
 

KRONIKA 2021 

Městys Stádlec 

    Dne 12. 3.  uplynul rok od vyhlášení nouzového stavu na celém území republiky. Před 
rokem jsme byli svědky vlny solidarity, lidé doma šili roušky, které se rozdávaly, tleskalo se 
z oken atd. Letos od začátku roku jsme zažívali plošná zakazující opatření, známé jako 
lockdowny. V podstatě docházelo k tomu, co se loni označovalo termínem „promořování“. 
Permanentní nouzový stav, omezený  provoz škol, obchodů a služeb. Podle nálezů Ústavního 
soudu jsou vládní opatření zakazující maloobchodní prodej protiústavní. Zákazy sami jejich 

autoři či spolutvůrci porušovaly. Vláda na místo toho, aby ho využila k systematickému 
postupu, k aplikaci skutečně účinných a logických opatření, k nalezení motivace zůstat 
v karanténě, hlásit své kontakty, k pomoci lidem, kterým epidemie výrazně ovlivnila život, 
omezovala základní práva lidí, přicházela se zákazy bez logiky, nenavrhovala jasná řešení a 
odradila lidi respektovat i ta nejzákladnější pravidla. Výsledky boje s pandemií a to i 
s vyhlášeným nouzovým stavem, byli a jsou tristní. 

      Zvykli jsme si žít v zákazech a omezení, oželili jsme společenská setkávání a zjistili, že to 
jde i bez nich, nechali jsme si vnutit strach z nákazy, s obavami jsme sledovali počet 
nemocných v obci, spekulovali o tom, kdo to asi může být atd. Málo kdo si uvědomil, jak je 
naše společnost křehká, jak rychle můžeme přijít o svobodu a domnělé jistoty. 

     Obávám se, že tento zákeřný vir s námi zůstane napořád, ať už v anglické, jihoafrické nebo 
bůh ví v jaké další mutaci. Čím dříve se s tím smíříme, a začneme se podle toho chovat, tím 
dříve se naše společnost alespoň z části přiblíží době před 12. 3. 2020.  

     Nyní ještě ke coronaviru – vláda ČR svým usnesením z 26. 02. 2021 vyhlásila z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem coronaviru na území ČR nouzový stav 
na dobu 30 dnů. Letos uplynul rok od momentu, kdy byla doporučena ke schválení historicky 
první vakcína proti nemoci Covid 19. V tomto roce je na trhu již několik očkovacích látek, 
všechny získaly tzv. podmínečnou registraci. První vakcínou byla Pfizer BIONTech, další pak 
očkovací látky Moderna, Astra Zeneca. Tyto látky byly určené pro dospělé. Pro děti od 12 let 
se podávalo pouze 10 mikrogramů na dávku. 

     V letošním roce byly zájemcům podány 2 dávky proti Covidu 19 a byl vždy k dávce 

očkování vystaven certifikát. Očkovalo se jak v centrech, tak i u praktických lékařů. Základní 
očkování mělo ukončené 6,9 mil. obyvatel. I nadále bylo doporučeno nošení ochranných 
pomůcek např. roušky, respirátory atd. a to v nemocnících, u lékařů, v hromadných 
prostředcích a obchodech. Na letištích byly kontrolovány certifikáty atd. 



     Úmrtí na Covid 19 zasáhlo v roce 2021 ve srovnání s minulým rokem více i mladší ročníky. 
Úroveň úmrtnosti se však významně 1,5 až 2,8 krát zvýšila i ve vyšším věku. Až v 80% 

případech úmrtí na Covid 19 byla nákaza komplikována virovým zánětem plic. Hospitalizační 
úmrtnost v důsledku epidemie přitom narostla ve všech regionech a jejich hlavní příčinou 
byli jednoznačně pacienti hospitalizovaní pro těžký průběh onemocnění. 

     I v naší sloučené obci zemřeli 2 spoluobčané na tuto těžkou nemoc. 

     Vzhledem ke zpřísněným opatřením byla nabídnuta občanům starších 70 let pomoc při 
zajištění nákupu, léků apod. Dále pak občanům, kteří nemají možnost registrace pro 
očkování proti Covidu 19, nabídli pomoc s touto registrací zaměstnanci městyse nebo i 
kdokoliv ze zastupitelů. 

    Nová odpadová legislativa: 

V prosinci tohoto roku dostaly obce a města od vlády novou odpadovou legislativu. Jde o 
nový zákon číslo 541 o odpadech a další zákony týkající se výrobků s ukončenou 
životností, změna zákona o obalech a změna některých zákonů v souvislosti s přijetím 
těchto zákonů. Pro obec je podstatné to, že došlo ke zvýšení poplatků za skladování. Na 

tento poplatek lze uplatnit slevu a to 200 kg na občana trvale žijícího v obci. Vejdeme-li 

se do tohoto limitu, poplatek zůstane stejný. Tento „bonus“ se bude neustále snižovat, 
pro rok následující to bude 190 kg na občana. Bohužel se množství produkovaného 
odpadu všeho druhu stále zvyšuje a tím se zvyšují i náklady na jeho likvidaci. Pokud 
nechceme nést dopady zdražení skládkovného, máme jen dvě možnosti: 

1. omezit vznik odpadů (například více třídit) nebo za 

2. zvýšit počet trvale hlášených občanů v našich obcích. 
Městys Stádlec proto požádal všechny chalupáře, kteří v našich obcích tráví 
převážnou část roku a využívají tak obecní systém likvidace odpadů (popelnice, 
kontejnery, sběrný dvůr), aby pomohli naší obci tím, že se v ní přihlásí k trvalému 
pobytu. Pomozte nám do konce roku zvýšit počet obyvatel alespoň na 600. Chybí už 
málo, k dnešnímu dni je nás krásných 581! 

     Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 09. 02. 2021 o konání sčítání lidu, domů a 
bytů v roce 2021 v ČR. Podle zákona číslo 332/2020 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších přepisů, bude na celém území ČR přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů.  

     Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. 03. 2021 na sobotu 27. 03. 2021. 
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem poskytované údaje. Sčítání 
je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. 

      Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním. Obec Stádlec podle 
ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 256/213 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) ve 

znění pozdějších předpisů, vyhlásila na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Jihočeský 



kraj, že v katastrálním území v obci Stádlec bude zahájena obnova katastrálního operátu 
novým mapováním. Zahájení katastrálního operátu se předpokládalo přibližně v období od 
května 21. do listopadu 21. Přesný termín byl oznámen 30 dní předem. 

     Obnova katastrálního operátu byla zahájena zjišťováním v průběhu hranic. Vlastníci 
nemovitostí byli ke zjišťování průběhů hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně 
zváni nejméně týden předem. Přestože neúčast vlastníka nebyla na překážku, využití 
výsledků zjišťování průběhu hranic, jeho přítomnost může vždy zásadním způsobem ovlivnit 
výsledek zjišťování hranic a předejít tak případným problémům. Výsledek zjišťování hranic 

závisí zejména  na určení hranic vlastníkem, proto byli vlastníci vyzváni, aby před zjišťováním 
průběhů hranic ve shodě se sousedním vlastníkem označili trvalým způsobem (např. 
zapuštěnými kameny, mezníky, zabetonovanou trubkou) hranice svých pozemků. Pokud 

nebyly hranice označeny, byly hranice bez zaměření převzaty z dosavadní katastrální mapy, 
která  vznikla v první polovině 19. stolení, což díky její přesnosti, která není v současné době 
dostačující, může vyvolávat v budoucnu sousedské spory, problémy při územních a staveních 
řízení apod. Neznatelné hranice pozemku sloučených do většího celku nebo hranice druhů 
pozemků mezi sousedními pozemky téhož vlastníka nebo jiného oprávněného, nebylo nutné 
označovat. V těchto případech byli vlastníci požádáni, aby upozornili komisi na zachované 
úseky hranic a na hraniční znaky, o nichž vědí. 

