
KRONIKA ROK 2018 
 

MĚSTYS STÁDLEC 
 
     Dne 31.1.2018 byla zaslána Jihočeskému kraji, jako majiteli silnice č. III/ 13711 Stádlec – 
Opařany petice, kterou podpořili občané podepsaní pod touto žádosti. Tato komunikace ze 
stádleckého náměstí k obci Opařany je ve velmi špatném stavu, v současné době je provoz 
usměrněn dopravní značkou upozorňující na nerovnosti na komunikaci po proběhlých lokálních 
opravách výtluků a vyspravení krajnic. Nejen místní občané, ale i návštěvníci obce Stádlec na 
špatný stav komunikací upozorňují a podivují se nad tím, že se opravují úseky, které nejsou 
zdaleka v takovém stavu, jako je tato komunikace vedoucí středem obce. Jejich požadavek je 
oprávněný a proto již několikrát žádalo vedení obce opravu této silnice, leč vždy bezvýsledně. 
Velice nás pobouřila informace o tom, že i do budoucna se s opravou této komunikace nepočítá. 
Proto využíváme svého práva a obracíme se na Jihočeský kraj, jakožto majitele komunikace 
s touto peticí a žádáme o vyčlenění potřebných finančních prostředků pro opravu uvedeného 
úseku komunikace číslo III/13711 a její opravu. Petici po dobu téměř měsíce, kdy byla 
k dispozici na chodbě úřadu, podpořilo celkem 261 občanů. Kromě místních se k petici připojili i 
zaměstnanci, kteří do Stádlce dojíždí do práce. Petice byla předána na poradě s vedením 
Jihočeského kraje a to panem starostou Ing. Kelichem. 
     V únoru byly zahájeny „Taneční kurzy pro dospělé“. Kurzy vedou manželé Alena a Jaroslav 
Bolkovi a konaly se na sále stádlecké restaurace. Kurzy pokračovaly ještě v březnu a dle ohlasů 
se jednalo o chvályhodný počin, který byl velmi pozitivně přijat. 
     V sobotu 17.3. se ve Stádlecké restauraci konal VIII. ples městyse Stádlec. Poprvé v historii se 
na pódiu střídaly dvě kapely – dechová Šmatýzanka a trochu tvrdší Big Papa. Prach na sále 
rozvířily divoké paličky čili Wild Sticks, které předvedly bubenickou show. Své pohybové 
dispozice prověřily členky i členové HRG Crew z Milevska. O výzdobu stolů a bohatý raut se 
postarali manželé Bezpalcovi. Poděkování patří členkám výboru pro sociální věci, které se 
podílely na přípravě plesu. 
     V květnu pořádal městys Stádlec dva zájezdy. V neděli 6.5. měli občané možnost zhlédnout 
muzikálové představení Angelika v pražském divadle Brodway a v sobotu 26.5. jsme zamířili do 
Plzně na Technománii. Oba zájezdy se líbily. 
     Poslední dubnový večer proběhlo v našich obcích stavění májí a pálení čarodějnic. 
     V sobotu 28.července oslavili (v letní části oslav) občané městyse Stádlec 100.výročí vzniku 
ČSR. Bohužel páteční promítání filmu T.G.Masaryk – Osvoboditel bylo pro nepřízeň počasí 
zrušeno. Zatímco sobotní program byl naplněn bezezbytku. Na náměstí ve Stádlci zahrálo 
několik kapel, na hřišti byly sehrány přátelské zápasy a i pro děti bylo několik atrakcí. I přes 
úmorné vedro si každý vybral podle svého gusta. Velkému zájmu, stejně jako tři týdny před tím 
ve Křídě, se těšil kočár tažený koňmi, který se zájemci absolvoval vyhlídkovou projížďku po 
okolí obce. Svými originálními texty zaujala dívčí kapela „Kokodák“ z Týna nad Vltavou a Street 
Band Dixie z Tábora. Největší radost udělala dechová kapela Koláříci. 
     Velké poděkování patří organizátorům obou akcí. Jak členům SDH Křída, tak TJ Sokolu 
Stádlec a členkám výboru pro sociální věci, a zvláště Nině a Nele Süsmilichovým, které měly na 
starost nabízení trikolor a suvenýrů všem, kteří přišli na náměstí ve Stádlci. Děvčata se také 
postarala o dekoraci stánků v národních barvách. 
      
 



V tomto roce se po čtyřech letech opět konaly volby do zastupitelstev obcí, konkrétně ve dnech 5. 
– 6. 10. Výsledky komunálních voleb v jednotlivých volebních okrscích: 
 
Okrsek  1 – Křída: voliči v seznamu 60, vydané obálky 36, volební účast v % 60, odevzdané 
obálky 36, platné hlasy 278 
                         Kandidát                                   Počet hlasů                            v % 

 Kelich Milan Ing.                                          33                                   11,87 
 Doubek Pavel Ing.                                        31                                    11,15 
 Süsmilich Jiří                                                28                                    10,07 
 Süsmilich Zdeněk                                         29                                    10,43 
 Némethová Miluše                                        32                                    11,51 
 Švadlenová Eva                                            31                                    11,15 
 Buchcar Roman                                            30                                    10,79 
 Jírovcová Dita                                              29                                    10,43 
 Capouchová Simona                                    35                                     12,58 

Okrsek 2 – Slavňovice: voliči v seznamu 48, vydané obálky 23, volební účast v % 47,92, 
odevzdané obálky 23, platné hlasy 81 

                           Kandidát                                  Počet hlasů                               v % 
 Kelich Milan Ing.                                        12                                     14,81 
 Doubek Pavel Ing.                                     12                                     14,81 
 Süsmilich Jiří                                               8                                       9,87 
 Süsmilich Zdeněk                                        6                                       7,40 
 Némethová Miluše                                      12                                    14,81 
 Švadlenová Eva                                          10                                    12,34 
 Buchcar Roman                                            6                                      7,40 
 Jírovcová Dita                                              9                                     11,11 
 Capouchová Simona                                    6                                       7,40 

 
Okrsek 3 – Stádlec: voliči v seznamu 275, vydané obálky 130, volební účast v % 47,27, 
odevzdané obálky 130, platné hlasy 670 
                          Kandidát                                   Počet hlasů                                    v % 

