KRONIKA 2020
Městys Stádlec
Městys Stádlec vstoupil do roku 2020 s novým oficiálním webem, jehož autorem je pan
Adam Vrána, který přípravě a tvorbě webu věnoval spoustu času, který ve finále vysoce
přesáhl smluvený rozsah práce.
Nový web nahradil stránky, které sloužily téměř deset let. Byly v mnoha ohledech již
překonané. Nový web je svěží, moderní, bezpečný a umožňuje pohodlné hledání i z mobilů.
Návštěvy u seniorů – jubilantů. Zastupitelstvo schválilo návrhy Sociálního výboru
zastupitelstva městyse Stádlec, týkajících se změn v činnosti sociálního výboru ve vztahu
k návštěvám seniorů – jubilantů- Návštěvy u seniorů – jubilantů s dárkovým balíčkem
v hodnotě 300 Kč budou u životních jubileí – 70, 80, 90, 95 a 100 let s tím, že při dožití se 95
a 100 let může být návštěva za přítomnosti starosty nebo místostarosty. Jubilantům, kteří se
dožili 81 a více let, bude zasláno blahopřání a poukázka v hodnotě 300 Kč, za níž si mohou
vybrat zboží v místní prodejně Jednoty dle vlastního výběru.
Cena vodného a stočného v roce 2020
I.
II.

Cenu vodného v roce 2020 zastupitelstvo schválilo – pohyblivá složka ve výši
33,91 Kč/ m3 a stočného pohyblivá složka 7,60 Kč/m3 (bez aktuální sazby DPH).
Cenu vodného v roce 2020 – pevná složka podle hodnoty trvalého průtoku
vodoměru pro vodoměr ktg. A:205 Kč/rok a pro ktg. C:1 906Kč/rok a stočného –
pevná složky podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru pro vodoměr ktg. A:52
Kč/rok a pro ktg. C:345 Kč/rok. (Bez aktuální sazby DPH).

Na základě rozhodnutí zastupitelstva byla podána žádost o dotaci na stavbu vodovodu do
obcí Hájky, Křída a Slavňovice. Po podání žádosti se roztočil kolotoč požadavků ze strany
Státního fondu životního prostředí (poskytovatele dotace), např. i na doložení žádostí
občanů, kteří se obrátili na městys s požadavkem zavedení vody. Požadavek sám o sobě není
nijak konfliktní, pokud by doložení žádosti na fond nebylo požadováno do druhého dne. Od
občanů máme informace o tom, že jin voda v létě došla, že není kvalitní, že přítok do studny
je menší než odběr, ale občané toto nám sdělili ústně, při osobním setkání. Málokdo tuto
informace poslal písemně. Naštěstí se členové zastupitelstva obrátili na tamní občany a
několik písemných podnětu na nedostatek vody či její kvalitu jsme včas sehnali.
Od roku 2018 připravujeme společně se Správou a údržbou silnic opravu silnice a prostoru
křižovatky. Součástí stavby bude i nová kanalizace po obou stranách silnice, nová parkovací
místa, nové uspořádání chodníků, ale i nová výsadba. V této souvislosti je třeba brát v úvahu,
že naprostá většina infrastruktury v našich obcích je zastaralá. V době jejího vzniku platily
jiné normy a předpisy, nebyla taková hustota dopravy, silniční technika nebyla tak těžká, a
dlouhá apod. Proto, když se v dnešní době něco opravuje, modernizuje nebo staví, jsou

požadavky mnohem náročnější. Např. silnice musí být širší, musí obsahovat stanovené
bezpečnostní prvky, mají stanovenou skladbu podloží atd.
V souvislosti se stavbou došlo k pokácení sedmi javorů na náměstí. Toto vzbudilo nevoli u
části občanů, kterým bylo javorů líto. Při projednávání projektu vykácení stromů nikdo
nezpochybnil, ze začátku se pracuje s tím, že stromy bude nutno odstranit. Členem
zastupitelstva byl v té době i odborník – arborista Ing. Fuka. Při prořezu stromů, ještě dávno
před projektováním opravy silnice, navrhoval zástupce firmy ARBRES jejich úplné odstranění.
Stromy však byly zachovány a těšili jsme se z nich o několik let déle. Od té doby stromy opět
o trochu zestárly a jejich zdravotní stav se nevylepšil. Jejich zachování na úkor změny
projektu by nebylo efektivní. Proto bylo nutné stromy odstranit. Samozřejmě se počítá
s obnovou zeleně a v prostoru náměstí budou vysazeny jiné stromy, které tyto pokácené
javory nahradí.
Od roku 2016 jsme na základě podnětů občanů pravidelně požadovali
opravu komunikací vedoucích přes Stádlec. Při bližším šetření stavu silnic ve Stádlci se mimo
jiné zjistilo, že oprava silnice je větší problém, než se zdá a nebude možné bez zásahu do
chodníků, parkovišť a ostatních přilehlých pozemků a to nejen v majetku obce, ale i
v soukromém vlastnictví. Začalo jednání s vlastníky dotčených pozemků a poté byl zpracován
projekt a rozpočet. A aby se mohlo začít, čekalo se na peníze. Ty SÚS obdržela v letošním
roce, ale bohužel až v září.
Naše obec tímto získá novou širší silnici, včetně zpevněného podloží až do hloubky 1
metru, bude také přehledná křižovatka před zámkem, v chodníku podél domů bude
kanalizační řad, na který se bude možné v budoucnu napojit, dojde k odstranění
neestetického a nebezpečného žlabu, který byl doposud mezi silnicí a chodníkem. Vznikne
několik parkovacích míst, aby stojící auta nebránila v provozu. V rámci stavby pak bude
vyměněno 100 metrů kanalizace, která je již částečně nefunkční a při větším dešti nestačí
odvádět vodu z horní části obce a dochází tak k vyplavování sklepů přilehlých domů. Na
opravu této kanalizace získala obec 230tis. dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje. Protože se stavbou nesouhlasili majitelé pozemků, které by byly stavbou dotčeny (OD
Jednota Tábor a p. M. Hruška) byla stavba o cca. 100 zkrácena. Původně měla začít od č.p.
33.
Ale naše obec není jen Stádlec. I v Křídě, Hájkách, Starém Sedle a Slavňovicích je dosluhující
či poddimenzovaná infrastruktura, případně vůbec žádná. Není pravdou, že bychom do obcí
nebyli ochotni investovat.
Například ve Slavňovicích jsme se pokusili vytvořit zasíťovanou lokalitu s dostatečně širokou
cestou, která by splňovala parametry pro případnou výstavbu na dosud prázdných
soukromých zahradách. Nabízená cena pro odkup pozemků byla 50 Kč v případě zahrady a
100 Kč za 1 m2 v případě pole (nikoli tedy jakási účelová cena dle vyhlášky, jak uváděli někteří
občané při besedě nad pozemkovými úpravami. Ze záměru nakonec sešlo, protože lidé
Slavňovičtí nebyli ochotni své kousky zahrad a polí za účelem rozšíření cesty prodat. A to ani
ti, kterým by se tímto výrazně zhodnotila zahrada.