     Dotace na renovaci soch 

     Městys Stádlec uspěl se žádostmi na dotace v programu Jihočeského kraje – opatření 
nemovité kulturní památky na renovaci soch sv. Jana Nepomuckého a sousoší Nejsvětější 
Trojice. Jihočeský kraj nám na každou sochu přispěl už v měsíci květnu 70 000 Kč. Práce 
započaly už v měsíci květnu a provádí je restaurátor pan MgA. Pavel Charypar. 

     Velmi ráda se zmiňuji o účasti našeho pana starosty Ing. Milana Kelicha na oslavě 150. 
výročí narození našeho rodáka Josefa Patery, který žil a tvořil v klášteře augustiniánů ve 

Lnářích. Lnářský místostarosta Vladimír Červenka, profesí historik, měl při té příležitosti 
přednášku, ve které představil publikaci věnovanou právě osobnosti řeholníka a 
talentovaného umělce – amatéra Frátera Josífka, jak byl Josef Patera nazýván svými přáteli. 
Na vydání této publikace přispěl městys Stádlec finančním darem a několik výtisků je 
k dispozici pro zájemce v knihovnách v obcích. 

     Jak pan starosta Ing. Kelich uvedl, přednáška Vladimíra Červenky byla velice zajímavá. 
Kromě toho, že se dozvěděl spoustu zajímavostí o životě a díle Frátera Josífka, zaujala jej i 
slova o tom, jak je důležité znát historii místa, ve kterém žijeme a vědět, jací významní lidé 
z něho vzešli. Zájem o místo, ve kterém žijeme, o jeho minulost a historii je přímo úměrný 
ochotě o toto místo pečovat a podílet se na jeho rozvoji. 

     Pozemkové úpravy vlastníků zemědělské půdy a to jak místní, tak i „přespolní“. Pro 
přehlednost malé shrnutí. Ochotu iniciovat zahájení komplexních pozemkových úprav 
v katastrech našeho správního území deklarovalo zastupitelstvo v roce 2018. Následovala 



dvě setkání zástupce Státního pozemkového úřadu s vlastníky zemědělské půdy. Do měsíce 
září tohoto roku žádost o provedení Komplexních pozemkových úprav (KOPÚ) podalo 
celkem: 

- 13 vlastníků v k.ú. Křída, což představuje cca 42% celkové výměry zemědělské půdy 
v daném katastrálním území 

- 25 vlastníků v k.ú. Slavňovice, což představuje cca 52% celkové výměry zemědělské 
půdy v daném katastrálním území 

- 22 vlastníků v k.ú. Stádlec, což představuje cca 17% celkové výměry zemědělské půdy 
v daném katastrálním území 

- 8 vlastníků v k.ú. Staré Sedlo, což představuje cca 25% celkové výměry zemědělské 
půdy v daném katastrálním území. 
V k.ú. Stádlec vlastní 42% zemědělské půdy DUTCH Farma, jejíž majitel se ke KOPÚ 
nakonec nepřipojil. ZD Opařany se ke KOPÚ nepřipojilo v žádném z katastrů. 
V k.ú. Staré Sedlo je spousta drobných vlastníků, jejichž výměra nestačí na dosažení 
50% výměry, a jak ukazuje počet podaných žádostí,  vlastníci ZP v tomto katastrálním 
území nemají o KOPÚ zájem. Obnovit zašlou polní cestu na Rataje však starosedlští 
požadovali a problém s dopravní dostupností pily tak stále v obci přetrvává. 
Pozemkové úpravy by tyto oba problémy vyřešily. 
V k.ú. Křída by k dosažení 50% výměry postačovalo získat souhlas vlastníků s výměrou 
18 ha, kterých je tam dostatek, bohužel žádný z oslovených o KOPÚ nepožádal. I 
v obci Křída by mohlo realizací pozemkových úprav mj. dojít k vyvedení obslužnosti 
zemědělského areálu mimo obec a k vytvoření jednoduchého protipovodňového 
opatření nad obcí. 
Splnění požadované kvóty by bylo pravděpodobně dosaženo v k.ú. Slavňovice. 
Pan Ing. Kelich proto apeluje, na dosud nerozhodnuté vlastníky půdy – připojte se ke 
KOPÚ. Je to ku prospěchu krajiny, obcí i jejich obyvatel. Další generace vaši odvahu 
zcela jistě ocení.      

     Otevřená knihovna ve Starém Sedle – od září tohoto roku se obnovují půjčování knih. 
Otevírací doba je v pátek od 17 – 19 hodin. Knihovnicí se stala paní Blanka Svobodová 
z Rataj. 

     SOUTĚŽ – městys Stádlec se umístil na druhém místě v soutěži vyhlášené Spolkem pro 
obnovu venkova a Jihočeského kraje s názvem „Pět 5 s Programem obnovy venkova 

Jihočeského kraje“. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhlo v pátek 24. 9. 2021. Náš 
projekt – Památník obětem holocaustu uspěl v konkurenci 57 obcí, které se přihlásily se 
155 projekty. Pan starosta Ing. Kelich si za druhé místo odvezl šek pro obecní pokladnu 
v hodnotě 100 000 Kč. 

     Naše obec využívá možnosti spolufinancování svých aktivit z tohoto dotačního 
programu už 11 let. První žádost jsme podaly měsíc po volbách v roce 2010. Za těchto 11 



ročníků jsme touto formou získali 2 111 000 Kč, a už teď připravujeme žádost na příští 
rok, kdy máme v plánu opravit fasádu budovy základní školy. 

     Na základě výzvy občanů a samosprávám Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby jsme 
se rozhodli zrušit akci Rozsvícení vánočního stromu a Česko zpívá koledy. Vážíme si práce 
našich zdravotníků a nechceme jim jejich náročnou práci ztěžovat tím, že bychom přispěli 
k dalšímu šíření coronaviru a počtu hospitalizovaných. Všem, kteří se na akce těšili, se 
omlouváme a slibujeme, že si vše v lepších časech vynahradíme 

                                                                                  Ing. Milan Kelich, starosta 

    Další odloženou akcí bylo již tradiční posezení se seniory. Všichni senioři naší sloučené 
obce dostali osobní dopis od vedení Městyse Stádlec s omluvou za zrušení 
předvánočního posezení. Dále pak jako malou pozornost přiloženou dárkovou poukázku 
v hodnotě 100 Kč a upřímné přání pevného zdraví, spokojenosti a dlouhého naplněného 
života v naší obci. Za Městys Stádlec podepsaní paní Eva Švadlenová, předsedkyně 
výboru pro sociální věci a pan Ing. Kelich, starosta. 

     Ještě další událostí bylo otevření od 24. 10. „Večerky“ na náměstí v budově bývalé 
pošty. Otevřena je denně a to po – pá 6:30 – 19:30, so -  ne 7:00 – 19:00. Nabízí občanům 
potraviny, pečivo, nápoje, tabák, alkohol a v malé míře i domácí potřeby. Majitelem je 
pan Tam Dang Hai. Tak ať se daří!      

     Ke konci roku se sluší malé ohlédnutí za tím, co se v tomto nelehkém roce povedlo 

nebo naopak nepovedlo. Letošní rok byl, stejně jako ten předchozí, poznamenán 
covidovou pandemií, takže se bohužel konalo velmi málo kulturních a společenských akcí. 
O to více se však budovalo. Můžeme být hrdí na úspěch městyse Stádlec v soutěži Spolku 
pro obnovu venkova, která byla vyhlášena jako náhrada za nevyhlášený ročník Vesnice 
roku. Tady jsme uspěli s naším Památníkem obětem holocaustu. Jak již uvádíme, za 

získanou výhru 100 000 Kč, pořizujeme  vypracování projektové dokumentace na 
přestavbu bytu nad moštárnou viz také výše. 

     V letošním roce se především podařilo dotáhnou do konce stavbu na náměstí. 
Přestože se po silnici začalo jezdit už v prosinci loňského roku, pokračovali práce na 

chodnících a parkové úpravě a odstraňovaly se různé nedostatky. Oficiální kolaudace 

stavby proto proběhla až letos. Ač vize byla rozšíření komunikace, realita dopadla jinak     
a kvůli nutným úpravám došlo bohužel k jejímu zúžení. Naštěstí zima stavbě nikterak 
neublížila a kolaudace proběhla bez problémů. Mohli jsme tak konečně naši část stavby, 

což byly chodníky, parkovací plochy a travnaté plochy, dodavateli zaplatit a celou akci 
uzavřít. 

