rodiči, ale i prarodiči. Odpoledne bylo velmi vydařené a přes prvotní
ostych se do zábavného koulení „neposedných vajíček“ zapojili i dospěláci. Každé z dětí si za
svou snahu odneslo odměnu a bylo vyhlášeno spoustu výherců jednotlivých disciplín v dětské
i dospělácké kategorii. Šipkaři poděkovali všem účastníkům za příjemné odpoledne, paní
Podsedníkové a Květinářství Slunečnice (pí. Süsmilichové) za nádherné výrobky
v doprovodném trhu, panu Kosobudovi za názornou ukázku pletení pomlázky a i všem
ostatním, kteří se podíleli organizačně.

V sobotu 16.5. pořádali šipkaři tradiční šipkový turnaj. Na tento turnaj dorazilo ke dvacítce
účastníků. Atmosféra skvělá a prasátko opět vynikající. Z domácích hráčů se na stupních
vítězů umístil na druhém místě Pavel Kosobud a na třetím Zdeněk Pavlát. Ve druhé skupině
pak 1.místo obsadil Vlastimil Fara, 2.místo Jana Vilímová a 3.místo Luboš Zeman.
Gratulujeme!
6.6.2015 si stádlečtí šipkaři převzali v Hrdějovicích u Českých Budějovic pohár za 3.místo
a udělali tak tečku za letošní sezónou. Sezóna to byla velmi úspěšná, především první
polovina, kdy prohráli pouze jeden zápas. Až do posledního zápasu bylo vše otevřené a první
3 týdny v tabulce skončily shodně s 26 body. Naši šipkaři byly třetí pouze na skóre a
vzájemné zápasy.
Věříme tedy, že i příští rok se bude šipkařům dařit a dočkáme se podobných výsledků.
V neděli 11.10. zahájili sezonu naši šipkaři domácím zápasem proti Spitfire Sezimovo
Ústí. Zápas skončil remízou. V následujícím zápasu bohužel podlehli silnějšímu soupeři,
kterým byl DC Skeleton Pelhřimov.
Štěstí se na naše šipkaře opět usmálo první listopadovou neděli, kdy porazili na domácí
půdě tým ze Sezimova Ústí 10:8.
V sobotu 19.prosince se v Hospodě u Kyriánů konal tradiční vánoční turnaj v šipkách.
Opět byla hojná účast v obou kategoriích. Profesionálů bylo 32 a amatérů 20. Mezi
profesionály se z domácích v silné konkurenci nikdo neprosadil, ale 2.místo v kategorii
amatérů obsadil Karel Čížek, kterému gratulujeme! Nechybělo občerstvení v podobě polévky,
ovaru, pečeného prasátka, ke kávě vánočka, cukroví či makovec.
Český svaz včelařů, základní organizace Stádlec
Předseda ZO ČSV pan Jiří Hladík
Jednatel pan Jiří Süsmilich
Pokladník pan Ing. Milan Kelich
V současné době v ZO ČSV Stádlec včelaří 23 členů, kteří obhospodařují 194 včelstev.
V letošním roce členská chůze zvolila předsedou ZO ČSV ve Stádlci pana Jiřího Hladíka
ze Stádlce.
Další změnou v letošním roce bylo vydání Městským soudem v Praze v souladu se
zákonem „Registračního listu“ pobočného spolku.
Členové spolku vyprodukovali v roce 2015 – 4575 kg medu, z toho bylo vykoupeno 982
kg, vosku 78 kg, matek 26. K lesu byly přesunuty 2 vozy.
V říjnu a listopadu proběhlo léčení včel fumigací, v prosinci pak léčení aerosolem.
Všechny obdržené dotace byly v plné výši členům ZO vyplaceny.
Dále byla provedena kontrola účetních dokladů a jejich zapsání v pokladním deníku.
Kontrola účetnictví byla bez závad.

