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KRONIKA MĚSTYSE STÁDLEC - 2019
MĚSTYS STÁDLEC
V úterý 15. ledna navštívil senátor zvolený za obvod Tábor Mgr. Jaroslav Větrovský městys
Stádlec. Návštěva se uskutečnila v rámci cesty pana senátora po jeho volebním obvodu. Pan senátor
se mj. zajímal o výši finančních prostředků obce, moţnost výstavby v obci a směšování investic.
Dále chtěl znát názor starosty na sociální bydlení. Jako bývalý kantor vyjádřil radost nad
skutečností, ţe městys Stádlec má stále mateřskou a základní školu. Kdyţ slyšel o tom, ţe škola
měla v roce 2010 šest ţáků a nyní jich má osmnáct, vyjádřil uznání vedení obce, ţe školu udrţelo,
neboť ze své praxe ví, ţe škola dělá ducha obce a kde jednou zanikne, nikdy se uţ neobnoví.
Starosta seznámil pana senátora s hlavním cílem zastupitelstva v tomto období, a tím jsou
komplexní pozemkové úpravy. Na dotaz pana senátor, co od pozemkových úprav očekáváme,
starosta jmenoval tři hlavní cíle:
- vybudování potřebných opatření pro zmírnění náhlých rozmarů počasí (zabránění bleskových – počasí -povodní, zadrţení vody v krajině a tím zajištění ochrany majetku občanů);
- sjednocení pozemků jednoho majitele a napojení pozemků na veřejné komunikace;
- lepší uspořádání katastru a zjednodušení majetkových vztahů váznoucích na pozemcích.
Na závěr návštěvy pan senátor vyslovil uznání nad prací celého zastupitelstva a popřál hodně
úspěchů, elánu a chuti do další práce ve prospěch našich obcí.
Ve středu 16. ledna 2019 tomu bylo přesně třicet let, kdy se začal hroutit totalitní reţim
v bývalém Československu. Stalo se tak na dvacáté výročí mučednické smrti studenta Jana Palacha,
který svým činem chtěl vyburcovat společnost k odporu proti nesvobodě. Sice od jeho činu
uplynulo dlouhých 20 let, neţ vlna občanského odporu vedla k pádu komunistického reţimu.
Na 30 občanů se v tento den sešlo u „Stromu svobody“ ve Stádlci, kde uctili nejen památku Jana
Palacha, ale dali najevo opět se probouzejícím pohrobkům bývalého reţimu, ţe chtějí ţit
v demokratické společnosti, svobodně a bez estébáků za zády. Setkání bylo zakončeno zpěvem
státní hymny.
V únoru ve Stádlci vznikla venkovní knihovnička. K tomuto účelu poslouţila jiţ nevyuţívaná
telefonní budka před budovou bývalé pošty. V době mobilních telefonů uţ nikdo nechodil do budky
telefonovat, automat proto nahradil policový regál, na kterém čtenáři najdou knihy všech ţánrů,
které si mohou buďto zapůjčit nebo vzít a donést jiné.
Komplexní pozemkové úpravy – všichni vlastníci zemědělské půdy byli sezváni k jednání, na
kterém jim byl kompetentními odborníky představen smysl a účel pozemkových úprav a
zodpovězeny jejich dotazy. Teprve poté se budou moci rozhodnout, zda dají souhlas s realizací
úprav. Pro zahájení úprav bude nutný souhlas 50 % vlastníků zemědělské půdy v daném
katastrálním území.
V měsíci říjnu byly uspořádány dvě besedy k tématu komplexních pozemkových úprav. Besed se
zúčastnili vlastníci pozemků a na jejich dotazy trpělivě a fundovaně odpovídal Ing. David Mišík ze
Státního pozemkového úřadu Tábor. Dobrou zprávou je, ţe i přes neustále se šířící polopravdy,
fámy i vyloţené lţi, například ohledně motivace zastupitelstva k realizaci těchto komplexních
pozemkových úprav, bylo jiţ na úřad městyse odevzdáno 43 ţádostí o jejich provedení.
Další dobrou zprávou je, ţe se po dlouhých letech neúspěšných pokusů konečně podařilo
dosáhnout dohody a odkoupit pozemek pod budovou úřadu městyse a v jejím okolí. Tímto se
odstranil jeden rest z dávné minulosti.
Druhý podobný rest – pozemek pod kabinami TJ Sokol Stádlec je v řešení, snad i na dobré cestě
k vyřešení. Tím bude splněna podmínka pro kolaudaci budovy a otevře se cesta k důkladné
rekonstrukci kabin. Pak uţ bude záleţet jen na tom, kdy se v rozpočtu městyse najde patřičná částka
a naši Sokolové budou mít konečně důstojné zázemí. Myslím ţe si ho opravdu zaslouţí.

16.11. se uskutečnila vzpomínková akce k 30. Výročí sametové revoluce, slavnostní odhalení
pomníku obětem totalitních reţimů u Petrovského rybníka. Při této příleţitosti byla uspořádána
v přísálí restaurace malá výstava, která nám všem připomněla, jak se tehdy ţilo. Výstava se velmi
líbila, snad kaţdý si tam našel něco, co ho potěšilo. Uznání vyslovil i pan ředitel Husitského muzea
v Táboře Dr. Smrčka. Líbily se mu vystavené věci a vyzdvihl také to, ţe jsme byli schopni v tak
malé obci uspořádat zajímavou a důstojnou oslavu výročí 30. let Sametové revoluce.
29.11. jsme se sešli k Sousedskému posezení pro seniory. K tanci a poslechu zahráli velmi
oblíbení Koláříci. O občerstvení se postarali jako obvykle manţelé Bezpalcovi. Změnou letos byla
posunuta věková hranice pro zvané občany a to 65 let věku.
1.12. Česko zpívá koledy – na sále Stádlecké restaurace pro dobrou náladu zahráli a při zpěvu
koled nás doprovodila kapela Leťáci. Drobné občerstvení připravili téţ manţelé Bezpalcovi.
Od 2.12. byla na úřadu městyse opět k vidění výstavka betlémů. Zásluhou šikovných rukou
stádleckých dam přibylo do našeho „Stádleckého háčkovaného betlému“ neuvěřitelných 15
krásných nových figurek.

