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sta šsko

Stachy, Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov,
Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Spokojené prožití velikonočních svátků přeje OÚ Stachy

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
ČTENÁŘI STAŠSKA,
každý rok schvaluje zastupitelstvo obce rozpočet na příští rok. Rozpočet visí řádně
na úřední desce a je zároveň
možné se k němu při veřejném zasedání zastupitelstva
vyjadřovat a pokládat otázky.
Je možné, že je to pro někoho „nudné“ čtení, přitom se
jedná o docela zásadní dokument v životě každé obce.
Proto jsme se ve ﬁ nančním
výboru dohodli, že bychom
Vám zásadní položky našeho obecního rozpočtu na rok
2019 popsali a vysvětlili „normální“ řečí.
Každý rozpočet má stranu příjmovou a výdajovou.
Na straně příjmů počítáme
s částkou okolo 38 mil. Kč.
Cca. 16,2 mil. Kč tvoří daňové příjmy (fyzické a právnické
osoby, DPH, daň z nemovitostí). Dalšími příjmy jsou
poplatky: 1,2 mil. (svoz komunálního odpadu, tříděný
odpad apod.), 800 tis. Kč (lázeňský a rekreační, ubytovací
kapacity), 155 tis. ostatní poplatky (ze psů, hazard, loterie, užívání veř. prostranství).
Další velkou část příjmové
části tvoří přidělené dotace
ve výši 14,5 mil. Kč (v tomto
případě hlavně na ČOV a kanalizaci). Počítá se také s nahodilou těžbou dřeva (1 mil.
Kč), příjmem za pitnou vodu
(2 mil. Kč), pronájmy – byty,
nebyty, pozemky, pohřebnictví (1,5 mil. Kč). Toto jsou
v kostce a stručnosti příjmy
naší obce, které byly v době
schvalování rozpočtu (prosinci 2018) známy.
K zásadním výdajům patří
24 mil. Kč (ČOV a kanalizace),
7,4 mil. Kč (pitná voda), 3,7
mil. (činnost místní správy),
3,3 mil. Kč (škola), 3,1 mil. Kč
(komunální služby), 2 mil. Kč
(sběr a odvoz komunálních
odpadů), 1,3 mil. Kč (zastupitelstvo obce), 1,1 mil. Kč (komunikace), 850 tis. Kč (nový
územní plán), 540 tis. Kč (bytové hospodářství), 500 tis. Kč
(požární ochrana dobrovol-

VÁŽENÍ ČTENÁŘI
Velikonoce se nazývají svátky jara, i když letos jsou poněkud
později. Dole v nížinách již dávno všechno kvete, a také u nás
je jaro v plném proudu. Snad jen na hřebenech naší krásné Šumavy najdeme ještě zbytky sněhu. Jaro je probouzením života,
tedy znamením radosti a naděje. Stejně tak i Velikonoce. Židé
tyto svátky slavili jako připomínku na osvobození z egyptského otroctví. Ve Starém zákoně to jsou krásné příběhy. Historicky bychom možná mohli mít nějaké připomínky, ale pro
lidi té doby a prostředí nabyla důležitá historická přesnost, ale
příběh. Je to mimořádný projev ochrany a zásahu boha, kterému říkali Hospodin. To On jejich předky zachránil a dovedl do té země a díky tomu jsou zde a mají možnost a zároveň
i povinnost o svoji zemi pečovat, chránit ji a nezapomenout na
vděčnost Bohu. Během dlouhé cesty z Egypta, která trvala 40
let, dostali jako zákon Desatero, které se stálo základním pravidlem jednání. V páté knize Mojžíšově /30, 11-20/ můžeme
mimo jiné číst: „Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro
tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený. Vždyť to slovo je ti velmi
blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys ho dodržoval. Hleď,
předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes
přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho
cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení,
pak budeš žít… vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo…“ Ježíš Kristus přišel, aby nám všem ukázal, jak podle tohoto zákona žít a jednat. I On slavil se svými učedníky židovské
Velikonoce. Při této slavnostní večeři, kdy se zabíjel a jedl velikonoční beránek, vzal džbán s vodou a umyvadlo a umyl svým
učedníkům nohy. To byl projev vrcholné úcty a lásky k bližnímu, symbolické gesto. A to dal svým učedníkům jako svou závěť a příkaz: „Stejně jednejte i vy!“ Vždyť smyslem a naplněním
všech přikázání a celého zákona je láska k Bohu a k bližnímu.
Pro křesťana jsou Velikonoce vždy velkou výzvou, jak bude žít
a následovat Krista. Ale stejně tak se musíme rozhodnout my
všichni. Letos si připomínáme 30 let od znovunabytí demokracie v naší zemi. Jak chceme prožívat svoji svobodu a podle
jakých pravidel a zákonů se budeme řídit. Vidíme, že jenom ty
vnější zákony nestačí. V srdci člověka je uložen zákon o konání
dobra, jenomže někdy je zastrčen hodně hluboko pod nánosem
sobectví, lenosti, konzumu a mnohých jiných neřestí. Nechme
v sobě opět oživit tu touhu po lásce, dobru a kráse. Vždyť jaro
a Velikonoce jsou toho znamením.
Mgr. Jaromír Stehlík, katolický kněz

JARO
Když divoké kočky bloudí v ořeší a první sněženky nás potěší, když
petrklíčem odemkne se k večeru obloha pro ptáky, co táhnou k severu, když zajíčci ukrývají vajíčka pro každého človíčka velcí i malí vědí
uprostřed těch krás JARO zas přišlo mezi nás.
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ná), 450 tis. Kč (péče o vzhled
a veřejnou zeleň a pěstební
činnost), 300 tis. Kč (provoz
a opravy stávajícího veřejného
osvětlení), 300 tis. Kč (kultura), 300 tis. Kč (knihovna), 265
tis. Kč (tělovýchovná činnost),
255 tis. Kč (nebytové hospodářství), 110 tis. Kč (příspěvek
Farní charitě Vimperk 100 tis.
Kč + Hospici Prachatice 10 tis.
Kč). To jsou zásadní výdaje,
které v součtu s těmi dalšími činí dohromady cca. 52
mil. Kč. Z porovnání příjmů
a výdajů je patrné, že rozpočet
je schodkový. Schodek je kryt
úvěrem. (Z důvodu akce výstavby nové ČOV a kanalizace
a zároveň budování nového
vodovodu).
Nyní pár informací k některým výdajům a akcím,
které jsou či nejsou zahrnuty
ve výše uvedených částkách.
V roce 2018 vstoupila v platnost směrnice o GDPR (ochrana osobních údajů) a to přináší
nový náklad obci ve výši 350
tis. Kč. Dalším výdajem je v letošním roce cca. 400 tis. Kč
(sankce ministerstvu vnitra).
Podobná částka bude hrazena
i v následujících několika letech. 500 tis. Kč oprava části
střechy na budově ZŠ, 300 tis.
Kč zpevnění cesty Stachy sever k novým domům, 200 tis.
Kč rozšíření veřejného osvětlení ze Stach do Jaroškova, 100
tis. Kč oprava sociálních zařízení ve zdravotním středisku,
100 tis. Kč výměna vodoměrů.
Začne probíhat akce Snížení
energetické náročnosti budovy bývalého kina. Dále je v plánu opravit chodníky a cesty
na hřbitově, vylepšit prostor
stání na nádoby na třídění odpad u hřbitova. Probíhá také
příprava na zřízení sběrného
místa nebezpečného odpadu u hřiště. Dále jsou podané
žádosti na přestavbu kina na
víceúčelové zařízení, na chodníky v centrální části obce
až ke zdravotnímu středisku
a na vytvoření informačního
bodu v parku. Zároveň obec