Myslivecké sdružení Stádlec
Předseda pan Josef Kratochvíl
Jednatel pan Josef Volavka
Hospodář pan Josef Heřmánek
Pokladník pan Josef Hořejší
Členů MS v letošním roce 18.
Změna názvu ze sdružení na myslivecký spolek, který souvisí s novým občanským
zákoníkem, dále vstoupily v platnost nové stanovy spolku.. Pro spolky byla uzákoněna nová
povinnost a to hlášení = přehled majetku, příjmů, výdajů, dále musí být IČO – novela zákona
o účetnictví, povinnost auditu.

Členská schůze schválila nový název spolku „ Myslivecký spolek vlastníků Stádlec, dále
bylo schváleno nové sídlo spolku a to Slavňovice čp. 2 pan Josef Kratochvíl.
Dále byly vydány povolenky na odstřel holé zvěře, byly též stanoveny brigády na
dokončení pachových ohradníků, opravy posedů – případně nové. Brigádnické hodiny na
člena činí 51 hod, 2x do roka byla zorganizovaná brigáda na sběr odpadků ve spolku.
Zpráva hospodáře = odchov kachen, odlov 186 ks, dále nákup bažantů 250ks, odchov na
Bezinkách s péčí p. Veverků.
Srnčí pachové ohradníky, úhyn menší. Odlov 10 ks srnců, srny – odlov 8ks – 2ks úhyn,
srnčata 7ks úhyn. Odlov 1 danče, odlov 16 ks zajíců, lišky 24 ks, černá 64 ks.
Poslední leč byla uspořádána v Srlíně, zakončení sezóny pak ve Stádlci i s hudbou, též pro
veřejnost. Bylo poděkováno ZD a OÚ za spolupráci, rovněž členům a hostům spolku.

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Stádlec
Předseda pan Jan Štěpka
Letošní mimořádně suchý rok a tropické letní počasí neslibovaly příliš velkou úrodu
ovoce. Přesto jsme se, jako členové Zahrádkářského svazu Stádlec, připravili na blížící se
sezónu moštování o něco lépe, než bývalo zvykem.
Provedli jsme celkový úklid nejen provozní místnosti, ale i obou našich skladů a klubovny.
Dokoupili jsme 5 ks plastových 30 l konví, dlouho požadované hliníkové schůdky a doplnili
potřebné provozní a hygienické pomůcky.
A v polovině září jako vždy, začalo první moštování. U třetího zákazníka nám zkrat
motoru vyřadil z provozu drtič ovoce. Pro technickou závadu konec moštování. Zákazníci
odjížděli s pochopením domů a nebo možná jinam. Motor sloužil v provozu dlouhých 28 let.
Nechali jsme jej převinout a za týden bylo opět vše připraveno. Po hodině provozu prasklo 7,5
m dlouhé ovládací lanko hydrauliky lisu, po celé délce dovedně ukryté v trubce.
Dlouholetý člen organizace – Antonín Fuka, který má na starosti strojní zařízení
v moštárně měl jako obvykle pohotovost na telefonu. Během 10 minut se dostavil a společně
jsme zajistili provizorní chod lisu až do konce směny, aniž by si zákazníci čehokoliv všimli.
Ještě, že už neplatí ta stará přísloví. Například to: Do třetice všeho dobrého a zlého. Ono se až
do konce sezóny, to třetí nekonalo. Díky.
Našich služeb letos využilo 190 zákazníků a zpracovali jsme více ne 11 tun jablek.
Přijížděli zájemci z Tábora (11), Bechyně (20), Jistebnice (8), ale i z 26 obcí okresů Tábor a
Písek. Stádlec (50), Slavňovice (13), Opařany (12) …atd. Pro úsporu místa nebudu už 23 obcí
jmenovat. Celá řada zájemců se vracela opakovaně.
Velmi se osvědčily informace naší moštárny na webové stránce Českého zahrádkářského
svazu, kde jsme údaje podle potřeby aktualizovali. Tato prezentace nám pomohla získat téměř
20 nových zákazníků, kteří nejvíce oceňovali možnost zpracování bez nutnosti předchozího
objednání, půjčování konví k přepravě moštu, „ domácí“ prostředí moštárny s možností
sledovat výrobu moštu z vlastního ovoce, ochotu a vstřícnost personálu, neobvyklou délku
pracovní doby atd.
Věříme, že jsme svojí činností udělali dobrou reklamu nejenom naší organizaci, ale i
městysi Stádlec.
Jan Štěpka, předseda ZO ČSZ Stádlec
Zpravodaj 12/2015 6.ročník
Pan Jan Štěpka byl zvolen předsedou ZO ČSZ Stádlec za odstupujícího člena pana Ing.
Milana Kelicha a to v dubnu 2015.
Počet členů organice ZO ČSZ Stádlec 16, členové výboru: Štěpka Jan, Ing. Mrázik Juraj,
Némethová Miluše.

