
 

 

                                                        
KRONIKA ROK 2017 

                        
MĚSTYS STÁDLEC 
 
      V sobotu 4.3. se konal již VII. ples městyse Stádlec. Organizátoři plesu opět odvedli dobrou 
práci, program plesu byl pestrý, Kocouří muzika (kapela Kocour & Friends) hrála od podlahy  
a všichni hosté plesu byli skvěle pohoštěni péčí hostinských, manželů Bezpalcových. 

      18.3. prošel Stádlcem „Masopustní průvod maškar“. I přes doslova psí počasí se sešlo více 
jak padesát masek, a to hlavně díky tomu, že nás jako obvykle obětavě přijeli podpořit členové 
maškarního sdružení z Milevska a Sepekova, za což jim patří veliké poděkování. Večer pokračovala  
volná zábava v restauraci u guláše, piva a dechovky. 

Dále pan starosta Ing. M.Kelich zhodnotil uplynulých šest měsíců tohoto roku: 

a) byla dokončena stavba vodovodu ve Starém Sedle. Podařilo se také zrealizovat téměř všechny 
přípojky do nemovitostí, jejichž majitelé o to měli zájem. Bohužel došlo ke zdržení stavby vinou 
skály, na kterou vrtací souprava narazila ve východní části obce, a bylo proto nutné část 
vodovodu realizovat výkopovou technologií. Toto zdržení má za následek, že zbývající přípojky 
budou dodělány v září až říjnu. Stavba šla až na výše uvedené podle plánu. Velké poděkování 
patří všem, kteří nesli stavební ruch statečně a strpěli jisté omezení. K velkému překvapení byla 
zaznamenána pouze jedna stížnost na stavební firmu, která svou činností poškodila soukromý 
majetek. 

b) další stavbou, která v červnu byla téměř dokončena, je víceúčelové hřiště ve Stádlci. Nejde  
o levnou investici a i zde šlo vše podle plánu. Jediným problémem byla nerovná plocha, na které 
se hřiště stavělo, ale i to se podařilo zvládnout. Věříme, že hřiště bude dlouho sloužit občanům 
ke sportovnímu vyžití a dětem ze školy pro hodiny tělocviku. 

c) velkou investiční akcí, která ještě není hotová na 100%, ale už moc nechybí, je rekonstrukce 
Stádlecké restaurace. Opravila a vybavila se kuchyně tak, aby provoz odpovídal nutným 
standardům, změnila se dispozice toalet, změnil se vstup na sál, zrušily se záchody u sálu, 
z bývalých dámských je šatna pro účinkující a zvětší se pódium tak, aby bylo „od zdi ke zdi“. 
Bohužel se vyskytla závada na stávajících pánských WC ( z podlahy prosakuje voda), takže 
bude nutná jejich celková rekonstrukce. 

d) dali jsme do pořádku (zatím ještě ne do finální podoby) prostranství u moštárny, na jehož 
žalostný stav v loňském roce občané oprávněně poukazovali. Vybudovala se zde parkovací 
plocha, kterou budou využívat ti, co dosud parkují na chodníku. 
 

      Dne 3.6. uspořádal městys pro své nejmenší občany jako dárek ke dni dětí zájezd do 
zábavního parku MIRAKULUM. Zájezd si užili malí i velcí. 

      Letní kino ve Stádlci – celé prázdniny (zpravidla v pátek) se promítaly české i zahraniční 
filmy, a to jak starší, tak i novinky jako např. film Masaryk nebo Lichožrouti, v „letním kině“ ve Stádlci 
ve Stromovce pod širým nebem. Diváci si mohli během deseti večerů užít pohodu se sklenkou v ruce 
při sledování filmů třeba přímo ze sedadla svého auta. Velký dík patří Ing. Pavle Zahrádkové a 
Zdeňkovi Paříkovi za vytrvalost a nadšení, díky kterému se Stádlec může řadit mezi obce s letním 
kulturním programem. 

      VII. Stádlecké oslavy – velkou červencovou událostí byly oslavy 730. výročí první písemné 
zmínky o obci Stádlec. Tyto oslavy, které se dříve pořádaly jednou za deset let, se nyní konaly opět po 
pěti letech o víkendu 29.7. - 30.7. Společně s městysem slavili stádlečtí hasiči 140.výročí založení 
sboru a také TJ Sokol Stádlec si připomínal, že již uplynulo 85 let od jeho zrodu. 

Program oslav zahájili v pátek 28.7. hasiči veřejnou slavnostní schůzí, na které ocenili své členy a 
starosta SDH pan Stanislav Kosobud převzal od starosty pana Ing. Milana Kelicha slavnostní prapor 
se svatým Floriánem. 

      Oslavy pokračovaly v sobotu koncertem oblíbené jihočeské dechovky Babouci, na náměstí 
byly připraveny atrakce pro děti i dospělé včetně výletního vláčku, který celý den vozil nadšené 
pasažéry na okružní jízdy mezi našimi obcemi. 

Městys Stádlec pro své občany i návštěvníky oslav připravil hodnotné upomínkové předměty. 
Významným počinem bylo představení nové publikace o městysi Stádlec, tentokrát věnované 
významným osobnostem, které jsou spjaty s našimi obcemi. Zájemcům o autogram byl k dispozici 
autor této publikace „Osud jménem Stádlec“ pan Miroslav Pejčoch. 



 

 

      Sobotní odpoledne proběhlo v režii hasičů, kteří přispěli zajímavým programem včetně ukázek 
zásahu a techniky. Vrcholem dne byl slavnostní akt svěcení nového praporu, který provedl opařanský 
duchovní p. Josef Charypar. 

      Celou sobotu příjemně zakončila kapela Kocour a Friends, které se s nastávajícím 
soumrakem nakonec přece jen podařilo celodenním slavením a horkem znavené občany roztančit. 

V neděli slavili Sokolové. Na hřiště „pod Hájky“ pozvali občany na koncert Swing Bandu, 
odpoledne se odehrála přátelská setkání mezi týmy Sokola Stádlec a týmy z Jistebnice. Třešničkou na 
dortu pak bylo setkání mezi hráči Sokola Stádlec a Internacionály, tj. týmem složeným z fotbalistů, 
hokejistů a celebrit, kdy si hosté mohli vychutnat kromě sportovních výkonů i nedostižný humor Milana 
Pitkina. 

Městys Stádlec děkuje za dobrou práci všem, kteří se na průběhu oslav organizačně podíleli. 
Děkuje také všem návštěvníkům zato, že přišli a dobře se bavili a v neposlední řadě patří dík svatému 
Floriánovi, že zařídil tak krásné počasí. 