Zastupitelstvo městyse Stádlec
Starosta : Ing. Milan Kelich
Místostarosta: Ing. Pavel Doubek
Předsedkyně finančního výboru: Miluše Némethová, členové výboru – Stanislava Podsedníková,
Ivana Majerová.
Předsedkyně kontrolního výboru: Simona Capouchová, členové Vladimír Zaťko, Barbora Klasnová.
Předsedkyně sociálního výboru: Eva Švadlenová, Lenka Buchcarová, Mgr. Olga Hladíková, Olga
Hořejší, Dita Jírovcová, Miluška Kosová, Hana Marková, Ivana Nápravová, Elena Pincová,
Jaroslava Štrobová, Ida Faltýsková a Gabriela Švadlenová.
Předsedkyně výboru pro kulturu: Dita Jírovcová, členky výboru Lenka Buchcarová, Simona
Capouchová, Mgr. Alena Kršková, Ing. Pavla Zahrádková, Gabriela Švadlenová, Iva Rachvalská.
Předseda výboru pro lesní hospodářství: Roman Buchcar, členové Jiří Süsmilich, Miroslav Hruška
č.p. 170.
Předseda výboru pro správu majetku: Zdeněk Süsmilich, členové Jiří Süsmilich, Jaroslav Fábera.
Předseda výboru pro dohled nad restaurací: Ing. Pavel Doubek, členové: MUDr. Mojmír Faltýsek,
Mgr. Alena Kršková, Petr Kyrian, Daniela Bezpalcová, Jana Andrášová.
Hlavní účetní: Mgr. Alena Kršková.
Matrikářka (současně na přepáţce Pošta-Partner): Hana Süsmilichová.
Technik: Zdeněk Süsmilich.
Zastupitelstvo městyse Stádlec schválilo pro rok 2019 schodkový rozpočet ve výši 15 516 000
Kč, schodek 1 000 000 Kč byl krytý úsporami z minulých let. Důvodem plánovaného schodku byly
plánové investice a opravy majetku a infrastrukury.
V červenci roku 2019 byla dokončena a zkolaudována stavba workoutového hřiště na lesním
pozemku za obcí Stádlec směrem na Hájky. Na tuto investici v celkové výši 1 129 195,5 Kč přispěl
Státní zemědělský intervenční fond z Programu rozvoje venkova částkou 866 808 Kč. Veřejnost
tímto získala další zajímavou moţnost sportovního vyţití a stádlečtí Sokolové další prostory pro
trénink svých sportovců.
V roce 2019 pokračovaly investice do školních budov. Během prázdnin proběhla komplexní
rekonstrukce sociálního zařízení ve školní jídelně v celkové hodnotě 438 764,15 Kč a před školou
byla vybudována zpevněná parkovací plocha.
V letních měsících se také intenzivně pracovalo na dalším zvelebování naší Stádlecké restaurace.
Byla dokončena rekonstrukce dvora restaurace, kde byl postaven zastřešený dřevěný venkovní
výčep. Dvůr byl vybaven nábytkem pro venkovní posezení a počítá se ještě s osazením dětských
prvků pro nejmenší návštěvníky. Rekonstrukce se také konečně dočkaly i pánské toalety a zároveň
proběhla celková generální oprava fasády restaurace. Jako třešničkou na dortu fasádu restaurace
ozdobil nápisem a novým logem výtvarník pan Demko z Bechyně a opraven byl také chodník před

restaurací. Nyní se jiţ Stádlecká restaurace skví v plné kráse. Tyto práce si ukrojily z rozpočtu obce
1 027 719 Kč.
Nezapomínalo se ani na investici v ostatních obcích. Ve Starém Sedle bylo vybudováno
propojení komunikace V Dolíšce včetně zavedení nového veřejného osvětlení a nyní jiţ občané
mohou bezpečně projít k autobusové zastávce směrem na Bechyni. Na investiční akci ve výši
642 567,45 Kč přispěl Jihočeský kraj z Programu na podporu oprav a rekonstrukcí místních
komunikací částkou 306 064 Kč. Ve Starém Sedle byla také nově osazena autobusová čekárna.
V září roku 2019 se vední městyse podařilo po dlouhých letech dohodnout s majitelem pozemků
pod budovou úřadu městyse a v jeho bezprostředním okolí o jejich odprodeji do vlastnictví obce.
V roce 2019 byla zrestaurována socha sv. Floriána na náměstí ve Stádlci, která byla předtím
poničena vandaly. Restaurování sochy stálo 70 000 Kč a přišpěl na ně Jihočeský kraj částkou
40 000 Kč.
Od roku 2019 se městys Stádlec můţe pyšnit novou pamětihodností. Díky úsilí starosty se
konečně dostalo důstojného památníku obětem holocaustu z řad stádleckých občanů. Pomník je
umístěn u Petrovského rybníka poblíţ bývalé synagogy a tzv. ţidovských domů. Je tvořen ţulovou
stélou trojúhelníkovitého tvaru, který spolu s podstavcem při pohledu shora tvoří Davidovu hvězdu.
Pomník navrhl a vytvořil MgA. Stanislav F. Müller Dis a na jeho vybudování přispěl Jihočeský kraj
částkou 240 000 Kč z celkových 480 500 Kč. Pomník byl slavnostně odhalen v listopadu 2019.
Celkem bylo v roce 2019 vynaloţeno na investice a na opravy majetku 5 320 000 Kč.

ZŠ a MŠ – ředitel Mgr. Vladimír Doležal
Ředitel Základní a Mateřské školy pan Mgr. Vladimír Doleţal oznámil datum zápisu do 1.
ročníku ZŠ, který se konal v úterý 2. dubna 2019 ( 14:00 – 17:00 hodin v budově ZŠ Stádlec).
Zákonný zástupce je povinnen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od
1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němţ má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Vlastní zápis za přítomnosti dítěte (případně i jeho zákonného zástupce) probíhá vţdy formou
rozhovoru s paní učitelkou a nepřesáhne 20 minut. V jeho průběhu je sledována věková vyzrálost a
schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost
barev a geometrických tvarů apod.). Pro školní rok 2019/20 se týkal zápis dětí narozených
31.8.2013 a starších. Byli přijati 3 noví prvňáčci.
Ţáci naší ZŠ 6. února začali navštěvovat plavecký výcvik v opraveném táborském bazénu.
Všech našich osmnáct ţáků na výcvik jezdí.
Krajský přebor školních druţstev v šachu. Protoţe se v rámci Klubu zábavné logiky naši ţáci
věnují také šachové hře, rozhodli jsme se, ţe se letos přihlásíme do Krajského přeboru čtyřčlenných
školních druţstev v šachu. Předcházely tomu i dva turnaje jednotlivců v roce 2018 v Táboře, kde si
naši ţáci vedli vcelku velmi slušně a několik kontrolních přeborů školy. Příprava na turnaj byla
zaměřena a) na koncovky – mat, pat, remíza, b) šachová pravidla a hru fair play, c) taktické prvky –
řešení diagramů, d) psychickou pohodu (poker face). I přesto ţe jsme byli obklopení chřipkovou
epidemií, podařilo se postavit i tak asi nejsilnější druţstvo. Tomáš Novotný, Jakub Pavlát, Sára
Blaţková a Lukáš Pinc vyrazili 14.2. jiţ v šest ráno na cestu do Českých Budějovic. Krajský přebor
se konal v KD Slavie vedle JČ muzea. Kromě naší kategorie ( 1. – 5. ročních ZŠ) tu byla i druţstva
kategorie 6. – 9. ročníků a kategorie SŠ. Celkem 38 druţstev. Našimi soupeři byli šachisté ze 14
škol z Tábora, Budějovic a Blatné. Velké naděje jsme si nedělali, snad jen nebýt poslední. A jak to
dopadlo? Po výborném výkonu nad očekávání dobře. V sedmi zápasech 3 výhry, 3 remízi a jedna
prohra. Prvá dvě druţstva v kaţdé kategorii postoupila na Mistrovství ČR do Zlína. Nám k tomu
ještě pár bodů chybělo, ale 6. Místo z 15 škol, to nikdo nečekal!
Ukliďme Česko – ukliďme svět 2019. Připojte se k nám! Jiţ třetím rokem se naše škola přidala
k celosvětové akci. Letos jsme uklízeli v úterý 9. dubna. Sraz jsme měli na náměstí v 8:30, rukavice
a pytle také. Uklidili jsme břehy Oltyňského potoka. V roce 2018 proběhlo v ČR 3295 úklidů
( 135 000 dobrovolníku uklidilo 2112 tun odpadu).
Pro školní rok 2019/2020 se konal zápis do naší MŠ 13. května. Zapsáno bylo celkem 5 dětí.