III. ZŠ a MŠ STÁDLEC
V letošním roce 2015 si připomínáme 250 let školství ve Stádlci – počátky se datují již od
roku 1765!!
Nynější budova školy byla uvedena do provozu na podzim roku 1938. A proto stádlecké
školství a všichni, kteří o něj v bohaté historii pečovali jako řídící, učitelé, ředitelé, provozní
zaměstnanci a starostové obcí by si zasloužili veliké poděkování.
Do druhého čtvrtstoletí přejeme škole vše nejlepší, pevné zdraví a především větší zájem
ze strany rodičů budoucích předškoláků.
Zápis do 1.ročníku Základní školy – jeden z nejdůležitějších dnů v roce, se konal 15.ledna.
Předškoláků, kteří mohli přejit z naší mateřinky do naší školy bylo celkem devět. Nakonec si
do školních lavic naší školy zamířili k zápisu dva budoucí prvňáci. K nim se přidala jedna
„přespolní“ dívka, jejíž rodiče si naši školu vybrali, protože nabízela jako jediná malý
kolektiv a individuální péči.
Před zápisem jsme přichystali pro děti pohádku o Koblížkovi, kde vstup byl zdarma pro
všechny. Divadélko Sedmiklásek z Příbrami nezklamalo a všechny diváky, včetně dospělých,
pobavilo.
Večer před zápisem se nečekaně ozvala Česká televize a její známá redaktorka, která má
na starosti jihočeský region. Chtěla si ověřit, zda máme opravdu zápis a zda by bylo možné
připravit o naší škole malou reportáž. Pan ředitel zájem o školu přivítal a tak v den zápisu
paní redaktorka potvrdila svůj příjezd. Ve škole pak strávila celkem 4 hodiny. Dopoledne i
odpoledne. Po 18 hodině pak v regionálním zpravodajství byla odvysílána krátká reportáž o
naší škole. Bohužel vyhrazený vysílací čas byl krátký a tak nedošlo na další připravené a
natočené materiály a informace.
Během jarních prázdnin, které letos připadly na druhý únorový týden, došlo na
plánovanou výměnu hlavních vchodových dveří do mateřské školy. Původní otevírání dovnitř
je z bezpečnostních důvodů změněno a nyní se tak otevírá směrem ven. A i když letošní zima
byla vcelku mírná, bylo znát, že na nových dveřích se vůbec nesráží a nenamrzá vlhkost.
Zlepšily se i tepelně izolační vlastnosti vchodu do školky.
Ředitel základní školy a mateřské školy Stádlec stanovuje ve smyslu zákona č.561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a vyhlášky č.14/2005 o předškolní vzdělávání (v posledním znění) termín pro
podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 takto:
termíny pro podáván vyplněných žádostí je v pracovní dny pondělí 11. a úterý 12.května
v budově základní školy Stádlec od 8:00 hodin do 11:00 hodin u ředitele školy. Zápis se týkal
dětí, které dosud mateřskou školu nenavštěvovaly.
Rodiče si k zápisu připravili : občanský průkaz, rodný list dítěte, potvrzení od lékaře, že je
dítě schopné nastoupit do předškolního zařízení včetně potvrzení o povinném očkování.
Zapsané děti byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 s nástupem po
dovršení 3 roku k 31.08.2015 – nejdříve však od 1.září 2015. Přijaty mohly být i děti mladší,
ale s nástupem po dovršení 3 let.
Den Země – podobně jako každý rok si žáci v základní škole i v mateřince připomněli
tento den, který připadá na 22.dubna. Letošní oslava probíhala v duchu her a soutěžních
stanovišť na trase v areálu kolem školy a školky. Školáci opět připravili úkoly pro své mladší
kamarády – třídění odpadu (plast, sklo, hliník, papír a baterie), poznávání živočichů
z obrázků, sluchová cvičení, logické úkoly – stavebnice.
Protože původní lavice mají již desítky let odslouženo, bylo rozhodnuto zakoupit nové
lavice a židličky. Obojí dorazilo již počátkem května a je výškově nastavitelné.
Zápis do mateřské školy Stádlec – bylo podáno v termínu zápisu (11. a 12.5.2015) celkem
6 žádostí o přijetí dítěte do MŠ. Tři žádosti byly ze Slavňovic, po jedné z Křídy, Stádlce a