      Zájezd do Třeboně – na sobotu 19.8. připravily členky sociálního výboru pro občany městyse 
exkurzi do třeboňského pivovaru Regent. Zájemci si mohli před samotnou prohlídkou pivovaru vyrazit 
na obhlídku města či zámku, nebo se zúčastnit prohlídky Schwarzenberské hrobky. Vše bylo 
zakončeno posezením v restauraci Regent Gold při dobrém jídle. 

      V pátek 1.12. připravil městys Stádlec pravidelné setkání se seniory, tentokrát opět ve 
Stádlecké restauraci. Pozvání přijalo na 80 seniorů, kterým vyhrával taneční orchestr Alfa. Všichni si 
pochutnali na občerstvení z nové kuchyně manželů Bezpalcových. Zastupitelstvo městyse 
s politováním oznámilo občanům, že se letos nebude konat oblíbená akce rozsvěcení vánočního 
stromu na náměstí ve Stádlci. Důvodem je, že velký stříbrný smrk na pozemku vedle bývalé pošty byl 
pokácen. Jeho větve zasahovaly do vozovky, komplikovaly výhled z křižovatky a projíždějící vozidla 
strhávala a ničila světelný řetěz. Místo tohoto smrku byl letos ozdobený malý smrček vedle pomníku 
sv. Floriána. „Wow efekt“ při rozsvícení vánočního osvětlení byl tedy bohužel, minimální. Velký smrk 
prokázal ještě poslední službu – jeho část ozdobila vánoční náves ve Slavňovicích. 

Ve Stádlci se 13.12. již potřetí sešlo na 60 občanů nejen ze Stádlce, ale i ze Slavňovic, Hájek 
a Křídy, aby si společně ukrátili čekání na nadcházející svátky. Opět jsme vsadili na jistotu pohodlí a 
zazpívali si na sále Stádlecké restaurace. Před samotnou akcí „Česko zpívá koledy“ koncertovali malí 
hudebníci  žesťového  hudebního tělesa BRASSTET. Jako vždy bylo nachystáno vánoční občerstvení 
v podobě cukroví, svařeného vína, čaje nebo kávy. 
 
 
 
ZŠ a MŠ – ředitel Mgr. Vladimír Doležal 
(příspěvková organizace z řizovaná m ěstysem Stádlec) 
 

V základní škole tvořil pedagogický sbor již zmiňovaný ředitel pan Mgr. V. Doležal, dále třídní 
učitelka Mgr. Miroslava Skopcová a asistentka pedagoga paní Dominika Trpková. V mateřské škole to 
jsou paní učitelka Miloslava Hejná a paní učitelka Alena Štamberková. Provoz školní stravovny 
zajišťuje Michaela Kohoutková, úklid ZŠ a MŠ a další potřebné záležitosti Helena Trošková. 

Zápis do 1.ročníku ZŠ Stádlec se  uskutečnil ve středu 5.4.2017 od 16:00 do 18:00 hodin 
v základní škole Stádlec. Zapsánány byli čtyři budoucí prvňáčci. 

V úterý 21.března mohli zájemci navštívil naši školu a to od 8 do 12 hodin, kde si prohlédli 
učebny, zeptali se na to, co je zajímalo a zúčastnili se ukázkových hodin. 1.hodina – Matematika, 
2.hodina – Český jazyk, 3.hodina – Hudební výchova, 4.hodina – Pracovní činnosti. Zájemcům se 
věnovali ředitel školy Mgr. V. Doležal, Mgr. Miloslava Skopcová – třídní učitelka a Dominika Trpková – 
asistentka pedagoga. 

Dále naše škola podala žádost do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ta 
úspěšně prošla hodnocením a byla zaslána k závěrečnému schválení. Celková částka, která bude 
využita na realizaci projektu je cca 433 000 Kč. Ta je rozdělena na MŠ, kde poslouží na vzdělávání 2 
pedagogů a na zřízení dočasné funkce školního asistenta, který bude pomáhat učitelkám v MŠ na 4 
hodiny denně minimálně po dobu 1 roku. Další prostředky budou využity na vybavení MŠ. Druhou 
položkou je ZŠ, kde prostředky z dotace budou využity především na tyto aktivity. Pro žáky: a) 
čtenářský klub  b) klub zábavné logiky a deskových her  c) doučování žáků. Tyto kluby by měly běžet 
2 roky a věřím, že se do nich zapojí co nejvíce žáků školy. Další položkou je vybavení pro školu. Je 



 

 

důležité zmínit, že ZŠ a MŠ Stádlec, městys Stádlec, ani rodiče se na financování projektu nebudou 
nijak podílet. 

Začátkem března žáci naší školy využili pozvání starosty obce k návštěvě obecního úřadu. 
Záměrem setkání bylo seznámit se s prací starosty a činnosti úřadu tak, aby školáci měli alespoň 
základní představu o tom, co je jeho náplní práce a co vše to obnáší. Ve  středu  8. března Ing. Milan 
Kelich přivítal před budovou úřadu, kromě žáků školy i ředitele školy, třídní učitelku, asistentu 
pedagoga a studentku PF ČB, která byla v ZŠ na týdenní praxi. Během návštěvy si žáci prohlédli 
budovu „od půdy až po sklep“. Prošli si zasedací i obřadní místnost, zastavili se v kanceláři starosty a 
nakonec si vyzkoušeli i posilovnu v suterénu. Seznámili se jakému účelu místnost slouží a vyzkoušeli 
si mezi sebou volbu starosty. Dále se seznámili s obcemi, které pod Stádlec spadají, s pracovníky, 
kteří pro obec pracují. Na závěr všichni školáci dostali malý dárek – kasičku. 

 Ve středu  12.dubna se žáci připojili k akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Vyčistili cca 700 m 
břehů Oltyňského potoka v úseku od fotbalového hřiště ve Stádlci až po bývalé sádky v areálu 
zámeckého parku. Dále z velké části zlikvidovali černou skládku v blízkosti chatek U Paterů. Celkem 
naplnili odpadem ( sklo, konzervy, pet lahve) cca 14 pytlů a k tomu navíc nějaký kovový odpad. Na 
akci se podíleli žáci pedagogové základní školy a pan Petr Kyrian.  

Dne 5.dubna 2017 proběhl zápis do 1.ročníku ZŠ Stádlec. Přijati byli čtyři budoucí prvňáčci. 
Od září bude tedy naši školu navštěvovat již 15 školáků! 

