KRONIKA - ROK 2016
Městys Stádlec
V sobotu 23. ledna navštívilo 38 našich občanů termální komplex v Bad Füssingu. Dle reakcí
účastníků byl zájezd pohodový. Jihočeská televize na objednávku městyse Stádlec natočila spot
o naší základní škola do své rubriky „Okénka z měst a obcí“. Touto reportáží byl učiněn další pokus
o propagaci školy, ve které 28.1. proběhl zápis do prvního ročníku.
Na výstavbu vodovodu ve Starém Sedle byla již zpracována dokumentace k územnímu řízení
(DUR) a vydáno platné územní rozhodnutí. V současnosti je též požádáno o vydání stavebního
povolení na vodovodní řad po obci. Povolení vydává vodoprávní úřad, kterým je odbor ŽP MÚ Tábor.
Po vydání stavebního povolení (předpoklad duben 2016) a jeho nabytí právní moci, bude vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele stavby. Poté bude podána žádost o dotaci na výstavbu vodovodu.
Jakmile dostane městys potvrzení příslibu dotace, může být stavba vodovodu zahájena.
V sobotu 12. března připravil městys Stádlec svůj již VI. reprezentační ples. Při příchodu na
sál byli všichni příchozí přivítáni skleničkou sektu a dámy navíc obdržely od půvabných hostesek
žlutou růži. Pro návštěvníky plesu byl připraven program, o který se postaral sportovní taneční klub
„6dance Tábor“, který předvedl v rámci předtančení ukázky několika druhů tanců. Před půlnocí hosty
pobavila fakírská show „Al Dahar“. K tanci a poslechu hrála kapela Rondo Music ze Soběslavi.
V průběhu večera bylo pro návštěvníky plesu připraveno občerstvení a to jak studené tak teplé
kuchyně.
V pondělí 2.května byla nově otevřena pobočka „Pošta Partner“ v budově městyse Stádlec
č.p. 150.
Městys Stádlec připravuje na blížící se výročí oslav první zmínky o obci Stádlec, které připadá
na příští rok, vydání další publikace. Záměrem je představit všechny významné osobnosti, které měly
či mají vztah k našim obcím. Buď se jedná přímo o rodáky, nebo o lidi, kteří v našich obcích žili, či sem
jezdili na dovolenou, svou chalupu či chatu. Proto se vedení městyse obrací na všechny, kdo by měli
jakýkoliv tip na podobnou osobnost, aby kontaktovali zaměstnance úřadu nebo členy zastupitelstva.
Pro práci na publikaci je nutné, aby údaje o té konkrétní osobnosti byly relevantní a přesné, aby se
daly zjistit další podrobnosti a zajímavosti.
Starosta městyse Ing. Kelich informoval občany o tom, že městys Stádlec uspěl s žádostmi
o dotace, které poskytuje Jihočeský kraj. V „Programu obnovy venkova“ byl náš projekt „Rekonstrukce
společenské místnosti ve Starém Sedle“ podpořen částkou 210 000,-Kč. Dalších 72 000,-Kč městys
získal v programu „Podpory odstraňování bariér v objektech občanského vybavení“ na realizaci
schodišťové sedačky v budově úřadu.
Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se sešli nejen věřící ze stádlecké farnosti, ale i několik občanů
městyse Stádlec, aby byli účastni mše svaté při příležitosti vysvěcení nově opravené kaple Božího
hrobu – Kalvárie ve Stádlci v místní části zvané Na Sádkách. Kaple byla zrestaurována v loňském
roce nákladem 75 000,-Kč a to i za finanční podpory Jihočeského kraje, který přispěl částkou 45 000,Kč z „Programu obnovy drobné sakrální architektury“. Po mši svaté, kterou celebroval duchovní
správce farnosti Josef Charypar, bylo pro všechny zúčastněné připraveno malé občerstvení. Také byl
obnoven další křížek u cesty ze Slavňovic směrem na Odměny. Původní kříž byl zničen. Nový kámen
s kovovou výstrojí zajistila paní Elena Pincová, které patří velký dík!
Na květnovém zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje bylo rozhodnuto o podpoře naší
akce opravy požární nádrže v Křídě. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci ve výši 150 000,-Kč. Je to
méně, než jsme žádali, ale každá koruna je dobrá, zvláště pak proto, že je nutné udělat další práce,
které původně nebyly v plánu, např. nahradit dřevěný špunt v nádrži za regulérní výpusť.
Tradičně koncem měsíce dubna se ve Křídě a Stádlci stavěla májka a poté se uskutečnilo
pálení čarodějnic. Místní obyvatelé obou vesnic se této akce zúčastnili v hojném počtu.
Na konci měsíce května ukončili manželé Kyriánovi pronájem hostince.
V obci byly letní měsíce ve znamení oprav a jednání všeho druhu. Byly ukončeny hned dvě
akce. Jednou byla oprava požární nádrže ve Křídě. Na nádrži byla nově postavena obvodová zídka,
zřízeno stavidlo a nakonec se podařilo nádrž i odbahnit. Zbývá osadit zábradlí a počkat, až se nádrž
naplní vodou.