     Ve Stádleci za školou jsme vybudovali dlouho chybějící dětské hřiště s altánem. Cena 
stavby byla 400 000 Kč a jihočeský kraj na ni poskytl dotaci z dotačního programu Obnovy 
venkova v částce 240 000 Kč. 



     Na podzim započaly práce na doposud největší investiční akci a to na vybudování 
vodovodu do obcí Křída, Slavňovice a Hájky. Celkové výdaje projektu jsou ve výši cca 6,5 

mil. Kč. Vysoutěžit dodavatele se naštěstí povedlo ještě před tím, než ceny stavebních 
materiálů začaly stoupat. Kdybychom soutěžili nyní, stavba by byla minimálně o 20% 
dražší. Stavba se zdárně rozjela a v současné době už je položen hlavní vodovodní řad na 

Hájkách. 

     Usilovně se pracovalo na projektové dokumentaci dalších staveb. Byla zpracována 
dokumentace pro stavební povolení na opravu komunikace ve Starém Sedle. Zde bylo 
řízení i zahájeno. Dále byla zpracována dokumentace ve Stádleci, zde bylo zažádáno o 
vydání stavebního povolení. Ještě do konce bychom měli obdržet studii na kořenovou 
čistírnu odpadních vod pro obec Stádlec a projekt na rekonstrukci bytu nad moštárnou, 
ze kterého budou vybudovány dva menší takzvané startovací byty. 

     Nepovedlo se zrestaurovat sochy na náměstí. Na obě sochy jsme obdrželi dotaci, 
kterou jsme museli vrátit zpět poskytovateli. Zhotovitel nedodržel termín a dále 
nekomunikuje. Celá věc byla předána policii ČR. 

     Dlouhodobě se nedaří vyjednat směnu pozemků pod kabinami na fotbalovém hřišti. 
Společnost Gerimo, které les patří, totiž požaduje louku nad lesem, která patří ZD 

Opařany.  

     Hlavním úkolem, se kterým stávající zastupitelstvo vstupovalo do svého volebního 
období, byly komplexní pozemkové úpravy. Nevím, zda jde o neúspěch nebo naopak, ale 
skutečnost je taková, jak jsem již už dříve uvedla, že ze čtyř katastrálních území se 
podařilo získat souhlas 50% vlastníků výměry zemědělské půdy pouze v k.ú. Slavňovice. 

V k.ú. Křída k dosažení této hranice chybí 0,61%, což je 4,43 ha. Ještě se nevzdáváme, 
oslovujeme každého, kdo vlastní i byť malý kousek zemědělské půdy. Ve Stádleci je 

velkým vlastníkem DUTCH Farma, která vlastní 42% zemědělské půdy a pozemkových 
úprav se bojí. Dostali totiž „zaručenou informaci“, že jim chce obec pole přestěhovat. A 
ve Starém Sedle by lidé sice nechtěli jezdit do Rataj oklikou, nebo aby se jim točili 
kamiony na zahradě, ale spoléhají se spíše na zázrak, nebo na to, že zastupitelstvo se o to 

nějak „postará“. 

     Co plánujeme udělat v roce 2022? Chtěli bychom opravit fasádu budovy ZŠ, střechu na 
kapličce ve Křídě, zvelebit smuteční síň na stádleckém hřbitově a především dokončit 
vodovod v obcích Křída, Hájky a Slavňovice. Držte nám palce, ať se vše povede dotáhnout 
do zdárného konce! 

      

     

 



ZŠ a MŠ 

     Zápis do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2021/22 se konal 8. 4. 2021 od 15 – 17 hod 

v budově ZŠ Stádlec. Zápis se konal formou předání vyplněného formuláře – bez 

přítomnosti dětí. Pro školní rok 2021/22 se týkal zápis dětí narozených do 31. 8. 2015 a 
starších. 

     Distanční výuka probíhala u žáků 3. a 5. ročníků. Ve škole se vyučovali jen prvňáčci a 
druháci. Výuku měla na starosti třídní učitelka paní Mgr. Rysová a vypomáhala asistentka 

pedagoga paní Kotoučková. Distanční výuku měl na starosti převážně pan Mgr. Doležal. 
Školní kluby z ESF (evropských sociálních fondů) probíhaly prezenčně (Aj a doučování) ve 
škole. Distančně probíhal jen klub zábavné logiky a deskových her. Každý klub se konal 

přibližně 2x týdně. 

     Vzhledem ke komplikované situace a nemožnosti realizovat některé aktivity ze Šablon 
ESF projektové dny MŠ a ZŠ mimo školu (bylo požádáno o prodloužení realizace o 6 
měsíců). Probíhalo však stále využívání ICT (tabletů ve výuce) i když jen se žáky nižších 
ročníků. Dále byla ukončena realizace aktivity projektu ESF – školní asistent v MŠ ke dni 
31. 1. 2021. Nově byla v lednu 2021 zpracována a podána žádost o čerpání prostředků ze 
šablo ESF (finanční podpora ve výši 464 tis. Kč pro MŠ a ZŠ Stádlec). Její realizace by měla 
začít v následujícím školním roce a jedná se o činnost školních klubů, personální podporu 
MŠ a ZŠ, školní asistenti, projektové dny ve škole i mimo školu a další aktivity 
v následujících dvou letech. 

     MŠ – v lednu nastoupila do mateřské školy dvě čerstvě tříletá děvčátka. V únoru se 
přidal další tříleťáček – chlapeček.  

     Jako každým rokem, tak i letos v lednu měly děti možnost navštívit zámeckou kapli a 
prohlédnout si betlém. Kaplí děti provázel pan Hemer a vyprávěl jim i zajímavosti z místní 
historie. Přes nepříznivou situaci, kdy byly aktivity omezeny, si děti leden i únor v MŠ 
užívaly. Pokračování projektu rádi čteme, cvičení Se Sokolem, Bílý den, projekt Královna 
zima, Karneval. Příznivé sněhové podmínky umožnily venkovní aktivity – stavění 
sněhuláků, bobování na kopci, pokusy se sněhem a ledem. 

     Od dubna 2021 byla obnovena prezenční výuka pro všechny žáky ZŠ Stádlec. První 
týden byl věnován především opakováním učiva a ověřováním látky probírané po 
distanční výuce. Zároveň začalo testování žáků a pracovníků školy na Covid 19 
v intervalech pondělí a čtvrtek. 

     Docházka byla obnovena i v MŠ, ale jen pro předškoláky a děti rodičů vybraných 
profesí. I těch se testování týkalo. Od testů byli osvobozeni jen ti, co Covid 19 prodělali a 
ti, kteří mají 14 dnů po druhém očkování. K očkování všichni pracovníci školy pedagogičtí 
(i nepedagogičtí) přistoupili zodpovědně a nechali se očkovat. 



     Po loňské vynucené pauze jsme se letos opět připojili k akci „Ukliďme svět“. Přestože 
jsme nestihli hlavní úklidový termín 22. 4. , kdy se slaví „Den Země“, připojili jsme se 30. 

4. Opět byl naším cílem Oltyňský potok a jeho břehy. Úsek, na který jsme se zaměřili, byl 

od silničního mostu u stádleckého hřiště, proti proudu po obou březích. Školáci se 
rozdělili na mladší a starší. Mladší byli pod dohledem paní třídní učitelky M. Rysové, které 
vypomáhala maminka Davida Neufuse. Starší (3. – 5. ročník) uklízeli v doprovodu ředitele 
školy.  

     Užili jsme si výjimečně krásného počasí a poklidili jsme asi 1,5 km břehových partií. 
Největší nepořádek byl kupodivu za plotem stádleckého hřiště. Připojili jsme se k cca 320 

úklidovým akcím a asi 10 000 dobrovolníkům, kteří uklízeli v rámci akce pořádané 
Českým svazem ochránců přírody. 