připraví a na vlastní náklady
zařídí veškeré administrativní
záležitosti vedoucí k připojení
občanů na novou kanalizaci
a ČOV (zejména Michalov,
Jaroškov). Věříme, že to bude
velká pomoc a mnoho občanů
se nově připojí. Obec také již
obdržela dotaci, která částečně přispívá na zateplení budovy kina. Prozatím se ale čeká,
jak dopadne výše uvedená do-

tace na vnitřní rekonstrukci.
Vše by mělo být známo v měsíci červnu.
Z výše uvedených čísel také
vyplývá dlouhodobý problém
a to v odpadovém hospodářství, neboť na něj obec již nyní
doplácí 800 tis. Kč z rozpočtu
a to je pro obec naší velikosti hodně. Proto se mj. i touto
problematikou budeme v následujících měsících zabývat

a rovnou zde píšeme, že je
potřeba celkově problematiku
odpadů zefektivnit (ne však
zdražovat poplatky pro občany nebo podnikatele).
Rozpočet obce je velmi složitou záležitostí a není možné
jej dopodrobna na několika
řádcích plně vysvětlit, nicméně věříme, že alespoň některé
věci by mohly být po přečtení
tohoto příspěvku trochu jas-

nější. Všechny, které to opravdu zajímá, a chtěli by rozpočet
na příští rok připomínkovat,
zveme již nyní na prosinec
letošního roku, kdy bude zastupitelstvo projednávat rozpočet na rok 2020. Všechna
zasedání zastupitelstva jsou
veřejná a tak všechny zveme!!!
Za ﬁnanční výbor
Mgr. Pavel Vališ, DiS.,
předseda

PANU UČITELI – „Zemřel pan učitel Mareš“
Věta, která mě jednoho čtvrtečního rána probrala z klasické ranní nálady. Do té doby
jsem se těšil, až bude odpoledne a budu moct jít domů užít si
čas s rodinou. Od té chvíle už
jsem ale myslel jen na čas, který jsem strávil se svým panem
učitelem. Je to možná zvláštní,
ale pan učitel Mareš pro mě navždy bude jednou z nejsilnějších vzpomínek z mládí. Tohle
píšu proto, abych se vám, kteří
jste ho neznali, pokusil vysvětlit proč. Vy, kteří jste ho znali,
asi vysvětlovat nepotřebujete,
třeba jen sami zavzpomínáte.
Když mi bylo šest, dostal
jsem v hudebce, kam jsem chodil hrát na harmoniku, nového
učitele. Místo rozesmáté a upovídané paní ředitelky Bončkové
jsem se nově hlásil v zastrčené
učebně pod schody u pana Mareše. Vzpomínám si, jak jsem
byl jako maličký kluk nervózní
z toho, že od teď budu chodit
k tomu přísně vypadajícímu pánovi. Nechci lhát, nepamatuju si
to úplně přesně, ale myslím, že
už během první hodiny se moje
obavy zcela rozplynuly.
Hodiny s panem učitelem Marešem měly svůj řád a nechyběla
v nich přísnost. Když viděl, že
jsem doma přes týden hraní šidil, nebál se mi to důrazně říct.
Vedl mě k pravidelnému tréninku, vysvětloval mi, že jsem jako
fotbalista, který, když nebude
trénovat, nemůže pomýšlet na
budoucí kariéru. A postupně mě
naučil pečlivosti v přípravě na
jeho hodiny, hnalo mě i to, aby
měl radost, co jsem za ten týden
zvládl. Aby čubrněl.
Postupně jsem čím dál víc
chápal, že to není přísný pan

učitel, ale především fajn inspirativní člověk. Vyprávěl mi
o svém dětství, jak ho otec cepoval ve hře na několik nástrojů, jak hrával v kapele a orchestru… Jak jsem rostl, stávaly se
naše hodiny víc předáváním
životních zkušeností. Mluvili
jsme spolu o svých rodinách,
o škole, o plánech do budoucna. Postupně se náš rozvrh
ustálil tak, že jsem na hodiny
chodil v pátek pozdě odpoledne a bylo to pro mě (a snad i pro
něj) příjemné zakončení týdne.
A když jsme po hodině už po
tmě oba odcházeli z hudebky
a venku byla klasická šumavská plískavice, neváhal a hodil
mě svým citroenem domů.
Samozřejmě na něj mám
i hudební vzpomínky. Jak mi
před každými prázdninami do
not přepisoval aktuální rádiové
hity, abych měl i v létě motivaci tahat harmoniku. Jak mě
později naučil svůj jedinečný
několikataktový úvod k lidovkám, díky kterému jsem si
připadal jako harmonikářský
mág. Nebo jak mě jako malého,
když jsem byl často dlouhodobě nemocný, navštěvoval doma
a dával mi lekce přímo u mě
v pokoji.
V osmnácti jsem hudebku po
dlouhých letech opustil a rozloučil jsem se i se „svým“ panem učitelem Marešem. Akordeon byl fajn, ale právě tohle
rozloučení mě na tom konci
mrzelo nejvíc. Dokonce jsem
přemýšlel, že bych využil nabídky, která z hudebky přišla,
a ještě další rok bych pokračoval nad rámec klasických dvou
stupňů. Nezvažoval jsem to
ovšem z lásky k hudbě, bavilo