Dále byla dokončena rekonstrukce společenské místnosti ve Starém Sedle. V srpnu byla zahájena
oprava požární nádrže ve Stádlci. Zde se naštěstí podařil odstranit průsak ze stavidla, který byl
v minulosti zavezen štěrkem. Také léta neudržovaná odtoková roura je už nyní funkční. Cíl, kterým
bylo nahradit vypadané panely kamenivem, je postupně naplňován.
Pracuje se na hledání nájemníka do hospody. V současné době se v hospodě zrekonstruoval
byt, pokoje se sociálním zázemím v prvním patře budovy, vymaloval se výčep a klubovna, do které se
zavedla voda a odpad, výčep je vybaven nábytkem. Ostatní se bude řešit s novým nájemníkem
a zahájí se práce na zřízení plynové přípojky na budově a rekonstrukci kuchyně.
Na základě častých dotazů a stížností občanů na stav silnic ve Stádlci požádal pan starosta
Ing. Kelich ředitele SÚS Jihočeského kraje o jejich opravy. Pan ředitel reagoval velmi rychle a vstřícně
a nařídil prošetření údajů uváděných v žádosti. Za účasti ředitelky závodu v Táboře, jejího náměstka
a cestmistra proběhlo šetření, na jehož konci bylo konstatováno, že tam, kde je to technicky možné,
může být oprava zahájena hned, jakmile na ni budou přiděleny finanční prostředky a v technicky
složitých úsecích (opačný sklon vozovky, chybějící odvodnění apod.) bude opravě předcházet
zpracování projektové dokumentace. Termín oprav nebyl ze strany SÚS sdělen.
Ve čtvrtek 4.8.2016 vystoupil na náměstí ve Stádlci dechový orchestr juniorů z bavorského
města Halfing. Jejich poslechová hudba přeházela z tradičních i tanečních žánrů přes klasiku až
k pop-rocku a byla příjemným překvapením.
Druhý srpnový víkend od 12.8. do 14.8. proběhl již VII. ročník Paša Festu, který byl opět
bezbariérový. Festival stejně jako loni, byl benefiční akcí, jehož cílem je poskytnout kvalitní zábavu
a během festivalu vybrat potřebné finance a podpořit tak rozpočet Domova pro osoby se zdravotním
postižením Zběšičky. Součástí víkendového hudebního řádění byl i doprovodný program v podobě
divadelních představeních „Dirt jump“ a hlavně dětský koutek nejen s nafukovacím hradem.
20.8. se jako každým rokem konala v Dráchově „traktoriáda“. Této akce se již počtvrté
zúčastnil občan městyse Stádlec pan Jaroslav Anděl se svým traktorem Zetor 25A. V letošním ročníku
se pan Anděl umístil na druhém místě v jízdě pralesem a také v couvání s válcem. Gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci naší obce.
30.9. v rámci propagace Dne seniorů, nás na pozvání pana starosty navštívil se svojí
přednáškou MUDr. Radim Uzel, CSc., známý sexuolog, gynekolog a popularizátor sexuologie.
15.10 byla po několika měsíční pauze konečně předána restaurace novému nájemci a to
manželům Bezpalcovým (Daniela a Jaroslav).
25.11. uspořádalo vedení městyse Stádlec spolu se členkami výboru pro sociální záležitosti
tradiční předvánoční sousedské posezení. Tentokrát se konalo v příjemných prostorách, které laskavě
zapůjčilo Zemědělské družstvo Opařany. O vynikající občerstvení (vepřový řízek s bramborovým
salátem) se postaraly zaměstnankyně kuchyně zemědělského družstva. Celý večer probíhal
v příjemné a uvolněné atmosféře. Poděkování patří panu řediteli Vladimíru Doležalovi a dětem ze ZŠ
a MŠ Stádlec, které již tradičně svým milým vystoupením tuto akci zahajují.
Na sále Stádlecké restaurace se ve středu 14.12. opět sešlo na čtyři desítky nejen
stádleckých, ale i křidských a slavňovických občanů, aby se již po druhé účastnili akce „Česko zpívá
koledy“. Jako pěvecká opora přijelo hudební uskupení z Týna nad Vltavou „Aleluja“.

SDH Stádlec, Slavňovice a Křída
Poslední lednovou sobotu zorganizovaly sbory dobrovolných hasičů Stádlec a Slavňovice svůj tradiční
Hasičský bál. Jako vždy byla připravena bohatá tombola a „vepřové“ občerstvení. Vše se konalo ve
stádlecké hospodě U Kyrianů.
V sobotu 13.února prošel obcí Křída masopustní průvod. Průvodu se zúčastnilo na 25 masek
za doprovodu 4 pánů muzikantů. Domácí podpořili také příznivci masopustních průvodů z Milevska,
Stádlce a Slavňovic.
Na odpoledne 13.2. připravili slavňovičtí hasiči dětský maškarní karneval ve Slavňovicích.
Dále Slavňovicemi prošel masopustní průvod a to následující sobotu 20.2.