V dubnu zavítal mezi školáky pan Stanislav Kosobud - starosta stádleckých hasičů. Školákům 
i pedagogům věnoval celé dopoledne a učil je plést pomlázky z osmi proutků. 

Ve středu 12.dubna čekalo školáky další Velikonoční překvapení – babička prvňáka Tomáše 
Novotného pro všechny školáky i děti z mateřinky a pracovníky upletla nádherné velikonoční slepičky.  

 Další překvapení dětem připravili stádlečtí šipkaři. Děti z MŠ a ZŠ dostaly (podobně jako na 
Mikuláše) balíček dobrot k Velikonocům. 

V polovině května přišlo finální rozhodnutí z MŠMT o přidělení dotace 433 000 Kč pro MŠ  
a ZŠ Stádlec – školní asistent pro MŠ na 1 rok na 0,5 úvazku, školení pedagogických pracovníků, 
odpolední kroužky v ZŠ po dobu 2 let (čtenářský klub, klub logických her, doučování a nákup pomůcek 
do MŠ a ZŠ. 

10.května  se žáci naší školy, v rámci projektu, kdy se seznamují s různými povoláními 
vypravili do stádlecké  knihovny za paní Bohunkou Fukovou. Dozvěděli se mnoho zajímavého. 
Například, že v knihovně pracuje již 41 let, v současné době má v registru 6500  knih, 72 dospělých  
a 10 dětských čtenářů. Na závěr dětem vysvětlila, jak probíhá zápis nových knih, evidence půjčování  
a ukázala dětem, jak se každá kniha musí zabalit. 

V průběhu měsíců dubna a května probíhaly práce na izolaci budovy školy proti vlhkosti. 
Budova základní školy má od svého založení v roce 1938 problémy se zvýšenou vlhkostí v suterénu. 
Proto probíhaly práce na izolaci budovy školy v místech, kde byla situace nejhorší. Práce provedly 
Služby města Milevska. Následovala rekonstrukce vchodu do budovy a venkovního schodiště. 
   

1.června naši školáci přichystali spolu s pedagogy tradiční dětský den pro děti z MŠ s devíti 
stanovišti. 

22.června do mateřinky zavítala poslední pohádka divadélka Sedmiklásek – O Šípkové 
Růžence. 
      27.6. výlet do ZOO Větrovy. Ve středu 28.6. školáci přivítali Dorotku a Maxe z Drhovic. Oba 
hrají šachy a Dorotka je mistryní Čech a druhá v republice – další výzva pro naše šachisty. 
      29.6. školní bleší trh a návštěva zámku ve Stádlci spojená s besedou o povolání správce. 
      Ze čtvrtka na pátek tradiční přespání ve škole – hry, soutěže a nevšední zážitek před 
vysvědčením a vytouženými prázdninami. 

     Nový školní rok se v ZŠ a MŠ Stádlec začal v pondělí 4.září. Do základní školy nastoupilo 15 
školáků ( z toho 4 prvňáčci). Do mateřské školy je k docházce přihlášeno 20 dětí. 

Vedení školy (tj. ředitele) čekala po mnoha letech kompletní výměna pedagogického sboru. 
Obě učitelky v MŠ odcházely do důchodu (paní A. Štamberková a paní M. Hejná) a najít za ně 
náhradu byl problém. Ale nakonec vše dopadlo dobře a na místa pedagogů v MŠ nastoupila paní 
Milena Samcová, která má velkou výhodu v tom, že je místní a v minulém školním roce ve školce po 
delší dobu již zastupovala. Druhé místo obsadila paní Pavlína Velé, učitelka MŠ z Tábora, která se po 
mnoho let zapojuje profesionálně v taneční škole ATAK a s dětmi ve školách a školkách pracovala 
neustále. 



 

 

Na základní škole došlo k odchodu Mgr. Skopcové do důchodu a na její místo nastoupila 
zkušená Mgr. Michaela Rysová z Tábora. Kromě velkého nadšení a zájmu pracovat u nás rozhodly 
zkušenosti s výukou na 1. a 2.stupni, s výukou v malotřídce, s výukou integrovaných žáků s různými 
typem a stupněm postižení, výtvarné výchovy, občanské výchovy, výchovy ke zdraví, s vedením 
školního časopisu atd. Také asistentka pedagoga Dominika Trpková, která se nejenom provdala, ale 
oznámila, že od září bude mít mateřské starosti, musela být  nahrazena  zkušenou asistentkou s praxí 
paní Kamilou  Kotoučkovou, která se právě stěhovala z Tábora do Podboří. Ta kromě praxe má 
vzdělání jako vychovatelka a pedagog volného času. Ve školní družině se tak střídá v odpoledních 
hodinách s paní M.Samcovou z MŠ. 

Na závěr ještě změna ve školní kuchyni, kde počátkem září došlo ke změně na postu 
kuchařky a na místo nastoupila za Míšu Kohoutkovou, která odešla na mateřskou, paní Romana 
Löslerová. V polovině listopadu ji nahradila paní Hana Hánová z Dobronic. 

V listopadu letošního roku byli žáci ZŠ na exkurzi v moštárně ČSZ ve Stádlci, výklad zajistil 
předseda základní organizace pan Jan Štěpka. V tomto měsíci se děti fotografovaly a bylo 
připravenou kouzelnické vystoupení. Na začátku měsíce prosince děti zatančily a zazpívaly pro 
seniory, dále v průběhu měsíce měly vánoční tvoření a na závěr společné posezení s rodiči, kdy si 
všichni zazpívali vánoční koledy. 
 
 
 
ŠIPKAŘI 
DC Lokomotiva Stádlec (klub šipka řů) 
 
Kapitán  pan Pavel Kosobud 
 
      V sobotu 21.ledna pořádali šipkami již 9.Šipkařský ples. Hrála kapela Happy Band, pro 
návštěvníky bylo připraveno chutné pohoštění – tlačenka a řízečky, a jako obvykle byla nachystána i 
bohatá tombola. Návštěvnost plesu je rok od roku vyšší, zdá se, že si tato zdařilá akce našla své stálé 
místo na seznamu událostí stádlecké společenské sezóny. 

      Velikonoční koulení – o které se v neděli 9.dubna tradičně postaral klub šipkařů. Letos na děti 
čekala mapa Velikonoční stezky. Na zastávkách různých ostrovů děti plnily soutěže a úkoly. V Norsku 
chytaly ryby, v Číně nabíraly předměty hůlkami a v Anglii se hrál fotbal. Po splnění všech úkolů se děti 
dostaly na Velikonoční ostrov, kde se již tradičně koulí neposedná vajíčka. Velice těší pořadatele, že 
toto je oblíbená disciplína také u dospělých. Každý rok jich přibývá. Na závěr příjemného odpoledne 
se podávaly pečené buřty. V průběhu odpoledne si všichni mohli zakoupit velikonoční výrobky z trhu, 
který obstarala paní Jitka Burianová. Velký dík patří také paní Katce Kovaříkové, která připravila 
dílničku s velikonočními výrobky, které si děti mohly odnést domů. 