Haškovcovy Lhoty. Protože všechny žádosti byly schváleny, mělo by ve školním roce
2015/2016 nastoupit všech šest dětí.
Od září z naší školky odejde 9 předškoláků do 1.tříd.
Nový školní rok se rozběhl od 1.září. Většina věcí je při starém a beze změn, ale přeci je
jen třeba se zmínit o několika novinkách. Hlavní akcí o prázdninách bylo malování školní
kuchyně a to včetně kanceláří a skladů. Zároveň byl natřen vstup do budovy mateřské školy –
pohledová část.
Do nového školního roku nastoupilo 6 žáků základní školy. Do mateřské školy je
přihlášeno k docházce 22 dětí. Z tohoto počtu je 6 předškoláků.
V mateřské škole se od října opět rozběhnou pro předškoláky 2 tradiční aktivity –
angličtina (Miloslava Skopcová) a flétna (Miloslava Hejná). Žáci školy se ještě rozhodují jaký
kroužek si zvolí (klávesy, šachy, rybářský kroužek …)
Setkání pracovníků školství, které se konalo k 250.výročí založení první školy ve Stádlci
(r.1765) se podle prvých ohlasů vydařilo.
27.listopadu jsme se sešli v restauraci u Kyriánů. Na 40 pracovníků MŠ, ZŠ a SOU a
zhruba 60 návštěvníků (bývalých žáků a veřejnosti) naplnilo sál. Úvodní slovo starosty
městyse a připomenutí historie současným ředitele ZŠ a MŠ Vladimírem Doležalem (na
základě podkladů kronikářky obce) doplnily vzpomínky zástupce ředitele SOU Ladislava
Hemera. Celý program doprovázela projekce dobových i současných fotografií a k dobré
náladě hrálo Klasik trio. Velký zájem byl i prohlídku ZŠ a MŠ a zámku v odpoledních
hodinách před setkáním. Velký dík za přípravu tohoto setkání patří panu Mgr. Doležalovi!
SENIOR KLUB STÁDLEC
Klub nabízí aktivní činnost starší generaci obyvatelů obce. Organizuje společenská
setkávání občanů. Tradiční akcí požádanou klubem se stalo Sousedské setkání u vánočního
stromu v době adventu.