     Přírodní zahrada v MŠ – i v letošním roce jsme pokračovali ve zvelebování školkové 
zahrady v přírodním duchu. Z nových prvků přibyly vyvýšené záhony, které jsou již v tuto 

dobu naplněné zeminou a osázené. Nutné však bylo zajistit dovoz 1,5 m kvalitní zahradní 
směsi. 

     Dalším přírůstkem je motýlí keř – Komule Davidova, který by měl zpestřit druhovou 
rozmanitost dřevin a především svými květy přilákat motýly. 

     V zimním období tomu všemu předcházela prořezávka všech tří zbývajících stromů 
v zahradě. V nejbližších dnech plánujeme vysazení několika buxusů (zimostrázů) a 

několika rostlin (kana – dosna). Na podzim chystáme dosazení dalších stromů a keřů. 
Přednost budou mít původní druhy, včetně starých odrůd. Rádi uvítáme rady, případně i 
keříky k vysázení, který by obohatily naší školku a nabídly druhovou pestrost. Vzhledem 
k nepřízni počasí se částečně pozdržely opravy herních prvků, obroušení a nátěry 
kolotoče a podlahy venkovního domečku. 

     Provoz školky – během částečného uzavření MŠ docházely pouze děti předškolního 
věku a děti zaměstnanců IZS. Využili jsme tento čas a zaměřili se intenzivně na celkový 
rozvoj dětí, aby přechod do ZŠ byl pro ně co nejjednodušší. 

     Také byl nejvyšší čas připravit zákony pro pěstování rostlin. Děti se s chutí zapojily do 
práce, společnými silami jsme připravili vyvýšené záhony a osázeli je mnoha různorodými 
rostlinami, aby si děti rozšířily znalosti i o méně známé druhy. Chceme poděkovat 
tatínkům, kteří se podíleli pomocí – pan Pařík (držák na hadici a kompostér), pan 
Janoušek (ozdobné kamínky do záhonu), dále paní Ireně Süsmilichové za květiny do 
květináčů před vstupem do MŠ. 

     Úpravu zahrady jsme využili k enviromentálnímu vzdělávání, využili jsme i recyklovali 

zahradní odpadový materiál, jednak do záhonů, dále na hmatový chodník a také 
k vytvoření nového prostoru se sukulenty. 



     Po znovuotevření školek v plném rozsahu od 10. 05. 2021 přišly všechny děti. 

     A co se týká zápisu do MŠ? Nakonec se celkový počet nově přijatých dětí vyšplhal na 9. 
Většina z nich nastoupí od 1. 9.  

     Projektový den školáků v Meziříčí 

     V pondělí 24. 5. Se školáci vypravili do Meziříčí u Dražic. Projektový den jsme zahájili 
v místě bývalé cihelny na kraji obce. Seznámili jsme se v krátkosti s historií cihelny, kde se 
ale již přes 150 let cihly nevyrábí. Někteří žáci viděli poprvé živé křepelky a jejich vajíčka. 
Obdivovali jsme keř vinné révy, hnízdící kosici pod krovem a ukázali jsme si malé pulce 
v tůňce. Pak jsme se během cesty seznamovali s dřevinami (střemcha, třešeň, hloh, bříza, 
borovice, smrk, jasan, topol, osika, olše lepkavá, trnka, vrba, jabloň, dub ..) a bylinami 
(pampeliška, lomikámen, jahodník, maceška, violka, rozrazil, mochna, hluchavka bílá, 
kopřiva, jetel, pryskyřník, podbílek šupinatý, vikev). Dále na nás také čekal jediný známý 
pomník postavený na památku LESA (z roku 1800) a také 22 otázek na stezce vyznačené 
fáborky. Vytvořili jsme 5 družstev, která odpovídala na otázky. Na konci asi 1 km trasy 
nás čekala skautská základna, kde jsme posvačili a pak společně opékali špekáčky u 
velkého tábořiště. 

     Na závěr nás čekal lov vodních breberek do síťky a jejich určování. Zjistili jsme, že ve 
Vlásenickém potoce žije mnoho bezobratlých. A my objevili dva druhy chrostíků, larvy 
jepic a několik pijavek. Na závěr poděkování manželům Tůmovým, kteří pro nás připravili 
dřevo na ohniště, pruty na opékání, trasu a celé dopoledne nás provázeli svým výkladem. 

     Po květnovém projektovém dni pro školáky v nivě Vlásenického potoka se obdobný 
projektový den konal i pro starší ze školkových dětí. Náplní byl celodenní program na 
poznávání květin a dřevin, chování v přírodě, třídění odpadu, poznávání vodních 
bezobratlých, vysazení karase obecného do Vlásenického potoka a mnoho dalších aktivit. 
Opět to bylo Meziříčí u Dražic v údolí potoka. 

     Další projektový den se konal v muzeu Semenec v Týně nad Vltavou. 24. 6. jsme 

všichni vyrazili ze školy i školky autobusem. Školčata plnila celodopolední program. 
Putování za pokladem skřítka Semínka, program školáků byl zaměřen na život v pravěku 
– výroba amuletů, rozdělávání ohně, léčivé rostliny, jeskynní malby, přežití v pravěku a 
mnoho dalšího. 

     A samotný závěr roku jsme si 29. 6. zpestřili v Země ráji v Kovářově, opět jsme jeli 
všichni ze školy i školky. Další aktivity v červnu byly : 2. 6. třídní schůzky online (ZŠ). 15. 6. 

fotografování ve škole i školce. Vyhodnocení projektu cvičení Se Sokolem – Se Sokolem 

do života – svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky (MŠ). Vyhodnocení projektu 
s rodičí – Rádi čteme (MŠ). Pravidelné preventivní screeningové vyšetření (MŠ). 25. 6. 

pasování na školáky. 28. 6. – schůzka s rodiči budoucích školáků. Středeční kroužek 
doučování pro školáky z 3. – 5. ročníku. 



     Vzdělávání a aktivity pracovníků: 

     Specifické poruchy dětí v předškolním věku. Školení hygienického minima, ZŠ a MŠ 
Bernartice (návštěva vedení školy a výuky) ZŠ a MŠ Praktická Tábor – kontrolní vyšetření 
žáků školy ZŠ Stádlec. 

     V červenci a srpnu došlo k plánované rekonstrukci, kdy kompletní úpravou prošla třída 
v přízemí základní školy. Bylo zde položeno nové lino a třída byla vymalována. Objednána 
byla i školní sestava nábytku (skříně a poličky), která vzhledem k delším dodacím lhůtám 
dorazí až v druhé polovině září. Obnovou prošla i stará školní katedra. 

     V umývárně dětí v MŠ byla dokončena rekonstrukce dětských WC. 1. 9. byl zahájen 
nový školní rok. Ve škole jsme přivítali 20 žáků (z toho 5 prvňáčků). Do MŠ je pro tento 

školní rok přihlášeno 26 dětí. 

     Personální obsazení zůstává v podstatě stejné. Pouze ve školce bude místo dvou 
asistentek pedagoga pouze asistentka jedna. Druhá pracovnice bude ve školním roce 
2021/22 na pozici školního asistenta (hrazeno z Evropských sociálních fondů) a dále bude 
jako vychovatelka v ranní družině. Ve škole zůstává jedna asistentka pedagoga (sdílená 
pro dva žáky). Provoz v MŠ bude probíhat za zvýšených hygienických opatření – vstup 

rodičů s rouškami na nezbytně nutnou dobu. Provoz školky zůstává stejný (6-16 hodin). 

Ve škole se jedná o stejná opatření pro rodiče. Výuka probíhá bez roušek. Provoz školní 
družiny (6 až 8 +12:15 až 16 hodin). Testování na Covid 19 se týká žáků školy – celkem 3x 

počátkem září. Dětí v MŠ se testování ani roušky netýkají. 