5.12. připravili šipkami „Mikulášské balíčky“ pro děti MŠ a ZŠ. Vánoční turnaj tradičně probíhal 
29.12.2017 a to jak pro členy klubu, tak pro širokou veřejnost. 

Náš klub šipkařů – DC Lokomotiva Stádlec měl v letošním roce 11 členů, z toho 2 děvčata. Hrálo se 
celkem 20 zápasů - z toho 12 výher, 2 remízy a 6 proher. V Jihočeské lize skupině F – v základní části 
– bylo v letošním roce 11 družstev : naši obsadili 4.místo. Za jednotlivce obsadil Pavel Kosobud 
8.místo, Petr Kyrian 14.místo a Zdeněk Pavlát 26.místo. 
 
 
 
SDH Stádlec, K řída, Slavňovice a Staré Sedlo 
 
Stádlec:            starosta  – Kosobud Stanislav 
                velitel   – Pecka Jaroslav 
Křída:                starosta  – Klasnová Barbora 
             velitel   – Rokos Pavel 
Slavňovice:       starosta  – Kouba Vítězslav 
                velitel   – Hořejší Radek 
Staré Sedlo:      starosta  - Kohout Vratislav 
              velitel   – Streinz Josef 
 



 

 

      10.3. zdařile proběhlo tradiční „Sousedské posezení ve Slavňovicích“, k tanci a poslechu hrála 
skupina LARGO, připraveno bylo bohaté občerstvení. Poděkování patří – SDH Slavňovice za možnost 
příjemně strávit páteční večer. 

Ve čtvrtek 2.3.2017 se děti SDH Slavňovice zúčastnily soutěže „Požární ochrana očima dětí 
2017“. Celkem 13 dětí namalovalo obrázky, které byly odevzdány na okres. 

V sobotu 11.3. se ve Stádlci konal „Dětský karneval“. Sál místní restaurace obsadili 
čarodějové, princezny, piráti i čertice. K vidění byla spousta krásných masek na starších i těch 
nejmenších dětech. Sešlo se zde více jak 40 dětí a o jejich zábavu se staral tradičně klaun Bumbác. 
Děti soutěžily, tančily a dobře se bavily. SDH Stádlec poděkovalo všem sponzorům! 

V sobotu 6.května se na hřišti pod Hájky konala Okrsková soutěž v hasičském sportu družstev 
v požárním útoku a štafetě. Soutěž byla v rámci 140.výročí založení sboru. Díky hezkému počasí byla 
hojná účast diváků. Soutěže se zúčastnila 4 družstva mužů, 2 družstva žen a ukázku předvedli i 
mladší a starší žáci ze Slavňovic. 
Výsledky soutěže: muži – 1.místo Slavňovice, 2.místo Stádlec, 3.místo Křída, 4.místo Rataje 
                              Ženy – 1.místo Rataje, 2.místo Slavňovice 
Pořadatelé SDH Stádlec poděkovali členům, kteří připravili soutěž a také TJ Sokol Stádlec za půjčení 
hřiště. 

V neděli 7.5.2017 od 15 hod. SDH Slavňovice pořádalo loutkové divadlo pro děti 
„Recyklovaná pohádka“, v podání divadelního souboru z Plané nad Lužnicí. Děti se ke konci 
představení mohly zapojit do pohádky a pomoct se tříděním odpadu. Akce se všem líbila. 

V sobotu 20.května se ve Křídě uskutečnil čtvrtý ročník Motosrazu. Účast i za nepříznivého 
počasí byla dobrá. Odpoledne hrála country kapel PE-JA z Českých Budějovic. Pro zpestření 
programu vystoupila taneční skupina mažoretek z Malšic. Dále vystoupila taneční skupina HRG 
z Milevska. K hojné účasti přispěli motorkáři ze Sušic. V podvečer zakončila celodenní program 
hudební rocková skupina Maraton z Dolního Bukovska. Akce se dá považovat za zdařilou. 

V sobotu 10.6.2017 od 14 hodin pořádal SDH Slavňovice „Dětský den. Počasí se vydařilo, děti 
si vysoutěžily odměny a na závěr si opekly vuřty. Paní Olga Hořejší všem poděkovala za účast a její 
poděkování patří také sponzorům, kteří se na akci podíleli – ZD Opařany, VOPSS Řepeč s.r.o., 
GLAMÉLIE – Hana Hořejší, Bazény Kreidl s.r.o., ZOO Dvůr Králové, AB reflexy, Hopsárium České 
Budějovice, Strašidelné bludiště Jihlava, Robinson – ostrov pokladů Jihlava, ZOO Jihlava, 
Funparkpanda České Budějovice, Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou, Decathlon, 
pojišťovna Kooperativa. 

SDH Stádlec a městys Stádlec pořádal v sobotu 24.6.2017 na náměstí ve Stádlci soutěž 
družstev v hasičském útoku. Soutěže se zúčastnilo 12 družstev ze širokého i blízkého okolí: soutěž 
žen vyhrálo smíšené družstvo Stádlec a Slavňovice o 3 vteřiny před družstvem Oltyně a družstvem 
Rataje. Soutěž mužů vyhrálo suverénně družstvo Skrýchov u Malšin o 5 vteřin před družstvem Oltyně 
a družstvem Bechyňské Smolče. Dále předvedli svůj um žáci ze Stádlce, Slavňovic a Oltyně. Velmi 
potěšitelné je, že se po dlouhé době soutěže zúčastnilo družstvo SDH Staré Sedlo a předvedlo útok 
se starším strojem osmičkou. Pořadatelé děkují Sokolu Stádlec za půjčení parketu a lavic. 
     V sobotu 27.5.2017 od 8:30 se konala v Oltyni Dětská hasičská soutěž, celkem zde bylo 36 
družstev a z SDH Slavňovice soutěžila celkem 3 družstva, jedna přípravka, jedno mladší a jedno 
starší družstvo. Velký dík patří dětem z SDH Stádlec, kteří se s námi také zúčastnily a pomohly nám 
družstva doplnit. 