 Kelich Milan Ing.                                          88                                       13,13 
 Doubek Pavel Ing.                                       72                                       10,74 
 Süsmilich Jiří                                               74                                       11,04 
 Süsmilich Zdeněk                                        70                                       10,44 
 Némethová Miluše                                       74                                       11,04 
 Švadlenová Eva                                          76                                       11,34 
 Buchcar Roman                                           68                                       10,14 
 Jírovcová Dita                                             74                                       11,04 
 Capouchová Simona                                    74                                      11,04 

 
Okrsek 4 – Staré Sedlo: voliči v seznamu 80, vydané obálky 37, volební účast v % 46,25, 
odevzdané obálky 37, platné hlasy 253 
                         Kandidát                                      Počet hlasů                                       v %   

 Kelich Milan Ing.                                        31                                              12,25 
 Doubek Pavel Ing.                                     30                                              11,85 
 Süsmilich Jiří                                             26                                              10,27 



 Süsmilich Zdeněk                                      27                                              10,67 
 Némethová Miluše                                     25                                                9,88 
 Švadlenová Eva                                        33                                              13,04 
 Buchcar Roman                                         28                                               11,06 
 Jírovcová Dita                                           27                                               10,67 
 Capouchová Simona                                 26                                               10,27 

 
V úterý 30. října pak proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny orgány 
obce. Starostou byl opět zvolen Ing. Milan Kelich, místostarostou také již po třetí Ing. Pavel 
Doubek. 
     V sobotu 27.10. proběhla ve Stádlci podzimní část oslav 100.výročí vzniku ČSR. V prostoru 
za Petrovským rybníkem byla zastupiteli zasazena lípa – Strom svobody. Večer pak na sále 
restaurace koncertoval táborský Swing Band s programem. „Od Masaryka až k nám“. 
Občerstvení ve znamení „chutí TGM“ zajistili manželé Bezpalcovi.   
     23.11.2018 uspořádalo vedení městyse Stádlec spolu s členkami výboru pro sociální 
záležitosti tradiční předvánoční sousedské posezení ze seniory. Tentokrát se již konalo opět 
v prostorách Stádlecké restaurace. O občerstvení se postarali manželé Bezpalcovi a jejich řízky 
s bramborovým salátem přišly k chuti. Celý večer probíhal v příjemné a uvolněné atmosféře, ke 
které kromě jídla a pití přispěli samozřejmě i muzikanti – dechová kapela Koláříci. Poděkování 
patří panu řediteli Mgr. Vladimíru Doležalovi a dětem ze ZŠ a MŠ Stádlec, které již tradičně 
svým milým vystoupením tuto akci zahájili. Každý z přítomných pak obdržel drobný dárek, který 
pro toto setkání vyrobily Nela a Nina Süsmilichovy.  
      Výstavka betlémů – členky výboru pro sociální věci uspořádaly v předvánočním období na 
úřadu městyse výstavku betlémů. Poděkování též patří občanům, kteří laskavě zapůjčili betlémy 
nebo jiné zajímavé vánoční artefakty. Ale velké poděkování patří zejména paní Pincové za nápad, 
který může být základem nové hezké tradice. Háčkovaný betlém, který vznikl pro tuto příležitost 
a je společným dílem paní E.Pincové, Faltýskové, H.Süsmilichové, M.Hořejší a J.Samcové, byl 
poprvé představen jako „Stádlecký háčkovaný betlém“. 
     V neděli 2.prosince se po roční přestávce opět rozzářil stromek na náměstí ve Stádlci. I přes 
spíše podzimní počasí se sešlo několik desítek lidí, kteří si vyslechli básničky v podání dětí MŠ a 
ZŠ Stádlec. Dále zahrála děvčata na flétnu a závěrem rozsvítil nejstarší přítomný občan pan A. 
Maňák vánoční stromek. Pro příchozí byly připraveny teplé nápoje, závin a vánoční cukroví. 
Děkujeme všem vystupujícím i příchozím a zejména členkám výboru pro kulturu paní 
D.Jírovcové, Rachfalské a Krškové za přípravu a organizaci akce. Zvláštní poděkování patří 
autorům betléma – manželům Ireně a Jiřímu Süsmilichovým. 
     Na sále Stádlecké restaurace se ve středu 12.12.2018 opět sešlo na šest desítek nejen 
stádleckých, ale i křidských, hájeckých, starosedelských a slavňovických občanů, aby se již po 
čtvrté zúčastnili akce „Česko zpívá koledy“. Jako pěvecká opora letos přijalo pozvání hudební 
uskupení LEŤÁCI, kteří před samotnou celostátní akcí bavili přítomné svým koncertem. Po 
zkušenostech s vrtochy počasí pořadatelé opět vsadili na jistotu příjemně vytopeného sálu 
Stádlecké restaurace, kde pro všechny zúčastněné byl připraven čaj, svařák i skvělé vánoční 
cukroví z dílny paní hostinské Daniely Bezpalcové. Každý si tak mohl užít poslední chvilky 
pohody před kolotočem vánočního shonu a příprav, který se pomalu a jistě v našich 
domácnostech roztáčí. Poděkování patří nejen paní hostinské za přípravu občerstvení a vánoční 
výzdobu na sále, organizátorům, ale všem, kteří si našli čas pro společné chvíle strávené při 
koledách v družné a přátelské předvánoční atmosféře. 



     Kůrovec v letošním roce napáchal škody v českých lesích za stamiliony a zhoršují je dál sucho 
a horko. Také oblast našeho regionu nezůstala ušetřena. Nejen majestátní smrky staré sto let 
padaly při kůrovcové kalamitě. Létající škůdce už dokáže poslat do útoku tak početné generace, 
že se jim neubrání ani stromy staré dvacet, třicet nebo padesát let. To zvyšuje škody, které šplhají 
stále výš. Vykácené mýtiny a mohutné skládky vytěženého dřeva jsou v našem okolí svědectvím 
o řádění kůrovce. 
  