Mateřská škola se opětovně v letošním roce zapojila do projektu preventivního vyšetření zraku,
které provádějí zdravotní pracovníci společnosti Prima Vizus. Vyšetření je bezkontaktní, provádí se
jednoduchým způsobem, který je pro děti velmi komfortní. Tímto vyšetřením lze jednoduše a včas
zachytit oční vadu. Zvláště v předškolním věku je toto vyšetření významné, kdy u včasného
záchytu je vysoká šance na úplnou korekci dioptické vady a eliminaci případných komplikací ( např.
tupozrakosti, zhoršené prostorové vnímání). Výsledky s případným odesláním ke specialistům jsou
rodičům předávány v zalepené obálce. Oční vyšetření se doporučuje provádět kaţdoročně.
Školáci uklízeli v dubnu Oltyňský potok a v MŠ se zase vysazovaly keříky. Celkem šest keříků
rybízu a angreštů se stalo základem budoucí malé biozahrady. Kromě toho, ţe jiţ druhým rokem
pěstujeme zeleninu a bylinky, se letos část naší krásné kopretinové louky neseče.
V červnu se s naší školou rozloučili dva páťáci, na jejich místo nastoupí tři prvňáci.
V novém školním roce měla škola dvacet ţáků ve všech pěti ročnících. Školní vzdělávací
program školy se na poslední schůzce školské rady změnil v části cizí jazyk. Povinný cizí jazyk
bude aţ od 3. ročníků a došlo tak ke zkvalitnění výuky AJ ve třídě, kde byli ţáci 3. aţ 5. ročníků.
Mladší ţáci mají místo AJ navýšenu o 1 hod. ČJ. S angličtinou se ţáci seznamují v Klubu cizího
jazyka. Další změnou je to, ţe kromě ČJ, který je vyučován ve 2 skupinách, je od září ze 4 hodin
matematiky dělená výuka 2x týdně. Od září se opět rozběhly Kluby doučování a Klub zábavné
logiky.
Opravy v mateřské školce – na jaře 2019 došlo k rekonstrukci šaten zaměstnanců MŠ ( úpravy
stropu, stěn, lino, světla a nový nábytek. Došlo k rekonstrukci skladu (nábytek), dále se pokračovalo
v modernizaci – po zateplení, vzduchotechnice, nových kobercích, vymalování atd. Kompletní
rekonstrukcí prošly prostory sprch, ţákovské WC u jídelny, odvětrávacími komínky byly vybaveny
střešní prostory v MŠ.
Cena poplatku od září činí 200 Kč/měsíc v MŠ. V ZŠ nově pracuje po dobu dvou let Klub
komunikace v cizím jazyce AJ. Dále bylo zakoupeno 10 kusů notebooků resp. tabletů do výuky.
Letošní školní rok se rozběhl 2. září, ve školce jsme přivítali 21 dětí a ve škole přivítal plnou
třídu 20 dětí – školáků tradičně pan starosta Ing. Kelich.
Co se týká čerpání dotací, tak můţeme informovat, ţe dotace ze šablon 1, kterou ZŠ a MŠ
získala a čerpala v letech 2017 aţ 2019, byla v celé částce 433 504 Kč vyuţita. Z této částky bylo
vyuţito cca 115 000 Kč na pořízení nového nábytku a školní pomůcky. Nová dotace z MŠMT (opět
z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání) dorazila na účet 3.7.2019 a to ve výši 775 879
Kč. Z této částky jsme jiţ v srpnu pořídili do výuky ve škole 5 kusů notebooků a 8 kusů obletů.
(Také viz výše).
V září začala pracovat v mateřské škole nová školní asistentka a 24.9.se celá MŠ a ZŠ vypravila
do Muzea Semenec v Týně nad Vltavou, kde byl pro nás připraven celodopolední program s tématy
Půda – ţivot v půdě a Tajenství medu (O včelách).
Od druhého týdne v září začaly fungovat 3 školní kluby. Pro zájemce o AJ – Klub cizího jazyka,
který kaţdé úterý odpoledně vede Mgr. Rysová, ve čtvrtek odpoledne je to Klub zábavné logiky a
deskových her pod vedením Mgr. Doleţala – nyní probíhá šachový turnaj a turnaj Quoridoru. Klub
doučování se koná ráno před vyučováním 1x týdně s asistenkou K. Kotoučkovou.
V pátek 11.10. se konala prvná Tvořivá dílna s rodiči v MŠ, zaměřena byla na výrobu
kaštanových zvířátek. Dílnu připravila a vedla paní Pavlína Velé.
Od října zahájil pod vedením Mgr. Doleţala svou činnost páteční Rybářský krouţek, ten je
otevřený (ţáci školy i děti z MŠ, případně další zájemci z řad mládeţe). Na prvnou schůzku malých
rybářů dorazilo 12 zájemců a náplní bylo seznámení s rybami ţijícími v ČR a práce s tabletem,
druhá schůzka tématicky navazovala a děti si domů odnášely vlastnoručně vyrobené PEXESO
s 16ti druhy ryb. To si předtím stačily vyzkoušet a zahrát.
Nově zakoupené tablety se jiţ pravidelně vyuţívají a to především v hodinách matematiky
(práce s kalkulačkou, převody jednotek) a dále v hodinách Českého jazyka (práce s internetem,
vyhledávání informací o knihách) v hodině AJ (výukové programy) a v klubech a krouţcích práce
s Wikipedií.
Dne 6. listopadu proběhla volba zástupce rodičů do tříčlenné školské rady. Zvolena byla paní
Jaroslava Neufusová a nahradila pana Marcela Pince, který tuto funkci vykonával od roku 2012. Na

prvém jednání školské rady dne 27.11. byla pak zvolena předsedkyní školské rady (ŠR), kterou
tvoří společně společně s Ing. Kelichem a Mgr. Rysovou.
Na první schůzce ŠR byly hlavními body aktuální informace ředitele o škole a výroční zpráva za
rok 2018. Dalším bodem byl nástin dalšího rozvoje školy a personální posílení ped. sboru tak, aby
se z jednotřídní školy s dělením předmětů, stala škola dvoutřídní. V tomto bodě došlo
k jednoznačné shodě členů ŠR i ředitele školy.
V prosinci MŠ navštívil čerst s Mikulášem, o pár dní později se konala besídka pro rodiče a také
Vánoční dílna.
Školáci měli také náročný program – 17.12. se vypravilo 5 našich šachistů na tradiční okresní
přebor škol do Tábora (22 hráčů ze 4 škol) a o den později jsme pořádali Vánoční besídku pro
rodiče.