15.9.2017 byl pro děti i dospělé připraven křidskými hasiči „Pohádkový les“. Všichni měli 
možnost si čekání zkrátit ve skákacím hradu a projít tradiční cestičkou přes pohádkové úkoly. Tento 
rok končila výprava v nově vytvořeném Pekle, kde se v chladném večeru mohly děti ohřát u ohně  
a opéct si párečky od pekelníka. Letošní návštěvnost byla díky chladu o něco nižší, nežli 
v předchozích letech, přesto věříme, že se děti, rodiče, pořadatelé i účinkující náramně pobavili. Chtěli 
bychom poděkovat všem, kteří přispěli věcně i pomocí se zajištěním masek a zázemím pro 
zúčastněné, zvláště Pavlu Rokosovi za třídenní úsilí a námahu, které věnoval zpřístupněním  
a vyčistěním desítky let zarostlého lomu, aby zde přichystal již výše zmíněné stanoviště „Pekla“. 
Doufáme, že komu se u nás líbilo, nebo ještě naše Peklo neviděl, se příští rok opět vrátí do pohádky 
pod Křídou. 

11.11. se konaly ve Slavňovicích oblíbené Svatomartinské hody. Místní dámy se jako obvykle 
o své hosty skvěle postaraly – podávala se vynikající pečená kachna, dva druhy knedlíků a zelí, 
domácí paštika i zákusky, prostě vše co potěší chuťové buňky nadšeného jedlíka. K tomu samozřejmě 
nechybělo dobré pivo a letošní Svatomartinské vínko. Když se připočte skvělá muzika kapely 
Vandrbend, vychází opět večer na jedničku! 



 

 

V neděli 26.11. se ve Slavňovicích konala dětská výroční schůze hasičů. Pozvané byly i děti 
ze Stádlce, jako poděkování za spolupráci v tomto roce. Celkem zde bylo 16 dětí. Nejprve si děti 
vyrobily ozdoby na stromeček a poté ho ozdobily venku, vypustily lampiónky štěstí, byly oceněny 
diplomy za letošní akce a vše zakončily slavnostní večeří. 

V pondělí 18.12.2017 navštívily děti z SDH Slavňovice Táborskou nemocnici, kde obdarovaly 
Dětské oddělení spoustou plyšáků, her, knížek a oblečení. Organizátoři této akce děkují za pomoc  
a ochotu. 

V sobotu 9.12. připravili stádlečtí hasiči Mikulášskou besídku. Ve Stádlecké restauraci se 
sešlo na 30 dětí a stejný počet rodičů, pro které bylo připraveno občerstvení a program. 

K prosinci a předvánočnímu času také patří již pravidelný „výlov“ Slavňovického rybníka, který 
byl letos  23.12. kromě ochutnávky rybích specialit, polévky či škvarků si zde mohli občané zakoupit 
rybu na štědrovečerní stůl. Tradiční kapry a také amury přivezl přímo ze sádek pan Pavel Doubek, 
občané je nemuseli shánět ve městě. Všechny uvedené speciality připravily slavňovické kuchařky  
a nutno dodat, že byly výborné. 
 
 
 
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY – se sídlem ve Stádlci 
 
Předseda představenstva:  Bc. Vlastimil Procházka 
 

Rok 2017, v pohledu na zemědělství jako celek, probíhal ve znamení sucha. Sucho  
a nedostatek vody se stává světovým problémem a nevyhýbá se ani naší republice, ani naší oblasti. 
Pravdou je, že naše družstvo se sucho v tak zásadní míře jako třeba v určitých částech jižní Moravy 
nedotklo. Vliv na snížený výnos u některých plodin však mělo. Většinou jde o rozložení srážek 
v průběhu vegetačního období a o skutečnost, zda voda přijde v ten správný čas. 

Obecně jde říci, že ozimá pšenice a ozimý ječmen vyšly na dané podmínky velmi dobře, 
tritikále mírně podprůměrně. Řepka, hrách a oves byly suchem poznamenány. Překvapivě nebyla až 
tak ovlivněna kukuřice, která nakonec jak v zrnu, tak v siláži dala docela dobrý výnos.  Citelně se 
sucho projevilo na výnosu luk, přesto vzhledem k rozloze luk a pastvin družstvo dokázalo vyrobit 
dostatek objemného krmiva pro živočišnou výrobu. 

Rozhodujícím činitelem nebyla však jen výroba, ale především následně trh. A to byl v roce 
2017 problém. Ceny komodit neutěšené, zájem o komodity mizivý. Nejcitelnějším zásahem do 
finančních toků byl propad ceny řepky. Zemědělci v očekávání příjmů nad 10 tisích Kč za tunu, pokud 
možno odolávali prodejům za ceny hluboko pod desítkou. V tomto trendu jim zůstalo 600 tun řepky 
skladem a na novou řepku nebyl uzavřen žádný termínovaný obchod. 
Přehled o sklizni v průměrných hektare. Výnosech 
 
Plodina:                         Sklizeno v Ha:                        Sklizeň v t.                   Výnos v t/Ha 
Pšenice                                 515                                     2820                              5,48 
Tritikale                                 323                                    1422                               4,40 
Oves                                     796                                     3203                              4,02 
Kukuřice na zrno                  153                                     1033                               6,75 
Řepka                                   608                                     1179                              1,94 
 
      Opatření v živočišné výrobě z roku 2016, kdy došlo k omezení počtu prasnic o cca třetinu, 
bylo vyhodnoceno jako rozhodnutí správné. Cena prasat v průběhu roku 2017 sice stoupla, dokonce 
v polovině roku až na cenu 39 Kč v jednotlivé dodávce. 
Prodeje a realizační ceny: 
 
Jateční dobytek:                   Prodáno/ks                    Průměr. Hmotnost:/kg        Průměrná cena:Kč/kg 
Krávy                                        94                                      552                                 31,35   
Jalovice                                    33                                      481                                 33,07 
Býci                                          12                                      525                                 42 
Zástav býci                             207                                      216                                 74,12 
Zástav jalovice                         45                                      189                                  58 
Telata býčci                            107                                        67                                 93,66 
Prasata jatečná                     5517                                     109                                 34,64 
Prasnice jatečné                     130                                      229                                 23,76 



 

 

Selata                                      389                                        22                                 59,21 
 
      Finanční toky výrazně držela výroba mléka. Průměrná tržní cena za litr mléka v roce 2017 
činila 8,72 Kč, čímž družstvo za srovnatelné množství mléka vyrobeného při srovnatelných nákladech 
utržilo o téměř 5 miliónů Kč více než v roce 2016. Cena za litr mléka měsíc po měsíci stoupala. 
V lednu 2017 začala na 8,19 Kč a vystoupala postupně na nejvyšší cenu v prosinci 9,58 Kč. Podnikání 
s takovými výkyvy ve všech komoditách, které nelze v žádných souvislostech předpokládat, není 
vůbec jednoduché. 