by mě trávit další čas s panem
učitelem. Nakonec ale v hlavě
teenagera převážila chuť mít
víc volného času a nechal jsem
hudebku za sebou.
Ne ale pana učitele Mareše.
Každé Vánoce jsme si zavolali,
popřáli šťastné Svátky a hodně
štěstí do nového roku. Vždycky říkal, že jsem jediný z jeho
žáků, kdo si na něj vzpomene.
Já mu ale pokaždé odpověděl,
a upřímně tomu věřím, že na
něj vzpomínalo mnoho dalších lidí. Jen nedostatek času
v dnešní svižné době jim neumožnil se zastavit a popovídat
si se starým panem učitelem.
Zval jsem ho s jeho paní na
svou svatbu, s omluvou ale
nabídku nepřijali, protože ve
stejný den se ženil jejich vnuk.
Bral jsem to jako další znamení osudu, že s tímhle člověkem
jsem nějak provázaný. Teprve
před rokem jsem poprvé využil
jeho pozvání a podíval jsem se
k němu domů, do Kašperských
hor. Pořád to byl ten vitální
a bystrý chlapík, který vedle
mě sedával v hudebce a kontroloval, jestli jsem přes týden
cvičil. Jsem rád, že jsem blíž
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poznal jeho manželku a představil mu tu svoji. Bylo to pro
mě důležité. Vždycky budu
vděčný, že jsem tuhle návštěvu,
kterou jsme si navzájem dlouho
slibovali, stihl včas.
Harmonika dnes většinu času
zapadává v koutě prachem,
když ji ale občas vezmu do
ruky, vždycky si vzpomenu na
vysokého pána, s přísným obličejem, který se ale uměl srdečně zasmát, pochválit a rozdat životní moudro. Určitě jsou lidé,
kteří by měli větší právo na něj
vzpomínat a dělit se o to s vámi,
formálně to pro mě byl přeci jen
můj učitel z hudebky. Pro mě
ale i po letech v hudebce zůstal
něčím víc, vnímal jsem ho jako
pevný bod mého světa, který tu
někde je, i když s ním už mluvím jen jednou za rok.
Teď už není, ale v mnoha
lidech bude žít dál. Nejen ve
svých dětech a vnoučatech, ale
i v desítkách a stovkách dětí,
které během své kariéry ovlivnil a které na něj nikdy nezapomenou.
Díky, pane učiteli! Mějte se
tam fajn…
Lukáš Pečeně

POZVÁNKA

PEPE'S PUB STACHY

Vážení přátelé
srdečně Vás zveme na slavnostní požehnání

OTEVÍRÁME PRO VÁS V MĚSÍCI
KVĚTNU NOVÉ BISTRO
KDE BUDEME NABÍZET

NOVĚ ZRESTAUROVANÉHO KŘÍŽE
v pátek 10. 5. 2019 v 16.00 hod.
na původním hrobě Jakuba Jana Ryby
ve Starém Rožmitále
Následovat bude tento program:
Prohlídka rožmitálského muzea s přednáškou
Mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého
Uctění památky Jakuba Jana Ryby
u současného hrobu
Koncert v kostele Povýšení sv. kříže – Starý Rožmitál

BURGRY • PIZZY • TORTILY
STEAKY
A RŮZNÉ DRUHY SALÁTŮ
Najdete nás vedle obecní knihovny
Stachy 79
Těšíme se na vaši návštěvu

Závěr akce – večeře a odjezd domů
Možnost dopravy autobusem z autobusových nádraží.
Ve 13.00 hod. Zdíkov, 13.15 hod. Stachy, 13.30 hod. Vacov.
Nebo po vlastní ose.
300,-Kč/osoba – jízdné
Závazné přihlášky přijímají: 602307401
Josef Sova, Bláhov 225 Stachy

OD 3. DUBNA 2019 BUDE
PRAVIDELNĚ KAŽDOU
STŘEDU VŽDY OD 18,00 DO
21,00 HODIN OTEVŘENA PRO
VEŘEJNOST KAVÁRNA V CENTRU
VZDĚLÁVÁNÍ STAVOPLAST KL
STACHY.

U pĜíležitosti oslav osvobození
jihozápadních ýech americkou armádou
KLUB 3.ARMÁDY PLZEĕ
spoleþnČ se spĜátelenými kluby vojenské historie
tradiþnČ navštíví Obec Stachy
dne 2. kvČtna 2019
s pĜedpokládaným pĜíjezdem v 16,10 hodin.
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OSMDESÁT LET OD POSTAVENÍ HLAVNÍ BUDOVY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V letošním roce si v naší
obci připomínáme výročí
osmdesát let od postavení
hlavní budovy základní školy.
Toto výročí bylo důstojným
způsobem připomenuto při
dnu otevřených dveří. V tomto duchu se nesl i školní ples.
Byl též vydán almanach, ve
kterém byla stručně popsána
historie školství ve Stachách
od jeho počátku. Ve svém
příspěvku bych chtěl více přiblížit historii výstavby hlavní
budovy školy. Vycházím ze
zápisů ve školní kronice z let
1929–1956, která je uložena
v OA v Prachaticích a byla
v nedávné době digitalizována a je tedy zpřístupněna široké veřejnosti. Cesta k postavení této školní budovy nebyla
lehká, o čemž svědčí zápisy
v kronice.
První zmínka o stavbě školy je z roku 1931. V kronice se
píše:
„Dne 1. února 1931 konala
se ve Staších veřejná schůze,
na které promluvil poslanec
Vojta Beneš o významu měšťanských škol.
Na této schůzi byla přijata rezoluce, v níž poukázáno
bylo na nedostatečné umístění měšťanské školy a žádána
bezodkladná stavba nové školní budovy. Rezoluce rozeslána
byla na poslanecké a senátorské kluby, ministerstvu školství
a veřejných prací, předsednictvům poslanecké sněmovny
a senátu, prezidiu ministerské
rady.“
Nedostatečným umístěním
měšťanské školy se v tomto
zápise rozumí to, že třídy byly
rozmístěny po různých budovách a to jak ve Stachách, tak
i například v Jirkalově.
Ministerstvo školství žádalo výnosem ze dne 4. prosince
1930 podání návrhu na zajištění staveniště pro novostavbu školy. Zajištění tohoto úkolu bylo provedeno následovně:
„Ředitelství školy doporučilo obecnímu zastupitelstvu,
aby v zájmu urychlení staveb-

ní akce nabídlo ministerstvu
obecní pozemek mezi farní zahradou a kostelem. O věci bylo
jednáno na schůzi obecního
zastupitelstva, kde jednomyslně schváleno, aby uvedený
pozemek věnován byl zdarma
pro stavbu měšťanské školy.“
18. srpna 1931 bylo prohlédnuto nabízené místo
a všemi zúčastněnými bylo
prohlášeno za zcela vyhovující jak umístěním, tak i velikostí. Této prohlídky se zúčastnili zástupci ministerstva
veřejných prací, ministerstva školství, vrchní komisař
okresního úřadu, inspektor
menšinových škol ze Sušice,
vrchní technický komisař. Za
obec Stachy to byli Jan Klíma, Jan Střeleček a Jindřich
Potužník, za školní výbor Jan
Hejlek, dále pak farář František Čech.
Místo bylo tedy určeno, ale
se stavbou se započalo o mnoho let později. Svědčí o tom
další zápisy v kronice. Teprve
v červnu 1935 byla stavbou
školy pověřena Ústřední matice školská. 3. července 1935
Ministerstvo školství a národní osvěty v Praze oznámilo inspektorátu menšinových
národních škol v Sušici, že
při meziministerské poradě
3. června 1935 byl pro stavbu
měšťanské školy ve Staších
stanoven následující stavební
program: 5 učeben, 3 kabinety, 1 kreslírna, 1 tělocvična, 1
dílna, 1 kuchyně a byt. Stejné
ministerstvo objednalo u Rudolfa Hadravy, truhláře ve
Staších, nábytek pro školu,