Ve Stádlci bylo sobotní odpoledne 27.2. již po šesté v obnovené tradici ve znamení
masopustního průvodu. Letos se za pomoci maškarních sdružení z Milevska, Sepekova a Písku sešlo
na 80 masek. Po průvodu pak následovalo posezení při dechovce v Hospodě u Kyrianů. Přišlo 80
dospělých a 73 dětských masek.
Sobotní kultura pokračovala další tradiční akcí, tentokrát pod patronací slavňovických hasičů
a to Sousedským posezením ve Slavňovicích. Na sále restaurace „U nás“, tanci a poslechu vyhrávala
hudba Vandrband, která účastníky svými písněmi zanesla do dob trampování a trampských osad.
Později přešla na repertoár staropražských písniček a závěr patřil klasice – české lidovce. Pořadatelé
měli s výběrem opravdu šťastnou ruku.
S velkým zaujetím se do práce pustili i slavňovičtí hasiči. Dva členové sboru absolvovali kurz
pro vedoucí mladých hasičů, pořádají s dětmi spoustu akcí, např. se zúčastnili „Dne země“, dále jsou
zapojeni v projektu „Recyklujte s hasiči“, kdy za odevzdané spotřebiče dostávají finanční odměnu. Ve
čtvrtek 11. února 2016 úspěšně složili za SDH Slavňovice zkoušky na Vedoucí a instruktory mladých
hasičů pan Vítězslav Kouba a Paní Olga Hořejší, které se konaly v Přehošově u Soběslavi. 12.března
2016 od 15 hodin se zúčastnily děti soutěže o Požární ochranu očima dětí 2016. Jejich obrázky byly
zařazeny do okrskové soutěže v Táboře. Dále slavňovičtí hasiči pořádali v neděli 20. března 2016 od
15 hodin Velikonoční odpoledne, kde si děti vytvářely velikonoční výrobky, ze kterých měly velkou
radost. V sobotu 16.dubna 2016 se SDH Slavňovice zapojilo do celorepublikové akce „Ukliďme
Česko“. Sešlo se 18 dětí a 16 dospělých, poté se ještě někteří přidali, každý zúčastněný dostal své
rukavice a pytle na odpadky. Vydali se nejprve třemi cestami na Hájky, prošli příkopy, ze kterých se
vysbíraly všechny odpadky, poté se projelo přes Hájky a nakonec prošli Slavňovicemi. Na závěr
shrabali park a zakončili akci opékáním vuřtů. Dětem byly předány diplomy za nejlepší uklízeče, které
vytvořila organizace Ukliďme Česko. Celkem se posbíralo 70 kg odpadků. Současně byl zajištěn svoz
staré elektroniky. 8. května 2016 se členové a členky SDH Slavňovice, včetně malých hasičů,
zúčastnili brigády na sběr kamene z polí. Počasí se vydařilo, kamene bylo hodně, celkem bylo
odvezeno 12 plných vozů. Na závěr si děti opekly vuřty a pohrály si v místním parku.
V sobotu 14. května se okrskové soutěže v požárním útoku v Ratajích účastnily hasičské
sbory z našich obcí. Družstva SDH Slavňovice si na soutěži vedla velmi dobře. Družstvo žen se
umístilo na 1. místě, družstvo dětí na 2. a družstvo mužů na 3. místě. Ženy ze Stádlce byly na 3.
místě, muži na 4. místě a děti na 1. místě. Celkem se soutěže zúčastnila 2 dětská družstva, 3 ženská
a 5 družstev mužů.
11.6. se ve Křídě uskutečnil moto-sraz. Přijeli motorkáři z různých koutů kraje, hlavně
motoklub K 14. K programu patřila spanilá jízda po okolí. Dalším bodem programu byli hasiči HZS
Tábor, kteří ukázali své dovednosti, při hašení přistavených vraků aut. Celé odpoledne hrála hudební
skupina Countrio. Ve večerních hodinách hudebníky vystřídala rocková skupina Marathon. Pauzu
v hudebním vystoupení mohli diváci vyplnit shlédnutím ohnivé show.
18.6.2016 uspořádalo SDH Křída pro děti odpoledne s názvem Cesta pohádkovým lesem.
Návštěvníků bylo hodně a tak se průvodci odpolednem – klauni v podání Markéty Rokosové, Báry
Klasnové a Mirky Přibylové museli pěkně otáčet. Pro dětské účastníky byly připraveny hry a soutěže
dovednosti a zručnosti. Mohly si také nechat namalovat na obličej masky se zvířecími motivy. Celé
odpoledne podbarvovala hudba z diskotéky DJ Mariana. Závěr patřil cestě lesem za pohádkovými
postavami, které odměňovaly děti za jejich šikovnost při zvládnutí dalších drobných úkolů, za
statečnost a výdrž. Po úspěšném putování si pak opékaly párečky, dospělí si mohli pochutnat na
pečeném masu.
V sobotu 25.6. se konala hasičská soutěž „O pohár starosty městyse Stádlec v požárním
útoku“. Soutěže se účastnilo celkem 15 družstev z toho 4 družstva žen. Dále 5 družstev dětí
a 1 družstvo veteránů. I přes nepříznivé počasí byla soutěž dokončena, bohužel večerní zábava
musela být odvolána. Stádleckým zástupcům v soutěži chybělo jen několik sekund k medaili. Ženám
utekla o 3 vteřiny, skončily tak na 4. místě. Stádlečtí muži skončili na 5. místě. Muži ze Slavňovic byli
11.
Dne 30.7. se v Řepči konala první dětská hasičská soutěž, kterou organizoval sbor SDH
Oltyně za pomoci SDH Řepeč. Celkem se zúčastnilo 17 družstev dětí. SDH Slavňovice mělo dvě
družstva – přípravku a mladší. Přípravka se umístila na třetím místě a mladší na sedmém.
V sobotu 27.8.2016 se v Dobronicích konala soutěž „Dobronický pětiboj“. Celkem se soutěže
zúčastnila dvě dětská družstva, jedno z SDH Stádlec, které se umístilo jako první a SDH Slavňovice,

které se umístilo jako druhé. Jinak zde byly tři družstva mužů a tři družstva žen. Družstvo žen z SDH
Slavňovice se umístilo jako první a družstvo SDH Stádlec jako druhé.
V neděli 23.10. ve 2:15 ráno byla aktivována jednotka SDH z důvodu nahlášení požáru
v katastru obce Křída, chata č.18. U chaty, ze které se valil kouř zpod podlahy v okolí krbu, se sešly i
profi jednotky z Měšic a Opařan. Po odkrytí podlahových prken vyšlehly plameny, které byly ihned
eliminovány. Díky náhodě, kdy jeden obyvatel chaty si všiml kouře a přivolal hasiče, nedošlo
k ohrožení spících lidí v chatě, mezi kterými bylo i 3,5leté dítě.
V pátek 11.11. na svátek sv. Martina připravili slavňovičtí již tradiční kachní hody. Jako
obvykle bylo navařeno vynikající pohoštění, dva druhy knedlíků ke kachně a zelíčka. Slané i sladké
pochoutky, pivo a Svatomartinské víno, muzika, prostě všechno, co k takové akci patří.
11. listopadu pořádalo SDH Slavňovice pro malé hasiče tvořivou dílnu, kde si děti vyráběly
s pomocí maminek svícínky na Vánoce, poté měly svoji první výroční schůzi, kde dostaly diplomy za
práci v roce 2016. V pondělí 28.11. děti z SDH Slavňovice zdobily stromeček před místní hospůdkou a
zazpívaly si vánoční koledy.
Stádlečtí hasiči spolu s Jednotou Tábor připravili v sobotu 17.12. pro děti mikulášskou
besídku. Pro děti byl připraven zajímavý program – loutkové divadlo. Plný sál restaurace svědčí o tom,
že tato akce stádleckých hasičů je oblíbená.
23.12. se konal „výlov“ slavňovického rybníka. Kromě ochutnávky rybích specialit, polévky či
škvarků si zde mohli občané zakoupit rybu na štědrovečerní stůl.
Už tradičně probíhají koncem roku výroční jednání hasičských sborů v našich obcích. Letos
zahájil 9.12. SDH Křída, 17.12. pak SDH Slavňovice a 23.12. pak SDH Staré Sedlo. Prvních dvou
schůzí se za vedení obce zúčastnil starosta pan Ing. Kelich, který vysoce hodnotil aktivitu členů těchto
dvou sborů, jejich vynaložený čas pro výchovu mladých a zajištění společenského dění v obcích Křída
a Slavňovice.