V polovině března letošního roku se většině občanů naší sloučené obce obrátil život na ruby
a začali jsme řešit jen podstatné a zásadní věci, aniž by věděli a tušili, kdy to skončí. Od
středy 11.3. z rozhodnutí MZČR byly uzavřeny školy, mnohé obchody – ne s potravinami,
společenské akce – plesy, knihovny atd. Toto všechno způsobil COVID-19, který je vysoce
infekčním onemocněním, které je způsobeno koronavirem SARS- COV-2. První případ byl
identifikován v čínském Wu-chanu v prosinci 2019. Od té doby se virus rozšířil po celém
světě, což způsobilo přetrvávající pandemii.
Příznaky nemoci COVID-19 jsou různé, od bezpříznakového stavu až po závažné onemocnění,
ale často zahrnují horečku, kašel, únavu, dýchací potíže a ztrátu čichu a chuti. Zatímco
většina lidí má mírné příznaky, u některých lidí se vyvine syndrom akutní dechové tísně.
Tento syndrom může být přivoděn víceorgánovým selháním, septickým šokem a krevními
sraženinami. Bylo pozorováno dlouhodobější poškození orgánů zejména plic a srdce.
Virus se šíří hlavně vzdušným přenosem. (Malé kapičky a aerosoly obsahující virus se
mohou šířit z nosu a úst při dýchání, kašlání, zpěvu nebo mluvení. Pro diagnózu onemocnění
byly vyvinuty různé testovací metody. Standardní diagnostickou metodou je reverzní
transkripční polymerázová řetězová reakce v reálném čase (PCR test) výběrem z nosohltanu.
Preventivní opatření zahrnují fyzický či společenský odstup, umístění ohrožených osob do
karantény, větrání vnitřních prostor, zakrývání úst a nosu při kašli a kýchání, mytí rukou atd.
Aby se minimalizovalo riziko přenosu, bylo na veřejnosti doporučeno použití roušek,
obličejových masek, nebo jiného zakrytí dýchacích cest.
Bylo vyvinuto několik vakcín proti COVIDU-19. Většina států světa zahájila očkovací
kampaně a samotné očkování, jehož rozsah je závislý na dostatečném množství vakcín.
Nejvíce ohroženou skupinou zůstávají senioři, někteří starší občané naší sloučené obce se
s touto nebezpečnou nemocí léčí v Táborské nemocnici.
V tomto složitém a komplikovaném období, kdy platila spousta omezení, na která jsme si
museli zvykat, při solidaritě a ochotě pomáhat ostatním, připomenu kroky samosprávy, která
byla udělána pro informovanost našich občanů. Hned v prvních dnech byla nabídnuta pomoc
starším či osamělým občanům s nákupem , vyzvednutím léků apod. Dále průběžně
prostřednictvím webu, facebooku a SMS infokanálu, byli občané informováni o přijímaných
opatřeních vládou ČR, o změně poskytovaných služeb např. ordinační doba obvodní lékařky
apod. Sháněli jsme ochranné prostředky. Také jsme prověřovali různé dotazy či upozornění
od občanů, jak na pohyb osob bez ochranných prostředků, tak na případný výskyt nákazy.
Naše obec nebyla požádána o pomoc s nákupem či zajištěním léků, je vidět, že rodiny jsou
opravdu základem státu a členové rodin se dokázali o své rodiče, prarodiče, řádně postarat a
nespoléhali se jen na obec. Také, jak se vládou přijímala další a další opatření, zvýšila se
disciplinovanost, odpovědnost a ohleduplnost našich občanů v respektování používání
ochranných prostředků.

Velmi si vážíme všech, kteří při všeobecném nedostatku ochranných roušek, začali doma
tyto roušky šít a poskytovali je ostatním. Doma šité roušky převzala předsedkyně sociálního
výboru paní Eva Švadlenová a byly určeny našim seniorům. Roušky byly dodány do
restaurace, do Jednoty a i k jednotlivým lidem v obcích. Děkujeme!
Poděkování také patří těm, co naše občany zásobovali nebo při plnění svých pracovních
povinnosti byli v kontaktu s veřejností. Slyšeli jsme o těch v první linii, u nás to byla
především paní Süsmilichová na úřadu, paní Škochová v Jednotě a manželé Bezpalcovi, kteří
se ujali rozvozu obědů seniorům nejen do našich obcí, ale vařili i pro dva seniory z Opařan
poté, co závodní jídelna ZD Opařany přestala z důvodu zajištění bezpečnosti svých provozu
dovážet obědy svým členům – důchodcům.
Bez těchto lidí by situace v našich obcích byla ještě o něco depresivnější. Moc vám
děkujeme a velice si Vaší práce vážíme!
Musím připomenout, že měsíc březen byl ve znamení vyhlášení nouzového stavu na
celém území naší republiky. Bohužel tento stav byl opět prodloužen a to do 17.května tohoto
roku. Byl zcela zrušen zákaz vycházení, ze kterého byly výjimky na nákup, k lékaři, venčení
psů apod. V měsíci červnu jsme se dočkali postupného „rozvolňování“ přijatých opatření
v souvislosti s koronavirovou nákazou. V naší škole se opět učilo a školková zahrada zněla
radostným křikem dětí.
Stejně tak bylo povoleno chodit na venkovní sportoviště, otevřely se knihovny a posilovna.
Zvýšené hygienické nároky byly i nadále v platnosti. K dispozici byly stojany s dezinfekcí
rukou, o jejich používání požádal pan starosta Ing. Kelich všechy návštěvníky knihovny,
úřadu a posilovny.
Bohužel se naplnilo to, o čem byli zástupci obcí ujišťováni představiteli vlády, že se
nestane a tak 26.května Poslanecká sněmovna schválila finanční spoluúčast obcí i krajů
formou tzv. kompenzačního bonusu (obcím půjde menší podíl z vybraných daní). Ochromená
ekonomika a kolaps celých odvětví přinesl značný výpadek ve výběru daní, z nichž jsou
financovány i obce a kraje a nyní i schválená spoluúčast obcí a krajů na kompenzaci ztrát
znamená, že naše obec nemůže počítat s takovým objemem finančních prostředků, se
kterými bylo počítáno při sestavování rozpočtu na rok 2020. Pro městys Stádlec cca 2 mil.
V tomto roce nechal starosta městyse Ing. Kelich prověřit nájemní smlouvy na zemědělsky
využívané pozemky. Z jejich vyhodnocení vyplývá, že smlouvy jsou pro městys Stádlec
nevýhodné, zejména z hlediska výše nájemného. Bylo doporučeno, aby obec stávající
smlouvy ukončila a uzavřela nové pachtovní smlouvy, již podle aktuální legislativy a cen. Pro
jednání si obec najala komerčního právníka, který se pokoušel jménem obce vyjednat lepší
podmínky. Po dlouhých jednáních došlo se současným nájemcem ZD Opařany k dohodě na
tom, že stávající smlouvy budou ukončeny a bude uzavřena nová pachtovní smlouva na dobu
určitou, se sedmiletou výpovědní dobou a výše pachtovného byla dohodnuta ve výši 3000,Kč za 1 ha půdy. Městys Stádlec měl v této věci velmi omezené možnosti, přesto lze výsledek