a to 20 lavic dvousedadlových
a 2 skříně v ceně 5 070 korun.
V prosinci 1935 dala
Ústřední matice školská
v Praze vypracovat plán školní budovy ing. Hlaváčkovi ve
Střešovicích. Na 25. ledna
1936 bylo svoláno místní šetření a komisionální jednání.
Zdálo by se, že stavbě školy již nestojí nic v cestě. Opak
byl však pravdou. Ne všem lidem se líbilo vybrané místo.
Svůj nesouhlas vyjádřil nejdůrazněji hudební skladatel
Karel Weis v dopise, který byl
adresován ministru veřejných
prací a který byl uveřejněn
začátkem roku 1936 v mnoha novinách. Zde je jeho plné
znění:
„V starobylé obci Staších
bývalého Královského hvozdu
na Šumavě, kde působím již
14 let jako národopisec a kde
poměry dobře znám má být
právě milionovým nákladem
státním vystavěna budova
měšťanské školy na místě pro
takovou stavbu nešťastně
zvoleném a naprosto nezpůsobilém. Obracím se na Vás,
pane ministře, s prosbou,
abyste v poslední chvíli zabránil osudné chybě, která se
tu má stát a kterou nebude
moci odčinit ani za dvě stě let.
Staveniště je vklíněno přímo
mezi kostel a faru, je neveliké,
na svahu, a při tom je stísněno ještě tím, že podél kostela
musí zůstat zachována cesta
a u farské zahrady a z fary do
kostela musí býti ponechány
stezky. Podle stísněnosti místa dopadl také stavební plán:
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nohavice sotva deset metrů
zšíři vyhnána do nepřiměřené
výšky, táhnoucí se svahem nahoru k Jirkalovské cestě a zde
do levé strany vybíhající v křídlo. Staviteli, jenž plán dělal,
nedávám vinu. Při stísněnosti
místa nemohl si jinak pomoci, Dlužno si však předložiti
otázku: Bylo těchto chyb třeba? Nebylo tu vyhnutí? Jistěže bylo. Ale stachovští dali
toto místo státu před pěti lety
v naději, že se stavbou bude
započato ihned. Ale dali je
s bolestí. Museli je dát, poněvadž stachovská obec je chudá
a nesehnala by potřebných 30
tisíc na zakoupení vhodného
stavebního pozemku, jakých
je tu jinak dost. S krvácejícím
srdcem dali svůj nejkrásnější
koutek, poslední kus pozemku, který jim z celého majetku
zbyl; s plným vědomím, že pro
stavbu se nehodí a že nejmalebnější část obce bude tím
zničena. Vzácný pane ministře! Prosím Vás snažně a uctivě, dejte tento případ rychle
znovu prozkoumat, než bude
pozdě. Myslím si, když už stát
obětuje milion na stavbu, není
snad ani možno, aby kvůli
třiceti tisícům dal vzniknouti
budově nehezké, docela pochybné, na místě nevhodném.“
Jiného názoru však byly občané. Na jejich žádost byla na
27. února 1936 svolána schůze
obecní rady, která se shodla
na tomto usnesení:
„Dopis pana hudebního
skladatele Karla Weise bylo
by rádo občanstvo uvítalo ještě před rokem, nyní však po-

suzuje jej jako úsilí o zmaření
díla, jež je výsledkem 15 roků
trvajícího úsilí.
Povolení ke stavbě budovy
pro státní měšťanskou školu
ve Staších bylo již Ústřední
maticí školskou v Praze uděleno, a proto žádáme, aby se
stavebními pracemi bylo bez
odkladu započato, a to podle
schváleného stavebního plánu
a na staveništi, jež obec pro
stavbu věnovala.
Žádáme o to s vědomím, že
budova sama, jakož i úprava
pozemku kolem budovy, jsou
řešeny velmi účelně, takže
okrášlí doposud neužitečný
a pro veřejnost nepotřebný
kus pozemku. Poznamenáváme také, že stavba nebude ani
kostelem, ani farní budovou
nikterak stíněna a celkovému
vzhledu místa velmi poslouží.
Po neodkladné stavbě volá
hlavně nynější bídné umístění měšťanské školy, což pan
skladatel za svého čtrnáctiletého pobytu ve Staších zajisté
seznal. V přeplněných a houbou zamořených místnostech
je ohroženo zdraví dvou set
dětí. Dvě pobočky bylo již nutno umístiti v sousední osadě
Jirkalov, a nedojde-li letos ke
stavbě, budou jednotlivé učebny roztroušeny po celé obci.“
V této části usnesení je velmi dobře vystiženo jaké poměry byly v této době v materiálním zabezpečení výuky
dětí. Dále je zde uvedeno, že
dopisem jsou rodiče dětí po-

bouřeny a obávají se toho, že
dalším odkladem nebo dokonce zmařením stavby přijdou také o možnost výdělku v době nezaměstnanosti.
V usnesení bylo pak žádáno,
aby na dopis skladatele Karla
Weise nebyl brán v zřetel a se
stavbou bylo co nejdříve započato.
Usnesení bylo podepsáno
členy obecní rady a zástupci místních spolků a politických organizací. Zasláno
bylo ministerstvům školství
a národní osvěty a veřejných
prací, ústřednímu výboru N.
J. P., Ústřední matici školské
a všem poslaneckým klubům.
Na základě usnesení z 8.
března 1936 byla vyslána delegace ve složení Jan Voldřich,
Jan Klíma a Jindřich potužník, aby u příslušných úřadů
v Praze obhájila původní plán
stavby školy.
Z pověření ministerstva veřejných prací bylo na 10. dubna
1936 okresním úřadem v Sušici
svoláno komisionální jednání,
které mělo rozhodnout o vhodnosti dalších nabízených parcel.
Při tomto jednání bylo zjištěno, že tyto parcely jsou méně
vhodné než původní mezi farskou zahradou a kostelem. Dále
se komise dohodla na tom, že
zastavění vybraného pozemku
bude projektováno podél cesty
Stachy – Jirkalov a to jednopatrovou budovou trojtraktového
půdorysného řešení a tělocvičnou, jež bude projektována

v kolmém křídle k hlavní budově. Komise byla toho názoru, že
se stavbou se bude moci začít
ještě v roce 1936. Bylo tomu
však jinak, protože dne 5. října
1936 přišlo rozhodnutí z ministerstva veřejných věcí, ve kterém byl určen termín zahájení
stavby jaro 1937.
Avšak ani tento termín nebyl dodržen. Teprve 28. dubna
1937 oznámila Ústřední matice školská v Praze, že vypisuje veřejnou soutěž na stavbu
měšťanské školy ve Staších.
Zájemci o provedení stavby
se mohli hlásit v období od 3.
do 29. května 1937. Bylo též
určeno, že se stavbou se musí
začít ihned po zadání a musí
být provedena „na klíč“ do
30. listopadu 1937. Ale teprve
v srpnu toho roku meziministerská porada rozhodla, aby
stavba nové školní budovy
byla zadána staviteli Frankovi ze Strakonic, který přišel
z nejlevnější nabídkou.
O zahájení stavby školy se
v kronice píše:
„Dne 1. září 1937započato
bylo se stavbou školy. Základy je
nutno pro písčitou půdu kopati
v šíři přes 1 metr a do hloubky
místy až 3 metry. Stavební plán
upravil podle připomínek státního stavebního úřadu stavitel
Frank ze Strakonic.“
Další zápis v kronice týkající se stavby školy je až z 31.
srpna 1938:
„Do konce měsíce srpna pokročily stavební práce tak da6