ZŠ a MŠ Stádlec
(příspěvková organizace zřizovaná městysem Stádlec)
Na naší škole proběhl zápis do 1.ročníku 28. ledna 2016. Po delší době se do 1. ročníku naší
školy přihlásilo k naší radosti dostatek dětí. Celkem byli zapsáni pro školní rok 2016/17 čtyři
předškoláci. Od září tak bude v naší škole 9 školáků, což je další navýšení a po mnoha letech počet
největší. A protože po následující dva roky nebudou žáci odcházet z 5. třídy, dá se předpokládat, že
počet školáků se může vyšplhat až k 15 dětem.
Základní škola a mateřská škola Stádlec pozvala děti i dospělé na přednášku a besedu
s dětskou psycholožkou Mgr. Ladou Veverkovou na téma „ Co nás může potkat na cestě ze školy do
školy“ (dětský vzdor, dyslexie, školní zralost, psychika atd.).
6. dubna žáci naší školy i školky navštívili knihovnu ve Stádlci. S knihovnicí Boh. Fukovou si
povídali o ochraně přírody a o Dni Země, který si v dubnu připomínáme.
Divadélko Sedmiklásek z Příbrami našim „školčatům“ 12.dubna zahrálo pohádku Dubový
mužíček. Děti si jako vždy mohly vyzkoušet maňásky a pohrát si s nimi.
Ve spolupráci s DDM Tábor k nám opět zavítalo mobilní dopravní hřiště. Naši školáci
a školčata se v pondělí 25. dubna pod dohledem policie ČR seznámili se základními pravidly provozu,
dopravními značkami i s policejním vozem. Nechyběla ani jízda na kolech a koloběžkách.
Letošní počasí překazilo některé plánované akce a tak trochu se zpožděním proběhl Den
Země. Den Dětí byl kvůli dešti přesunut do budovy školy a společné opékání špekáčků proběhlo
v náhradním termínu.
Škola a školka na výpravě za skřítkem Čajánkem. Přírodovědné muzeum Semenec bylo cílem
našeho letošního společného školního výletu. Letos děti vyrazily jen za humna do Týna nad Vltavou.
Tam na děti čekal program o bylinkách, ze kterých si společně udělaly čaj pro dobrou náladu a také
všichni ochutnaly. Potom si prohlédly paleontologickou expozici muzea (zkameněliny) a na závěr děti
pozdravily místní koníky.

Ve středu 15. června od 15 -17 hodin se na školní zahradě opékaly špekáčky. V náhradním
termínu se tak sešli rodiče, děti i pracovníci školy.
V letošním roce jsme se každou středu věnovali tomu, o co byl největší zájem – hra na
klávesy. Pět školáků ze sedmi docházelo na výuku hry na keyboard. A protože všichni měli i klávesy
doma, tak to všem náramně šlo.
Na slibovaný rybářský kroužek, který měl na konci roku nahradit klávesy, došlo až v samém
závěru. Ale stálo to za to. Na místním rybníku si děti pěkně zachytaly a celkem 11 ryb za necelou 1,5
hod je toho důkazem. Dva pruty na plavanou – to byla výzbroj Tomáše a Kuby. Jeden pickerový,
podpořený krmením, to zase byla tajná ředitelská zbraň. Po počátečním náskoku mládí 2-2-0 se stav
otočil na 3-3-5. Karasi a kapříci byli s náležitou péčí vypouštěni zpět.
Druhý výlet školáků se uskutečnil v pondělí 27. června. Původní trasa: Klokoty-HarrachovkaGeologická expozice u řeky-Granátová skála-Tábor musela být nahrazena vzhledem k deštivému
počasí. Proto školáci zamířili nejdříve do Klokotského kláštera, kde většina dětí ještě nebyla a pak
křížovou cestou na Staré město do Tábora. Dále děti prošly bránou času, následovala zastávka
v Botanické zahradě, kde objevily i koutek se zvířátky – liška, káně, holubi atd. a na závěr procházka
po hrázi Jordánu.
1. září 2016 vstupujeme do páté sezóny po sloučení školy a školky. Počátky nebyly úplně
jednoduché, ale podpora obce a důvěra veřejnosti dodávala odvahu. A tak 1. září tohoto roku usedlo
do lavic již 11 žáků (z toho 6 prvňáků, tři druháci a dva třeťáci) – celkem 5 hochů a 6 dívek. Tento
počet zároveň znamená, že škola není po dlouhých letech tzv. podlimitní a proto by veškeré mzdové
potřeby na platy měly postačovat ze státních zdrojů. Tento školní rok byl zahájen ve stejném
personálním složení jako dosud. Provoz školní stravovny zajišťuje Michaela Kohoutková, úklid MŠ
a ZŠ a další potřebné záležitosti Helena Trošková.
V mateřské škole to jsou paní učitelka Miloslava Hejná a Alena Štamberková – mateřská škola
je tak v podstatě naplněna – 24 dětí od 3 do 6 let.
V základní škole tvoří pedagogický sbor Mgr. Vladimír Doležal a třídní učitelka Mgr. Miloslava
Skopcová. Jedinou změnou je posílení týmu o asistentku pedagoga, paní Dominiku Trpkovou. Ta
bude celý rok pomáhat učitelům ZŠ při práci s žáky, kteří pro zvládnutí látky potřebují větší pomoc
a nápomoc.
Počet žáků ve škole a jejich věkové složení zároveň znamená, že družinu budou po dlouhé
době využívat až do pozdních odpoledních hodin v podstatě všichni školáci. Asistentka pedagoga
navíc tedy pracuje jako kvalifikovaná vychovatelka ve školní družině spolu s paní Alenou
Štamberkovou.
Přes prázdniny jsme dále připravili parkové úpravy v okolí školy – začaly již na jaře
prořezávkou keřů a stromů příprava prostor pro plánované nové školní pozemky, úprava prostor ve
škole – elektroinstalace a vymalování nevyužívaných prostor – příprava zázemí pro posílený předmět
Pracovní činnosti (školní dílny, kuchyňka a prostor pro hernu). Kompletní rekonstrukci školních šaten
v suterénu školy – výměna topení, osvětlení a pořízení nového nábytku – šatní skříňky a lavičky.
Vymalování vstupní chodby školy, výměna kotlů v objektu MŠ a školní kuchyně. Úprava
nevyužívaných prostor školy (školní byt). Po kompletní výměně rozvodu elektřiny a vymalování
následovala v listopadu oprava podlahy. Po dokončení budou sloužit jako školní dílny.
Svatomartinská dílna pro děti, školáky a rodiče 11.11.2016. Po roce se opět konala dílna –
výroba lampionků – tentokrát vše v režii některých maminek školčat. Na závěr jsme společně přivítali
na náměstí sv. Martina na koni.
Pohádka divadélka Sedmikláse – 2.11. k ná zavítala dětmi oblíbená maňásková pohádka
z Příbrami.
Svíčkárna RODAS – 25.11. se vypravila celá škola i školka autobusem do písecké sladovny.
Ve svíčkárně si děti vyzkoušely zdobení svíček i výrobu mýdla.
Hallowenská angličtina – 20.10. do naší školy zavítala jazyková škola z Tábora. Tématem byl
tradiční svátek Halloween, hry, písničky a malování masek.