hodnotit jako úspěch. Od 1.1.2028 tak bude mít městys Stádlec možnost svůj majetek lépe
využít k prospěchu všech občanů. Toto vedlo ke zhoršení vztahů se ZD Opařany, kterému se
do uzavření nové pachtovní smlouvy vůbec nechtělo.
Informace pro občany Starého Sedla – v době od 1.6. do 31.8.2020 se opravoval most
přes říčku Smutná na silnici Opařany – Bernartice. Po tuto dobu byla objízdná trasa pro
osobní dopravu vedena přes obec Staré Sedlo.
Společnost CETIN a.s. oznámila, že za pomoci dotačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost, spravováním Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR realizuje
vysokorychlostní internetové připojení v podobě moderní optické technologie FTTC v obci
Staré Sedlo Dojde tak k zásadnímu zlepšení nabídky připojení k internetu a občané obce se
budou moci připojit až rychlostí 250 Mbit/s.
Prodej palivového dřeva – městys Stádlec zahajuje prodej palivového dřeva pro občany.
Palivové dřevo se prodává v délkách 2 m na skládce dřeva, cena 400 Kč/m3. Objednávky
budou přijímány na úřadu městyse v době od 1.6. – 30.6.2020, platba na místě odběru.
Prodej bude realizován v červenci a srpnu 2020. Zájemci o palivové dřevo budou
s předstihem vyrozuměni o čase a místě prodeje.
Iniciativa občanů Starého Sedla na obnovu zpustlé polní cesty ze Starého Sedla na Kozín.
Podnět padl na posledním zasedání zastupitelstva a byl záhy podpořen více jak 30 podpisy
nejen starosedelských , ale i stádleckých občanů. Pan starosta Ing. Kelich ihned jednal se
zástupci firmy Heluz, se kterými se domluvil na tom, že kulatina z cesty bude odstraněna, na
cestě přes areál pily bude vyznačena krajnice, aby bylo patrné, kudy cesta vede. Firma Heluz
odstraní i navážku z cesty, tak, aby na cestě nebyly žádné bariéry. V brzké době bude
jednáno také s Čevakem, aby došlo k zatrubnění otevřené části kanalizace a nakonec bude
cesta vyčištěna od náletů, popadaných stromů a vysoké trávy.
Věříme, že i občané Starého Sedla přiloží ruku k dílu a v příštím roce bude cesta opět
průchozí. Jsme rádi, že tamní občané chtějí mít cesty v krajině, zvláště pokud stačí jen cestu
vyčistit. Bohužel cesta svou šířkou neumožní výsadbu aleje.
Komplexní řešení cest nabízí Komplexní pozemkové úpravy. Škoda, že právě ze Starého
Sedla se k pozemkovým úpravám přihlásilo velmi málo majitelů zemědělské půdy, kterým ale
jak je vidět, není stav krajiny lhostejný. Uvidíme, zda vyčištění stávající cesty nebudou jen
vyhozené peníze a promarněné úsilí.
Městys Stádlec se může opět pochlubit skvělým úspěchem! Webové stránky městyse
Stádlec totiž zabodovaly ve 22 ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2020 o nejlepší
webové stránky a elektronické služby měst a obcí.

V Jihočeském kraji letos soutěžilo 20 projektů, nejvíce, 12, jich bylo přihlášeno v kategorii
obec. Naše stránky, jejichž autorem je místní občan pan Adam Vrána, se umístily na druhém
místě v kategorii „webové stránky obce“.
V roce 2004 webové stránky obce Stádlec krajské kolo dokonce vyhrály a v celostátním
finále získaly cenu ministra vnitra ČR za nejlepší bezbariérový přístup.
Uzavírka řetězového mostu – v době od 15.9. do 30.11.2020 byl z důvodů opravy
mostovky uzavřen stádlecký řetězový most.
Posezení se seniory zrušeno – k naší velké lítosti musíme oznámit, že vzhledem ke stále
problematické situaci ohledně nákazy COVID-19 po doporučení Výboru pro sociální věci
nebude městys Stádlec v letošním roce organizovat tradiční posezení se seniory.
V podzimních měsících říjnu a listopadu bojovala celá naše země s druhou vlnou
pandemie nového typu koronaviru, tato situace je pro nás všechny těžká. Přišli jsme díky
nákaze o část svobody a příjemnosti života, jako jít do kina, divadla atd. Lidé pracující ve
službách, kterým je povoleno dále pracovat se dusí v rouškách, lijí na sebe litry desinfekce a
do nekonečna otírají kliky dveří. Snaží se chránit sebe, své zákazníky, svou rodinu, své
nejbližší. Někteří se z obavy před nákazou bojí vyjít na ulici.
Na webu městyse byl k dispozici dokument, který popisoval, jak se máme chovat a
dodržovat několik jednoduchých doporučení. Přejme si všichni slovy našeho pana starosty, ať
se nám i našim blízkým nákaza vyhne, a pokud se nakazíme, tak abychom se brzy a bez
následků uzdravili a vrátili se co nejdříve k našim dřívějším životům.
Před Vánocemi se po rekonstrukci znovu otevřel Stádlecký most. Byl postaven Vojtěchem
Lannou podle návrhu Bedřicha Schmircha. Od roku 1848 do roku 1960 spojoval břehy Vltavy
u obce Podolsko na Písecku. Po napuštění Orlické přehrady by se most ocitl pod hladinou.
Naštěstí bylo rozhodnuto o jeho pečlivém rozebrání a postupném přemístění do údolí řeky
Lužnice, kde byl otevřen roku 1975.
Nynější rekonstrukce v režii kraje stála víc než 10 miliónů a vzhledem k rozsahu prací byla
prováděna s vyloučením veškerého provozu včetně chodců.
Gratulace panu Václavu Fantovi – pan Fanta obdržel od prezidenta ČR Miloše Zemana
Medaili za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti umění).
Pan Fanta je český umělecký fotograf. Od dvaceti let trpí onemocněním očí – retinopatií,
což je nezastavitelný degenerativní proces onemocnění sítnice. I přes zhoršující se zrak si za
svou profesi i celoživotní zálibu vybral fotografování. Vystudoval FAMU, obor umělecká
fotografie, živil se profesionálním fotografováním např. pro mikrobiologický ústav akademie
věd nebo pro Mladou frontu.