leko, že za příznivého počasí
bude moci býti budova úplně
dostavěna do konce měsíce října 1938.“
Zda byl tento předpoklad
splněn, nebo nebyl, se v kronice nepíše. Nejsou zde žádné
záznamy o tom, kdy byla nová
budova školy předána uživateli. Jisté je jen to, že žáci se do
školy stěhovali až následující
rok, o čemž svědčí následující
zápis:
„Dne 6. března 1939 přestěhovala se škola do nové školní budovy, a sice do přízemí
a 1. patra budovy, mezitím co
dokončovaly se ještě stavební práce v suterénu, oplocení
školního pozemku a chodník
před školní budovou.
\Škola byla vybavena novým
nábytkem, který zakoupilo ministerstvo školství u ﬁrmy Rudolf Hadrava ve Staších, dále
nábytkem z bývalých státních
škol v území postoupenému
Německu a nábytkem v dřívějších letech zakoupeným.“
Toto stěhování bylo v době
pro náš národ velmi nešťastné. Začala válka a škola byla
využívána německými vojáky
a na jejím konci i americkými
vojáky, kteří osvobodili Stachy 6. května. To se samozřejmě projevilo na stavu školní
budovy.
V zápise ze školního roku
1945/1946 se píše:
„Během prázdnin byly ve
škole provedeny nutné opravy
nábytku, vymalovány chodby,
provedeny nátěry oken a dveří, opravena střecha při vchodu do budovy, betonové desky
nahrazeny novými, rozbité
okenní tabule zaskleny a škola
opatřena opět nápisem a státním znakem. Celkový náklad
oprav bude činit přes 50 000
Kč. Tím byly z větší části odčiněny škody způsobené v době
okupace německými vojáky
a uprchlíky a po 5. V. 1945 ve
škole ubytovanými americkými vojáky.“
Od americké likvidační
mise dostala škola v roce 1947
náhradu za škody způsobené americkou armádou a za
její ubytování ve škole částku
v celkové výši 24 484,50 Kč.
Josef Mach

H I STO R I E
O VÝZNAMNÝCH STAŠSKÝCH RODÁCÍCH A NÁVŠTĚVNÍCÍCH
Paní učitelka
Marie KALINOVÁ

Vyslovení jejího jména vyvolá milou vzpomínku a vybaví se štíhlá brunetka s vlasy
sčesanými z čela do drdůlku
na zátylku.
Narodila se ve Stachách 29.
března 1898, v domě čp. 247.
Při křtu 30. března dostala 2
jména – Marie, Františka. Její
otec - Antonín Kalina – byl
učitel a působil na Obecné
škole ve Zdíkovci. Na Šumavu ho osud zavál z Humpolce, kde se narodil roku 1863
do rodiny obuvníka. V roce
1895 se oženil se stachovskou
rodačkou Františkou Foltýnovou, dcerou Václava Foltýna,
místního tesaře. Její matka
byla Antonie, rozená Kramlová, ze Stachů čp. 64 („U Zemanů“). Manželé Antonín
a Františka Kalinovi spolu začali stavět ve Stachách dům.
V roce 1896 se jim narodil
syn Václav Antonín. Při stavbě domu nešťastnou náhodou
přišel o život otec rodiny, pan
učitel Kalina. Bylo mu 34 let.
Za 4 měsíce po jeho smrti se
narodila dcera Marie, budoucí paní učitelka. Starost o rodinu ležela na bedrech mladé vdovy. Pomocí prarodičů
byl domek dostavěn (čp. 287
v ulici ke hřbitovu). Základní
vzdělání děti získaly ve stachovské škole. Těžký životní

úděl se podepsal na zdraví
jejich matky. Zemřela v roce
1917 ve věku 42 let. V té době
již nežili ani babička a děda
Foltýnovi. Václav a Marie se
stali úplnými sirotky.
Mladý Václav Kalina byl
v roce 1916 povolán do rakousko-uherské armády (další
jeho vojenskou dráhu zpracoval místní rodák pan plk.
MUDr. Zdeněk Voldřich,
DrSc.. Pan brigádní generál
Václav Kalina byl jmenován
čestným občanem naší obce
a na budově OÚ Stachy mu
byla odhalena pamětní deska.
Vraťme se k jeho sestře
Marii. Vystudovala Hospodářskou školu ve Volyni
a pracovala jako adjunkt na
velkostatku, vedla administrativu a pomáhala správci statku s organizací práce.
Utrpěla tam těžký úraz – kopl
ji kůň do obličeje. Po několika
zdařilých operacích se na své
původní působiště nevrátila.
Získala pedagogické vzdělání a na jaře roku 1939 byla
jmenována do funkce učitelky, později ředitelky nově
založené Mateřské školy ve
Stachách. Otevření mateřské
školy, byl na svou dobu pokrokový počin. Přispělo k tomu
i otevření dostavěné měšťanské školy (6.3.1939 – letos je to
již 80 let). Ve staré škole (dnes
ZUŠ) se v přízemí uvolnila
třída, do které byla mateřská