 
 

ZŠ a MŠ – ředitel Mgr. Vladimír Doležal 
( příspěvková organizace zřizovaná městysem Stádlec) 

 
     Ředitel Základní a mateřské školy pan Mgr. Doležal oznámil datum zápisu do 1.ročníku ZŠ, 
který se konal 5.4.2018 od 16:00 do 18:00 hodin v ZŠ Stádlec. Pro školní rok 2018/19 se týkal 
dětí narozených do 31.8.2012 a starších. Byli přijati 3 noví prvňáčci. 
     Prvý jarní den se vypravili žáci naší ZŠ brzy rádo do Tábora, kde měli již delší dobu 
domluven šachový turnaj s dětmi malšického šachového klubu. Na toto klání se sešla družstva 
šachistů s 1.stupně ZŠ Malšice a ZŠ Stádlec. Třetím týmem byla dvojice Dorotka Veverková 
z Drhovic a její bratr Maxík. Dorotka je několikanásobná medailistka z MČ a MČR v šachu. Její 
poslední velký úspěch je, že si 17.března vybojovala 2.místo na MČR dívek do 10 let. Turnaj 
v Táboře probíhal jako soutěž jednotlivců (13) a jako soutěž týmů. A bylo to opravdu těsné.  
1.místo s 26 body Malšice, 2.místo za 25 bodů D. a M. Veverkovi, 3.místo a 24 bodů ZŠ Stádlec. 
Z našich žáků si překvapivě vedl nejlépe David Neufus, který obsadil 4.místo. Prvá tři družstva a 
prví tři jednotlivci získali diplomy a všichni hráči drobné ceny věnované ŠACHklubem Tábor a 
ZŠ Stádlec. Na závěr lze poznamenat, že rozdíly mezi malšickými a stádleckými šachisty nejsou 
skoro žádné. 
      V rámci celostátní akce „Ukliďme Česko“ uklízeli i žáci naší školy se svými pedagogy. 
Nasbírali celkem dvanáct pytlů v okolí Oltyňského potoka. 
     Zápis do MŠ Stádlec – 9. a 16.května, středy od 10:00 do 12:00 pro školní rok 2018/19 dětí, 
které při nástupu dosáhnou věku 3 let. Rodiče si k zápisu připravili OP zákonného zástupce, RL 
dítěte, potvrzení od lékaře, že je dítě schopné nastoupit do předškolního zařízení, včetně 
potvrzení o povinném očkování. 
     Projekt „Povolání“ pokračoval besedou s výkladem pana Marcela Pince o povolání opraváře 
TV. Žáci si mohli přezkoušet LED svítidla v TV. 
     V tomto roce byla kompletně zateplena budova mateřské školy, školní kuchyně i jídelny 
(včetně výměny oken a vzduchotechniky s rekuperací). V budově ZŠ proběhla kompletní 
rekonstrukce sociálního zařízení v obou patrech budovy. Jednalo se o investice v řádech miliónů 
korun. Na zateplení školky byl využit dotační titul EU v rámci Operačního programu Životní 
prostředí. 
     Do školky přibyla velká dřevěná stavebnice pro polytechnickou výchovu (tzv. polikarpovka) 
v hodnotě přes 20 tisíc Kč, která byla hrazena ze získané dotace. Mobilní dopravní hřiště z DDM 
Tábor. Dopravní výchovu školáků i dětí z mateřinky si vzala na starost Policie ČR. 
     Také školní kuchyně prošla částečnou rekonstrukcí, doplněna byla nová digestoř, vyměněn 
plynový sporák, zprovozněna škrabka brambor a především byl pořízen konvektomat pro 
pohodlnou přípravu stravy. 
 



     25.6.2018 byl před obecním úřadem ve Stádlci zasazen Javor dlanitolistý na památku 
nedožitých 85.narozenim paní Olgy Havlové. ZŠ a MŠ Stádlec se tak připojila k projektu Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové „Rok Olgy Havlové“. Javor věnoval pan Václav Fanta, 
významný fotograf, který v roce 2016 obdržel cenu Olgy Havlové. Pan Fanta navzdory ztrátě 
zraku pomáhá jiným s podobným postižením (Nadace pro nevidomé, autor pexesa pro nevidomé 
– Qardo, Vokální klub, organizace zájezdů atp.) Přestože pan Václav Fanta není rodák, našel ve 
Stádlci druhý – chalupářský domov. Památku Olgy Havlové bude kromě javoru připomínat i 
pamětní deska, kterou věnoval Městys Stádlec. Po vysazení stromku se děti z MŠ i ZŠ Stádlec 
blíže seznámily se světem nevidomých – hra Qardo, čítanka v Brailově písmu, hmatové hry. 
     14.října přivítali žáci ve školce pražského kouzelníka pana Kravatu, který předvedl dětem 
něco ze svého umění. Kouzelník byl narozeninový dárek pro naši žačku a zároveň pro všechny 
školáky i školčata od pana Kociána – děkujeme! 
     Poté co jsme se v červnu seznámili s panem Fantou a měli možnost seznámit se s životem 
nevidomých prostřednictvím jeho návštěvy ve škole a vysazením stromu pro Olgu Havlovou, děti 
opět nahlédly do života handicapovaných. Tentokrát to bylo 19.listopadu, kdy jsme přivítali 
zástupce sdružení, které mapuje území mikroregionu Lužnice z hlediska odstraňování bariér pro 
handicapované. Děti ve školce i školáci se seznámili s tím, co je to bariéra a komu vadí. Proběhla 
i krátká beseda s vozíčkářem Mirkem z Týna nad Vltavou.  
     V rámci činnosti Klubu zábavné logiky a deskových her se opět dětí připravují na šachový 
turnaj, který proběhne v Táboře a potkáme se s šachisty ze ZŠ Malšice. Do přeboru naší školy se 
zapojilo 8 hráčů. 
 