IV. NAPSALI NÁM
Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo
1.července letošního roku odstartuje jeden z nejdůležitějších projektu v historii Fotbalové
asociace České republiky – Encyklopedie fotbalové revoluce. Jejím záměrem je zjednodušit
veškeré procesy související s otázkou hráčských zápisů, vyřizování fakturačních plateb, či
řešení přestupových záležitostí a administrativy prostřednictvím elektronizace napříč celým
fotbalovým spektrem. Abychom se mohli do celého projektu zapojit, bylo zapotřebí zajistit
bezdrátové připojení k internetu. Vaše osobní podpora ke spuštění projektu „Fotbalové
(r)evoluce“.
Dovolte mi, abych Vám, pane starosto a celému zastupitelstvu jménem svým i jménem TJ
Sokol Stádlec co nejupřímněji poděkoval za Vaši angažovanost pro tuto věc. Velice si toho
vážíme.
Za TJ SOKOL STÁDLEC
Samec Jiří, Majer Miroslav
V sobotu 15.srpna 2015 se konal již 4.ročních traktoriády „Dráchov 2015“. Této akce se
již potřetí zúčastnil občan městyse Stádlec dobrovolný hasič pan Jaroslav Anděl se svým
traktorem Zetor 25A. V předchozím ročníku se panu Andělovi podařilo ve velmi početné
skupině soutěžících obhájit 1.místo v couvání, ačkoliv místní se velice snažili o to, aby pan
Anděl měl obhajobu co nejtěžší (byly nasazeny novější traktory a rychlejší stroje). Pan Anděl

sice předvedl skvělý výkon, ale ten stačil jen na třetí místo. Přesto gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci naší obce.
Poděkování pořadatelů PašaFestu 2015 – chtěli bychom touto cestou poděkovat za
trpělivost občanům městyse s pořádáním akce a tím vzniklých nepříjemností (např. se
zvýšeným hlukem, větším počtem pohybujících se osob atd.). Dále děkujeme za vybraný
výtěžek pro Jedličkův ústav, který na konci činil 66 600 Kč. Děkujeme též za aktivní podporu
PašaFestu. Bylo nám potěšením, že pomocí jejich ochoty jsme mohli pomoci lidem se
zdravotním postižením a ještě si u toho užít skvělou atmosféru.
Za pořadatele děkují Pavla Zahrádková a Zdeněk Pařík.
V úterý 29.9.2015 uspořádal fotbalový oddíl TJ Sokol Stádlec ve spolupráci s Fotbalovou
asociací České republiky a Jihočeským krajským fotbalovým svazem sportovní odpoledne
plné her pod hlavičkou projektu „Září 2015 – měsíc náborů“. Pro děti z místních MŠ a ZŠ byl
připraven zajímavý sportovní program zaměřený na rozvoj pohybových schopností a
dovedností.
Za krásného počasí a pomoci žáků z 9.třídy ZŠ Opařany jako pořadatelů a garantů na
celkem 10 stanovištích se děti celé odpoledně bavily sportem a pohybem – házely, kopaly,
běhaly, skákaly a soutěžily s radostí všechny zúčastněné děti, kterých bylo 120. Pro všechny
děti byla připravena i svačinka v podobě pití a sladkostí.
Hlavním organizátorem byl za FAČR pan Tomáš Maruška, dále učitelé ZŠ v Bechyni, ZŠ
a MŠ ve Stádlci a ZŠ a MŠ v Opařanech a zejména pak žáci 9.třídy ZŠ Opařany, kteří
pomohli akci uspořádat pro děti ze Stádlce a okolí. Všem patří veliký dík!
Vítězslav Kouba