DC Lokomotiva Stádlec – 2019
Kapitán: Kosobud Pavel
Sestava: Kosobud Pavel, Kyrian Petr, Pavlát Zdeněk, Ryba Luboš, Kyrián Luboš, Hána Pavel,
Černohorský Pavel, Pokorný Jiří
Letošní sezona byla pro naše šipkaře velmi úspěšná. Po téměř 20 letech šipkařského sportu se
jim podařil postup do druhé ligy.
17.2. šipkaři pořádali uţ svůj 11. ples. Hrála kapela Klávesy band a pro účastníky bylo
připraveno občerstvení a bohatá tombola. Tombola je rok od roku bohatší a je velkým lákadlem.
16.3. proběhl v obci masopust, který šipkami tradičně pořádají společně s hasičí a vţdy je
příjíţdějí podpořit i masky ze spřátelených měst. Tradičně z Milevska, Sepekova, Písku, ale i ze
vzdálenějších Skal u Protivína. Po průvodu obcí, kde je vţdy od místních připraveno skvělé
občerstvení, pokračuje zábava ještě v místní restauraci.
20.4. pořádali Šipkaři Velikonoční odpoledne pro děti. Během odpoledne proběhlo několik
soutěţí, v dílničce si děti mohly vyrobit spoustu krásných dekorací z papíru, vybarvit sádrový odlite,
nebo u paní Ireny Süsmilichové vyrobit dekoraci z květin a větviček. Nechybělo ani oblíbené
koulení vajíček. Letos proběhla i soutěţ o nejlepší mazanec. Vyhrála ji paní D. Jírovcová. Na závěr
odpoledne si děti pochutnaly na buřtících a místní restaurace připravila občerstvení v podobě
paštiky, beránka a uzeného masa. Večer pak Městys Stádlec pozval country kapelu Patrola, která vše
završila. Večerní účast byla malá, ale kapela skvělá.
25.5. proběhl tradiční turnaj k ukončení sezony. Tentokrát byl slavnostnější, protoţe se oslavoval
postup do vyšší ligy. Jako poděkování za reprezentaci v kraji i na mistrovství republiky, dostali
šipkami od obce překrásný dost. Klub s panem Süsmilichem připravil pro fanoušky i překvapení a
zahrál karaoke na píseň We are the Champions od kapely QUEEN.
23.6. nás reprezentovali šipkami na Mistrovství ČR druţstev, kde ve velké konkurenci zaplatili
nováčkovskou daň a po počáteční nervozitě uţ nestihli dotáhnou a do bojů o vyšší příčky
nepostoupili.
29.6. proběhlo v Ţabovřeskách vyhlášení ligových soutěţí, kde si naši hráči převzali pohár za 1.
místo ve skupině 3. Jihočeské ligy ve skupině F.
V září se šipkaři opět podíleli na organizaci koloběţkových závodů.
21.12. se konal tradiční vánoční turnaj. Turnaj má jiţ na okrese dobré jméno a přiláká vţdy
známé i méně známé tváře. Vţdy se sejde kolem padesáti hráčů, kteří se postarají o příjemnou
atmosféru.
Novým členem týmu se v letošním roce stal pan Luboš Ryba. Tým obsadil v sezóně 2018/2019
1. místo. Celkové pořadí jednotlivců: 1. místo – Luboš Ryba, 5.místo – Pavel Kosobud, 7.místo –
Petr Kyrian, 25.místo – Zdeněk Pavlát. Tři hráči se umístili v první desítce a pan Luboš Ryba se stal
nejlepším hráčem. Odnesl si pohár pro nejlepšího hráče a pomohl našemu týmu k postupu. Ke
skvělým výkonům přispěli i ostatní o čemţ svědčí 3 hráči v první desítce, resp. sedmičce. Postup do
druhé ligy je tedy zaslouţený.

TJ Sokol Stádlec

Předseda - Jiří Samec
Jednatel - Miroslav Majer
Pokladník - Pavel Matyš
členové výboru: Vítězslav Kouba, Miroslav Hořejší ml., Miroslav Hořejší st., Zdeněk Pařík.
Tenéři mládeţe: Vítězslav Kouba, Zdeněk Cihlář, Jan Kodad, Tomáš Praţma, Ladislav Petrák,
Jaroslav Kadlec.
Trenér muţů: Jiří Samec
V roce 2015 bylo ve Stádlci zaloţeno druţstvo mladých fotbalistů. Do hlavní soutěţe se zapojilo
12 hráčů, dalších 8 se aktivně zapojovalo do tréninkových jednotek. V současné době je
registrováno 36 mladých fotbalistů.
Jaro 2019 se druţstvo muţů hrající III. třídu okresu v soutěţním ročníku umístilo na 10 příčce.
Sezóna byla poznamenána velkým počtem zranění. Starší přípravka obsadila ve své skupině o 11. –
19 místo krásné druhé místo. Do podzimní části uţ byla do soutěţe přihlášena jako mladší ţáci. Tu
zakončili na 8 místě. Dále se starší účastnili turnaje v Ţelči, kde obsadili 6 místo z 12 týmů.
Mladší přípravka skončila ve skupině o 1-10 místo ve druhé polovině tabulky. Do podzimní části uţ
byla přihláţena jako starší přípravka, podzim ukončila na 4 místě. Předpřípravka neboli
minipřípravka odehrála v červnu přátelské utkání s týmy Kardašova Řečice a Draţice, kdy obě dvě
utkání vyhrála. Do podzimní části jiţ byla přihlášena jako mladší přípravka, tu ukončila na 5 místě.
Mladší přípravka odehrála turnaj ve Větrovech, kde hráli i takové týmy jako Bohemians 1905 nebo
Dynamo Č. Budějovice. Za TJ Sokol Stádlec byl vyhlášen nejlepším hráčem Matyáš Kouba.
Proběhl „Memoriál bývalých fotbalistů TJ Sokola Stádlec“, který se konal 27.07.2019. Účastníci
turnaje byli domácí tým, Sudoměřice u Bechyně, Opařany a Červený kůň z Tábora. Domácí tým
obsadil 3 příčku. 3.8.2019 se odehrál na hřišti v Opařanech další turnaj, kdy TJ Sokol Stádlec
obhajoval vítězství z minulého roku. To se však nepodařilo a obsadili jsme třetí příčku.
Předposlední červnový víkend na hřišti Pod Hájky patřil malé kopané, kdy se zde konal nultý ročník
„Platan cup“ účastníky byly: domácí měly dva týmy, Milevsko, výběr fotbalistů Jana Kodada a TJ
Opařany. Turnaj ovládl tým Honzy Kodada. Další turnaj následoval 6.07.2019 a to souběţně hraný
turnaj v nohejbale a ve stolním tenise. Nohejbal ovládl tým ve sloţení Kodad, Hořejší, Samec a
stolní tenis pak vyhrál Patrik Andráš.
Za starší přípravku nastupovali: Jakub Hána, Jan Kovařík, Simona Jírovcová, Tomáš
Kovařík,(všichni ze Stádlce), Daniel Zděnovec (Nové Dvory), Ladislav Petrák, David Kurfiřt,
Matyáš Kadlec, Jonáš Diart (všichni z Opařan), Lukáš Bína (Haškovcova Lhota), Tomáš Stejskal
(Řepeč), Roman Hořejší (Slavňovice).
Za mladší přípravku nastupovali:Kristián Pavlát, Patrik Hruška (Stádlec), Jiří Kodad, Jan Diart,
Marek Bednář (Opařany), Zbyněk Kodad, Filip Pecka (Řepeč), Patrik Břicháček (Nové Dvory),
Adam Švadlena (Staré Sedlo), David Neufus (Hájky), Matěj Kotouček (Podboří), Jan Kodad
( Dobronice u Bechyně), Klára Hořejší (Slavňovice).
Za nejmenší nastupovali: David Zděnovec (Nové Dvory), Matyáš Kouba, Adam Hořejší
(Slavňovice), Matyas Ţondra (Hodušín), David Rachfalski, Antonín Mleziva, Tobiáš Kotrba, Šimon
Grela (Řepeč), Šimon Kotouček (Podboří), Teodor Kocián (Stádlec), Martin Hanţl (Opařany),
Jáchym Cihlář (Sítiny).

SDH Stádlec, Křída, Slavňovice a Staré Sedlo
Dne 9. února 2019 se ve Křídě konal tradiční masopustní průvod.
V sobotu 23. února 2019 se téţ v obci Hájky a Slavňovice konal masopustní průvod, celkem se
sešlo 32 masek. Počasí se vydařilo. Také v sobotu 9. března od 13 hodin se ve Slavňovicích konal
dětský karneval. Pořadatelé děkují paní Jaroslavě Hořejší, která se celou dobu starala o bohatou
zábavu dětí, kterým se moc líbilo. Zároveň patří náš dík všem sponzorům – ZD Opařany, VOPSS