      Protože pracovníci MŠ a ZŠ jsou očkováni proti Covidu 19, testovat se nemusí, 
absolvovali všichni ve dnech 30. (případně 31. srpna) antigenní test. Chtěli jsme si býti 
jisti, že nás Covid nepřelstil.  

ZŠ – pro srovnání! 

     Pro tento školní rok máme ve škole celkem 20 dětí ve všech pěti ročnících. Například 
školní rok 2011/2012 zahajovalo ve škole 5 dětí ve třech ročnících. To, že se podařilo 
školu v obci udržet a to, že už několik let nedotujeme z rozpočtu obce platy, nám 
umožňuje do školy více investovat a modernizovat. Svoji velkou zásluhu na této 
potěšující skutečnosti má pan ředitel Mgr. Vladimír Doležal a celý jeho tým. Na 
stádleckou školu jsem velice hrdý. 

                                                               Starosta pan Ing. Milan Kelich 

     Měsíc září byl ve znamení prvňáčků, je to čistě klučičí ročník. Počátkem školního roku 
nás čekalo povinné testování žáků celkem ve třech termínech. Vše s negativním 
výsledkem. Ve školce nastoupilo větší množství nováčků a tak září bylo klasicky o zvykání, 
a občas i o slzičkách. 



     Činnost kroužků – jako první se rozběhl Kroužek ručních prací pod vedením asistentky 
pedagoga Kamily Kotoučkové. Zájem byl veliký. Druhý kroužek byl pojmenován 
Všeználek, předpokládalo se, že jeho činnost bude zaměřena na všestranný rozvoj 
v různých oblastech. Začali jsme tématikou rybaření, historií, důležitými pojmy se 

zaměřením na plavanou. Prvá schůzka pod vedením ředitele školy proběhla 24. 9. 2021 a 
po krátkém úvodu ve třídě jsme využili hezkého počasí a vyrazili na Petrovský rybních u 

Jednoty. Tam se nám podařilo ulovit několik karasů stříbřitých. Oba kroužky jsou pro 
zájemce zdarma. Říjen byl ve znamení školních kroužků – Kroužek ručních prací se po 

počátečním náporu dívek ustálil na skutečných zájemkyních o ruční práce. Rybářský 
kroužek se po úvodní lekci věnované plavané a lovu na rybníku zaměřil na rybolovnou 
techniku a také na lov přívlačí na umělé nástrahy. Od října se také rozběhl kroužek 
doučování. Na tento vyčlenilo prostředky ministerstvo školství. V ranních hodinách (7:30-

8:00) se pod vedením asistentky pedagoga K. Kotoučkové jeho činnost zaměří na slabší 
stránky některých žáků – čtení, násobilka. 

     V polovině října jsme uskutečnili z Evropského sociálního fondu dva projektové dny 
v Husitském muzeu (jeden pro žáky 3.-5. ročníku, druhý pro ty mladší). Ti starší se 
seznámili s husitstvím. Obě skupiny si prošly podzemím a seznámily se s jeho významem 
a historií. Kromě kroužků se páťačky Terezka a Markétka připravovaly na vítání občánků. 
Ve škole jsme se zaměřili na přednes básní, a tak snad po třech týdnech pilování dopadlo 
vše dobře. 

     Ve školce se v druhé polovině října objevila zvýšená nemocnost dětí. Přestože je to 
problém v celé republice a nemoci dýchacích cest udeřily v nebývalém rozsahu, je 

pravda, že i do naší školky se vrací často nedoléčené děti (22. 10. byla školka bez dětí). 
V čase sílící další vlny coronaviru, kdy se malé děti prakticky vůbec netestují, hrozí přenos 
do dalších rodin i na personál školy. Ani my očkovaní nejsme imunní. V pátek 9. 10. 

zavítal do MŠ sokolník a představil školčatům a školákům několik sov. 

     A co dalšího? Ve školce se konalo setkání s rodiči a dětmi na školkové zahradě a při 
opékání špekáčků byl prostor i na neformální povídání. I letos děti z MŠ ochutnaly 

jablečný mošt z našich jablíček zpracované  v místní moštárně. A v samotném závěru 
měsíce navštívila školčata obecní úřad, kde je přivítal pan starosta. 

     Kromě setkání s rodiči se v areálu zahrady podařilo ještě v říjnu zrealizovat výměnu 
plachty pískoviště, která musela být vyrobena na zakázku. Ve fázi dalších úprav zahrady 
je i dosazení ovocných stromků. Ke stávající hrušni a dvěma jabloním (Matčino a Kalvil 
červený) jsme pořídili další dvě staré odrůdy jabloní (Čistecké lahůdkové, Míšeňské 
české) a jednu slivoň Wagenhaimova. S výběrem nám pomohl Ing. Zdeněk Buzek 
z Tábora, který se na naši zahradu přijel podívat. Kromě rad s výběrem nových stromů, 
pochválil řez stávajících stromů (pan Ing. Petr Fuka), které bezpečně poznal a doporučil 
obě jabloně zachovat. Zkušený pomolog, který se věnuje starým odrůdám, ocenil 
především náš Kalvil červený, odrůdu, jejíž původ sahá až do středověku. Poděkování za 



vyhloubení jam pro nové stromky patří panu Včelákovi a starším školákům děkujeme za 
dokončení výsadby. 

     Měsíc listopad byl v ZŠ a MŠ bez větších obtíží. Děti se již většinou zotavily z viróz a ve 
škole ani školce nebyla velká absence. Bohužel jsme s obavami sledovali nastupující vlnu 
Covidu a současně absolutní zmatek v řešení testování ve školách. Rodičům dětí v MŠ a 
školákům jsme proto nabídli mimořádné testování v době, kdy epidemie evidentně sílila. 
Většina školáků a mnoho školčat bylo se souhlasem rodičů otestováno. I když se u 
zaměstnanců, ani u dětí infekce neprokázala, jsme rádi, že jsme se mohli ujistit o situaci u 

nás. Další, již povinné testování, nás čekalo 22. a 29. listopadu. 

     V listopadu se mnoho akcí nekonalo, všechny aktivity s dobíhajících šablon již byly 
splněny a tak zbývaly jen realizovat povinné návštěvy našimi pedagogy. Ředitel školy 
absolvoval už v červnu ZŠ Bernartice, vychovatelka v listopadu na ZŠ Zborovská v Táboře. 

     Dále v tomto měsíci pokračovala v základní škole činnost všech 3 kroužku (rybářského, 
ručních prací a doučování). Ve školce se děti opět podívaly do minizoo pana Bártů. Dále 
se plánuje vánoční besídka školčat (opět bez účasti rodičů). Těm pošleme jako minule 

odkaz na natočené video. Zároveň děkujeme všem rodičům, kteří se materiálně podíleli 
na zlepšování prostředí MŠ. 

     V průběhu podzimních měsíců se díky mamince a babičce Rozárky Topolové rozrostla 
školková přírodní zahrada o nové keře a stromky – kdoulovec dřín, mišpule, růže 
svraskalá, motýlové keře, rybíz bílý a rakytníky. 

     A nyní několik informací o úpravách a rekonstrukcích. Menší změnou je výměna 
osvětlení v šatně školy. Led svítidla jsou mnohem lepší, výkonnější i spolehlivější. Nově 
natřené je i školní zábradlí. Větší výdaj se týkal školní kuchyně. Hygienické požadavky na 
likvidaci zbytku potravin nás donutili vybrat jedinou, ekonomiky únosnou variantu, a to 
bylo pořízení kompostéru. Ten je umístěn v kuchyni s připojením na elektřinu a odpad a 
s pomocí mikroorganismů vytváří organické hnojivo. 

     Zásadní rekonstrukcí však prošla o letních prázdninách třída základní školy v přízemí: 
nové lino, vymalování a především krásný nový nábytek, který však dorazil až v říjnu. Za 
pár týdnů budou vánoce a do školy a školky proniká slavnostní nálada a očekávání. Jaký 
asi bude rok 2022? 

 

     

 

 

 



VDI – DITA – divize KOVO Stádlec 

     Družstvo DITA je dlouholetým partnerem všem, kteří požádají o spolupráci ve smyslu 
zákona č. 435/2004 Sb. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců znevýhodněných, 
formou náhradního plnění. 