V. FIRMY PŮSOBÍCÍ VE STÁDLCI
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
Rok 2015 byl rokem mimořádně suchým. Jaro a počátek léta prohloubily deficit srážek ze
zimního období. Suché letní měsíce nastolily zemědělcům obavy ze zajištění objemného
krmiva pro zvířata. Bylo vyrobeno 50% senáží oproti běžným rokům. Z luk a pastvin tráva
vymizela a zvířata na pastvinách se musela začít krmit senem. Opatření v našem družstvu byla
minimální vzhledem k dostatečným zásobám z minulého roku a lisovanému senu z prvních
sečí.
Žně byly očekávány s napětím. Porosty řepky vypadaly dobře, a to navzdory počasí a
navzdory neobvyklému obecnému zaplevelení heřmánkem, kdy se plošně vlivem počasí
minula účinkem obvyklá chemická ochrana. Sklizeň řepky byla jednou z nejlepších sklizní
v historii. Bylo sklizeno 1700 tun řepky. S výnosem téměř 3 tuny z hektaru se ZD přiblížilo
průměru České republiky, přestože vynaložené náklady na hektar řepky byly hodně pod
průměrem.
Dále překvapil oves, kdy plochy oseté ovsem dosáhly historicky největší rozlohy 715 ha,
což bylo o 250 ha více než obvykle. Krátká sláma a suché zasychající rostliny v mnohých
vzbuzovaly obavy. Bylo překvapivě sklizeno 3700 tun ovsa s výnosem 5,25 tun po hektaru.
Nejvíce zasažena suchem byla pšenice, jejíž výnos byl i tak pěkný a to 4,6 tuny po hektaru.
V roce 2015 byla oseta největší plocha v historii hrachem a to 230 ha. V minulých letech
byla navýšena plocha hrachu na cca 100 ha s cílem zlevnit krmnou dávku při využití hrachu
namísto drahé sóji. Další navýšení plochy v tomto roce vyplynulo z dotačních pravidel.
Celkově bylo sklizeno 540 tun hrachu s výnosem 2,33 t/ha. Porosty hrachu byly po celou

dobu vegetace vyrovnané a mimořádně pěkné. Přehled o sklizni v průměrných hektarových
výnosech:
Pšenice
– 654 ha
Tritikale
– 441 ha
Oves
- 715 ha
Kukuřice na zrno – 67 ha
Řepka
- 576 ha