Řepeč, Moreau Agri, Bazény Kreidl, Stádlecký perník – Křída, Micro Epsilon, WIKY, SDH
Slavňovice a „U Nás“.
16. března proběhl ve Stádlci za podpory maškar z Milevska, Sepekova a okolí tradiční průvod
masek. I přes nepřízeň počasí se sešlo 53 masek, které v dobré náladě prošly celým městysem.
Pořadatelé děkují touto cestou nejen maskám, ale i všem místním, kteří čekali připraveni
s vynikajícícm občerstvením v podobě tradičních i netradičních dobrot. Takţe ještě jednou díky
všem a jiţ se těšíme opět za rok.
Téţ v sobotu 16.3.2019 se od 20 hodin konalo ve Slavňovicích sousedské posezení, k tanci a
poslechu hrála skupina „Pučmeláci“, byla bohatá tombola a po celou dobu zajištěno bohaté
občerstvení, všem sponzorům velký dík!
V sobotu 6. dubna proběhla akce Ukliďme Česko v obci Slavňovice a Hájky, prošli se okolní
taluty a pole, shrabal se park. Akce se zúčastnilo celkem 22 lidí, včetně dětí. Počasí se vydařilo,
sebralo se celkem 60 kg odpadu, většina se povedla roztřídit. Na závěr opečené buřty všem chutnaly!
30. dubna se v našich obcích, jako jiţ tradičně pálily čarodějnice a stavěly máje.
V sobotu 11.5.2019 pořádalo SDH Slavňovice okrskovou soutěţ, která se konala na hřišti pod
Hájky. Celkem se zúčastnilo 5 druţstev dětí – po dvou druţstvech SDH Slavňovice a Rataje a jedno
druţstvo z SDH Křída, všechny děti dosáhly krásných výsledků. Dále přijela dvě druţstva ţen a šest
druţstev muţů. Z muţů se na prvním místě umístilo druţstvo SDH Stádlec, jako druzí hasiči
z Křídy a na třetím z Dobronic. Z ţen byly na prvním místě Rataje. Slavňovické ţeny obsadily
druhé místo.
V sobotu 1.6.2019 se v obci Slavňovice slavilo 120. výročí sboru za přítomnosti ostatních sborů,
SDH Stádlec a Rataje zapůjčily prapory, k tanci a poslechu hrála kapela Keramička a večer kapela
Largo, byly provedeny ukázky hasičské techniky a útoky, ocenění zaslouţilých hasičů, navečer byla
moţnost projíţďky s koňským spřeţením. Náš dík patří všem za hojnou účast a zároveň děkujeme
všem sponzorům: Městys Stádlec, VOOPS Řepeč, Stádlecký perník – Křída, Bazény Kreidl,
Moreau Agri a ZD Opařany.,
Motosraz Křída 2019 – v soboru 8.6. proběhl v Křídě 6. motosraz pod patronací a pořadatelstvím
SDH Křída. K pohodě přispěl dobrý výběr účinkujících kapel. Výborný byl nápad najmutí zvukaře.
Profesionální výkon mistra zvuku zásadně přispěl k odpolední a večerní pohodě. Musíme se také
vyjádřit s uznáním k volbě osoby, ţehnající všem pocestným a na motorkách zvláště. P. Josef
promluvil tak, ţe mu rozuměl kaţdý bez ohledu na vyznání. Slova od osobnosti, prošlé světem,
nastavilo atmosféru vzájemnosti, která nevyprchala aţ do konce celého setkání. Je také potřeba se
zmínit o těch, co se starali o občerstvení. Takový dobrý servis netrvá jen těch pár hodin, kdy hosté
lačnící po dobrotách, přijdou k pultu a odnesou si tácek s chutným soustem. To se připravuje pár dní
dopředu, aby bylo v čem roţnit, ohřívat a do čeho točit zlatavý mok. A potom přijdou ty výborné
křupavé a šťavnaté klobásy, chutné roţněné makrely a skvěle připravené vepřové na roštu. K tomu
dobré pivo doplnilo pohodu sobotního dne. A kdyţ se vydařilo i počasí, není se co divit, ţe se
všichni těší na ten „Sedmý motosraz ve Křídě“ roku 2020.
Poslední červnovou sobotu patřilo náměstí ve Stádlci jiţ tradičně hasičům. Jiţ poněkolikáté se
konala soutěţ „Pohár starosty hasičů Stádlec“. Soutěţe se zúčastnilo 11 soutěţních týmů z okolí,
včetně dětí. Soutěţ ţen vyhrálo druţstvo z Bechyně před druţstven z Oltyně a druţstvem
Slavňovice. V soutěţi muţů suverénně vyhrálo 1. místo domácí druţstvo Stádlec, na 2. místě bylo
druţstvo Oltyně. 1. a 3. místo obsadilo druţstvo Oltyně II. Věříme, ţe starosta stádleckých hasičů
měl radost, ţe pohár zůstal na domácí půdě. Dále předvedli své hasičské dovednosti mladší ţáci
( 1. místo Oltyně, 2. místo Křída, 3. místo Slavňovice) a starší ţáci z Oltyně. Poděkování patří všem,
co se podíleli na přípravách soutěţe, zúčastněným týmům a zároveň i návštěvníkům za podporu
svých sborů.
Členové SDH Stádlec poděkovali manţelům Ivaně a Rudolfu Bartovým za sponzorský dar
3 000 Kč.
Odešel hasič tělem i duší – dne 27.7.2019 zemřel dlouholetý starosta SDH Stádlec a okrsku
Stádlec pan Stanislav Kosobud. Ze své funkce starosty SDH neprotěţoval jen ten “svůj sbor“, ale
pomáhal i ostatním s pořádáním výročních schůzí a soutěţí okrsků. Jeho rajón sahal aţ k Bechyni.
Do poslední chvíle se svým povinnostem věnoval s plným nasazením. Byl duší společenského dění

a neúnavným a obětavým organizátorem mnoha akcí hasičských, šipkařských i obecních. Zemřel
v nedoţitých 69 letech. Čest jeho památce!
V sobotu 7.9.2019 proběhlo na návsi ve Starém Sedle sousedské posezení. Odpoledne k tanci a
poslechu zahráli harmonikáři a večer vystoupila kapela Ţlutý Fialky a Rentgen. Pro děti byl
připraven skákací hrad. I za nepříznivého počasí se na návsi sešlo několik desítek lidí. SDH Staré
Sedlo děkuje všem, kteří přišli a za rok opět na viděnou.
Dne 8.9.2019 se konal ve Starém Sedle jiţ 6. ročník Dne dětí s koňmi. Díky hezkému počasí se
sešlo rekordních 50 dětí ze širokého okolí. Kromě ukázek jezdeckého sportu měly děti k dispozici 9
her, ve kterých soutěţily o sladkou odměnu. Na závěr se rozdávaly ceny za nejhezčí obrázky a poté
se všechny děti mohly svézt na koních. Vřelé díky patří členům JK Chadeva a také městysu Stádlec.
V sobotu 21.9. uspořádaly SDH Stádlec spolu s TJ Sokol Stádlec a městysem Stádlec tradiční
Pouťovou zábavu. Pořadatelé pozvali oblíbenou kapelu z Milevska. Sál Stádlecké restaurace byl
naplněn téměř k prasknutí nejen místními, ale i fanoušky Fantomu ze širokého okolí. Kapela hrála
skvěle, atmosféra byla vynikající a spokojeni byli jak návštěvníci, tak i pořadatelé.
Dne 28. října 2019 SDH Staré Sedlo začalo s obnovou třešňové aleje. Stromy v aleji jsou uţ
skoro 50 let staré a na některých jiţ třešně skoro nerostou. Byla by proto škoda alej nechat zarůst
křovím a tak jsme se rozhodli alej postupně obnovovat. Je to totiţ jedna z pěkných věcí, co ve
Starém Sedle máme.
9.11 GASTRO – sex ve Slavňovicích – nebo IX. ročník Svatomartinských „husokachních“ hodů. Hudební doprovod celým večírkem zajistilo výborné duo Šte-Ši.
Rozsvěcení vánočního stromu – 6.12. Staré Sedlo, 7.12. Křída. 5.12. Křídu navštívil Mikuláš
s čertem, 27.12. proběhla dětská vánoční schůze, kde vedoucí SDH dětem poděkovali za snahu a
práci.
23.12.2019 – jiţ tradičně proběhl ve Slavňovicích vánoční výlov Slavňovického rybníka. Bylo
moţné, také jiţ tradičně, vychutnat si rybí speciality slavňovických kuchařek a nasát vánoční
atmosféru.