škola nastěhována. Potřebný
nábytek byl dovezen ze zrušené Mateřské školy v Babicích
(informace z kroniky stachovských škol).
Přesto, že osud pani Marii
Kalinové nakloněn nebyl, ona
sama byla vlídná žena, která
svoji energii a lásku vložila do
péče o své malé svěřence. Paní
učitelka za téměř 20 let v „mateřince“ do života nasměrovala několik generací stacháčků.
Ještě dnes, po mnoha letech,
pamětníci na ni vzpomínají
s úctou i láskou.
Válečná léta na samém
vzniku školky byla skromná,
vybavení bylo jednoduché;
topilo se v kamnech, nebyla
tekoucí voda, nebyla školní jídelna, jídlo, které si děti přinášelyse ohřívalo na kamnech.
Pomocnicí ve školce byla podle vzpomínek pamětníků
paní Kramlová, řečená „Edovka“. (Její manžel Eduard Kraml padl v první světové válce). Paní Edovka připravovala
dětem svačiny, ohřívala jídlo,
starala se o pořádek a čistotu.
K svačinkám děti dostávaly
ovoce ze zahrady paní učitelky, v zimě i domácí kyselé zelí,
které sama paní učitelka pro
ně na podzim nakládala, Dbala na to, aby děti měly dostatek
vitamínů. Propagovala zdravý
způsob života. Ve školce paní
učitelce s dětmi také pomáhala slečna Růžena Štádlerová,
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do doby než odešla studovat
pedagogickou školu (jedná
se o budoucí paní učitelku R.
Dolanskou, paní učitelka Kalinová jí byla celoživotní přítelkyní a velkým vzorem).
Paní učitelka Kalinová znala bylinky a maminkám dětí
poskytovala cenné rady, jak
u dětí předcházet nemocem.
Bylo-li třeba, přidala i sušené
bylinky. Pamatuji si, že připomínala: “před heřmánkem
smekni, před bezinkou klekni“.
Děti oslovovala výhradně
zdrobnělými křestními jmény. Respektovala každé děcko jako jedinečnou osobnost.
Když mezi dětmi došlo k nějaké šarvátce, mírně, trpělivě
a bez křiku vysvětlovala co je
správné, co není dobré a proč.
Ještě teď, po mnoha letech, si
bývalí žáčci cení toho, že byla
spravedlivá.
Ve školce se zpočátku po
obědě nespalo, ale polední
klid byl dodržován. Paní učitelka četla dětem pohádky,
nebo s nimi rozebírala zážitky
z dopolední procházky. Příroda byla její další velká láska.
Učila děti poznávat květiny,
broučky, stromy, ptáky. Na její
balkón se jich v zimě za potravou slétala celá hejna. Svým
vlastním příkladem vedla děti
k tomu, aby přírodu chránily
a neničily.
Paní učitelka „kouzlila“ –
napsal mi jeden z pamětníků.
Hraček bylo málo, z koleček byl
najednou automobil, z panenky princezna, z kašpárka král.
Z mnoha dalších vzpomínek
vybírám ještě jednu. Často se
stalo, že odpoledne se obloha
zatáhla a hrozilo zhoršení počasí. Paní učitelka byla zodpovědná. S obětavostí jí vlastní
doprovázela děti do jejich domovů, aby měla jistotu, že se
jim cestou nic špatného nestalo.
Mnohdy bouřku či liják musela
přečkat v některé rodině.
Marie Kalinová žila sama,
ale nebyla osamělá. Měla

mnoho přátel a o prázdninách se radovala z příjezdu
svých dvou synovců Jarosla-

Bez ohledu na výpůjční dobu
se čtenářům věnovala, dokud
přicházeli. V knihovně pracovala i po roce 1958, kdy odešla
do důchodu. Pracovala pak
více na své zahradě, pěstovala
květiny, zeleninu, byliny. Žila
skromně, ale zdravě. Když
už fyzická síla nestačila, vypomáhala jí na zahradě paní
Marie Stachová.
Bylo vždy potěšením paní
učitelku potkat a popovídat si
s ní. Byla milá a moudrá. Svůj život dožívala v Domově důchodců v Kůsově. Když onemocněla,
byla převezena do vimperské
nemocnice. Tam 8. ledna 1979
ve věku 81 let zemřela. Je pochována v rodinném hrobě na
hřbitově ve Zdíkovci.

va a Vladimíra - synů svého
bratra Václava. Dosud žijící
pan Vladimír na svoji tetu
i Stachy vzpomíná a poskytl mi i některé informace.
Když nebyla mezi dětičkami
ve školce, vykonávala funkci
knihovnice v obecní knihovně. Protože byl šestidenní pracovní týden, půjčovala knihy
v neděli. V padesátých letech
byla knihovna v jejím bytě,
později byla přestěhována do
domku po rodině Voldřichových, dnes na tom místě stojí prodejna Jednoty - COOP.
Své čtenáře znala a dokázala
každému doporučit knihu,
která by ho zaujala a přinesla
potěšení či ponaučení. Hleděla více na druhé než na sebe.

DVĚ STĚ LET

chalupy, chtělo Seppův majetek za vysokou cenu odkoupit, ale tomu stavení přirostlo k srdci a nedal si říci. Až
k stáru, když už byl sedřený
a unavený, konečně povolil,
stavení prodal a odstěhoval se
s rodinou do osady Jáchymov
(součást královácké rychty
ve Stachách), kde pak žil až
do své smrti. Byl však jako
vykořeněný starý strom. Nedokázal se sžít s novým prostředím, nerozuměl českým
kázáním ve stašském kostele.
Putovával proto ještě jako
starý muž každou neděli na
mše do Nicova, kam posílal do
školy i své děti, k tamějšímu
vyhlášenému kazateli páteru
Janu Jungbauerovi, který kázal
v jeho mateřštině-německy.
Zemřel ani ne sedmdesátiletý dne 19. ledna 1888. Byl
pohřben na stašském hřbito-

OD NAROZENÍ POSLEDNÍHO
ŠUMAVSKÉHO OBRA
Správně se jmenoval Josef Klostermann a narodil
se 16. ledna roku 1819 jako
prvorozený syn králováckého svobodného sedláka. Byl
vzdáleným příbuzným Karla
Klostermanna, který o něm
psal ve svém románu V ráji
šumavském.
Josef Klostermann se narodil na samotě Ranklov u Zlaté
Studny. Samota nesla zřejmě
název podle svého původního majitele a další držitelé
s chalupou dědili i jméno.
Tak se tedy Josefovi říkalo
Rankl-Sepp (česky v lidové mluvě asi jako Pepa nebo
Jouza z Ranklova či od Ran-

klů). Stavení na náhorní pláni
bylo obklopeno slatěmi a lesy
na rozlehlé Ranklově louce.
Po smrti otce tu Sepp jako
nejstarší a nejsilnější z deseti dětí hospodařil a staral se
o své nejbližší. Pomáhal, kde
bylo třeba a o nedělích se pravidelně vydával do vzdáleného nicovského kostela, aby se
účastnil bohoslužeb a přispěl
i hmotně na dobrý úmysl. Jinak byl Josef Klostermann
člověk spořivý a střídmý. Byl
vlídné povahy. Byl proslulý
svou nevšední silou, které
však nikdy nezneužil.
Město Kašperské Hory, jemuž náležely pozemky kolem

Většina mladších občanů
Stachů již neměla možnost
poznat tuto vzácnou ženu
s otevřeným srdcem, láskou
k lidem i k přírodě. Proto jsem
dnes o PANÍ UČITELCE napsala a tak částečně vůči ní
splatila dluh, nás Stacháků.
Svými vzpomínkami na
paní učitelku přispěli: p. J.
Beneš, Fr. Kortus, Jos. Krause,
Jar. Randák, V. Muller, a dále
paní L. Machová. A. Źižková
a. J. Vránková. Všem za spolupráci děkuji. Též děkuji paní
matrikářce L. Střelečkové
a panu H. Kramlovi z Červených Peček za pomoc v hledání v matrikách a paní L. Malíková za poskytnutí fotograﬁe.
Marie Puschmanová

vě vlevo od vchodu. Nynější
pomník před vchodem do
kostela je spíš památníkem.
Josef Mach