Díky své profesi se setkával s významnými osobnostmi, např. Janem Werichem nebo
Miroslavem Horníčkem, v roce 1963 byl pozván k fotografování sovětského kosmonauta
Jurije Gagarina při loučení se s prezidentem Antonínem Novotným v Praze.
V závěru své bohaté kariéry působil jako hlavní obrazový redaktor a editor tiskové
agentury Orbis zaměřené na propagaci Československa v zahraničí.
Zrak se mu postupně zhoršoval, po šedesátce již o zrak přišel úplně. Učil se však se svou
nemocí žít – naučil se psát deseti prsty na klávesnici, číst i psát Braillovým písmem a
pohybovat se pomocí slepecké hole. Zapojit se do pomoci zrakově postiženým, vymýšlel pro
nevidomé poznávací zájezdy, je spoluzakladatelem pěveckého souboru zrakově postižených
Vocal klub. Je také autorem originální hry QARDO – pexeso.
K nám do Stádlce jezdí na chalupu. Něco málo z jeho tvorby jsme si nedávno připomněli
výstavkou stádleckých fotografií na úřadu městyse. Pan Václav Fanta Stádlci věnoval a spolu
s dětmi ze školy zasadil před úřadem městyse Strom Olgy Havlové. Jsme na něj pyšní!

VDI – DITA – divize KOVO Stádlec
Vedoucí divize KOVO – pan Jaroslav Samec
Provozní dispečer – paní Monika Mrzenová
Provozní nákupčí – paní Jana Vrbická
Divize KOVO – nabízí provozovna kovovýroby jako již mnoho let zámečnické práce
(rozvaděčové skříně, reklamní stojany apod.) a zpracování plechů. K dispozici je také
technologie svařování, 2 laserová vypalovací centra, 2 ohraňovací lisy a prášková lakovna,
dále úprava kovů a jejich povrchů.
Disponuje nejmodernějšími zařízeními jejichž kvalita se promítá ve výsledné jakosti
výrobků.
K ohýbání plechů je plně využíván CNC ohraňovací lis. V současné době je kapacita
provozovny plně vytížena zakázkovou výrobou.
V místní provozovně pracuje 26 zaměstnanců.

Základní organizace Českého svazu včelařů pobočný spolek – Stádlec
Předseda pan Jiří Hladík
Jednatel – pan Jiří Süsmilich

Místopředseda – paní Hana Závišková
Pokladník – pan Ing. Antonín Kratochvíl
V roce 2020 v ZOČVS pobočném spolku ve Stádlci včelařilo 22 členů, kteří
obhospodařovali 160 včelstev.
Bylo vyprodukováno 2269 kg medu, vykoupeno bylo 370 kg medu, vosku pak 85 kg,
matek vypěstováno 16, úhyn včelstev 2. K plochám byl přesunut 1 vůz.
Členská základna rozhodla, že i letos se léčilo společně. Na jaře byla provedena
fumigace Varidolem, v létě pak léčení Gabonem, 3x vykuřování a zimní léčení Varidolem.
Léčivo bylo s pomocí důvěrníků distribuováno všem členům.
Všechny obdržené dotace byly v plné výši členům vyplaceny. Kontrola účetnictví
proběhla bez závad.

Bauer Technics s.r.o.
Ing. Pavel Rampír – jednatel
Ing. Ivo Melíšek – jednatel, ekonomický ředitel
Ing. Jan Miesbauer – jednatel, obchodní ředitel
Činnost – výroba konstrukcí a technologií z vlastního vývoje ve středisku Stádlec
(robotizovaná výroba).
Dodávky kompletních technologických celků pro prasata, drůbež, skot a zpracování
kejdy (dodávky „na klíč“ pro zemědělství a potravinářství).
Kompletace technologií ve spolupráci s předními výrobci z Evropy a USA.
Projektová činnost (vlastní projektový atelier) a distribuce know-how vyvinutého ve
spolupráci s partnery z USA, Dánska a dalších zemí.
Investiční celky – farmy pro zemědělství, ale i potravinářství (zpracování masa,
mléka…) uskladnění a zpracování zemědělských produktů (obiloviny).
Ekologie – uskladnění a zpracování exkrementů z farem včetně bioplynových reaktorů.
Technologie na výrobu biodieselů a etanolu. Svařování pomocí svařovacího robota Fanuc
– migatronic.