 
ŠIPKAŘI 
DC Lokomotiva Stádlec (klub šipkařů) 
 
     Kapitán pan Pavel Kosobud. 
     V sobotu 12.1. uspořádali šipkami již 10.ples. Hrála kapely Hapy Band, pro návštěvníky bylo 
již tradičně připraveno chutné pohoštění a bohatá tombola. Návštěvnost plesu je rok od roku 
vyšší a tak si tato akce našla své místo na seznamu stádlecké společenské sezóny. 
     3.3. uspořádali šipkami spolu s SDH masopustní průvod obcí.  
     28.9. proběhly v naší obci  1.koloběžkové závody znovu ve spolupráci s SDH pro děti. Na 
startu se sešlo 30 závodníků. Děti mohly  během celého závodu využít dalších doplňkových her, 
které pro ně na trávníku byly připraveny. 
     5.12. připravili šipkami Mikulášské balíčky pro žáky ZŠ a MŠ. 
     V sobotu  22.prosince pořádal klub DC Lokomotiva Stádlec tradiční šipkový turnaj. Sešlo se 
přesně 50 hráčů, kteří se postarali o báječnou atmosféru. Na stupně vítězů se letos probojovali i 
místní. Ve skupině profesionálů zvítězila nová opora našeho klubu – Luboš Ryba a třetí místo ve 
velké konkurenci obsadil Petr Kyrian. Mezi amatéry obsadil druhé místo Pavel Černohorský. 
Vánoční turnaj je každoročně velmi oblíbený u místních i přespolních a spousta tváří se k nám 
pravidelně vrací. 
     Novým členem týmu se v letošním roce stal pan Valdemar Schwarz. Tým obsadil v sezoně 
2017/2018  celkově  4.místo. Celkové pořadí –  8.místo Pavel Kosobud, 14.místo Petr Kyrian, 
26.místo Zdeněk Pavlát. 
     Umístění v týmu:  1.místo Kosobud Pavel, 2.místo Kyrian Petr, 3.místo Pavlát Zdeněk, 
4.místo Schwarz Valdemar, 5.místo Havel Jiří, 6.místo Hána Pavel, 7.místo Kyrian Lubomír, 



8.místo Pokorný Jiří, 9.místo Černohorský Pavel. 
 
 
 
SDH Stádlec, Křída, 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 
 
     V sobotu 27.1. připravili slavňovičtí a stádlečtí hasiči svůj tradiční ples, kterým byla zahájena 
plesová sezóna ve Stádlci. K tanci a poslechu zahrála kapela PITT BAND. Hasiči zajistili 
bohatou tombolu. Kapela si mimo jiné náramně pochvalovala rozšíření jeviště. 
      V sobotu 24.2.2018 se od 9 hod. ve Slavňovicích a na Hájkách konal masopustní průvod. 
Celkem se i s kapelou zúčastnilo 40 masek, přesto, že byl mráz, tak se počasí vydařilo. Pořadatelé 
všem poděkovali za účast. 
     V sobotu prošel Stádlcem již po osmé masopustní průvod, doprovázený kapelou, která i večer 
zpříjemnila posezení ve Stádlecké restauraci. 
     Následující víkend byl ve znamení dětských karnevalů a to 10.3. ve Slavňovicích a 11.3. ve 
Stádlci. 
     Závěr bohatého březnového kulturního programu patřil slavňovickému sousedskému posezení 
v sobotu 23.3. K tanci a poslechu hrála skupina LARGO. 
     V sobotu 7.4.2018 od 14 hodin proběhla ve Slavňovicích celorepubliková akce „Ukliďme 
Česko“, celkem se zúčastnilo 16 dospělých a 13 dětí. Prošli jsme všechny cesty a taluty směrem 
na Hájky a zpět do Slavňovice a obě obce, mužská část mezitím uklidila hasičskou zbrojnici, 
odzimovala stříkačku a poklidila místní park. Celkem se posbíralo 70 kg odpadu. Na závěr si 
všichni opekli špekáčky. I počasí se vydařilo, takže všichni strávili příjemnou sobotu. Napsala 
nám paní Olina Hořejší. 
      Dne 9.6.2018 proběhl ve Křídě sraz motorkářů. Hodně bohatý program začal požehnáním a 
popřáním šťastné cesty naším panem farářem P.Josefem Charyparem. Dále následovala spanilá 
jízda. Pro slabší motorky byla délka cesty cca 30 km, silnější stroje čekala trasa přibližně 80 km 
dlouhá. Všichni účastníci spanilé jízdy se v pořádku vrátili zpět. Po návratu se motorkáři 
občerstvili pečeným selátkem a klobáskami. K příjemnému posezení zazpívala žákyně základní 
školy Kateřina Hantáková. Oddechové chvíle vystřídaly dovednostní soutěže např. pivní jump. 
Své síly v pití piva si přišlo změřit sedm mužů a pět žen. V 19 hod nastoupila na pódium hudební 
skupina Rhea z Prahy a dále v programu pokračovala známá hudební skupina Paradoxy, která 
hrála až do závěru celého motosrazu. Celodenní program moderoval pan Pavel Klasna. Sraz 
motorkářů se celkově velmi vydařil. 
     V sobotu 7.července připravili hasiči ve Křídě sraz rodáků spojených s oceněním zasloužilých 
členů SDH Křída. Pro každého příchozího, který se měl možnost zvěčnit do kroniky, byly 
připraveny suvenýry se symboly obce a pro dobrou náladu vyhrávala dechová kapela 
Doubravanka. Pro oceňované hasiče byla připravena vyznamenání a čestná uznání. Zvláštní 