STAŠSKO-POSLEDNÍ ČESKÁ VÝSPA PROTEKTORÁTU
Autor: Voldřich J.
Tento článek je volným
přepisem přednášky stejného
názvu, přednesené dne 15.
března 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Staších. Jeho téma je, resp. bylo
platné v několika set letém
časovém údobí od osídlení
pohraničních částí Šumavy
v tzv. Sudetech až do odsunu
německého obyvatelstva v r.
1945-46. Připomenutí si his-

torických souvislostí tohoto
období je zvlášť významné
v souvislosti se smutným 80.
výročím vojenského obsazení
tehdejší okleštěné Česko-Slovenské republiky (tzv. druhé
republiky) německým vojskem 15. března 1939 a oﬁciálního vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava dne
16. března 1939.
Stašsko nebo také Stachovsko, představuje vlastní obec

Stachy, ale i řadu osad a samot
- Jirkalov, Jaroškov, Bláhov, Říhov, Kůsov, Zadov, Churáňov,
Michalov, Krousov, Vyšehrad,
Jáchymov, Chalupy, Šebestov, Kunratec, Úbislav a nově
i osadu Lesní Chalupy. Nejstarší písemné zmínky o obci
Stachy pocházejí z 2. poloviny
16. století (r. 1565, dle jiných
pramenů r. 1578).
Obec vznikla jako osada
kolem tehdejší sklárny, kte8

rou se má pravděpodobně
na mysli sklárna v Kůsově
(provozovaná v letech 16501890). Zřejmě později vznikla
sklárna Stará Huť (zvaná Voldřichova) na úbočí hory, nyní
zvané Popelná.
Od samotných počátků
osídlení v oblasti převažovalo české obyvatelstvo. Stašsko
tak bylo vklíněno do území
historicky osídleného německy mluvícím obyvatelstvem

a v uvedeném časovém úseku
představovalo i národnostní
hranici těchto dvou národností.
K vlastnímu tématu článku
si lze za cíl odpovědět na následující zásadní otázky:
Co jsou, resp. co byly Sudety a jak došlo k osídlení pohraničních území zemí České
koruny německy mluvícím
obyvatelstvem?
Co představuje označení
Královský hvozd, co byly a jak
vznikaly a fungovaly tzv. královácké rychty a proč královácká rychta Stachy byla, jako
jediná z osmi rychet, ryze
česká a proč byla územně
oddělena od ostatních sedmi
„německých“ rychet?
Jaké byly dobové souvislosti
soužití německého a českého
obyvatelstva tohoto území
a posléze důsledky vzniku
Protektorátu Čechy a Morava
na území Stašska?
K první otázce lze uvést,
že v první řadě a primárně
pojem Sudety je označení
pro geomorfologický útvar
(tedy pohoří), zahrnující lužické podhůří v Německu,
přes Lužické hory, Jizerské
hor y, Krkonoše, Orlické
hory až po Jeseníky a Moravskou bránu.
Pojem Sudety bylo poprvé
použito již někdy ve 2. století
(řeckým astronomem, matematikem a geografem Klaudiosem Ptolemaiosem) jako
„Sudéta óra“ v mapě střední
Evropy (i když tímto pojmem
byly na mapě označeny nejspíše Krušné Hory). Původ
jména by měl být keltský
a znamená Les kanců.
Pojmenování tohoto horstva Sudetami se pak začalo
používat v celé Evropě, i na
území dnešní České republiky. Například označení Sudety pro tyto hory je v Polsku
naprosto běžné. Jinak je tomu
však u nás vzhledem k historickým událostem dvacátého
století. Česko-německý problém v Sudetech výrazněji zazněl již v souvislosti se vznikem Československa v roce
1918. Při vyjednávání vzniku

Československé republiky
česká strana deklarovala, že
země České koruny se stanou
součástí Československa jako
celek a česko-německé vztahy
na území těchto zemí budou
řešeny jako vnitrostátní otázka.
Naopak Němci žijící na
území českých zemí požadovali jejich rozdělení podle etnického hlediska a připojení
území s německým osídlením
k tzv. Německému Rakousku,
resp. k Německu. Vývoj situace byl následující:
21. ledna 1918 se ve Vídni sešli němečtí poslanci
z českých zemí a požadovali
odtržení pohraničních území. Rakouská vláda vyšla požadavku vstříc,
21. října 1918 němečtí poslanci vídeňského Říšského
sněmu z českých zemí dopředu odmítli vznik samostatného Československa a oznámili úmysl české země rozdělit
a vzniklou německou část
připojit k tzv. Německému
Rakousku,
28. října 1918 česká strana vyhlásila Československo,
jehož součástí byly i oblasti
s německy mluvícím obyvatelstvem,
29. října 1918 Prozatímní
národní shromáždění Německého Rakouska vyhlásilo
provincii Deutschböhmen.
Téhož dne se od Československa odtrhla území severní Moravy a Slezka - Sudetenland, 3. listopadu 1918 se

k novému státnímu svazku
připojila provincie Deutschsüdmähren, později deklarovala svoji příslušnost k Německému Rakousku i čtvrtá
provincie Böhmerwaldgau.
Následně na to Němci vyhlásili tzv. Německé Rakousko. Jeho součástí měly být
i čtyři sudetoněmecké provincie, a to:
Deutschböhmen (Německé
Česko) na severozápadě a severu Čech se sídlem v Liberci,
Sudetenland (Sudetsko) zahrnující severovýchod Čech
a severozápad Moravy, včetně
bývalého Rakouského Slezska, s centrem v Opavě,
Deutschsüdmähren (Německá jižní Morava), zahrnující jih Moravy, s centrem ve
Znojmě. Představitelé tohoto celku deklarovali spojení
s Dolními Rakousy,
Böhmerwaldgau (Šumavská župa), zahrnující jihozápad, jih a jihovýchod Čech,
s centrem ve městě Krummau
(Český Krumlov). Představitelé tohoto celku deklarovali
spojení s Horními Rakousy.
V těchto oblastech formálně převzaly výkonnou moc
československé národní orgány revolučním aktem a německé z rukou císaře dne 31.
října 1918.
11. listopadu 1918, v den
vyhlášení republiky v Německu, Německé Rakousko
oznámilo do Berlína přání
připojit se k Německu,
12. listopadu 1918 Němec9

ké Rakousko vyhlásilo své připojení k Německu.
Česká reprezentace odmítla vzdát se pohraničních
území, protože nový československý stát bez pohraničí
českých zemí by nemohl ekonomicky, sociálně ani politicky existovat. Rozhodla se
proto pro vojenské obsazení
nárokovaného území.
Československo nemělo
k dispozici potřebné vojenské
jednotky a domácí představitelé žádali po Edvardu Benešovi, který dlel v Paříži, aby
zde zajistil vyslání alespoň
tří pluků francouzské armády. Nakonec obsazení provedly tři neúplné rekonstruované české pluky. Operace
tak ale byla zahájena až 29.
listopadu 1918, to obsazováním Mostu a pokračovalo až
do 22. 12. 1918.
K největším bojům došlo
při obsazování Mostu. Bojovalo se i u Opavy, nejrozsáhlejší bojové operace probíhaly
na jižní Moravě, kde se německé straně dostalo i částečné podpory z Rakouska
(díky společné hranici).
Na jihu Čech v provincii
Böhmerwaldgau došlo relativně k nejmenšímu počtu
bojů. V noci z 29. - 30. 11.
1918 byla přepadena setnina
v Horní Plané. Největší boj
proběhl 3. 12. v Kaplici, kde
pozice Volkswehru (německá
domobrana), byly hájené kulomety a byly prolomeny až pomocí českého dělostřelectva.