Celkem stabilizovaně a s maximální účinností fungovala v průběhu roku 2017 bioplynová 
stanice. Problém se projevil až v samém závěru roku, kdy vlivem poruchy na zapalování došlo ke 
snížení výkonu, čímž byla nakonec výroba o něco málo nižší než v roce předchozím. Závada byla 
uplatněna přes pojišťovnu a z podstatné části pokryta  náhradou. 

Hospodářským výsledkem roku 2017 byl zisk před zdaněním ve výši 16,5 mil. Kč, po zdanění 
13,3 mil. Kč. Zisk údajně neklesá díky stabilitě vyplácených dotačních podpor. Faktem je, že družstvo 
díky mléku, které se stalo komoditou číslo 1 a jeho příznivé cena „přikryla“ propady v ostatních 
komoditách. Stejným faktem je, že družstvo na dotacích získalo v roce 2017 o 8 mil. méně než v roce 
2016, což znamená podstatu v poklesu zisku. 

Z pohledu rozvoje družstva rozhodovalo představenstvo o investičních záměrech a způsobu 
financování investic. V roce 2017 nebyly využívány žádné úvěrové prostředky.  

K 31.12.2017 mělo družstvo 479 členů. Ke stejnému datu družstvo hospodařilo na 4 700 ha 
zemědělské půdy. Orné půdy bylo 3 120 ha, louky a pastviny byly na výměře 1580 ha. Družstvo  
i nadále vykupuje pozemky. 

14.září 2017 proběhla na předvadišti v Řepči „Národní výstava českého strakatého skotu“  
a XIX. Výstava plemenného skotu „Memoriál Františka Švadleny“. X.den techniky – po celou dobu 
výstavy – prohlídka zemědělské techniky, prezentace firem atd. 
 
 
 
Základní organizace Českého zahrádká řského svazu, Stádlec 
 
Předseda ZO ČSZ:  pan Jan Štěpka 
Počet členů ZO ČSZ: 16 
 
Vzhledem k velmi malé úrodě ovoce v letošním roce, nebylo zahájeno moštování. 

Pan předseda Jan Štěpka připravil pro „Zpravodaj“ městyse Stádlec č. 12 – rok 2017 několik 
zajímavostí z historie „Zahrádkářů“. 

      V tomto roce vzpomínáme 60.výročí založení Svazu. 29.září 1957 byl ustavující sjezd 
„Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů“. Tím zaniklo sdružení „Jednota zahrádkářů“, které 
tu bylo od roku 1947. 
r. 1961 – přejmenování na „Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz“, 
r. 1969 – začíná se vydávat časopis „Zahrádkář“ 
r. 1970 – oddělila se slovenská sekce a vzniká „Český ovocnářský a zahrádkářský svaz 
r. 1979 – přejmenování na Český zahrádkářský svaz“ 

     V současné době má svaz asi 140 000 členů a 2200 pobočných spolků. Územní sdružení Tábor 
má 1400 členů a 7 moštáren. 

     První záznamy o naší organizaci máme v archivu od roku 1965 ( psali je př. Náprava Jan a Fábera 
Jiří). Jmenovali jsme se „Český ovocnářský a zahrádkářský svaz, ZO Stádlec“. 

V matrice členů jsou ale zápisy už v roce 1963! Je to těchto 9 jmen: Fořt Jaroslav (1910), Koutník 
Josek (1907), Lidinský Jan (1908) Jedlička Václav (1915), Koutník Miloslav (1932), Marková Kateřina 
(1912), Kolář Josef (1908), Kyrian Bohumil (1926), Prinke Josef (1908). 

Během výstavby moštárny odpracovali zahrádkáři každý rok okolo 500 brigádnických hodin! V roce 
1974 byl zakoupen „Elektrický drtič jádrovin s automatickým podavačem“ (za 5 300,-Kč). V roce 1975 
„Decimální váha“ do 200 kg (za 1140,-Kč) a v roce 1976 konečně „Hydraulický lis na ovoce“ (za 
12 000,-Kč). A mohlo začít moštování! 

V roce 1976 měla organizace 35 členů. 



 

 

Moštovalo se v sobotu (některé byly ještě pracovní) od 13 – 18 hodin a v neděli od 7 – 12 
hodin. Cena byla stanovena : 30 haléřů /kg člen ZO, ostatní 50 haléřů/kg. Za tuto první sezónu bylo 
zpracováno 44q jablek a utrženo 1875 Kč! 
 
 
 
Napsali nám: 

Vážený pane starosto, dovolte mi, abych se pár slovy vyjádřila k výletu do Mirakula. Myslím si, že to 
byl velice podařený zájezd, který jsem si jako babička vnoučat, který se mnou Mirakulum navštívila, 
velice s nimi užila. K super atmosféře dopomohlo i krásné slunečné počasí. Děti bohatě využily řadu 
netradičních atrakcí – prolézací hrady, temné podzemní chodby, vodní ráj, velké houpačky a jiné. 
Jsem velice ráda, že se v naší obci pořádají akce nejen pro dospělé, ale i pro děti. Moc Ván za to 
děkuji.                                                                                       

S pozdravem Marie Hořejší. 
 
Dne 27.5 se uskutečnilo setkání bývalých žáků naší školy, kteří ji navštěvovali v letech 1984 – 1988. 
Ze 14 žáků si přišlo zavzpomínat na první roky v lavicích celkem 8 poněkud odrostlých školáků. 
Pozvání přijala i naše bývalá paní učitelka J. Součková a vychovatelka v družině, v současné době i 
učitelka v MŠ paní A. Štamberková, která nás provedla celým objektem. Tímto děkujeme panu řediteli 
Mgr. V.Doležalovi za umožnění této milé prohlídky, jež v mnohých vyvolala různorodé vzpomínky na 
uplynulé roky strávené v tomto kdysi důvěrně známém prostředí. V panující dobré náladě jsme se 
zkusili posadit do překvapivě malých lavic a poohlédnout se po drobnostech, které by oživily hluboko 
uchované dojmy a zážitky. 
Po důkladném průzkumu mateřské školky, naše kroky vedly k jasnému cíli, do bistra na náměstí. 
Zábava tam byla pro nás účastníky příjemná, na mlčení nebyl čas, takže pokračování se dá jistě 
očekávat.                                                            

Květa Kurfiřtová – Cvachová 
 
 
 