Zemědělské družstvo Opařany
Předseda – pan Bc. Vlastimil Procházka
Do roku 2020 naši zemědělci vstupovali s očekáváním dalšího suchého roku a s obavami,
jak se vyrovnají s klimatickými podmínkami.
Měsíce březen, duben a začátek května přinesly minimální množství srážek. Podle vědců
měli zemědělci za sebou šest měsíců nejhoršího zemědělského sucha.
V druhé polovině května se ochladilo, teploty klesly o více jak 10 stupňů a konečně
zapršelo. Dalo by se říci, že květen 2020 proběhl po dlouhé době zemědělsky správně, přinesl
potřebné srážky a teplé noci. V květnu spadlo 70 mm a v červnu dokonce 135 mm, což
zemědělce zachránilo.
V roce 2020 nakonec naši zemědělci dosáhli jednoho z nejvyšších hospodářských výsledků
v historii.
Bylo sklizeno 8 000 tun obilovin s průměrným výnosem 5,34 tuny z hektaru a prodávalo se
za cenu mírně vyšší než z předchozí sklizně. Bylo dosaženo historicky nejvyššího hektarového
výnosu u řepky – sklizeno bylo 1 700 tun řepky s výnosem 3,64 tuny z hektaru. Polovina
řepky byla prodána v roce 2020 za 10 000 Kč za tunu a druhá polovina v březnu 2021 za
10 700 Kč za tunu. Pěkný výnos dal i hrách. Při 3 tunách z hektaru bylo vyrobeno celkem 770
tun.
V průběhu žní naše zemědělce postihla mimořádná živelná pohroma, když 13.8.2020
v plně rozjetých žních došlo k požáru kombajnu. V tu dobu byli těsně za polovinou a ztráta
kombajnu kriticky ohrozila zdárné dokončení žní. Škodu na kombajnu uhradila z podstatné
části pojišťovna. Náhradu za kombajn se podařilo vyřešit nájmem jiných kombajnů a službou.
Přehled o sklizni a průměrných hektarových výnosech:

Plodina:

Sklizeno v ha:

Sklizeň v t.

Výnos v t/ha

Pšenice

512

2782

5,43

Tritikale

248

1230

4,96

Oves

522

2917

5,59

Kukuřice na zrno

382

3173

Řepka

459

1671

8,31
3,64

Kukuřice byla zaseta na 680 ha většinou metodou šetrnou k přírodě – metodou strip-tile.
V červnu, kdy spadlo velké množství srážek, pak bylo jednoznačně potvrzeno, že tato metoda
funguje jako ochrana před erozí, tedy před odplavením zeminy z pozemku. Růstové
podmínky pro kukuřici byly v tomto roce mimořádně dobré, a proto bylo dosaženo
mimořádných výnosů. Ze 347 ha bylo sklizeno 2 800 tun suchého zrna, což znamená v našich
podmínkách neuvěřitelný výnos 8,1 tuny z hektaru. 1 000 tun zrna bylo prodáno ještě
v letošním roce ve stavu k dosušení u odběratele za cenu 3 750 Kč za tunu. Dalších 1 000 tun
už suchého zaskladněného zrna bylo prodáno v lednu 2021 za cenu 4 100 Kč za tunu. Z 35 ha
družstevníci sklízeli mokré kukuřičné zrno, šrotovali ho a konzervovali metodou CCM. Na
siláž bylo sklizeno 297 ha a bylo vyrobeno 13,108 tun siláže.
První seče luk přísušek z časného jara sice nedohnaly ale nakonec rok 2020 umožnil
doplnit spotřebované rezervy. Bylo vyrobeno 1 000 tun sena a 10 000 tun senáže, z toho
2 600 tun senáže z jetele. Jetelová senáž v množství 400 tun vyrobená v předchozím roce,
měla podstatný vliv na výrobu mléka.
V roce 2020 bylo historicky vyrobeno nejvyšší množství mléka při srovnatelném množství
počtu dojnic.
Prodej do mlékárny poprvé překročil hranici 3 mil. litrů mléka. Zároveň se příznivě vyvíjela
i cena mléka, která činila roční průměr 8,95 Kč. Oproti předchozímu roku bylo za mléko
získáno o 2,5 mil. Kč více při srovnatelných nákladech.
Počet odstavených selat na prasnici v letošním roce bylo 25,23 ks. Nedůstojná cena
postihla odvětví výroby vepřového masa. V prvním čtvrtletí tohoto roku se prodávalo 1 kg
živé váhy vykrmeného prasete až za 39 Kč za kg. S postupem pandemie cena klesala a na
konci roku se 1 kg prodávalo za neuvěřitelných 24 Kč. Chovatelské výsledky tak nejsou
zdaleka doceněny.
Prodeje zvířat a realizační ceny:
Jateční dobytek:

Prodáno ks:

Krávy jateční

132

Jalovice jatečné
Zástav býci
Zástav jalovice

Průměr. hmotnost kg: Průměr. Cena Kč/kg
570

27,66

95

466

159

217

29,87
65,20

25

212

52,91

Telata býčci

167

81

100,00

Prasata jatečná

5841

Prasnice

165

260

25,25

Selata

347

22

60,87

109

31,88

Pro zlepšení životních podmínek zvířat naše ZD postavilo v Opařanech vedle stávajícího
kravína z roku 2009 novou prostornou a světlou stáj pro dojnice, která nahradila starou
dosluhující stáj. Dále pro zlepšení životního prostředí bylo postaveno ve Křídě hnojiště. Další
snahou ZD je postupně modernizovat uskladňování a manipulace s hnojem a kejdou, aby
byla co nejméně zatěžována příroda i obyvatelé našich obcí.
Obdobně jako v předchozím roce byly na pár hektarech zasety nektarodárné biopásy či
svazenka jen tak pro přírodu.
Velikost podniku je velmi relativní pojem, Naše družstvo má 466 členů. Obhospodařujeme
tedy v průměru 10 ha na jednoho člena a dáváme práci 80 zaměstnancům z přilehlých obcí.
Je družstvo opravdu velké?
Čtyři miliony zisku roku 2020 jsme navrhli rozdělit mezi těchto 466 členů. Družstvo stále
podporuje Domácí hospic Jordán, dále družstvo opustilo areál dvora v Hodušíně, cíleně
nevyužilo možnost aukční koupě od státu.
Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2020 je účetní zisk z hospodářské činnosti
družstva ve výši 28 140 366,98 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2020 je účetní
zisk ve výši 22 852 376,98 Kč.
Účetní uzávěrka za rok 2020 ověřena auditorskou společností MAKO TAX s.r.o. 01
Strakonice,, odpovědný auditor Ing. Jiří Pavel. Výrok auditora je bez výhrad.