TJ SOKOL Stádlec
Další ročník turnaje ve stolním tenise proběhl 14. května 2016 a zúčastnilo se celkem 11 hráčů.
Turnaj probíhal zhruba 4 hodiny a přes nepřízeň počasí, hlavně vítr, se podařilo turnaj úspěšně
dokončit.
Po dlouhých letech se na stádlecký fotbalový stadion vrátil mládežnický, nebo vlastně dětský
fotbal. Jednou nebyl zájem od dětí, potom od rodičů, léta se o tom pouze mluvilo. Až léto 2015 dalo
zapomenout, že tu děti hrát nebudou. Stačilo, aby se vrátil jeden z našich posledních odchovanců do
mužského týmu Honza Kodad z Dobronic u Bechyně a spolu s Víťou Koubou ze Slavňovic začali od
ničeho dělat tréninky pro kluky a holky od 3 do 10 let. Po sérii tréninků v srpnu a září jako oddíl získali
možnost udělat na našem hřišti nábor pro mladé fotbalisty. Všechno bylo organizováno přes KFS
České Budějovice a zúčastnilo se více než 100 dětí ze ZŠ Bechyně, ZŠ a MŠ Stádlec a ZŠ a MŠ
Opařany.
Ani v zimě činnost neusnula a fotbalisté chodili sportovat 2x týdně do opařanské tělocvičny. A
když vysvitlo sluníčko jsou opět venku pod Hájky. Trénování je baví, občas zlobí počasí, ale to nikoho
neodradí. První přátelské utkání se uskutečnilo v Sudoměřicích u Bechyně a naši trenéři složily dva
týmy. Jeden mladší do 7 let a starší do 9 let. Samozřejmostí byla odveta u nás. V úterý 24.5 k nám
přijeli pouze s těmi mladšími a i přes porážku se domácí dočkalo potlesku. Utkání sledovalo 60 lidí. Ve
středu pak ti starší hráli také doma a to s mladými hokejisty z Tábora. Lidí přišlo kolem 80. Co přát na
závěr? Ať vám píle vydrží, rodiče mladé fotbalisty budou podporovat a lidé co přijdou, budou rádi, když
uvidí, že o mládež je postaráno.
Jiří Samec a Vítězslav Kouba
V sobotu 2.7. proběhl 13.ročník Memoriálu Josefa Slunečka. Vítězem se letos stali dorostenci
z Bechyně. Druhý byl Červený kůň z Tábora. Naši obsadili třetí místo a poslední byla Jistebnice „B“.
Našim nejlepším hráčem byl Petr Kos z Křídy.
V úterý 5.7. se uskutečnil turnaj v nohejbale. Hrálo se na hřišti ve tříčlenných družstvech, kterých
bylo šest. Vítězem se stali domácí: Tomáš Pražma, Michal Heřmánek a Jiří Vítovec. Druzí byli hráči
z Dobronic a třetí další domácí tým.
Po dlouhých letech se fotbal ve Stádlci může pochlubit tím, že v okresní soutěži mužů postoupil
o třídu výš. Soutěž sice tabulkově nevyhráli, skončili třetí, ale první dva týmy postup odmítly. Vše
začalo již loni v srpnu, kdy náš tým sehrál dva dobré přátelské zápasy. Vyšel pak úvod sezóny a celý
podzim fotbalisté neprohráli, byly pouze dvě remízy. Na jaře už to tak vítězné nebylo, ale přesto jsme
na konci soutěže ztráceli na prvního bod a s druhým jsme měli stejně bodů. O postupu jsme mluvili již
na podzim, jaro bylo těžší, ale postoupit jsme chtěli. Co se změní? Budeme hrát ve skupině o 12-ti
týmech systém podzim – jaro, tedy klasika, která v té minulé soutěži často neplatila a neustále se
každý rok měnila, kdy se hrálo v horší a lepší skupině. Hráči a třeba i diváci se podívají na hřiště, kde
jsme již dlouho nehráli a tak uvidí, co se kde změnilo a zlepšilo. Na zápasy se hráči dopravují svými
auty.
Také nově založení žáčci, vlastně přípravka, si od podzimu zahrají soutěž, neboť jsme je také
přihlásili. Rok, kdy s nimi pracují Víťa Kouba a Honza Kodad je na nich ohromě znát. Přeji si, ať si
velcí tu vyšší soutěž užijí i třeba více let a mladým radost z toho, že si tu po tolika letech můžou
zahrát!
Jiří Samec
V měsíci září se už k mužům v boji o mistrovské body připojili také naši mladí fotbalisté. Svůj první
zápas hráli v Soběslavi s porážkou 22:1. Přesto se povedl čestný gól, který vstřelil Jan Kovařík. U
začínajících družstev je vstřelený první gól vždy důležitý, neboť čekání na něj bylo dlouhé. Za týden
doma to bylo veselejší a už se i bodovalo. Přijel tým z Dražic a remízovalo se 2:2. Góly vstřelili Jakub
Hána a Jonáš Diart. Tento zápas byl v neděli a hned v pondělí zajížděli do Veselí na další zápas, kde
prohráli 8:1. Gól vstřelil Jan Kovařík. I mladší kategorie, která hraje pouze přípravné zápasy hrála
v Bechyni a prohráli 6:3. Všechny naše góly vstřelil Adam Švadlena.
Muži hráli v září doma nejdříve s Měšicemi 2:2, kdy naše góly vstřelili Pavel Hána a Jan Kodad.
Za velkého vedra se sehrál zápas v Pojbukách s porážkou 2:0. Další týden přijel na naše hřiště tým
Ratibořských Hor a další remíza 3:3. Tentokrát se trefili Jan Kodad a 2x Jan Samec. V posledním
zářijovém víkendu jsme hráli v Želči a prohráli 6:4. O naše branky se postarali Jan Samec 3x a Petr
Janouch.