Myslivecké spolek vlastníků Stádlec
předseda: Josef Kratochvíl
místopředseda: Ing. Ladislav Tebich
pokladník: Josef Hořejší
myslivecký hospodář: Josef Heřmánek
V mysliveckém spolku v roce 2019 pracovalo 23 členů na celkem 1665 ha honební plochy.
Hlavní pracovní náplní členů byla péče o zvěř, brigády na zvěřních políčkách, při přikrmování
zvěře. Dále členové prováděli stavby a opravy mysliveckých zařízení, práce spojené s chovem a
vypouštění zvěře, opravy a demontáţ oplocenek v obecních lesích městyse Stádlec. Celkem
členové vykonali 1633 brigádnických hodin.
Hlavním výdaji bylo nájemné za honitbu, pojištění na škody zvěří na zemědělských
pozemcích, nákup kachen, baţantů, nákupy krmiva pro zvěř.
Mezi hlavní příjmy patřily členské poplatky, příjmy ze společných akcí a z prodeje zvěřiny.
Z důvodu nutnosti zvýšení odstřelu černé zvěře /škody na zem. pozemcích a plodinách, nebezpečí
moru prasat/ bylo ZD Opařany spolu s honebním společenstvem vypláceno zástřelné za ulovené
prase střelci jako kompenzace nákladů.
Nedílnou součástí mysliveckého hospodaření je lov zvěře. V roce 2019 bylo uloveno celkem 3
ks dančí zvěře, 30 ks srnčí zvěře, 93 divokých prasat, 30 lišek, 13 zajíců, 144 baţantů /z
voliérového chovu/, 162 divokých kachen a 20 holubů hřivnáčů.
K výkonu práva myslivosti jsou vyuţíváni lovečtí psi, členové MSV drţí celkem
6
německých krátkosrstých ohařů, 1 českého fouska, 1 drsnosrstého jezevčíka,
1 hladkosrstého jezevčíka a 2 jagdteriéry.
Členové se během roku sešli na 3 členských schůzí a jedné výroční, které se účastnil předseda
ZD Opařany Bc. Vlastimil Procházka, za městys místostarosta Ing. Pavel Doubek. Myslivci
pořádali 2 hony na kachny, 3 hony na drobnou zvěř a dne 28.12. 2019 naháňku na divoká prasata

spojenou s poslední lečí ve Stádlecké restauraci. Zde bylo posezení s hudbou i pro veřejnost a
příznivce spolku.

Základní organizace Českého svazu včelařů – pobočný spolek Stádlec
2.2.2019 se uskutečnila výroční schůze ZO ČSV ve Stádlci, při které byly provedeny volby:
výbor – předseda p. Jiří Hladík, jednatel p. Jiří Süsmilich, místopředseda p. Hana Závišková,
pokladník p. Ing. Antonín Kratochvíl.
V roce 2019 v ZO ČSV pobočném spolku ve Stádlci včelařilo 22 členů, kteří obhospodařovali
166 včelstev.
Bylo vyprodukováno 2 387 kg medu, vykoupeno bylo 410 kg medu, vosku pak 101 kg, úhyn
včelstev 0. Matek vypěstováno 25.
V letošním roce se p. Hladík a p. Süsmilich pravidelně zúčastňovali schůzí a seminářů, které
byly převáţně spojené s léčením včel, ale i s jinými moţnostmi léčby.
Členská základna rozhodla, ţe letos se bude opět léčit společně.
Na jaře byla provedena fumigace Varidolem, dále M – nátěr plodu ve stejný den.
V létě pak léčení Gabonem a Formidolem, na podzim pak léčení Varidolem, 3x vykuřování a
zimní léčení Varidolem.
Bylo členy dále rozhodnuto, ţe se letošní léčba provede co nejdříve a to především pro
nepříznivý průběh zimy pro přezimující včelstva. Léčivo bylo s pomocí důvěrníků distribuováno
všem členům.
Včelaři naší organizace spolu spolupracují i během roku a také si vypomáhají při nákupu potřeb,
nebo výměně vosku za mezistěny.
Téţ byl proveden výběr měli – výsledek – bez závad.
Zdárně jsme udrţeli úhyn včel v nízkých číslech oproti jiným organizacím a to opravdu díky
včasnému a centrálnímu léčení v naší organizaci.
Všechny obdrţené dotace byly v plné výši členům ZO vyplaceny.
Kontrola účetnictví proběhla bez závad.

Klub aktivních seniorů
20. února se v Klubu aktivních seniorů konala další ze série tématických besed. Po lednové
diskuzi s tiskovým mluvčím Jihočeské policie por. Mgr. Miroslavem Doubkem, byla na programu
beseda se zástupci obce Baráčníků z Týna nad Vltavou. Tentokrát se besedovalo na téma udrţování
tradic na venkově a vším co s tím souvisí.
20.3. se v klubu konala další beseda a to se záchranáři a zdravotníky Armády České republiky na
téma zdravotnictví, první pomoc apod. spojená s praktickými ukázkami.
V sobotu 13. dubna se na dvě desítky občanů sešly na besedě s bývalým členem vlády, ředitelem
ústavu pro studium totalitních reţimů, poslancem a drţitelem několika cen v oblasti mezilidských
vztahů panem Danielem Hermanem. V uvolněné a příjemné atmosféře při kávě si přítomní
vyslechli zajímavou přednášku o historii a přišlo i na dotazy, které pan Herman zodpověděl. Setkání
se vzdělaným člověkem je vţdy příjemně stráveným časem.
I ve Stádlci ţijí senioři aktivně. Nejen kříţovky, knihy, divadlo, kino, procházky, ale i studium.
Dva zdejší občané – pan Antonín Maňák, který je ve svých 92 letech zároveň jedním z nejstarších
studentů univerzity a pan Josef Jindra, letos zdárně ukončili studium virtuální univerzity třetího
věku při Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze 17.5. slavnostní promocí! Blahopřejeme!

BAUER TECHNICS s.r.o.