pozornost si zasloužila i nejstarší občanka obce paní Marie Klasnová. 
     Dne 8.září 2018 proběhly oslavy ke 100.výročí vzniku ČSR v obci Staré Sedlo. Akci 
zorganizovalo SDH Staré Sedlo. Pro obec to byla velká oslava už proto, že poslední akce se 
v obci konala v roce 1971, kdy byl biskupem vysvěcen zvon, kaplička a následně uspořádaná 
pouť. Pro děti bylo připraveno vyžití v podobě skákacího hradu, o který byl velký zájem. 
K poslechu a tanci vyhrávala kapela Zelená Šestka. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno 
občerstvení po celé odpoledne. Program byl zpestřen promítáním starých fotografií obce, na 
kterých se přítomní občané poznali, případně zavzpomínali na své spoluobčany, příbuzné nebo 
známe, kteří již nejsou mezi námi. Průvodcem byla redaktorka ČT paní Kristýna Vrkočová. 
Občané obsadili téměř všechna místa ve stanu, z toho lze usoudit, že rádi přišli a bavili se při 
muzice. 
     Velký dík patří panu Vladimíru Zaťkovi, který vše vymyslel a zorganizoval. Poděkování patří 
všem, kteří se na organizaci v průběhu akce podíleli. Ať už jde o členy SDH (pana Nápravu, pana 
Kohouta), ale i občanům, kteří přispěli k hladkému průběhu, třeba ve stánku s občerstvením jako 
paní Milena Vrchotová a další. 
     V pátek 28.září ve Stádlci u Petrovského rybníka uspořádali SDH Stádlec a DC Lokomotiva 
Stádlec 1.stádlecké koloběžkové závody pro děti. Na startu se sešlo 30 závodníků, kteří byli 
rozděleni do čtyř věkových kategorií. Nejpočetnější z nich pak byla ta nejmladší – kategorie 
odrážedel. Trať závodu byla složena ze dvou částí. První etapa byla zkouškou zručnosti, 
navazující druhá etapa byla rychlostní. Všichni účastníci se do závodění pustili s vervou sobě 
vlastní. Děti mohly během celého závodu využít dalších doplňkových her, které pro ně na 
trávníku byly připraveny. Jak je již u nás tradicí o rybářských závodech nebo při fotbale, tak ani 
při koloběžkách se nenechali rodiče zahanbit. V kategoriích maminky, tatínkové a veteráni trať 
vyzkoušelo 12 účastníků. Počasí nám přálo, akci rádi příští rok zopakujeme. 
     13.10.2018 se mladí hasiči z Křídy vydali na podzimní hru „Plamen“, na hrad Šelemberk. Pod 
vedením manželů Povolných a paní Capouchové, kteří hasiče na soutěž pravidelně každou neděli 
připravovali. Dětem se dařilo v rámci možností dobře. Největším problémem byla střelba ze 
vzduchovky. Obě družstva, mladší i starší žáci, branný závod dokončila. Domů jeli všichni 
spokojení a plni odhodlání zúčastnit se jarního kola. 
     Další akcí, která byla ve Křídě též 13.10.2018, byl terénní závod motorek. Akci zorganizoval 
pan Rokos, za vydatného přispění pánů Stejskala a Bareše, kteří několik dní připravovali trať, 
která měřila cca 30 km v různě těžkém terénu. Nejtěžší úsek byl podle závodníků pod 
Bahenským rybníkem, kde se jelo „bahno“. Přijelo 60 závodníků, pro které bylo zajištěno 
občerstvení po celý den. O to se postarali členové SDH Křída. Velké poděkování patří všem, 
kteří se podíleli na organizaci závodů (např. měření časů, jednotlivá stanoviště na trati apod.) Ke 
zdaru akcí přispělo i velmi příjemné počasí. 

9.11. 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 připočtu skvělou 
muziku kapely Vandrband vychází mi opět večer na jedničku.  

 V pátek 7.12.2018 proběhlo na návsi ve Starém Sedle slavnostní rozsvícení vánočního 
stromečku. Tato akce se letos konala poprvé. Na návsi se sešlo několik desítek lidí a za 
doprovodu vánočních koled mohli ochutnat teplý punč, čaj a také cukroví. SDH Staré Sedlo 
poděkovalo všem, kteří se podíleli na přípravě a zabezpečení akce a také všem spoluobčanům, 
kteří přinesli pohoštění. 

V sobotu 8.12 pořádali šipkami a hasiči ze Stádlce zábavné odpoledne pro děti. Při čekání 



na divadelní představení si děti mohly v dílničkách vyrobit sněhuláka, ozdobit perníček, 
vymalovat sádrový odlitek či vytvořit vánoční přáníčko. O dílničky byl velký zájem a tak si děti 
odnášely nejeden výrobek. V průběhu odpoledne ještě děti navštívil Mikuláš s nadílkou a na 
závěr viděly pohádku „Jak se Mikuláš, čert a anděl dali dohromady“. Pohádka vyla velmi poučná 
i zábavná a paní z divadýlka Sluníčko děti krásně vtáhla a zapojila do příběhu. 

V neděli  23.prosince se již posedmé „lovil“ Slavňovický rybník. Jako každoročně si 
organizátoři dali spoustu práce s přípravou této akce. Pan Doubek s panem Neufusem vyrazili 
brzy ráno na sádky do Třeboně, aby si pak každý, kdo si objednal, mohl odnést kapra nebo amura 
na štědrovečerní stůl. Bylo napečeno, navařeno, nasmaženo. Rybí polévka paní Doubkové si 
získává na věhlasu po čím dál širším okolí. Nechyběl ani vodník, který rozdával dětem bonbony a 
ozdobil každé děcko pentličkou. Zaplněný prostor před zbrojnicí a plný výčep svědčí o tom, že si 
lidé cestu do Slavňovic o zlaté neděli opět našli. Velký dík patří všem, co jsou ochotni něco 
udělat pro ostatní. Náš obdiv, kromě výše uvedených, patří paní Slunečkové, L. Hořejší, 
Neufusové pánům Volavcovi, Janeckému a Neufusovi a všem, kteří svým dílem nezištně 
přispívají ke zdaru této, dnes již lze říci, slavňovické tradice. 

  
 