     Nabídka služeb: práškové lakování, povrchové úpravy práškovými barvami, 
umožňujeme nejen proti korozní ochranu kovových výrobků, ale i odstínové barevné 
ladění designu. 

     Řezání laserem: užívá se k přesnému řezání a vyřezávání kovů a jiných materiálů. 

     Ohýbání plechů: ohýbání plechu a plechových dílů na CNC hydraulickém ohraňovacím 
lise. 

     Zámečnická výroba: máme zkušenosti s produkcí širokého spektra dílů, přes reklamní 
stojany, plechové rozvaděčové skříně, nábytkové rámy a kování, včetně součástek pro 
automobilový průmysl. 

     V současné době je kapacita provozovny plně vytížena zakázkovou výrobou. V místní 
provozovně pracuje 26 zaměstnanců převážně z okolí Stádlece. 

 

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 2021 v ZOČVS pobočném spolku ve Stádleci včelařilo 23 členů, kteří 
obhospodařovali 151 včelstev. 

     Bylo vyprodukováno 1272 kg medu, vykoupeno bylo 93 kg vosku, matek vypěstováno 
12 ks. Úhyn včelstev 32. K plochám byl přesunut 1 vůz. 

     Členská základna  i letos rozhodla o společném léčení.  Na jaře byla provedena 
fumigace Varidolem, v létě pak léčení Gabonem, 3x vykuřování a zimní léčení  opět 
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. – rok 2021 

Jednatel: pan Ing. Pavel Rampír  

Ekonomický ředitel: pan Ing. Ivo Melíšek  

Obchodní ředitel: pan Ing. Jan Miesbauer  

     Od 03. 03. 2021 došlo ke změně sídla společnosti: Na hřebenech 2 1718/8 Nusle, 140 00 
Praha 4. 

     Stav zaměstnanců k 31. 12. 2021 – 37 osob. 

     Firma Bauer Technics s.r.o. se po mnoha letech úspěšného působení na trzích, a to 
především východní Evropy (Rusko, Ukrajina, Bělorusko) musela stejně i jako jiné subjekty 
působící v této oblasti vypořádat se skutečností, že díky politické situaci, již nemůže na 
těchto trzích dále působit. Bylo tedy nezbytné připomenout se opět českým a slovenským 
chovatelům, potravinářům a dalším firmám v navazujících odvětvích a přesvědčit je o 
výhodnosti spolupráce s naší firmou. V posledních letech je firma úspěšná především 
v oblasti staveb pro skot, ať se jedná o odchovny jalovic, býků nebo telat. Firma Bauer je 

stále významným a spolehlivým zaměstnavatelem v oblasti stádlecka a opařanska.      

  

Zemědělské družstvo Opařany 

Předseda – pan Bc. Vlastimil Procházka 

     Jako každým rokem, se museli i letos naši zemědělci vyrovnávat s výkyvy počasí. Po 
dlouhé době jsme všichni zažili zimu se sněhem a předčasně se radovali, že alespoň 
z části bude vykryt srážkový deficit. Předčasně proto, že v konečné fázi byly srážky v roce 

2021 nižší než v roce 2020, přičemž rozložení srážek do jednotlivých měsíců nebylo 
zrovna zemědělsky příznivé. Zima byla dlouhá a příroda se opozdila proti posledním 
několik rokům o celý měsíc. Duben byl chladný a téměř beze srážek. Květen byl naopak 

mokrý a nezvykle studený, kdy během nejstudenějšího týdne uprostřed května spadlo 
80mm srážek. Zatím co se obiloviny s počasím vypořádaly a prospívaly, s kukuřicí bylo 
zaděláno na problém už v samém začátku. Pokud se vůbec dalo vjet do polí, selo se do 
příliš studené půdy. Na části ploch muselo být přehodnoceno osivo, které lze použít 
v termínu až pozdějším, neboť 30% výměry bylo možné zasít až v poslední květnové 
dekádě. 

     Zatímco v roce 2020 jsme obdivovali historicky nejlepší řepky, v roce 2021 tomu bylo 

přesně naopak. Už na podzim porosty špatně vzcházely a špatně i přezimovaly. Suchý 
duben pak dílo zkázy dokončil, když na řadě míst rostliny úplně zmizely, protože je 



zlikvidovali škůdci. Hodně se zaorávalo, takže jsme sklízeli historicky nejnižší výměru 
řepky. Je to prostě tak, že každý rok je jiný a svým způsobem specifický. 

     Přehled o sklizni a průměrných hektarových výnosech:  

 

Plodina:                   Sklizeno v ha:                      Sklizeň v t.:                      Výnos v t/ha: 

Pšenice                       720                                      3 381                                   4,70 

Tritikale                      278                                         997                                   3,59 

Oves                           757                                      3 123                                    4,12 

Kukuřice na zrno        138                                          559                                   4,05 

Řepka                         185                                          263                                   1,42 

     Prodej mléka v roce 2021 znovu překročil hranici 3 mil.  litrů při průměrné realizaci 9,25 Kč 
za 1 litr. 

     Zásadně se našich zemědělců dotkla krize ve výrobě vepřového masa. Klesající trend 
výkupních cen z minulého roku pokračoval i v roce 2021, kdy cena klesla až na 
nepochopitelných 24 Kč za 1 Kg živé váhy prasete, přičemž nejvyšší výkupní cena 
nepřekročila 29 Kč. 

     Za těchto podmínek se stal chov prasat neudržitelným. Stále se rozvírající cenové nůžky 
mezi narůstajícími cenami vstupu a klesající výkupní cenou, donutili zemědělce nebrat ohled 
na chovatelské úspěchy a s velkým sebezapřením přistoupit na postupnou likvidaci chovu 
prasat. Stav totálního chaosu cen a nárůst inflací, zemědělce utvrdili, že rozhodnutí o zrušení 
výroby vepřového masa bylo jediné možné a správné, učiněné na poslední chvíli tak, aby 
dávalo smysl a ušetřilo majetek členů. 

     Hospodářský výsledek za rok 2021 v součtu obou firem je sice sotva poloviční než 
v předchozím roce, ovšem z pohledu výše uvedených neočekávatelných vlivů lze zcela určitě 
považovat za úspěch. 

     Podle slov pana předsedy představenstva Bc. Procházky „že s minulosti se můžeme poučit, 
ale neznámou budoucností musíme projít“. Takže jak dál? Ústřední myšlenka je jednoduchá. 
Přizpůsobit se daným podmínkám, tak abychom minimalizovali negativní dopady 
podnikatelského prostředí při současném uchování udržitelnosti zemědělské půdy pro další 
generace. 

    Budoucí zemědělská politika nahrává ekologickým zemědělcům. Naši družstevníci mají tak 
náskok v založení dceřiné společnosti pro ekologické hospodaření – toto byl krok správným 
směrem. Bude se tedy rozšiřovat ekologické zemědělství. 



     Půda v ekologickém režimu obhospodařovaná dceřinou společností se v příštím roce 
navýší z 894 ha na 1 405 ha, přičemž poprvé přejde do ekologického režimu i orná půda o 
výměře 1958 ha. Také, aby byla dodržena potřebná intenzita 0,3 VDJ na hektar, budou 

v ekologii chována zvířata v různých kategoriích skotu. Snad bude přijata myšlenka, že 
v ekologickém zemědělství neexistují plevele, ale doprovodné rostliny, přičemž se učíme tyto 
doprovodné rostliny likvidovat a ekologicky potlačovat do takového množství, aby 
nezpůsobovali významné ekologické ztráty. 

     Ustoupíme od pěstování řepky. Ne proto, že je společensky profanovaná a nepřijatelná, 
což je jí přisuzováno neprávem, ale pro její rizikovost. 

     Pokud v našich podmínkách nechceme podporovat nadměrné použití umělých hnojiv a 
chemických přípravků na ochranu rostlin, stává se ještě rizikovější. Budou se pěstovat 
plodiny za účelem zlepšování půdy, aby byl nahrazen výpadek organických hnojiv ze 
zrušeného chovu prasat. 