Jednatel: Ing. Pavel Rampír
Ing. Ivo Melíšek
Firma se zabývá stejně jako v předchozích letech výrobou, montáţí, dodávkou konstrukcí a
technologiemi na klíč. Dále dodává kompletní technologické celky pro prasata, drůbeţ, skot a
zpracování kejdy. Také nabízí sendvičové stavby, vrata, brány, kamerové systémy a další.
Hlavní aktivity jsou v oblasti investičních celků, farem pro zemědělství, ale i potravinářství,
uskladnění a zpracování zemědělských produktů.
Od 21. června 2019 změnila firma svou strukturu právní formou z akciové společnosti na
společnost s ručením omezením. Zároveň došlo ke změně IČ firmy a jejího sídla. V souvislosti se
změnou právní formy změnila i svůj název – obchodní firmu, která nově zní BAUER TECHNICS
s.r.o.
Tímto aktem skončila úspěšná etapa rozvoje a začlenění akciové společnosti BAUER
TECHNICS a.s. do struktury BAUER GROUP. Právní forma společnosti je nyní jiţ v souladu se
všemi ostatními společnostmi v rámci BAUER GROUP a umoţní pruţné řízení a posílení
obchodních aktivit na národní a mezinárodní úrovni.
Firma i nadále zaměstnává dělníky nejen ze Stádlce, ale i okolních obcí.
DITA – DIVIZE KOVO
Vedoucí divize KOVO – pan Jaroslav Samec
Provozní dispečer – paní Monika Mrzenová
Divize KOVO nabízela i v letošním roce kvalitní sluţby v těchto oborech: práškové lakování,
řezání laserem, ohýbání plechu a zámečnickou výrobu.
Disponuje nejmodernějším zařízením, jejichţ kvalita se promítá ve výsledné jakosti výrobků.
Práškové lakování – je moderní technologie úpravy kovů. Splňuje přísná kritéria pro ochranu
ţivotního prostředí, zaručuje kvalitní povrchovou úpravu kovů práškovými barvami. Veškeré
práškové hmoty se nanášejí stříkáním v elektrostatickém poli. Povrchové úpravy práškovými
barvami jsou v dnešní době jedny z nejmodernějších, umoţňují nejenom protikorozní ochranu
kovových výrobků, ale i odstínově barevné ladění designu.
Ohýbání plechu – ohýbání plechu – ohýbání plechových dílců, ohýbání výpalků, výstřiţků a
výlisků se provádí na CNC ohraňovacím lisu. Tato technologie nahrazuje ohýbání plechů na
konvenčních ohýbačkách. Ohýbáni plechů na ohraňovacích lisech je velmí přesné (0,2 mm), šetrné
k materiálu (výrazně menší poškození kolem ohybových hran) a produktivní (dle velikosti a
sloţitosti ohýbaného dílu aţ několik ohybů za minutu).
Řezání laserem – pro řezání laserem je vyuţíván moderní a výkonný CNC LASEROVÝ
ŘEZACÍ STROJ LVD AXEL 3015-S2,5 kW s integrovanými výměnnými stoly. (Na provozovně
pracují dva tyto stroje na dvě směny). Výkon stroje je 2 500 W, řezná plocha 3 000 x 1 500 mm,
přesnost (poziční odchylka) +,- 0,1 mm, šířka spáry řezu 0,15 – 04, mm, hmotnost polotovaru max.
550 kg. Laserové řezání těchto materiálů, oceli konstrukční, uhlíkové a nízkolegované,
korozivzdorné (nerez) do tloušťky 8 mm, slitiny hliníků do tloušťky 6 mm, cena je závislá na
tlouštce materiálu, počtu propalů, sloţitosti geometrie a mnoţství, případně na dlouhodobé sériové
spolupráci.
Zámečnická výroba – kovovýroba má zkušenosti s produkcí širokého spektra dílů od sériové
produkce plechových rozvaděčových skříní, přes reklamní stojany aţ po drobné nábytkové rámy a
kování, včetně součástek pro automobilový průmysl.
Samozřejmostí je i zakázková kusová výroba dle přání zákazníků.

Zemědělské družstvo Opařany
Předseda pan Bc. Vlastimil Procházka
Rok 2019 byl dalším suchým rokem. Přechod ze zimy rovnou do léta se stal standardem.

V dubnu 2019 spadlo 10 mm sráţek, v květnu pouhých 59 mm. První seče luk nedaly téměř nic.
Zemědělci sklízeli poměrně časně s tím, ţe vsadili na druhé seše s očekáváním předpovídaných
dešťů. Výnos z luk byl nejniţší z nejniţších výnosů v posledních třech letech. Aby byl zajištěn
dostatek objemného krmiva, bylo posekáno 130 ha ovsů do senáţí. Celkově bylo vyrobeno 7 800
tun senáţe včetně ovesné a 570 tun sena.
Zároveň byl problém vyrovnat se v suchých letech s pastevním odchovem, kde je nutné
dokrmovat z vytvořených rezerv. S ohledem na spotřebované rezervy objemných krmiv byl na jaře
2019 zaloţen na 140 ha orné půdy podsev jetele a na podzim téhoţ roku bylo zaseto na 55 ha
senáţní ţito. Květen letošního roku konečně proběhl správně a přinesl potřebné a vyhlíţené sráţky
a celkem teplé noci. Nicméně první seče luk přísušek z časného jara nedohnaly a objemné krmivo
z orné půdy bylo zapotřebí.
Ţně 2019 kromě řepky nakonec dopadly docela dobře. Překvapivé výnosy dal ječmen ozimý,
kdy na 70 ha z celkových 127 ha bylo i přes mírné poškození krupobitím sklizeno 70 q z ha. Výnos
obilovin jako celku překročil 5 tun. Řepka se naopak v roce 2019 nevydařila. Většina porostů
špatně přezimovala. Výnos řepky udělal 1,9 tun z hektaru a významně zasáhl do finančních toků a
hospodářského výsledku. Naopak bylo sklizeno největší mnoţství hrachu za poslední roky, kdy se
druţstvo hrachem zabývá.
Kukuřice byla zaseta na 520 ha. Chladné noci, sucho a studený červen však porostům
neprospívaly. Kukuřice rostla velmi pomalu. Největší problém byl v porostech zasetých metodou
stri-till, kde jen stěţí přerůstala nevymrzlou meziplodinu. Přesto se podařilo vyrobit 13 600 tun
kvalitní siláţe. Na zrno bylo sklizeno jen 138 ha s výnosem pouze 45 q z hektaru.
Přehled o sklizni v průměrných hektarových výnosech:
Plodina:

Sklizeno v ha:

Pšenice
Tritikale
Oves
Kukuřice na zrno
Řepka

588
285
749
237
395

Sklizeň v t.
3188
1217
3605
621
753

Výnos v t/ha
5,42
4,27
4,81
4,50
1,91

Prodejní ceny byly docela příznivé. Ve sklizni a bezprostředně po sklizni se prodávalo pouze
obilí na krmný fond pro výrobu krmných směsí. Většina produkce byla uskladněna a prodávána
postupně dle poptávky, podle vývoje realizačních cen a moţností skladové manipulace. 80% ovsa
bylo prodáváno od října do dubna jako trţní. Pšenici stále za cenu 4 000 Kč. Cena ovsa začínala po
sklizni na ceně 3 700 Kč a postupně stoupala aţ na 4 500 Kč. Kukuřičné zrno bylo z podstatné části
uskladněno se záměrem vyuţití převáţně pro krmný fond. Řepka byla v celé produkci uskladněna a
prodávala se v následujícím roce 2020 za cenu 10 000 Kč za tunu.
Mimo uvedené klasické plodiny naši zemědělci zkusili na 8 ha vypěstovat sóju. Na první pokus
nebyl výsledek špatný. Náš kuchař v závodní kuchyni rád zkoušel něco nového, ochutnali jsme sóju
na různé způsoby. Reakce byly různé. Od těch pochvalných, aţ po ty prosebné, sóju raději proháněl
přes prase!
Jak je patrno z předchozího, podstatná část rostlinné výroby přímo ovlivňuje mnoţstvím i
kvalitou výrobu ţivočišnou.
Prodeje a realizační ceny:
Jateční dobytek:
cena:Kč/kg
Krávy
Jalovice
Zástav býci
Zástav jalovice