Ženská stopa není ve stádleckém fotbalu žádná – až letos. O historický zápis do historie fotbalu
ve Stádlci se postarala Simona Jírovcová, která za starší přípravku skórovala v zápase na Meteoru
Tábor.
Výsledky starší přípravky : Sokol-Chotoviny 1:1 (gól S.Jírovcová), Jistebnice-Sokol 7:2 (góly
L.Petrák) a poslední zápas Sokol-Táborsko“D“ 1:2 (gól L.Petrák). Mladší také hráli, ale jen přátelsky.
Nejdříve prohráli v Bechyni 6:3, v Jistebnici pak 4:3. Závěr jim ale vyšel – doma porazili Milevsko 10:2
a pak v odvetě na umělé trávě v Milevsku vyhráli 4:2. Sezónu pak 12.11. společně vyhodnotili
a pobavili se u dobrého jídla, ovoce a zeleniny.
Muži hráli 2.října doma s Dražicemi „B“ a prohráli 3:7. O naše branky se postaral Jan Samec.
9.10. v Oldřichově naši vyhráli 8:0. O branky se postarali Klůfa Tomáš 3x, Samec Jan 2x, Janouch
Petr 1, Felbaba Jan a Kodad Jan 1. Další týden doma s týmem Vlkova remíza 1:1 – gól Petr Kos. Dále
výhra s Božejovicemi 3:2 (góly Klůfa Tomáš, Kodad Jan a Samec Jan. Poslední domácí zápas –
prohra s Makovem 3:4. Závěr opět vyšel a výhra v Plané 4:3. Branky Andráš Michal, Kodad Jan,
Samec Jan a Klůfa Tomáš. Muži získali 13 bodů a po podzimu jin patří 7.místo. Muži rovněž ukončili
sezonu posezením a zhodnocením úspěšného podzimu 2016.

DC Lokomotiva Stádlec (klub šipkařů)
V sobotu 13.února připravili stádlečtí šipkaři svůj ples. Příležitosti vyrazit do společnosti, pobavit
se, nebo si zatančit využilo na sedm desítek příznivců.
V sobotu 19.března připravili šipkaři pro děti i dospělé příjemné odpoledne. Děti si vyzkoušely
spoustu úkolů, soutěží i kvízů a na závěr vše vyvrcholilo koulením neposedných vajíček. Koulet
vajíčko si vyzkoušeli nejen děti,ale i dospělí. Nakonec si všichni pochutnali na pečených vuřtech.
V průběhu odpoledne probíhal trh s velikonočními výrobky a květinami, ale i ukázka pletení pomlázky
pod vedením pana St. Kosobuda. Tentokrát se o trh postaraly dámy Süsmilichová, Podsedníková
a Tupá, za což jim patří velký dík, protože výrobky byly opravdu nádherné.
V sobotu 21.května uspořádali šipkami tradiční turnaj k ukončení sezóny 2015/2016. Sešlo se
celkem 27 hráčů z toho 17 amatérů. V jednotlivých kategoriích se umístili:
Profesionálové: 1.místo – Petr Kyrian, 2.místo – Pavel Kosobud, 3.místo – Valdemar Schwarz
Amatéři: 1.místo – Karel Čížek, 2.místo – Luboš Zeman, 3.místo – Jaroslav Ťoupal
Opět bylo připraveno skvělé občerstvení, tentokrát uzená kýta a pečená krkovice. Ke kávě byly
buchty a štrůdl.
17.12. se konal již tradiční šipkový turnaj ve znovu otevřené Stádlecké restauraci. Opět byla hojná
účast a podobně jako v loňském roce se sešlo přes 50 hráčů z třetí, druhé, ale i první ligy.
Z profesionálních hráčů se ve velmi silné konkurenci nikdo neprosadil, ale v kategorii amatérů obsadil
Míra Hruška třetí místo. O občerstvení se letos postarali nové hostinští, za což jim patří vřelý dík.
Všichni se vyjadřovali velmi pochvalně stejně tak i k organizaci turnaje, kam se již tradičně vracejí
hráči z Tábora, Bechyně, ale i od Českých Budějovic.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
23.února 2016 se manželům Průšovým ze Starého Sedla narodila dcerka Eliška.
18.června se manželům Fořtových ze Stádlce narodil syn Jaroslav.
V sobotu 2.7.2016 byli v nově zrekonstruované obřadní síni městyse Stádlec symbolicky přivítání mezi
občany obce noví občánci. Rodina Průšových ze Starého Sedla doprovázela svou dcerku Elišku a u
Procházkových z Křídy se vítal už druhý synek Matěj.
14.dubna oslavili 50.let společné cesty životem manželé Stanislav a Jana Koutníkovi ze Stádlce.
8.října též oslavili 50.let společné cesty životem manželé Jaroslav a Jana Ťoupalovi ze Starého Sedla.
Oběma manželským párům přejeme ještě hodně společně strávených let.
V sobotu 22.října 2016 byli v obřadní síni městyse Stádlec přivítáni mezi občany obce noví občánci.
Rodina Fořtova doprovázela svého synka Jaroslava a manželé Oharovi přišli se svým synem
Danielem.