 
Traktoriáda 
 

Již po šesté se konala traktoriáda v nedalekém Dráchově, které se pravidelně účastní 
stádlecký rodák, srdcem i duší traktorista, pan Jaroslav Anděl. Do soutěže bylo přihlášeno skoro 50 
traktorů, starých motocyklu a různých modelů zemědělské techniky. 
      Panu Jaroslavu Andělovi se již po několik ročníků daří vítězit v první disciplíně – couvání 
s válcem, kdy letos opět nenašel přemožitele. Čas, který se zastavil na stopkách po projetí cílem byl 
fantastický a to 35 sekund. Nikdo další se tomuto času ani nepřiblížil. Zkrátka neuvěřitelné dovednosti 
při couvání, které pan Anděl předvádí, zatím nikdo nedokáže. Rovněž v jízdě pralesem pan Anděl jel 
bravurně, byl jeden z mála, který dokázal díky své dovednosti a zkušenostem uspět v jízdě bahnem, 
kdy nakonec prohrál pouze o 4 sekundy v cíli a umístil se na druhém místě, ovšem je nutné  
podotknout, že byl poražen o 40 let mladším malotraktorem, který byl navíc poháněn všemi koly. 
Ostatní traktory ZETOR 25A byly vždy pomalejší a 15 až 45 sekund, kdy nikdo z nich však nedokázal 
projet trať bez pomoci vyproštění. 
 
 
SOKOL 
 
Předseda   pan Jiří Samec 
Děti trénují   pánové Kouba Vítězslav, Kodad Jan, Jirovec Miloslav. 
 

Na Velký pátek 14.dubna se na hřišti pod Hájky odehrálo fotbalové utkání mezi muži a 
ženami, příznivci fotbalu ve Stádlci. Fotbálek, kterým již podruhé zahájili sezónu byl napínavý až do 
poslední vteřiny. Utkání bylo ukončeno za stavu 4:4 a nakonec rozhodl penaltový rozstřel o vítězství 
žen. „Předskokany“ tohoto klání byly děti, které sehrály zápas mezi sebou. Škoda jen, že počasí 
nepřálo. 

     V neděli 28.5. se konal fotbalový turnaj „přípravek“ na domácím hřišti pod Hájky. Zúčastnila se 
družstva z Jistebnice, Milevska, Božetic a domácí. Našim malým sportovcům se dařilo, byla to krásná 



 

 

podívaná. Nakonec turnaje se všem dětem rozdávaly medaile. Děkujeme malým fotbalistům za účast 
a trenérům za výbornou práci. 

Turnaj v nohejbale – i letos uspořádal Sokol Stádlec v letní přestávce turnaj v nohejbale na 
trávě. Tentokrát se účastnilo pět tříčlenných týmů. Hrálo se systémem každý s každým a o vítězství si 
zahráli první s druhým a o třetí místo pak třetí se čtvrtým. Celkovými vítězi se stal tým Pavel Matyš st. 
Miroslav Majer st. a Jiří Samec. Druzí byli Pavel Matyš ml., Pražma Miloslav a Adam Jonáš. Třetí tým 
se umístil ve složení Jan Kodad, Tomáš Pražma a Jiří Vítovec. Počasí vydrželo a po dobré klobáse 
jsme se pobavili u piva a mysleli už na příští ročník nohejbalového turnaje. 

V létě uspořádali Sokolové turnaj ve stolním tenise. Vítězem se stal Pavel Richtr z Rataj, další 
zdařilou akcí byl „Dětský den“. 

Od půlky srpna opět všechny naše týmy vstoupily do nového ročníku 2017 – 2018. Opět hrála 
mladší přípravka, starší přípravka a tým mužů. Suchý podzim dovolil hrát všechny zápasy, kterých se 
zúčastnilo velké množství diváků. 

Velkým úspěchem bylo 3.místo mladší přípravky na turnaji „O pohár starosty města Tábora“, 
při Táborských slavnostech. Pro širokou veřejnost byla provozována přes zimu sauna a to každý 
čtvrtek. 

Za mladší přípravku nastupovali: Hruška Patrik, Jírovcová Simona, Kodad Jan, Kodad Jiří, 
Diart Jan, Kovařík Tomáš, Švadlena Adam, Kodad Zbyněk. 

Za starší přípravku nastupovali : Kovařík Jan, Pavlát Jakub, Hořejší Roman, Petrák Ladislav, 
Kurfiřt David, Kadlec Matyáš, Toth Erik, Zděnovec David. Nejmladší – tedy kadeti: Rachvalski David, 
Neufus David, Mleziva Antonín, Hanzl Martin, Břicháček Patrik, Pavlát Kristian, Cihlář Jáchym, Hořejší 
Adam, Kouba Matyáš. 

Kadeti soutěž nehrají, pouze přátelská utkání. 
 
 
 
BAUER – Technics, a.s. Stádlec 
 
Předseda představenstva:  Ing. Pavel Rampír 
Členové:    Ing. Karel Líkař, Ing. Ivo Melíšek 
 
Zaměstnanců: cca 65 osob 

Výroba – kompletní technologické farmy na klíč pro chov skotu, prasat, drůbeže a zpracování 
kejdy. Firma dále nabízí kompletní dodávky technologií, technologických celků a celých staveb. Hlavní 
aktivity jsou v oblasti investičních celků farem pro zemědělství, ale i potravinářství, uskladnění a 
zpracování zemědělských produktů. Konstrukce a technologie pro masokombináty. Uskladnění úrody 
a krmiv. Systém zpracování kejdy. 

Společnost nabízí pro všechny kategorie drůbeže komplexní dodávky konstrukcí a 
technických celků. Jsou připraveny dokonalé systémy krmení, napájení, ventilace a řízení 
mikroklimatu, vytápění, osvětlení a sběr vajec. Včetně nových soustav, jako jsou klecové systémy 
ustájení, free – range systémy atd. 

Společnost Bauer Technics se zúčastnila Mezinárodního veletrhu pro živočišnou výrobu 
v ANIMAL TECH v Brně v roce 2017. Nosnými tématy veletrhu bylo chovatelství, genetika, veterinární 
lékařství, technologie a zemědělská technika pro živočišnou výrobu. 

Společnost naplňuje předpoklady a díky tomu realizovala celou řadu projektů. Šlo o 
rekonstrukce stájí, farem, tak i výstavbu nových farem a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. 
Dále pak technologické linky pro zpracování masa a mléka jsou neodmyslitelnou součástí 
profesionální finalizace produkce živočišné výroby a firma Bauer Technics nabízí jejich kompletní 
dodávku. 
 