Zahrádkáři v roce 2020

Předseda ZO ČSZ Stádlec je pan Jan Štěpka
Počet členů organizace je 16
Tento rok, poznamenaný Covidem-19, nám nedovolil uspořádat žádnou akci pro naše
členy, ani se zúčastnit jiných. Neměli jsme jistotu, jestli bude vůbec povoleno podzimní
moštování.
Na členské schůzi v září jsme sice rozepsali služby v moštárně na sedm sobot, ale co bude
za týden, nebo dva, nikdo nevěděl. Informace z veřejných zdrojů byly nejasné a neadresné.
Proto jsme se obrátili na Krajskou hygienickou službu v Českých Budějovicích a následně i na
Hygienickou službu ČR v Praze, zda tuto činnost můžeme provozovat. Obě organizace nám
daly souhlas, pokud budeme dodržovat předepsané hygienické podmínky. Konečně jsme
mohli několika desítkám telefonujících zájemců sdělit, že moštovat se bude.
Letošní úroda jablek byla dobrá a tak jsme čekali docela velký zájem zákazníků. Také
webové stránky moštáren, kde je i ta naše navštívilo zase o něco víc občanů. Hlavně když

většina moštáren přestala brát objednávky. U nás moštujeme bez nutnosti předchozího
objednání, což všichni oceňují a většinou už hodinu před otevřením čekají před moštárnou.
Zpracovali jsme 14 482 kg. jablek. 163 zákazníků bylo z 37 měst a obcí. Nejvíce ze Stádlce
(32), Bechyně (20), Opařan (12) a Tábora (8). Někteří opakovaně. Pro MŠ Stádlec bylo
moštování zdarma.
Půjčování 30ti a 50ti litrových konví na převoz moštu prakticky nikdo mimo nás nedělá. To
si celá řada zákazníků (44) také pochvaluje. Jenom to vracení je někdy zdlouhavé. Tak to byla
naše 43. sezóna provozu moštárny. A závěrem děkuji všem osmi členům ZO, kteří tam
odpracovali rovných 120 hodin.

SDH Stádlec, Křída, Slavňovice a Staré Sedlo
Dne 4.ledna 2020 se ve Stádlecké hospodě konala výroční schůze SDH Stádlec.
Na programu bylo zhodnocení nejen činnosti sboru, ale i celého okrsku v loňském roce,
dále pak příprava akcí na letošní rok a v neposlední řadě proběhla volba nového starosty SDH
Stádlec.
Novým starostou SDH byl zvolen pan Pavel Kosobud, který ve funkci nahradí dlouholetého
starostu pana Stanislava Kosobuda – čest jeho památce.
Za místostarosty byli zvoleni pan Petr Kyrian a paní Jana Vlnová. Pevně věříme, že jsme
zvolili kvalitní nástupce, kteří budou pokračovat v započaté práci s obdobným nasazením a
zápalem. Přejeme jim hodně úspěchů na nových pozicích.(Pan Pavel Kosobud je synem
zemřelého pana Stanislava Kosobuda.)
I letos se ve Křídě prošel masopustní průvod, přibližně přišlo 30 masek a k poslechu a tanci
hrála kapela Heřmánci pod vedením p. J. Heřmánka z Křídy.
V sobotu 15.2.2020 se od 9 hodin konal v obci Hájky a Slavňovice masopustní průvod,
celkem se zúčastnilo 35 masek, počasí také přálo. Děkujeme všem maskám a kapele, která
celou dobu doprovázela pěknou muzikou.
První akce, kterou hasiči z Křídy pořádali, byl 4.7.2020 Moto-sraz. Bylo to velmi pěkné
odpoledne, na které se sjela spousta motorkářů na různých značkách motorek. Moto-sraz
začal tradiční spanilou jízdou, šťastný návrat byl pro všechny samozřejmostí. Zajištěno bylo
občerstvení a k poslechu hrála country kapela z Blatné, která se jmenuje „Z vršku“. Pauzy
kapely svým zpěvem doplňovala zpěvačka Kateřina Hantáková.
Několik dnů v červenci mladí hasiči prožili se svými rodiči a kamarády na Staňkově u
Třeboně, kde se věnovali vodním radovánkám díky tropickému počasí.
Další akcí v Křídě byly rybářské závody. Zváni byli místní i občané z okolních vesnic. První
cenou byl rybářský prut, cenu za největší úlovek si vybojovala Anežka Vlčková ze Stádlce

(kapr 45 cm). Přišla spousta malých rybářů a cenu pro nejmenšího rybáře vyhrála Magdaléna
Klasnová.
Celé léto se děti bavily malováním na kamínky, které roznášely po okolí Křídy a Stádlce.
Nejčastěji však v okolí Řetězového mostu. Největší odměna pro ně je, když také nějaký pěkný
najdou, čím z větší dálky, tím lépe.
V závěru léta proběhl druhý ročník Fichtl crossu, kde se soutěžilo ve třech kategoriích.
Nejlepší čas celého dne byl 5,22 minut. Počasí, které bylo oproti loňsku slunečné, připravilo i
pro diváky skvělou podívanou.
Podzimní „Ukliďme Česko“ – SDH Slavňovice. V sobotu 26.9.2020 od 14 hodin jsme se
zúčastnily akce Ukliďme Česko. Úklid probíhal v obcích Slavňovice a Hájky a cest okolo.
Počasí nám nepřálo, ale i tak se nám podařilo sklidit přibližně 40 kg odpadu.
Sázení stromů ve Starém Sedle – Sedlečtí hasiči pokračují v obnově třešňové aleje.
Koncem listopadu vysadili do aleje další tři nové stromky. Dva stromky věnovala místním
hasičům rodačka ze Starého Sedla pani Marie Hořejší (Švadlenová), které tímto moc
děkujeme.
Za SDH Staré Sedlo – Gabriela Švadlenová
SDH Slavňovice – 29.11.2020 v 15 hodin se sešly všechny děti z vesnice a oficiálně zahájily
adventní čas. Paní Miroslava Hořejší vyrobila pro každé dítě ozdobu s jeho vlastním jménem,
aby si ji mohl každý sám pověsit na stromeček. Po ozdobení stromečku jsme si opekli vuřty a
prskali prskavky.
První adventní neděli proběhlo ve Staré Sedle rozsvícení vánočního stromečku. Bohužel se
tato akce letos musela obejít bez vánočního punče, koled a cukroví.