 
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY – se sídlem ve Stádlci 
 
Předseda představenstva: Bc. Vlastimil Procházka 
 
     Rok 2018 byl znovu rokem ve znamení sucha. Časně nastartované jaro nabudilo přírodu a 
poté přišel duben beze srážek. Za duben a první polovinu května spadlo v naší oblasti pouze 
okolo 4 mm srážek. 
     První seče luk nedaly téměř nic. 24.5.2018  přišly vydatné srážky – tedy bouřky, kdy 
v průběhu 24 hodin spadlo 60-70 mm srážek. Celkově v květnu spadlo 103 mm srážek, což byla 
záchrana. Příroda se hlavně vzchopila. Kromě hrachu, který byl zdecimován  suchem natolik, že 
se některé plochy vůbec nesklízely, v ostatních plodinách byly výsledky pěkné. Krásné porosty 
kukuřice však usychaly před očima. Ze žní se jelo rovnou do kukuřic. To nezažili ani pamětníci, 
aby se v srpnu začalo silážovat. I tak se do siláží nedokázaly zpracovat všechny předpokládané 
porosty. Přeschlé porosty se neplánovaně sklízely na zrno. Spotřeba plynu na sušení úrody byla 
zanedbatelná. Dokonce i kukuřičné zrno se dosoušelo minimálně. 
     Z luk se sklidilo celkově pouze 7 tisíc tun senáží. Proto se do senáží sklidil i výdrol z ovsů, 
který stačil vyrůst po sklizni. Z výdrolu ovsa bylo získáno 600 tun senáže. Z kukuřice bylo dále 
vyrobeno 11 000 tun siláže. Sena bylo sklizeno pouze 500 tun. Přesto bylo zajištěno objemné 
krmivo do další sklizně. Nejsou však dostatečné rezervy a s obavami sledujeme vývoj 
pokračujícího sucha v roce 2019. 
     Žně nakonec dopadly velmi dobře. Naše ZD necílí na vysoké výnosy za každou cenu. Přesto 
výnos obilovin překročil 5 tun a výnos řepky 3 tuny. Prodejní ceny obilovin byly příznivější, a to 
za více než 4 tisíce korun za tunu obilovin. Naopak realizační cena řepky klesla pod 10 tisíc Kč 
za tunu. Část řepky se podařilo prodat za 9 500 Kč za tunu a část řepky zůstala skladem. 
Přehled o sklizni v průměrných hektarových výnosech: 
 
Plodina:                         Sklizeno v ha:                        Sklizeň v t.                   Výnos v t/ha 
Pšenice                                 645                                    3633                              5,63 
Tritikale                                 223                                    1110                              4,98 
Oves                                     664                                     3219                             4,85 



Kukuřice na zrno                   237                                    1660                              7 
Řepka                                   610                                     1942                              3,18 
 
     V živočišné výrobě se také po chovatelské stránce dařilo. Cena prasat byla v průběhu roku 
doslova „hanebná“. Téměř po celý rok se prodávalo 1 kg živé váhy pod 30 Kč. Cena se 
pohybovala od 27 až po 30 Kč v závěru roku. 
 
Prodeje a realizační ceny: 
 
Jateční dobytek:                   Prodáno/ks                    Průměr. Hmotnost:/kg        Průměrná 
cena:Kč/kg 
Krávy                                       113                                     577                                 32,37   
Jalovice                                    33                                      498                                 40,66 
Býci                                          19                                      578                                 43,32 
Zástav býci                              291                                     215                                 66,97 
Zástav jalovice                         38                                      212                                 55,49 
Telata býčci                            100                                        61                                 99,34 
Prasata jatečná                     6010                                     108                                 28,78 
Prasnice jatečné                     181                                      257                                 21,53 
Selata                                      385                                       22                                 60,21 
 
     Mléka bylo vyrobeno o cca 1000 tisíc litrů více než v předchozím roce a realizační cena 
stoupla o pár haléřů na 8,78 Kč za 1 list oproti 8,72 Kč v roce 2017. Zdá se to zanedbatelné, ale 
nárůst produkce a pár haléřů na ceně udělá téměř 1 mil Kč za rok. 
     Na bioplynové stanici probíhala v roce 2018 plánovaná generální oprava motoru výměnným 
fondem s nákladem 3 mil Kč. Z toho důvodu skončila BPS s téměř nulovým výsledkem. Pro 
návratnost investic jsou potřeba ještě 1 – 2 ziskové roky. 
     Změna ve složení představenstva – dopisem ze dne 20.12.2018 odstoupil z funkce člena 
představenstva pan Marek Švadlena. Funkce pana Švadleny skončila dne 20.1.2019. Na uvolněné 
místo člena představenstva nastoupil pan Pavel Buchcar, jako první náhradník zvolený pří 
posledních volbách. 
     V programu všech zasedání představenstva v průběhu roku 2018 byl vždy samostatný bod 
jednání k prodeji bytového fondu. Z celkových sedmi bytových domů k prodeji bylo v průběhu 
roku 2018 prodáno pět bytových domů. Prodej dvou posledních bytovek se dokončí v roce 2019. 
Jednotlivé byty většinou odkoupili stávající nájemníci. Volné byty a byty, o které nájemníci 
neprojevili zájem, se prodávají formou veřejné nabídky a obálkovou metodou. 
     24. května 2018 na předvadišti v Řepči proběhl již „20.ročník výstavy plemenného skotu 
Memoriál Františka Švadleny“ a 11.den techniky. Program výstavy – předvedení dojnic českého 
strakatého a holštýnského skotu, vyhlášení výsledků a předání cen. Po celou dobu výstavy 
probíhala prohlídka zemědělské techniky, prezentace firem atd. 
     Počet členů během roku 2018 poklesl o dva členy z počtu 471 na 469. Členů. 
     Účetní uzávěrka- výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2018 je účetní zisk 
z hospodářské činnosti družstva ve výši 28 392 556,30 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění za 
rok 2018 je účetní zisk ve výši 23 065 486,54 Kč. Účetní uzávěrka byla ověřena auditorskou 
společností MAKO TAX s.r.o. Strakonice, odpovědný auditor Ing. Jiří Pavel. Výrok auditora byl 
bez výhrad. 
 