 
 
V.D.I. DITA – divize KOVO Stádlec 
 
Vedoucí divize KOVO  pan Jaroslav Samec 
Provozní dispečer  paní Monika Mrzenová 



 

 

Provozovna kovovýroby v obci Stádlec je nedílnou součástí družstva od jejího založení v roce 
1965. V roce 1978 se provozovna přestěhovala do nových prostor, které umožnily její další rozvoj. 
V současné době je kapacita provozovny plně vytížena zakázkovou výrobou. 

Divize KOVO nabízí kvalitní služby v těchto oborech: práškové lakování, řezání laserem, 
ohýbání plechu, zámečnická výroba. Práškové lakování – moderní technologie povrchové úpravy kovů 
splňující přísná ekologická pravidla v kombinaci s vysokou kvalitou. 

Řezání laserem – využíváme moderních a výkonných CNC Laserových řezacích strojů LVD 
AXEL TRUMPF s integrovanými výměnnými stoly. Dále řežeme většinu druhů kovů. 

Ohýbání plechů – je využíván CNC ohraňovací lis, při výrobě většiny výrobků. Kvalitní 
technologie ohýbání plechů je dnes v kovovýrobě neodmyslitelnou součástí. 
Zámečnická výroba – produkty kovovýroby jsou rozvaděčové skříně, nábytkové rámy, ale i výrobky na 
zakázku. 

Od 1.května 2017 je v čele táborského Výrobního družstva invalidů DITA nová předsedkyně 
představenstva paní Alena Dušková. Paní Dušková doposud pracovala jako ekonomka divize KOVO 
ve Stádlci. Nyní se ujala řízení všech čtyř divizí DITY – montáže, plast a kovo. 
 
 
 
Myslivecké družení vlastník ů – Stádlec 
 
Předseda:  pan Josef Kratochvíl 
Jednatel:  pan Josef Volavka 
Hospodář:  pan Josef Heřmánek 
Pokladník:  pan Josef Hořejší 
 

Začátkem tohoto roku byli členové i hosté seznámeni s informacemi o veterinárních pokynech 
z OMS Tábor (odstřelené prase musí byt porcováno až po zjištění vzorku – do té doby musí být celé!) 

Činnost spolku: průměrný počet odpracovaných hodin byl 49, brigády – opravy žebříků, 
posedů, krmelců, aplikace a obnova pachových ohradníků u silnic na ochranu zvěře a střetu s vozidly. 
Dále bylo koupeno 200 kachen – odlov 132 ks, bažanti – nákup 150 ks, odlov 105 ks: odchovány na 
hájovně ve Starém Sedle. 

Plán odstřelu srnčí zvěře byl 10 ks – odlov 10 ks, holá – srna 10 ks – odlov 10 ks, srnčata: 
plán 7 ks – odloveno 5 ks, úhyn 2 ks, daněk – odlov: 1 daněk, 2 dančata, černá zvěř – celkem 
odloveno 77 kusů zvěře z toho 56 selat a 21 lončáků. Škodná – bylo odloveno 31 lišek. 

Spolek byl seznámen s osevním plánem kukuřice – ZD. Byly projednány škody černou zvěří a 
dalším problémem je nehonební pozemek – Plotiště, který je záštitou černé zvěři proti průběžnému 
odlovu. Byla uzavřena a zaplacena pojistka proti škodám. 

Na výroční schůzi byl přítomen předseda ZD Vlastimil Procházka, který poděkoval za pozvání 
a podal přehled o hospodaření ZD a vzájemnou spolupráci zemědělců a mysliveckého sdružení. 
Poslední leč se uskutečnila v Srlíně, posezení pak ve Slavňovicích, ukončení sezóny s hudbou i pro 
veřejnost, poděkování ZD a OÚ za spolupráci. 
 
 
 
Základní organizace Českého svazu v čelařů – Stádlec 2017 
 
Předseda ZO ČSV:  pan Jiří Hladík 
Jednatel:   pan Jiří Süsmilich 
Pokladník:   pan Ing. Antonín Kratochvíl 
 

V současné době v ZO ČSV Stádlec včelaří 22 členů, kteří obhospodařují 175 včelstev. 
Členové spolku vyprodukovali 4327 kg medu, z toho bylo vykoupeno 1331 kg, vosku pak 107 kg, 
matek 23, k lesu byly přesunuty 2 vozy a 2 přívěsy. 

V letošním roce byli přijati dva noví řádní členové a to pan Pavel Kovařík a pan Roman 
Buchcar, dále registrovaný člen pan Karel Konvalina v ZO Tábor. Další změnou, která proběhla 
v letošním roce, byla změna názvu a to na „pobočný spolek“.  



 

 

Na začátku roku byly vybrány vzorky měli a podle výsledků proběhla i léčba s nátěrem plodu a 
následnou fumigací. 

V naší organizaci si někteří členové nechávají preventivně vyšetřit výsledky na mor a toto se 
spojilo s vyšetřením měli. (Výsledky dopadly dobře!) Včelaři v naší ZO i v okolí se chovají zodpovědně 
a snaží se hospodařit s novým vybavením, tak i včely přimět pracovat na novém díle. 

Byly zakoupeny přípravky na dezinfekci včelích rámků, den a strůpků, dále pak stropní fólie, 
které byly rozdány členům ZO. 17.12. proběhlo léčení aerosolem. 

Všechny obdržené dotace byly v plné výši členům ZO vyplaceny. Kontrola účetnictví byla bez 
závad. 
 
 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
      V sobotu 10.června 2017 byli v obřadní síni městyse Stádlec symbolicky přivítáni mezi občany 
obce další noví občánci. Rodina Havlova doprovázela svého syna Františka a manželé Paurovi ze 
Starého Sedla přišli se svým synem Patrikem.  

V měsíci červnu přibyl do obce nový občánek. Rodičům Ireně Troškové a Martinu Hánovi se 
8.6. narodil syn Tomáš.  

Slavnostní akty za městys Stádlec provedla předsedkyně Sociálního výboru paní Eva 
Švadlenová, Dita Jírovcová a matrikářka paní Hana Süsmilichová. V úvodu ceremonie přednesla 
verše žákyně 6.třídy Terezka Melicharová. 

  V listopadu 2017 oslavili manželé Štefan a Marie Trojákovi ze Starého Sedla 50.let 
společného života. 

  Dalším manželským párem, který oslavil 50.výročí společného života jsou Antonín a Bohunka 
Fukovi ze Stádlce. 
      
  
 
    
   
              
  
    
      

 
 
 

 
 
      
  