Myslivecký spolek vlastníků Stádlec
předseda: Roman Buchcar
místopředseda: Ing. Ladislav Tebich
pokladník: Martin Vlk
myslivecký hospodář: Veverka Milan ml.
V mysliveckém spolku v roce 2020 proběhly v lednu volby, kdy byl zvolen novým
předsedou Roman Buchcar, dále byli zvoleni jako místopředseda Ing. Ladislav Tebich,
myslivecký hospodář Milan Veverka ml., pokladník Martin Vlk, členové výboru Zdeněk
Süsmilich, Jaroslav Fábera a předseda revizní komise Jiří Kotal.
Myslivecký spolek vlastníků Stádlec hospodařil na výměře 1665 ha pozemků, z toho 1073
ha zemědělské půdy, 520 ha lesních pozemků a 72 ha vodní plochy. Ve spolku se sdružovalo

celkem 22 členů, věkový průměr činil 51,5 roku. Činnost spolku v roce 2020 byla jako v celé
společnosti ovlivněna opatřeními a omezeními v souvislosti s Covidem - 19. V únoru 2020 se
myslivci ještě stačili sejít spolu se zástupci sousedních honiteb, ZD Opařany a Městysu
Stádlec na slavnostní výroční schůzi, kde byl zhodnocen uplynulý rok. Další členské schůze
nebylo možné konat.
Lov zvěře je až tou poslední činností, které předchází dlouhodobá péče o zvěř a mnoho
dalších aktivit vedoucích ke zkvalitnění životního prostření. Myslivci stavěli a udržovali
myslivecká zařízení na přikrmování /krmelce, zásypy, slaniska/ a odchov zvěře /voliéry,
vypouštěcí voliéry/, obhospodařovali zvěřní políčka, odchovávali a vypouštěli do honitby
bažantí zvěř a kachny divoké.
Právě na těchto všech činnostech stádlečtí myslivci v roce
2020 odpracovali celkem 1.931 hodin.
Co se lovu týče, v roce 2020 bylo v honitbě Stádlec uloveno 45 ks srnčí zvěře, 103 ks
divokých prasat, 2 ks dančí zvěře, 3 zajíci, 375 ks kachen divokých, 131 ks bažantích
kohoutů, 23 ks lišek obecných. Lov je prováděn jak individuálně, tak na společných honech a
naháňkách, kde je kladen důraz mj. na dodržování mysliveckých zvyků a tradic. Myslivci
pořádali 2 hony na kachny, 3 hony na drobnou zvěř a 1 naháňku na divoká prasata, vše bez
posezení a poslední leče. K výkonu práva myslivosti byli využíváni lovecky upotřebitelní psi,
celkem členové drželi 7 ohařů, 1 slídiče a 3 norníky.
I přes intenzivní odlov černé zvěře docházelo dlouhodobě ke škodám na zemědělských
pozemcích, zejména na trvalých travních porostech. Dále se myslivci v roce 2020 potýkali
s problémem klesajících výkupních cen zvěřiny, což negativně působilo na finanční
hospodaření spolku. Hlavním výdaji bylo nájemné za honitbu, pojištění na škody zvěří na
zemědělských pozemcích, nákup kachen, bažantů, nákupy krmiva pro zvěř, nákup materiálu
na stavbu mysliveckých zařízení. Mezi hlavní příjmy patřily členské poplatky, příjmy ze
společných akcí, z prodeje zvěřiny, příspěvek od Městyse Stádlec a dotace od Krajského
úřadu Jihočeského kraje. Pokračovalo vyplácení zástřelného ZD Opařany spolu s honebním
společenstvem za ulovené prase střelci jako kompenzace nákladů .
I přes vládní omezení v souvislosti s Covidem se po dodržení stanovených podmínek
podařilo uskutečnit dvě mimolovecké akce. Dne 13.6. 2020 se členové MSV Stádlec sešli
na střelbách střelnici v Olší, kde se zdokonalovali ve střelbě a procvičili si základy bezpečné
manipulace s loveckou zbraní. Druhou akcí byly dne 11.7. 2020 lesní zkoušky ohařů /LZO/ .
Bylo to po několika desetiletích, kdy byl místní myslivecký spolek pověřen OMS v Táboře
organizací zkoušky loveckých psů. Zkoušky si vyžádaly náročnou přípravu a i přes nepřízeň
počasí se vydařily. Přítomným vrchním rozhodčím MVDr. Šonkou a předsedou Okresního
mysliveckého spolku ing. Faladou byla vyzdvihnuta výborná organizace, připravenost
zkoušek a pěkné lesní terény.
Vzhledem ke covidovým opatřením v roce 2020 neproběhly žádné kulturně-společenské
akce.

DC Lokomotiva Stádlec
V lednu 2020 měli šipkami za sebou téměř polovinu sezóny. Ligová soutěž pro ně začala
jako každoročně v září a letos bohužel skončila předčasně. V březnu kvůli pandemii Covid 19
došlo k uzavření restaurací a sportovišť v celé zemi a to se bohužel dotklo i šipkového sportu.
15.2. se však ještě stihl Šipkařský ples s kapelou Klávesy band. Šipkařský ples je již tradiční,
zimní kulturní akcí ve Stádlci a i když není tak hojně navštěvovaný jako plesy jiné, tak má své
příznivce a do plesové sezóny patří.
Druhou akcí letošního roku, která se ještě stihla byl Masopust, který šipkaři organizují
společně s hasiči a proběhl 7.3. těsně před celostátním zavřením veškerých sportovních a
kulturních akcí.
Díky výše zmíněnému byla sezóna 2019/2020 ukončena dříve a klub DC Lokomotiva
Stádlec obsadil 9.místo. Nicméně druhou ligu udržel i pro sezonu další. Mezi jednotlivci byl
z našeho týmu nejlépe hodnocený Luboš Ryba na 13.místě.
V září 2020 byla zahájena sezona nová, ale bohužel po pouhých šesti zápasech opět
ukončena a bylo rozhodnuto, že bude protažena a dohrána až podmínky dovolí v roce
2021/2022. (září 2021-duben 2022)
V září se alespoň podařilo pro děti společně s hasiči zorganizovat koloběžkové závody u
nádrže za Jednotou.
Kapitánem je nadále Pavel Kosobud.
Sestava: Kosobud Pavel, Kyrian Petr, Pavlát Zdeněk, Ryba Luboš, Karián Lubomír,
Černohorský Pavel, Pokorný Jiří, Hána Pavel, Choc Zbyněk.