 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Stádlec 
 
Předseda ZO ČSZ: pan Jan Štěpka 
Počet členů ZO ČSZ: 16 
 
     Moštováni 2018 podle předsedy: „letošní úroda jablek nám v moštárně dala pěkně zabrat. 
V archivu jsem nenašel záznam, kde by bylo uvedeno větší množství zpracovaného ovoce. Tato 
sezona znamenala extrémní zátěž jak pro technické zařízení, tak především pro obsluhující 
personál. Ono pracovat ve vlhkém a hlučném prostředí, někdy 10 – 12 hodin, nemít čas na 
svačinu nebo oběd, udržovat pořádek a bezpečnost v provozní místnosti, půjčovat konve na 
přepravu moštu, zvedat metráky jablek do pračky a u toho vypisovat příjmové doklady a snažit se 
uhlídat peníze. Nakonec téměř hodinu uklízet místnost a strojní zařízení, prát použité plachetky a 
umýt všechny další pomůcky používané při moštování. A možná uklidit rampu a okolí budovy. 
Rozhodně se nejedná o nejlepší způsob, jak příjemně strávit sobotní den“. 
     Organizace má 16 členů a na moštování se jich letos zúčastnilo 10. Odpracovali 209 hodin. 
     Moštárna je v provozu již 42 let a za tu dobu se nemoštovalo jenom v roce 1987. Nebylo co. 
Také loňský rok byl kritický. Čtyři soboty a 22 zákazníků. Vydělali jsme si akorát na nový motor 
k drtiči, protože ten původní (30 let starý) dvakrát za sebou „vyhořel“. Letos jsme měli jen 
drobnou závadu na hydraulice lisu a na pohonu pásového dopravníku. 
     V letošním roce byla moštárna v provozu 10 sobot. Zpracovali jsme 25 807 kg ovoce a 
navštívilo nás 285 zákazníků z 37 obcí a měst. Nejvíce : Stádlec (58), Bechyně (35), Opařany 
(25), Tábor (11), Dražice (11).  
     Tento rok také zásluhou městyse Stádlec došlo k oddělení bytu nad moštárnou od našich 
rozvodů vody (leden), opravě soc. zařízení (únor) a výměně vstupních dveří z ulice (květen). Na 
malování a úklidu všech prostor, oprav zařízení a vybavení bylo odpracováno 63,5 hod. Děkuji 
všem, kteří se na těchto pracích podíleli. Bylo jich 6. 
     Závěrem děkuji všem našim zákazníkům za trpělivost při čekání, sousedům v ulici za toleranci 
a slibuji, že příště to snad o moc horší nebude. 
 
 
TJ SOKOL Stádlec 
 
Předseda pan Jiří Samec 
 
     V sobotu 12.5. uspořádali Sokolové tradiční turnaj ve stolním tenisu. Opět byla nízká účast, 
počasí během turnaje vydrželo a ti, co přišli,  si zahráli a byli spokojení. 
     Pořadí: 1.Pavel Richter, 2.Miloslav Pražma, 3.Michal Heřmánek. 
     Od 1.6. do 3.6. se konalo fotbalové soustředění všech dětských kategorií při TJ Sokol Stádlec. 
Celkem se zúčastnilo 28 dětí, 6 trenérů a nejmladší fotbalisty doprovodili rodiče. Soustředění se 
konalo v nádherném výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v Horním poříčí. Po celou dobu 
pobytu měly děti perfektní zázemí v podobě chatek, nespočet sportovišť a vynikající občerstvení, 
které nám zajistil společně se svým týmem Zbyněk Kodad, kterému patří velké díky. Dále 
děkujeme místnímu fotbalovému klubu TJ Sokol Stádlec, který zajistil pobyt po finanční stránce 
a sportovního vybavení. Poděkování patří také úřadu městyse Stádlec, který zajistil dopravu 
autobusem. Dětem se pobyt velice líbil, trenéři byli spokojení se sportovními výsledky a 
chováním všech zúčastněných. Počasí bylo nádherné a všichni se těší na další podobnou akci. 



     Jako vždy zahájili přípravu naši muži. Zimní výběhy jsou pro hráče na získání fyzické 
kondice. Nezaháleli ani naši mladí, kteří využívali v zimě tělocvičnu Základní školy 
v Opařanech. Do jarních zápasů nastupovali za muže z místních : Kovařík Pavel, Hruška 
Miroslav, Samec Jan, Matyš Pavel, Pražma Tomáš, Andráš Michal a z Dobronic Kodad Jan,  
Felbaba Jan, Cihlář Zdeněk ze Sitin, Klůfa Tomáš až z Neznašova, Petr Kos z Křídy, Miroslav 
Hořejší z Opařan a Miroslav Majer z Plané. Vedoucím mužstva je Miroslav Majer, trenér Samec 
Jiří. V tabulce naši hráči obsadili krásné  3.místo. Tradiční memoriál členů Sokola vyhrál tým 
z Opařan, naopak memoriál Josefa Vakoče v Opařanech zase Sokol Stádlec. V podzimní části se 
našemu týmu tolik nedařilo a uhrál pouhých 8 bodů. 
     V dětských kategoriích máme zastoupení v mladší i starší přípravce. Obě tato mužstva se 
zapojují do různých soutěží a turnajů. Trenéry jsou u starších Ladislav Petrák a Jaroslav Kodad 
oba z Opařan. O mladší žáky se starají Jan Kodad z Dobronic a Tomáš Pražma ze Slavňovic. 
     Třetí mimi přípravka nehraje soutěže, ale poctivě trénuje pod trenéry: Vítězslavem Koubou, 
Zdeňkem Cihlářem a Miroslavem Hořejším. 
     Za tyto kategorie hrají za starší : Pavlát Jakub, Kovařík Jan, Kadlec Matyáš, Hořejší Roman, 
Petrák Ladislav, Kurfiřt David, Krejčí Ondřej. Za mladší : Kovařík Tomáš, Kodad Jan, Kodad 
Zbyněk, Pavlát Kristián, Neufus David, Kouba Matyáš, Švadlena Adam. Za mimi přípravku se 
připravují – Cihlář Jáchym, Hořejší Klárka, Hořejší Jiří, Hořejší Adam, Rachvalski David, 
Mleziva Antonín, Břicháček. 
     Všem patří poděkování nejen za přípravu, ale i za dobrou reprezentaci obce. 
 
BAUER – Technics, a.s. Stádlec 
 
     Bauer Technics – kompletní technologické farmy na klíč. Výroba, montáž a dodávka 
konstrukcí a technologií na klíč. Dodává kompletní technologické celky pro prasata, drůbež, skot 
a zpracování kejdy. Dále firma nabízí sendvičové stavby, vrata, brány, kamerové systémy a další. 
Příprava a zpracování všech stupňů projektové dokumentace, stavební konstrukce, ocelové, 
dřevěné, betonové, střešní krytiny – sendvičové, vláknocementové, plechové – včetně 
prosvětlení, polykarbonátové, dále systém hrazení, lehací matrace – polyuretanové s kobercovým 
krytím, vodní, gumové, pěnové a napájecí systémy. Kejdové technologie – čerpadla, míchadla, 
separátory, sušičky na kejdu, stanice BRU řetězové a hydraulické lopaty, úklid pohybových 
koridorů a chodeb pomocí robotů. Skladování kejdy – laguny, betonové jímky, skladovací vaky, 
ocelové jímky, aplikace kejdy – cisterny, aplikátory. Veškeré nabízené a dodávané technologické 
prvky splňují vyhlášky či zákona o welfare zvířat jak v ČR tak i v EU. 
 