     V našem okolí se bude pokračovat v šetrném pěstování kukuřice metodou strip-till, která 
pro laické oko v jarních měsících působí až kontroverzně. Její půdoochranný účinek proti 
erozi jsme vyzkoušeli a víme, že funguje. Dojde tak k částečnému utlumení zemědělské 
produkce, ale nastavené podmínky nás tlačí jít právě touto cestou. 

     Jsme ale připraveni utlumený proces znovu nastartovat a je téměř jisté, že jednou k tomu 

dojde. 

     Představenstvo družstva – představenstvo na svých zasedáních pravidelně projednává 
jednotlivé výroby, ekonomické záležitosti, investování a financování v družstvu i dceřiné 
společnosti. Dle potřeby projednává a schvaluje vnitropodniková pravidla a dále pak 
požadavky a změny v držení družstevních podílů. V letošním roce vzalo představenstvo pět 
přechodů družstevních podílů na základě dědických rozhodnutí. Všichni dědicové účast 
v družstvu neodmítli, vstoupili do členských práv a povinností zůstavitelů a stali se tak členy 
družstva. Dále představenstvo rozhodlo o devíti žádostech o převod družstevního podílu, 

přičemž všechny tyto žádosti byly schváleny a převody se uskutečnily. Za rok 2021 došlo ke 
snížení počtu členů družstva na 461. 

     Na říjnovém zasedání se představenstvo zabývalo výplatou nájemného (pachtovného) 
z pozemků v souvislosti z výší finančního plnění dle ujednání ve smlouvách. Představenstvo 
rozhodlo o vyšším finančním plnění dle ujednání ve smlouvách nad nárokovou část dle 
jednotlivých smluv jako bonus za dlouhodobý nájemný vztah. Navýšení nájemného bylo 
vyplaceno s meziročním nárůstem 100 Kč na 1 ha oproti roku 2020. 

     Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2021 je účetní zisk z hospodářské činnosti 

družstva ve výši 9 298 169,81 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2021 činí 
7 598 509,81 Kč. Účetní uzávěrka byla ověřena auditorskou společností MAKO TAX s.r.o. 01 
Strakonice,, odpovědný auditor Ing. Jiří Pavel. Výrok auditora je bez výhrad. 

 

 



Zahrádkáři  2021 

     Tento rok jsme zahájili výměnou ložisek motoru drtiče. Stále se tam dostává voda při mytí 
zařízení, nebo šťáva z ovoce při drcení. Nevíme. Za posledních 6 let jsme motor opravovali 
4x. A nevydržel ani zakoupený – zcela nový. Také jsme vyrobili tvarově jinou násypku, kterou 
přichází jablka do drtiče. Původní byla čtvercová, se šikmými stěnami. Tato nová je kruhová. 
Měla by zabránit vzpříčení jablek v rozích a ucpávání, což se často stávalo. Všechno je 
z drahého nerezu. Změnili jsme i uložení celého drtiče. Teď má sklon 17° a nemůže tam 
zůstávat stát voda. Snad to pomůže. 

     Největší zásluhu na těchto změnách má náš člen – Antonín Fuka. Díky. Rozhodli jsme se 
také předělat celý hydraulický systém lisu. Měla by se velice výrazně snížit hlučnost a vibrace 
při lisování. To jistě ocení budoucí uživatelé bytu nad moštárnou. První kroky jsme již učinili. 

     V moštárně jsme letos zpracovali 10 646 kg jablek a přivezlo je 124 zákazníků. Tradičně 
nejvíce Stádlec (26) a Bechyně (16). Celkem k nám zavítaly z 35 měst a obcí. 

     Možnost vypůjčit si zdarma plastovou konev (30 nebo 50 litrů) na přepravu moštu využilo 
31 zákazníků. V provozu byla moštárna 7 sobot a na obsluze se podílelo 8 členů ZO. 

                                                                                         Jan Štěpka 

 

SDH Stádlec, Křída, Slavňovice a Staré Sedlo 

     V sobotu 17. 04. 2021 pořádali sedlečtí hasiči brigádu v třešňové aleji. Vyčistili polovinu 
aleje od keřů a suchých stromů. Díky tomu tak vzniklo místo pro nové stromky. 

     Stále platí to, pokud by chtěl někdo věnovat stromek třešně do místní aleje, ať se obrátí 
na místní hasiče. Naposledy věnoval třešeň pan Antonín Kohout a za to děkujeme. 

     Poslední srpnovou sobotu uspořádalo SDH tradiční rybářské závody. Soutěže se zúčastnilo 
19 dětských a 10 dospělých rybářů. 10 dětským soutěžícím se podařilo ulovit alespoň 1 rybu. 
Největším úlovkem byl jeseter 57 cm, který byl zároveň i nejdelší ulovenou rybou. Všichni 
účastníci si odnesli hodnotné ceny, které jim doplní jejich rybářské vybavení na příští rok. 

     Hard enduro Křída 2021 – dne 25. 09. proběhl v okolí Křídy závod pro všechny milovníky 
enduro sportu. Závod byl i pro motorky MX. Trať byla velmi pěkně upravená a zároveň velmi 
náročná. 

     Mnozí závodníci závod vzdali pro prvních kolech. Pro děti, aby se nenudili, byl připraven 
dětský závod na louce dělený pro několik věkových kategorií. Radost z vítězství byla u všech 
vítězů veliká, zkrátka nepřišel nikdo. Pro všechny jezdce byla připravena krásná socha 
závodníka. Příjezd do depa byl umožněn všem den před závodem a občerstvení bylo 
zajištěno celý víkend. Závod by nebyl upořádán bez pomoci dobrovolníků, kteří mají rádi 



motosport a velkou pomocí, na kterou nesmíme zapomenout, jsou sponzoři. Všem patří 
velké díky. Ke skutečně vydařené akci přispělo i krásné podzimní počasí. 

     Divadelní představení ve Křídě: 

     Křidští hasiči zahráli své první divadelní představení. Hra se jmenovala „O statečném 
chasníčkovi“ a napsal ji pan Pavel Klasna a velkou pomocí mu byl pan Martin Roth, který celé 
hře věnoval také veliké úsilí a hru zajistil po zvukové a světelné stránce. Akce to byla 
vydařená, jen počasí nám nepřálo. Po odehrání pohádky a sklizení kulis přišel vydatný déšť a 
akci předčasně ukončil, přestože bylo zajištěné občerstvení a hudba k sousedskému posezení 
po představení. Věříme, že to nebylo naše poslední vystoupení a rádi po domluvě, zahrajeme 
pohádku i jinde než na naší domovské půdě. 

      Sázení stromků: 

     V neděli 24. 10. Proběhlo v třešňové aleji ve Starém Sedle již tradiční sázení stromků. 
Tento rok se nám podařilo vysadit celkem 6 třešní, které nám věnovali: Antonín Mareš, Milan 

Kelich, Alena Kršková, Milena Vrchotová, Eva Švadlenová a František Švadlena. Tímto všem 
moc děkujeme a příští rok chceme ve výsadbě opět pokračovat. 

                                                                     Za SDH Staré Sedlo Marek Švadlena    

      K Vánocům patří již 10 vánoční výlov Slavňovického rybníka, který se konal ve čtvrtek 23. 
12. 2021 na návsi ve Slavňovicích.  

 

Myslivecký spolek vlastníků Stádlec 

     Dne 12. 06. 2021 se členové MSV Stádlec po dlouhé době z důvodu vládních nařízení sešli 
na společné akci, kterou byly střelby na brokové střelnici v Olší. Zde se členové MS za 
krásného počasí zdokonalovali ve střelbě a procvičili si základy bezpečné manipulace 
s loveckou zbraní. Po střelbách následovalo posezení s občerstvením a vyhlášení nejlepších 
střelců: 1. Tomáš Veverka, 2. Stanislav Kratochvíl ml., 3. Milan Veverka ml. 