Základní škola a mateřská škola Stádlec
Ředitel školy: Mgr. Vladimír Doležal
Údaje o školské radě: Počet členů – 3 (zástupce zřizovatele: Ing.Milan Kelich - starosta,
zástupce ZŠ: Mgr. Michaela Rysová–učitelka, zástupce rodičů –Jaroslava Neufusová)
Počet dětí v MŠ byl 20 /5 dívek, 15 chlapců/ MŠ je jednotřídní
Počet žáků v ZŠ 23 žáků /17 dívek, 6 chlapců/
ZŠ je jednotřídní / výuka rozdělena většinou do 2 skupin / 1.a 2. ročník, 3.až 5. ročník /
1. ročník 6 žáci

2. ročník 4 žáci

4. ročník

5. ročník

4 žáků

6 žáci

3. ročník

3 žáci

Pracovníci celkem : 12 /smlouva/ + 3 /DPP/
Počet pracovníků MŠ : 2 učitelky / Milena Samcová, Pavlína Véle/
2 asistentky pedagoga / Marie Matoušková, Marie Kulhánková/
1 školní asistentka /Ing. Marie Tůmová / - financováno z ESF II
Počet pracovníků ZŠ : 2 učitelé / ředitel Mgr. Vladimír Doležal, třídní učitelka Mgr. Michaela Rysová
1 asistentka pedagoga /Kamila Kotoučková/
1 vychovatelka ŠD / Ing. Marie Tůmová/
Provoz ZŠ a MŠ /

Školní kuchyně / vedoucí ŠK Michaela Kohoutková,kuchařka Hana Hánová,
Pomocná kuchařka /Ilona Andrášová/, supervize : Kateřina Kovaříková
Úklid a údržba : uklizečka Helena Trošková, údržba Zdeněk Pelant
Hospodářka : Alena Kršková

Výuka : Poznamenána epidemií Covid – 19. V roce 2020 došlo od 11. března uzavření ZŠ a
k přechodu na distanční výuku. Provoz MŠ byl uzavřen od 15. března 2020. Provoz ZŠ a MŠ byl
obnoven 25. května 2020, v MŠ provoz obnoven v omezené formě. Od 18.11.2020 do 29.11.2020
dochází vzhledem k návratu epidemie Covid 19 k rozdělení výuky v ZŠ : 1.a 2. ročník ve škole, 3.-5.r.
distančně

Investice a novinky v ZŠ a MŠ
Využití dotací : v roce 2020 ZŠ a MŠ čerpala prostředky z Operačního programu Evropských
sociálních fondů /ESF II/ s názvem Klíč ke vzdělávání 2 z celkové dotace ve výši 755 879 ,- Kč získané
v r. 2019
V červenci a srpnu proběhla : zásadní rekonstrukce školní družiny /výměna podlahových krytin,
malování a z velké části výměna nábytku. V učebně v patře proběhla kompletní výměna nábytku a
proběhla oprava školní knihovny. Renovací prošly troje vchodové dveře do místností /družina,
učebna, kuchyňka/. Dále byly třídy dovybaveny školními lavicemi a židlemi tak, aby v obou učebnách
byly pouze nové a výškově nastavitelné. Vymalována byla žákovská šatna, vestibul školy a celé
schodiště školy.
V březnu proběhla rekonstrukce umýváren v MŠ, v červenci vymalování. Zahrada MŠ prochází 1.
etapou přechodu na Přírodní zahradu / přírodní herní prvky, vrbové tunely, hmyzí domeček, …./

Napsali nám:
11.2.2020 řádila větrná smršť v naší republice a nevynechala ani naši obec.
Panu Maňákovi odnesla celou střechu od bazénu, a více jak celou půlkou ji přinesla
k sousedům přes plot a usadila ji na ovocném stromku. Máme velké štěstí, že máme v naší
obci dobrovolný spolek hasičů.
Když pan Maňák s problémem přišel za velitelem hasičů, panem Peckou, šel ochotně
zjistit situaci a prohlásil „žádné obavy, vše se nechá spravit“. Následující den přišel s partou
asi deseti chlapů, kteří popadli konstrukci střechy a než se kdo nadál, byla střecha na svém
místě. Na otázku, co jsem dlužen, svým dotazem jsem skoro pana Pecku urazil, že oni mi rádi
pomohli. Chci tímto dopisem poděkovat našim hasičům a šipkařům, kteří mi pomohli
problém tak ochotně a nezištně vyřešit.
Antonín Maňák, Stádlecký rodák
Dne 5.9. se ve Starém Sedle uskutečnil již 7. ročník „Dne dětí s koňmi“. Sešlo se asi 50 dětí
ze širokého okolí. Děti měly 9 různých soutěží o sladkou odměnu, malovaly obrázky za sladké
perníčky a modelovaly figurky z modelíny. Mezi soutěžemi byly ukázky jezdeckého sportu
(skoky, voltiž) a na závěr měli všichni možnost svezení se na koni. Počasí přálo a tak jak děti,
tak rodiče si to užili.
Velký dík patří všem členkám JK CHADEVA za pomoc při přípravách a samotné akci a
hlavně našemu dlouholetému sponzorovi Stádlecký perník za krásné perníky pro děti.
Dne 15.12. nám napsal pan Josef Šonka: Zabrousil jsem do Vašeho letošního Zpravodaje a
dočetl jsem se, že se ve Starém Sedle obnovuje třešňová alej. Pokud by byl zájem, rád věnuji
stromek, který mi zbyl po roubování. Jedná se o starou odrůdu Troprichterova. Roubovaná je
na ptáčnici, čili se růstovými předpoklady hodí do aleje. Pokud mě někdo nasměruje, mohl
bych ji tam ještě během této zimy i vysadil (když to podmínky dovolí). Nejsem sice přímo
místní, ale můj dědeček pocházel ze Slavňovice (č.p. 16) a já se poměrně často vyskytuji
v Kozíně.
A po vánočních svátcích přišla další zpráva od pana Šonky: „Slíbená třešeň byla
27.prosince vysazena na vybrané místo v aleji. Nakonec mi ještě u výsadby asistoval táta, od
kterého jsem se dozvěděl (až ve spojitosti s výsadbou), že tam jako kluk strávil dost času a že
tam nebyl asi 50 let. Tak snad se bude mít alej k světu.
Přeji všem mnoho štěstí do dalšího roku a zejména zdraví.