sklizeno - 3018 t
- 1987 t
- 3755 t
- 267 t
- 1684 t

výnos v t/ha

- 4,61
- 4,51
- 5,25
- 3,99
- 2,92

Průběh žní v roce 2015 byl naprosto výjimečný. Sklizňové práce se uskutečnily na jeden
zátah, den po dni bez jakékoliv pauzy, při tropických teplotách 35 stupňů a více. To bylo
vyčerpávající pro zúčastněné zaměstnance ZD. Situaci komplikovala zvýšená rizikovost
požárů, kdy pouhé škrtnutí lištou o kámen často způsobilo vznik ohně.
Sucho a vysoké teploty potrápily naše zemědělce i v živočišné výrobě. Zvířata jen
s obtížemi zvládala tropické vedro. Pokles podzemních vod způsobil nedostatek vody v našich
studnách. Do řady objektů bylo nutné vodu dovážet a bylo stále obtížnější uhlídat, aby
všechna zvířata měla dostatek vody. Tento problém bude přinášet zvýšené náklady i do
budoucna.
Rok 2015 měl historicky nejhorší dopady na sklizeň kukuřice a pícnin z luk a pastvin.
Naopak produkce obilovin byla navzdory suchu vysoká.
Dva zásadní faktory, které plošně ovlivnily zemědělské podnikání. Ten první – nedostatek
objemných krmiv pro zvířata naše ZD fakticky neohrozil. Vzhledem k dostatečným zásobám
nebyli naši zemědělci nuceni omezovat stavy zvířat ani hledat zdroje k nákupu objemných
krmiv. Dotkl se však zemědělců v ekonomické rovině. Nízká produkce, neuskutečněné
prodeje kukuřičného zrna a balíkovaného sena.
Ten druhý faktor – vysoká produkce obilovin – se odrazil v prodejních cenách tržních
obilovin, Celková sklizeň 9000 tun obilovin nutila zemědělce k rychlému prodeji. Manipulace
a skladování byly velmi náročné. Kladně lze hodnotit pouze to, že podstatná část úrody byla
prodána v roce sklizně, protože ceny obilovin po té už jenom klesaly.
Stejně jako padaly ceny rostlinných komodit, padaly i ceny komodit živočišných. Cena
mléka měsíc od měsíce klesala a to od ledna 2015, kdy byla cena mléka 9,26,Kč/ litr
v prosinci 2015, kdy byla cena 7,58 Kč/l. I přes úpravu krmné dávky s cílem snížit vstupní
náklady, je velmi pěkná dojivost. Za rok 2015 bylo prodáno 2,8 mil litrů mléka, nejvíce
v novodobé historii, ale faktem je, že z roku na rok chybí na mléce 5 mil. Kč.
Daleko problematičtější se stala výroba prasat. Jejich cena klesla v prvním čtvrtletí roku
pod 30 Kč/1 kg. V létě se nakrátko vrátila, ale znovu začala padat až na současných 25 Kč za
1 kg živé váhy vykrmeného prasete. Zároveň došlo k situaci, která nebyla dosud
zaznamenána. Neprodejnost prasat. Zemědělci se tak dostali do pasti, kdy vykrmená prasata
přerůstala ve stájích a nebyla šance umístit je na trhu. Zootechnik byl nucen vymýšlet
kombinace prodejů žádaných kategorií, např. zástav skotu, kdy jako přívažek prodávat
vykrmená prasata. Tato situace byla vysilující a neúnosná. Proto představenstvo družstva
rozhodlo o postupném snížení stavu prasnic ze současných 450 kusů na 300 kusů v závěru
roku.
Skot celkem v roce 2015 byl 2000 kusů, prasat 6240 kusů.
Bioplynová stanice byla i letos součástí výroby a podílela se na tvorbě zisku. V roce 2015
se chod BPS po opravách v roce 2014 stabilizoval na účinnost 99%. Bylo prodáno maximální
možné množství elektrické energie jako v době spuštění. Zpeněžení energie však rok od roku
klesá. Maximální cena včetně zeleného bonusu byla v roce 2012 – 4,32 Kč za 1kWh, v roce
2015 to bylo 4,193 Kč za 1kWh. BPS za rok 2015 vytvořila téměř 4 mil. Kč zisku.
Dotační politika přináší do toků zemědělství významnou část financí. Nejvíce problémů
však způsobují nejasnosti v dotačních podmínkách, kterých je čím dál tím více. Navíc nestačí
jen dostát všem dotačním požadavkům v provozech. Z provozních techniku, agronomu i