Prodáno/ks
143
33
210
10

Průměr. Hmotnost:/kg
557
507
202
241

29,62
30,77
67,85
57,00

Průměrná

Telata býčci
Prasata jatečná
Prasnice jatečné
Selata

166
6151
152
323

76
109
272
21

97,05
34,38
22,64
62,24

Cena prasat v prvním čtvrtletí činila 28,78 Kč za 1 kg ţivé váhy. Ve druhém čtvrtletí překročila
30 kč a stále stoupala. Ve druhém pololetí začínala na 36 Kč a v prosinci poslední dodávka se
prodávala za 41 Kč za 1 kg ţivé váhy. Roční průměrná cena za rok 2019 činila 34,38 Kč za 1 kg.
Zvýšení ceny přineslo do trţeb roku 2019 téměř 4 mil. Kč.
Mléka bylo vyrobeno o cca 60 tis. litrů více neţ v předchozím roce a průměrná realizační cena
za rok 2019 stoupla o 10 haléřů na 8,88 Kč za litr mléka. Bylo vyrobeno 2 812 655 litrů.
Bioplynová stanice fungovala v normálním běţném reţimu a vytvořila cca 4 mil. Kč zisku.
V současné době po devíti letech provozu lze konstatovat, ţe se investice vrátila.
PŘEDSTAVENSTVO DRUŢSTVA – v únoru 2019 iniciovalo představenstvo změnu v Ochodním
rejstříku v souvislosti s odstoupením pana Marka Švadleny z výkonu funkce člena představenstva.
Dne 13.2.2019 došlo k výmazu odstoupivšího člena a k zápisu pana Pavla Buchcara, postupujícího
člena, který byl v posledních volbách zvolen prvním náhradníkem.
V průběhu roku 2019 nepřijalo druţstvo ţádnou odhlášku. Počet členů druţstva se za rok zvýšil
o dva členy na 471 členů k 31.12.2019.
I v letošním roce představenstvo rozhodlo o vyšším finančním plnění nájemného (pachtovného)
z pozemků dle ujednání v jednotlivých smlouvách. Navýšené nájemné bylo vyplaceno ve stejné
úrovni jako v roce 2018.
V návaznosti na ochranu ţivotního prostředí, jednotlivá Myslivecká sdruţení a v zájmu bránění
škodám způsobených přemnoţenou černou zvěří, rozhodlo představenstvo o navýšení zástřelného
za kaţdý střelený kus černé zvěře ze stávajících 100 Kč na částku 500 Kč. Na základě tohoto
rozhodnutí bylo za rok 2019 mysliveckým spolkům vyplaceno 106 500 Kč na zástřelném. Jde o
desetinásobnou částku oproti předchozímu roku. Nicméně škody způsobené zvěří by dosahovaly
částky podstatně vyšší.
Členská schůze udělila představenstvu mandát pro činnosti spojené se zaloţením dceřinné
společnosti, kde jediným zakladatelem a vlastníkem bude Zemědělské druţstvo Opařany a
předmětem podnikání zemědělská výroba s cílem hospodaření v ekologickém reţimu. Ke
konkrétním krokům v této věci se představenstvo vyjadřovalo na jednání dne 5. září 2019. Od
tohoto data je dceřinná společnost pravidelným samostatným bodem kaţdého zasedání.
Představenstvo druţstva dále rozhodlo o podporování Domácího hospice Jordán. Její činnost je
jasná, průhledná a především letos uţ celé desetiletí ţivotem odzkoušená. Činnost hospice tak byla
podpořena částkou 40 000 Kč. V roce 2019 byla celá částka z daru druţstva sdruţena s příspěvky
dalších dárců a pouţita na nákup osobního automobilu Dacia Sandero pro lékaře a personál hospice.
Okresní Agrární komora v Táboře zřídila transparentní účet na soustředění prostředků od svých
členů pro účel koupě plicního ventitáloru pro Nemocnici Tábor. Na tento účet věnovalo druţstvo
částku 25 000 Kč.
Druţstvo stále vykupuje pozemky.
Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2019 je účetní zisk z hospodářské činnosti druţstva
ve výši 17 899 368,60 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2019 je účetní zisk ve výši
14 514 516,64 Kč.
Účetní uzávěrka byla ověřena auditorskou společností MAKO TAX s.r.o. Strakonice, odpovědný
auditor Ing. Jiří Pavel. Výrok auditora byl bez výhrad.

Společenská kronika – Vítání občánků
V sobotu 19.října 2019 byli předsedkyní sociální výboru paní Evou Švadlenovou přivítáni tři
noví občánci. Paní Dita Jírovcová všechny přítomné přivítala, ţáčkové Markétka Doubková a Jakub

Pavlát dojemně přednesli básničky a poté se Rozárie, Nellie a Tom staly platnými občany městyse
Stádlce. Přejeme jim dlouhý, plnohodnotný ţivot a milující rodiče.
V listopadu (3.11.) se narodil Míše Kohoutkové a Petrovi Kyrianovi syn Jakub! Rodičům
gratulujeme a malému Kubovi přejeme krásný ţivot v láskyplném prostředí jeho rodiny.
Diamantová svatba – manţelé Josef a Růţena Fukovi z Křídy oslavili v listopadu letošního roku
neuvěřitelných 60 let společného ţivota, diamantovou svatbu. V dnešní době, kdy vztahy mají
mnohdy ţivot doslova jepičí a rozpadnou se při první váţnější krizi, je takový důkaz vzájemné lásky,
úcty a oddanosti dojemný, obdivuhodný a inspirující. Manţelům Fukovým srdečně gratulujeme!
(14.11.1959)

ZO ČZS Stádlec
Předseda ZO ČZS Stádlec pan Jan Štěpka.
Na začátku roku byl počet členů organizace 16.
V srpnu zemřel přítel Jiří Kocourek, který byl členem organizace 21 let. Dokud mu to zdravotní
stav dovolil, pomáhal při provozu moštárny. Tím poklesl počet členů na současných 15.
V tomto roce byla velice malá úroda ovoce, přesto jsme se rozhodli moštova. Kdyţ jsme ale měli
za čtyři týdny jenom 10 zákazníků, provoz moštárny jsme ukončili. Zpracováno bylo 1 193 kg.
Ovoce a vybraný poplatek ani nepokryl naše provozní náklady.
Nutno říci, ţe jinde na tom nebyli o mnoho lépe. Někteří raději ani nezačali.
Během roku jsme poskytli dotace na IX. ples městyse Stádlec, mladému fotbalovému oddílu TJ
Sokol Stádlec a na „Dětské rybářské závody“, pořádané SDH Stádlec.
Našim členům (+ rodinným příslušníkům) jsme nabídli proplacení vstupenek na výstavu „Země
ţivitelka“.
Pro organizaci byla zakoupena AKU teleskopická vyvětvovací pilka a také AKU nůţky na ţivé
ploty. Členové si je mohou zapůjčit zdarma.

Napsali nám:
Mistr volantu – o druhé víkendové sobotě v červnu letošního roku se konal v nedaleké obci Rataje
1. ročník traktoriády. Náš občan pan Jaroslav Anděl na této akci nemohl chybět. Díky svému umění
v téměř bezchybném (dnes) ovládání jiţ historického veterána traktoru ZETOR 25A se velmi rád
účastní soutěţí v couvání a různých dovednostech spojených s ovládáním traktorů.
Kdyţ jeho traktor ZETOR 25A začal jezdit po silnici psal se neuvěřitelný rok 1959. Tzn. jeho
miláček oslavil letos 60 let. A právě s ním v minulosti dobyl nejedno vítězství v různých soutěţích
v okolí našeho městyse.
Tak tomu bylo i tento víkend v Ratajích. Soutěţilo se v pěti disciplínách. Pan Jaroslav Anděl se
po dlouhé době dočkal i své oblíbené disciplíny – couvání s vlekem, kdy je nutné opravdu ukázat
téměř dokonalé řidičské schopnosti. I sebemenší chyba při couvání s vlekem s ojí znamená zlomení
přípojného vozidla a nutnost popojet vpřed. Pan Anděl projel cílovou pásku uţ po 2,03 min., coţ
mu zaslouţeně vyneslo 1. místo. Na tento úţasný výsledek navazovalo další vítězství v couvání
s károu, kdy před druhým soutěţícím zvítězil o více neţ sekundu. V dalších disciplínách (slalomu,
sprintu s pevným startem a hodem pneumatikou) se umístil těsně za těmi nejlepšími.
V Dráchovské „Traktoriádě“ byl pan Anděl první v couvání s válcem, jízdu pralesem zvládl za
3,25 vteřiny, ve slalomu v couvání na čas mu připadla za výkon 29,30 vteřiny druhá příčka.
Co na závěr? Popřát hodně zdraví, dalších úspěchu a dík za vzornou reprezentaci naší obce!