Základní organizace Českého svazu včelařů, Stádlec
Předseda ZO ČSV pan Jiří Hladík
Jednatel pan Jiří Süsmilich
Pokladník Ing. Antonín Kratochvíl
Po oznámení dosavadního pokladníka pana Ing. M.Kelicha o odchodu ze ZO Stádlec byl zvolen pan
Ing. Antonín Kratochvíl.
V současné době v ZO ČSV Stádlec včelaří 22 členů, kteří obhospodařují 194 včelstev.
Členové spolku vyprodukovali v roce 2016 4 545 kg medu, z toho bylo vykoupeno 982 kg, vosku 78
kg, matek 26, k lesu byl přesunut 1 vůz a 1 přívěs.
Společně se zahrádkáři ZO Stádlec a včelaři ZO Opařany naši včelaři navštívili výstavu Techagro
v Brně, kde probíhala i včelařská výstava. Zde se prezentovali jak výrobci a prodejci včelařského
vybavení, tak i v jednotlivých stáncích se mohli ochutnat i zakoupit včelařské produkty.
V říjnu a listopadu proběhlo léčení včel fumigací, v prosinci pak léčení aerosolem. Na konci
minulého roku jsme vybírali ještě jedny vzorky měli a to na mor včelího plodu. Výsledky dopadly
dobře, jak pro naši, tak pro okolní organizace.
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.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Stádlec
Předseda ZO ČSZ Stádlec pan Jan Štěpka
Počet členů ZO ČSZ Stádlec : 16.
Členové výboru: Jan Štěpka, Ing. Juraj Mrázik, Miluše Némethová.
V letošním roce bylo na vnitřních prostorách zařízení (nátěry celé provozní linky) a venkovním
přístupu odpracováno 61 brigádnických hodin.
Celkem naši moštárnu v roce 2016 navštívilo 167 spokojených návštěvníků, zpracováno bylo
12 027 tun jablek. Zákazníci k nám zavítali z 32 obcí a měst. Nejvíce z těchto míst: Stádlec 46,
Opařany 21, Bechyně 20, Řepeč 8 atd.
Provoz moštárny záleží především na úrodě jablek, a tak i letos pan předseda může říci „docela
dobrá sezóna“!

Myslivecké sdružení vlastníků Stádlec
Předseda pan Josef Kratochvíl
Jednatel pan Josef Volavka
Hospodář pan Josef Heřmánek
Pokladních pan Josef Hořejší
V letošním roce bylo hlavním bodem projednání a schválení návrhu stanov spolku.
Činnost spolku : brigády, krmiva, přikrmování zvěře, nákup kachen, nákup bažantích kuřat a odchov
na Bezinkách. Opravy žebříků a posedů, některé obnoveny, nebo vyrovnány a podloženy dále
opraveny krmelce a zásypy. Aplikace pachových ohradníků u silnic na ochranu zvěře a střetu
s vozidly.
Odchov kachen, odlov 186 ks, odlov 10 ks srnců, 8 ks srny, 2 ks úhyn, srnčata úhyn 7 ks. Dále
odlov 1 danče, 16 zajíců, 24 ks lišek, 64 ks černé.
Poslední leč v Srlíně, posezení ve Slavňovicích, zakončení sezóny s hudbou i pro veřejnost,
poděkování ZD a OÚ za spolupráci. Též poděkoval pan MVDr. Luboš Nezbeda za pozvání a promluvil
o činnosti mysliveckých spolků, úspěších i problémech v provozování myslivosti.

Senior klub Stádlec
27.11. na první adventní neděli se sešli občané městyse u vánočního stromu na náměstí ve
Stádlci. Členky Seniorklubu přichystaly pro všechny návštěvníky horký punč a slané i sladké
občerstvení. Vánoční atmosféru pomohly navodit i stánky s vánočním zbožím, které nabídly paní
Podsedníková a paní Süsmilichová. O kulturní program se tentokrát postarala místní mládež a je třeba
říct, že se toho zhostila báječně. Marek a Lukáš Pincovi zahráli koledy na klávesy, Karolínka Jírovcová
s Luckou Buchcarovou jako sehrané duo okouzlily publikum hrou na flétnu a nakonec jsme si všichni
zazpívali spolu s dětmi vánoční koledy.