zootechniků se postupně stávají úředníci, kteří musí veškeré provozní činnosti zpracovat do
jasně průhledných úředních dokumentů, které se pak předkládají kontrolním orgánům.
V roce 2015 naše ZD vyhovělo všem podmínkám úspěšně prošlo všemi kontrolami a
dosáhlo tak na dotace v očekávaném rozsahu cca 37 mil. Kč. Pro porovnání to bylo o 2 mil.
Kč méně než v roce předchozím.
V roce 2015 bylo dosaženo zisku 13,5 mil. Kč před zdaněním, oproti 18,5 mil. Kč zisku
v předchozím roce.
Současná situace však zemědělcům vůbec nepřeje, podnikání v zemědělství je tvrdé. Po
celý rok se tak naši zemědělci snažili eliminovat negativní dopady na minimum. Výsledek
hospodaření před zdaněním za rok 2015 je účetní zisk z hospodářské činnosti družstva ve výši
13 465 331,12 Kč. Odložený daňový závazek se sníží o částku 90 475,06 Kč, o tuto částku se
tedy navýší výsledek k rozdělení. Splatná daň z příjmů právnických osob činí částku
2 599 800,-Kč. Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2015 je účetní zisk ve výši
10 956 006,18 Kč. Představenstvo navrhlo částku 3 000 000 Kč rozdělit mezi členy a vyplatit
jako podíl člena na zisku. Ostatní ponechat nerozdělené jako rezervu pro výplatu podílů na
zisku v případě méně příznivých výsledků hospodaření.
Družstvo v současnosti hospodaří na 4700 ha zemědělské půdy. Orné půdy je 3120 ha,
louky a pastviny jsou na výměře 1580 ha.
Zemědělské družstvo Opařany mělo k 31.12.2015 – 486 členů.
Ve čtvrtek 21.května proběhla již tradiční Národní výstava českého strakatého skotu a
XVII. Výstava plemeného skotu „Memoriál Františka Švadleny“ a to na předvadišti v Řepči.
Dále pak VIII. Den techniky.
DITA v.d.i.
Dita – výrobní družstvo invalidů Tábor – divize KOVO ve Stádlci.
Vedoucí divize KOVO pan Jaroslav Samec, provozní ekonom paní Alena Dušková,
provozní dispečer paní Monika Mrzenová.
Divize KOVO ve Stádlci primárně nabízí služby práškového lakování, laserového řezání,
ohýbání plechu a zámečnickou výrobu. Dále nabízí ušní známky pro farmáře a chovatele,
které splňují platné předpisy.
Např. práškové lakování je moderní technologie vysoké kvality, řezání laserem – výkonná
aparatura pro rozměry do 3000 x 1500 mm a hmotnosti do 550kg.
Divize KOVO disponuje nejmodernějšími zařízeními jejichž kvalita se promítá ve
výsledné jakosti výrobků. Dále zaměstnává občany a to převážně z okolí Stádlce (Opařany,
Dobronice, Bechyně, Staré Sedlo atd.)
DITA výrobní družstvo invalidů Tábor se v roce 2015 zařadila svými ekonomickými
výsledky mezi sto nejlepších českých firem a předsedkyně představenstva Ing. Eva Samcová
se stala finalistkou soutěže manažerů roku 2015.

BAUER TECHNICS a.s.
Významné události ve firmě Bauer Technics.
Hlavní novinkou ve společnosti Bauer Technics je změna sídla. Výrobní areál
s administrativní budovou pojal téměř všechny zaměstnance, tudíž bylo v roce 2015 táborské
sídlo vyměněno za Stádlec. V roce 2015 se společnosti povedlo uzavřít smlouvu s běloruským
Bobrujskem na dodávku farmy na klíč. Jde již o druhý projekt realizovaný v posledních pěti
letech v Bělorusku. Současně byla zahájena výroba elektrických rozvaděčů na míru. V tomto
oboru má společnost Bauer Technics za cíl zařadit se na přední příčky výrobců na trhu.
Hlavní akcionář = předseda představenstva: Ing. Pavel Rampír
Členové: Ing. Karel Líkař, Ing. Ivo Melíšek

Zaměstnanců cca 65 osob, akcionář = Miloslav Vyhnal.
Firma Bauer Technics nabízí kompletní dodávky technologií, technologických celků i
celých staveb. Hlavní aktivity jsou v oblasti investičních celků, farem pro zemědělství, ale i
potravinářství, uskladnění a zpracování zemědělských produktů.
Technologické farmy na klíč pro chov skotu, prasat, drůbeže a zpracování kejdy. Nabízí
dále konstrukce a technologie pro masokombináty, uskladnění úrody a krmiv – systémy
krmení, originální vysoce funkční stavby a technologie.
Společnost Bauer znovu získala certifikaci normy ČSN EN ISO 9001. Prokazuje tím
schopnost trvale poskytovat produkty splňující požadavky zákazníka a příslušné požadavky
předpisů.
Hlavním cílem je zvyšovat spokojenost zákazníka a to efektivní aplikací tohoto systému
včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování.
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