     Lesní zkoušky ohařů: 

     Myslivecký spolek vlastníků Stádlec pořádal dne 03. 07. 2021 lesní zkoušky ohařů. Jednalo 
se o zkoušky lovecké upotřebitelnosti, kdy pes musí přinášet lišku, zajíce, bažanta, musí 
vyhledat zvěř v lesním porostu a dohledat postřelenou nebo jinak poraněnou spárkatou zvěř 
po barvě. 

     Okresní myslivecký spolek Tábor pověřil náš spolek pořádáním těchto zkoušek poté, co 
jsme se úspěšně zhostili pořádáním zkoušek v loňském roce. Myslivci pozvali všechny 
příznivce lovecké kynologie. Sraz a zahájení bylo v 8 hodin ve Slavňovicích na návsi, kde bylo 
v místním společenském domě zajištěno občerstvení po celý den. 



     Disciplíny probíhali v lesním porostu k.ú. Slavňovice (Čihadla, Dobrášky, Velišov) a k.ú. 
Staré Sedlo (U Dubu, Noviny). Myslivci poprosili občany, aby v případném pohybu v těchto 
lokalitách respektovali pokyny pořadatelů, aby nebyl narušen zdárný průběh zkoušek. 

     Na zkoušky se dostavilo celkem 10 ohařů, z nichž uspělo jen 5, což ukazuje na vysokou 
náročnost těchto zkoušek. Vrchní rozhodčí pan Stanislav Brožek na závěr při vyhlášení 
výsledků poděkoval pořádajícímu spolku Stádlec za přípravu, dobrou organizaci a výbornou 
kuchyni pod taktovkou členky spolku paní Šárky Kratochvílové. 

     V konečném hodnocení obsadil 1. Místo Výmarský ohař krátkosrstý Merlin z údolí 
Vltavínů, 246 bodů, vůdce Milan Maroušek z Bechyně, 2. Místo Německý ohař krátkosrstý 
Gera z Jasánků, 240 bodů, vůdce Luboš Kříž z Bechyně, 3. Místo Německý ohař krátkosrstý 
Gira z Jasánků, 240 bodů, vůdce Roman Buchcar ze Stádlece. 

 

DC Lokomotiva Stádlec rok 2021 

      Kapitánem je i nadále pan Pavel Kosobud. I rok 2021 byl pro šipkaře, stejně jako pro 

všechny ostatní poznamenán pandemií Covid 19. Nekonal se ples, masopust, nemohlo se 
organizovat ani velikonoční odpoledne pro děti, ligové šipky se až do podzimu nehrály. 

     Prodloužená sezóna 09/20 – 04/22 měla dlouhou pauzu a začalo se opět až v září. Jedinou 
akcí, kterou mohli šipkaři pořádat byl v prosinci konkrétně 18. 12. 2021 šipkový turnaj pro 
amatéry i profesionály. Sezóna není ukončena, pořadí ve druhé lize skupiny C neznáme. 
Sestava: Kosobud Pavel, Kyrian Petr, Pavlát Zdeněk, Ryba Luboš, Kyrián Lubomír, 
Černohorský Pavel, Pokorný Jiří, Vávra Antonín. 

 

TJ Sokol Stádlec 2021 

     Z důvodu nouzového stavu byla jarní část soutěží a turnajů značně omezena. Soutěž 
2021/22 OFS Tábor se naplno rozjela až na podzim. Základní část soutěže zakončili starší žáci 
na posledním místě, starší přípravka obsadila druhé místo a jarní část si zahraje ve skupině o 
medailové pozice. Mladší přípravka obsadila ve skupině třetí místo. Tým mužů skončil na 
posledním místě a v jarní části bude bojovat o záchranu. Mužský tým se potýkal s velkým 
počtem zraněných hráčů. 

     Za rok 2021 se děti Sokola Stádlec zúčastnily fotbalového soustředění v kempu UK Praha 

Albeř u Nové Bystřice. Zde starší žáci a starší přípravka odehráli přípravné utkání s místními 
týmy, kdy zápasy vyhráli. TJ Sokol Stádlec uspořádal v létě 2021 domácí turnaj pro mladší a 
starší přípravku. Starší přípravka obsadila čtvrté místo a mladší třetí místo. Dále se mladší 
přípravka společně s přípravkou ze Sudoměřic u Tábora zúčastnila turnaje v Chýnově, kde 
obsadila deváté místo z 12 týmů. Turnaje se zúčastnily týmy, jako je například Slavia Praha, 



Benešov a Písek. Pro děti byla zakoupena sada teplákových souprav (trika a kalhoty). Bylo 
zakoupeno 10 míčů velikosti 5. Poslední víkend v červenci proběhl domácí turnaj „Memoriál 
bývalých členů TJ Sokola Stádlec“, kdy domácí tým zvítězil. Následující víkend proběhl turnaj 
„Memoriál Josefa Vakoče“ v Opařanech. Stádlecký tým zde obsadil třetí příšku. Opět byly 
získány dotace od Jihočeského kraje v programu: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže 
a od Sportovní agentury v programu „Můj klub 2021“. Finační podporu poskytly městys 
Stádlec, obec Řepeč a Opařany. Finanční prostředky byly použity na fotbalové soustředění, 
nákup dresů, fotbalových pomůcek a pronájmu tělocvičny. V měsíci září proběhlo další 3 
denní fotbalové soustředění v kempu UK Praha v Horním Poříčí. Zde odehrála zápas mladší 
přípravka, který prohrála. 

     V červnu proběhla valná hromada TJ Sokol Stádlec. Ze své funkce předsedy klubu 
odstoupil pan Jiří Samec, který svoji funkci zastával více jak 15 let. Dále z výboru klubu 
vystoupili pan Miroslav Majer st. A Miroslav Hořejší st. Za jejich dlouholetou práci v klubu 

děkujeme a velice si jí vážíme. Do 9 členného výboru byli zvoleni: 

Předseda: Jan Kodad 

Jednatel: Vítězslav Kouba 

Pokladník: Pavel Matyš 

Členové výboru: Miroslav Hořejší, Jiří Samec, Pavel Kovařík, Tomáš Pražma, Ladislav Petrák, 
Miloslav Jírovec. 

 

Napsali nám: 

     Pálení čarodějnic. 

     V loňském roce se nám tato tradice nepovedla uskutečnit, a proto jsme si tuto příležitost 
na začátku rozvolňování nenechali utéct. Byla to po dlouhé době jedna z akcí, kde jsme mohli 
vidět své sousedy a známé, které jsme přes dodržování rozestupů a nošení roušek skoro půl 
roku neviděli. Jsem rád, že zastupitelstvo tuto akci posvětilo a tímto všem aktérům děkuji. 
Dokonce i malé občerstvení se podařilo uskutečnit a to nejen díky tomu celé akci vévodila 
příjemná nálada.  

     Snad se nám podařila zažehnout při pálení čarodějnic i jiskřička naděje na lepší časy. 
Volnočasových aktivit je v této nelehké době poskromnu a tak možnost setkávání je třeba 
využít. Patří vám velké dík, bez vás, kteří se účastnili, by to nešlo a nemělo smysl. Těším se na 
další setkání při dalších aktivitách.  

                                                                 Jiří Süsmilich 

 



     Pomoc Moravě. 

     Kadeřnictví Stádlec Kateřina Papoušková oznámila, že po dobu 14 dnů bude všem 
zákazníkům poskytnuta sleva 30 Kč u pánského střihu a 50 Kč u dámských služeb ve prospěch 
dárcovské SMS na pomoc lidem postiženým tornádem na Moravě. Akce byla dobrovolná a 
zákazníci si dárcovskou SMS pošlou dle svého uvážení. Všem, kdo využili částky na pomoc 
Moravě paní Papoušková poděkovala, a těm kdo ne, tak vzkázala, ať alespoň drží pěsti. Lidé 
by si měli pomáhat. 

      

     I v letošním roce náš spoluobčan pan Jaroslav Anděl ve třetím ročníků traktoriády 11. 09. 
2021 v Ratajích získal první místo v couvání vlekem a károu. Blahopřejeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



   

 

 

 