Zemědělské družstvo Opařany, se sídlem ve Stádlci
Předseda představenstva: Bc. Vlastimil Procházka
Při volbách na členské schůzi 3.6.2016 došlo k obměně v představenstvu poté, co se pan Kodad
rozhodl již nekandidovat na místopředsedu představenstva (odchod do důchodu), byl novým
místopředsedou zvolen pan Ladislav Brůžek.
Rok 2016 svým průběhem potvrdil skutečnost, že každý rok je jiný. Nejsložitější situace se jevila
ve výrobě vepřového masa a ve výrobě mléka. Cena prasat padala hned v samém počátku roku a
velmi rychle se dostala na 25,-Kč za 1 kg živé váhy vykrmeného prasete. Prasata se stala neprodejná
s tím důsledkem, že s přibývající váhou klesala jejich hodnota a narůstaly náklady. Tento trend byl
doslova likvidační. Na základě rozhodnutí představenstva došlo k postupnému omezení počtu prasnic
o 40% z počtu 500 ks na 300 kusů.
Cena mléka též klesala a v polovině roku 2016 se propadla na nejnižší cenu 6,12 Kč za litr.
Průměrná cena za celý rok byla – 6,80 Kč.
S příznivým počasím se podařilo vyrobit kvalitní senáže s minimálními náklady a téměř
v dvojnásobném množství než v roce předchozím. Při senách již počasí tolik nepřálo, ale i tak bylo
vyrobeno dostatečné množství sena.
Výroba tržních rostlinných komodit byla velmi příznivá. Bylo vyrobeno 8 000 tun obilovin
s průměrným výnosem 4,59 t z hektaru. Daleko složitější však byla vlastní sklizeň, kdy se žně vlivem
počasí časově protahovaly. Polehlé obilí a mokrý terén vyžadovaly specifický přístup k technice
sklizně, což stěžovalo situaci nejen technikům, ale i kombajnérům a samotným strojům.
Ani na trhu s komoditami to nebylo jednoduché. Šlo především o to, hlavně prodat. Po několika
letech byla většina produkce prodána už v roce sklizně. Cena krmné pšenice 3 400,-Kč za tunu je bez
komentáře. Paradoxem zpeněžování roku 2016, bylo zpeněžování ovsa za vyšší cenu než pšenice.
Úspěch byl zaznamenán též u řepky, kdy výnos do 3 tun zajistil dostatečný zisk. Téměř všechna
řepka byla prodána už v roce sklizně za průměrnou cenu 10 000,-Kč za tunu. Naopak se vůbec
nedařilo v produkci hrachu pěstovaného pro dodržení dotačních podmínek na výměře 240 hektarů.
Samotný vývoj výsledku hospodaření nebyl moc příznivý. Zemědělci proto uvítali mimořádné
kompenzace, kterými se stát snažil pomoci překonat zemědělcům nepříznivou situaci. První finanční
injekcí od státu byla v dubnu ve výši 1,4 mil. Kč do chovu dojnic a prasnic. Druhou mimořádnou
podporu do ohrožených komodit zemědělci dostali v prosinci v obdobné výši. V obou případech šla
větší část do chovu prasat.
První vylepšení zisku přišlo se sklizní kukuřice, téměř 9 tun krásného suchého zrna po hektaru
a překvapující byl i výnos hmoty do siláže. Problém byl v tom, že kukuřice sice vytvořila zisk, ale
nepřinesla žádné peníze. Vývoj na trhu nepodporoval ani cenu, ale ani samotný prodej.
S potěšením byla přijata skutečnost, že ministr zemědělství dostál všem svým slibům,
a v samotném závěru roku zemědělci dostali maximum dotačních podpor.
Přehled o sklizni v průměrných hektarových výnosech:
Plodina
Osazeno v hektarech
Pšenice
619
Tritikale
425
Oves
586
Kukuřice na zrno
242
Řepka
578

Sklizeno v tunách
2 812
2 033
2 614
2 043
1 703

Výnos v t/ha
4,54
4,78
4,46
8,43
2,95

Prodej mléka množství v litrech = 2 742 080, reálná cena za 1l = 6,805,-Kč.

Jateční dobytek
Krávy
Jalovice
Býci
Zástav býci
Zástav jalovice
Telata býčci
Prasata
Prasnice
Selata

Prodeje a realizační ceny:
prodáno v kusech
prům. hmotnost/kg
64
574
51
514
80
542
195
204
23
189
67
59
7 722
106
322
256
288
21

prům. cena Kč/kg
30,49
37,15
45,36
83,17
58,74
87,52
30,17
17,85
56,52

Na tvorbě zisku se řadu let podílí bioplynová stanice. Její provoz v roce 2016 byl stabilizovaný
s maximální účinností.
Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2016 je účetní zisk z hospodářské činnosti družstva
ve výši 27 327 882,77 Kč. Splatná daň z příjmů právnických osob činí částku 5 136 650,-Kč. Výsledek
hospodaření po zdanění za rok 2016 je účetní zisk ve výši 22 194 558,23 Kč.
Družstvo v současnosti hospodaří na 4 700 ha zemědělské půdy. Orné půdy je 3 120 ha, louky a
pastviny jsou na výměře 1 580 ha. Družstvo i nadále vykupuje pozemky.
V průběhu roku 2016 se snížil počet členů družstva o 7. K 31.12.2016 tak mělo družstvo 479
členů. Úbytek členů vyplývá především z převodů družstevních podílů na stávající členy družstva.
Dědicové družstevních podílů se většinou stávají členy družstva. Při jednotlivých jednáních převládá
názor, že je potřeba si vážit možnosti, mít podíl v prosperující firmě.
5. května 2016 proběhla již tradiční Národní výstava českého strakatého skotu a IX.výstava
plemenného skotu „Memoriál Františka Švadleny“ a to na předvadišti v Řepči. Dále pak IX. den
techniky.

BAUER Technics, a.s. Stádlec
Hlavní akcionář = předseda představenstva Ing. Pavel Rampír
Členové = Ing. Karel Líkař, Ing. Ivo Melíšek
Zaměstnanců cca 65 osob.
Firma s názvem BAUER TECHNICS a.s. se sídlem ve Stádlci byla založena v roce 2012. Společnost
je stále aktivní.
V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob, dozorčí rada počet členů 3. Společnost podniká
v oboru – provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, montáž,
opravy, revize a zkoušky elektrických a plynových zařízení a plnění nádob plyny, výroba
elektronických součástek, elektrických zařízení, výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů
a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, výroba strojů a zařízení, zprostředkovávání
obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská
a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
Společnost BAUER v roce 2016 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 neustále zlepšování.

V.D.I. DITA – divize KOVO Stádlec
Vedoucí pan Jaroslav Samec. DIVIZE-KOVO ve Stádlci zaměstnává 30 lidí.
Dita, výrobní družstvo invalidů s tradicí od roku 1956.
Z vyhlašování nejlepších firem Jihočeského kraje roku 2016 si k 60.narozeninám odnesla DITA
dva krásné dárky.
1.) Získala titul Odpovědná firma kraje 2016
2.) V kategorii Firma roku 2016 obsadila druhé místo.
V posledních letech se firmě dařilo a DITA se stala moderní fungující firmou. Byla dokončena
modernizace výroby – divize kovo – ve Stádlci a bylo započato i s modernizací táborské textilní divize.
Disponuje nejmodernějším zařízením, jejichž kvalita se promítá ve výsledné jakosti výrobků.
Dále DITA plast – KOVO divize – nabízí širokou paletu farmářských a chovatelských potřeb a to
zejména ušní známky pro chov telat, skotu, prasat, ovcí a drůbeže. Dále nabízí prostředky pro hubení
škůdců, které znepříjemňují život hospodářských zvířat.