 
V.D.I. DITA – divize KOVO Stádlec 
 
     Dita výrobní družstvo invalidů je družstvem s padesátiletou tradicí, bylo založeno v roce 
1956. Nový závod byl dokončen v roce 1985. Od roku 1999 je družstvo držitelem certifikátu 
kvality podle normy 150 9001. 
     Ze své produkce exportuje 80% do zemí EU a ostatních států. Zaměstnává z celkového počtu 
cca 240 lidí více než 60% zdravotně znevýhodněných osob. Družstvo je dlouholetým partnerem 
všem, kteří požádají o spolupráci ve smyslu zákona č.435/2004 Sb., zaměstnávat povinný podíl 
zaměstnanců znevýhodněních, formou náhradního plnění. 
     Nabídka služeb – práškové lakování – povrchové úpravy práškovými barvami, které jsou 
v dnešní době jedny z nejmodernějších, umožňují nejenom proti korozní ochranu kovových 



výrobků, ale i odstínové barevné ladění designu. 
     Řezání laserem – odběr materiálu působí úzký svazek laserového záření o vysoké hustotě 
energií, užívá se k přesnému řezání a vyřezávání kovů a jiných materiálů. 
    Ohýbání plechu – ohýbání plechu a plechových dílů na CNC hydraulickém ohraňovacím lise 
LVD PP EBEFL – 135/3050-2600. 
     Zámečnická výroba – máme zkušenosti s produkcí širokého spektra dílů od sériové produkce 
plechových rozvaděčových skříní přes reklamní stojany až po drobné nábytkové rámy a kování, 
včetně součástek pro automobilový průmysl. 
     Předností firmy je neustálé zkvalitňování a vylepšování výrobním družstvem nabízených 
služeb. Důkazem toho je stále vzrůstající počet spokojených zákazníků.  
  
 
 
Myslivecké družení vlastníků – Stádlec 
 
     Předseda: Josef Kratochvíl 
     Místopředseda: Ing. Ladislav Tebich 
     Pokladník: Josef Hořejší 
     Hospodář: Josef Heřmánek 
     Hlavním výdajem v letošním roce byl nájem honitby, pojištění, nákup kachen, bažantů a 
krmení. Hlavní příjmy tvořily členské poplatky, doplatky za brigády, příjmy ze společných akcí a 
ze zvěřiny. Celkově spolek skončil v plusu. 
     Brigády – obvyklé opravy pachových ohradníků, mysliveckých zařízení v honitbě a práce při 
chovu zvěře – kachny, zejména před vypuštěním, dále oprava voliéry na bažanty. Brigáda na 
dříví – oprava posedů. 
     Předseda ZD pan Bc. Procházka nabídl mysliveckému sdružení navýšení kompenzace – 
zástřelné k odstřelu černé zvěře. Zmínil se dále o zvýšených stavech srnčí zvěře – přál by si snížit 
stavy navýšením odstřelu. 
     Dále se myslivce v letošním roce zabývali např. motorkáři v přírodě, akce povolené i 
nepovolené, odpady v přírodě – na lukách a u polí. 
     Odstřel – odstřel srnců 14 ks, jeden sražen. Odstřel holé – 13 ks srny, srnčata 10 ks, dančí 6 
ks, černá 80 ks. 
 
 
Základní organizace Českého svazu včelařů – pobočný spolek Stádlec 
 
     Předseda ZO ČSV: pan Jiří Hladík 
     Jednatel: pan Jiří Süsmilich 
     Pokladník: pan Ing. Antonín Kratochvíl 
     V roce 2018 v ZO ČSV – pobočném spolku ve Stádlci včelařilo 25 členů, kteří 
obhospodařovali 225 včelstev. Bylo vyprodukováno 3587 kg medu, bylo vykoupeno 751 kg 
medu. Vosku pak 102,2 kg. Úhyn včelstev 9. 
     Ošetření včelstev – začátkem roku byly vzorky měli a podle výsledků proběhla i léčba 
s nátěrem plodu a následnou fumigací. Někteří členové spolku naší organizace nechávají 
preventivně vyšetřit výsledky na mor včelího plodu. (Výsledky dopadly dobře.) 



     Včelaři v naší ZO i v okolí se chovají zodpovědně a snaží se hospodařit s novým vybavením  a 
nechávají včely pracovat na nových dílech. 
     Dále byly zakoupeny přípravky na dezinfekci včelích rámků, den a strůpků, dále pak i stropní 
fólie, které byly rozdány členům ZO. 
     V prosinci proběhlo, jako každý rok, léčení aerosolem. Všechny obdržené dotace byly v plné 
výši členům ZO vyplaceny. Kontrola účetnictví proběhla bez závad. 
 
 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
     V lednu 2018 přibyli do naší obce noví občánkové – Valerie Boušková a Jakub Procházka. 
Oběma rodičovským párům srdečně gratulujeme a dětičkám Valerii a Kubíkovi přejeme krásný 
život. 
     V únoru přibyl do naší obce Staré Sedlo nový občánek Luboš Fábera, kterému také přejeme 
krásný život. 
     Dne 10. května se manželům Kocourkovým ze Starého Sedla narodila dcerka Lucie. Malé 
Lucince přejeme jen vše dobré. 
     27.září 2018 přibyla do Starého Sedla nová občanka – Izabela Škochová. Rodičům 
gratulujeme a malé Izabele přejeme jen vše dobré. 
     15.11.2018 oslavili 60.výročí sňatku manželé Jaroslav a Marie Hořejší ze Stádlce č.p. 93. 
Manželům Hořejším přejeme hodně zdraví a další společná léta prožitá v naší obci. 
Blahopřejeme. 
      
 
 
 
      
 
 
 
    

 
      
 
 
 
  
 
 
 
                                                         

 
 
                

  
 