Téhož dne se bojovalo ještě
o železniční stanice v Omlenici a v Dolním Dvořišti-Rybníce. Ke střelbě mělo dojít
i v Kašperských horách. Dle
ověření v muzeu v Sušici sice
došlo k nepokojům, ke střelbě
však nedošlo. Ve Volarech zas
po několik dnů pobývala část
rakouských vojáků. Toto období věrně popisuje ve svých
dvou publikacích J. Hozman
(Šumava za převratu I a Šumava za převratu II), okolnosti
obsazování Volar zas Roman
Kozák ve své publikaci (Neznámá válka pod Boubínem).
Ostatní místa byla obsazena
víceméně pokojně. České jednotky obvykle přijely vlakem
na nádraží (nebo před ním
takticky vystoupily), obsadily přístupové cesty do centra,
radnici, úřad okresního hejtmana, a jejich velitel vyhlásil
příslušnost obce nebo okresu
k československému státu.
Místní německá domobrana
(Volkswehr) se zpravidla okamžitě rozešla a byla odzbrojena. Byla jmenována správní
komise, která nahradila do
konání voleb místní orgány,
jmenované ještě podle rakouského kuriálního systému (typ volebního systému,
v němž jsou voliči rozděleni
do několika skupin - kurií).
V komisích bylo zpravidla posíleno zastoupení místní české
menšiny, o kterou se československá správa opírala.
Přestože během obsazování
pohraničí došlo k větším bojům jen omezeně, jednalo se de
facto o malou občanskou válku národnostního charakteru
s cizí intervencí (Rakouska).
Vojenské operace a jejich plánování probíhalo zcela regulérním způsobem i za situace, kdy
v zázemí bylo na přelomu října
a listopadu 1918 minimum
řádného vojska i moderního
vojenského materiálu.
Někteří Němci vojenské
obsazení území Sudet Československem označovali jako
vyhlášení války s Německem.
K tomu bylo sice daleko, ale
ilustruje to chaotickou dobu
rozpadu Rakouska-Uherska
a vzniku nového československého státu.

Události měly další politické dozvuky:
Německá zemská vláda
v Liberci proti obsazení úze-

mí protestovala jako proti
nezákonné okupaci a přesunula se do Vídně, kde úřadovala až do uzavření mí10

rové smlouvy s Rakouskem
v září 1919.
Na 16. února 1919 vyhlásilo
Německé Rakousko volby do

svého parlamentu. Volby se
měly konat na celém území,
které si Německé Rakousko
nárokovalo, tedy i na velké
části Československa. Československo tyto volby na svém
území nepřipustilo.
Dne 4. března 1919 se ve
Vídni sešel nově zvolený německo-rakouský parlament.
Čeští Němci na tento den
svolali demonstrace za právo
na sebeurčení, spojené se všeobecnou stávkou. Během demonstrací došlo na řadě míst
ke střetům Němců s českými
vojenskými jednotkami. Vý-

sledkem střetů bylo několik
desítek mrtvých Němců (udává se 54 mrtvých a 84 zraněných, údajně mezi nimi i žen
a dětí) a dva zastřelení čeští
vojáci. Nejvíce mrtvých bylo
v Kadani.
Tyto oběti, coby „březnové
padlé“, Němci využívali nacionalisty k eskalaci konﬂiktů,
zejména v pohraničních oblastech, které se samy začaly
označovat jako Sudety. Nicméně toto označení Němců
v celém Československu až do
třicátých let nebylo v tomto
smyslu používáno.

V roce 1933 vzniklo v Němci osídleném pohraničí politické hnutí Sudetendeutsche
Heimatfront, jejímž zakladatelem byl Konrád Henlein
(původně bankovní úředník,
později učitel tělocviku v Aši).
V roce 1935 se toto hnutí přeměnilo na Sudetendeutsche
Partei (SdP). Po úspěchu SdP
v parlamentních volbách roku
1935 prudce vzrostl počet členů strany a její podpora u německého obyvatelstva.
Následující historické události jsou již dobře známy, od
událostí v r. 1938, přes mni-

Obě dvě akce velmi vydařily.
Den otevřených dveří nabídl zájemcům prohlídku všech
prostor školy. V chodbách byly
připraveny fotograﬁe pedagogického sboru od roku 1977,
seznamy absolventů od čtyřicátých let a fotograﬁe z různých
školních akcí napříč školní historií. Každý, kdo přišel, si tak
mohl zavzpomínat na svá žákovská léta.
V několika třídách probíhala ukázka pomůcek, které
v současné době používáme
při výuce. Jako příklad uvádím
didaktické pomůcky na výuku
matematiky Hejného metodou,
interaktivní učebnice a programy, dále také pomůcky pro žáky
se specifickými poruchami
učení. Na druhém stupni jste si

mohli vyzkoušet práci s roboty
postavenými ze stavebnice Lego
Mindstorm. Každý si mohl vyzkoušet, jak se roboti programují a jak pracují žáci v kroužcích zábavné logiky.
Největší zájem ale vzbuzovala nová učebna přírodních
věd. Byly zde připraveny ukázky

chovskou dohodu a odtržení
českého pohraničí , až po protektorát Čechy a Morava a následně až po poválečný odsun
Němců z českého území.
Pokračování v příštím vydání Stašska …
O autorovi:
Ing. Jan Voldřich, se narodil v osadě Lesní Chalupy,
původně náležející do obce
Masákova Lhota. Osada je
od r. 1963 součástí obce Stachy. Základní školu absolvoval v tehdejší jednotřídní
škole v Zadově, 6-8. ročník
ve Staších. Po vystudování
vysoké školy ekonomického
zaměření celoživotně pracovně působil v Českých Budějovicích. V mládí a až do
středního věku aktivně závodil na lyžích, nyní se nadále
věnuje rekreačnímu lyžování
a cyklistice. Má vřelý vztah
k Šumavě, k rodnému Stašsku
a k historii této oblasti.
Obr. 1 – Stachy, sklárna
v Kůsově, v provozu 15601890
Obr. 2 - Provincie Německého Rakouska v r. 1918
Obr. 3 - Mapa Česko-Slovenské republiky (X/1938-III/1939)
Obr. 4- Mapa Protektorátu Čechy a Morava (po 15. 3.
1939)

UŽ JÍ JE 80!
Na svůj věk ale nevypadá vůbec zle. Naopak, v posledních
letech díky faceliftu, liftingu,
několika menším zákrokům
a nakoupení mnoha moderních doplňků výrazně omládla.
Řeč není o starší dámě z naší
vesnice, ale o budově Základní
školy Stachy, která v průběhu let
prošla výměnou oken, má vcelku novou fasádu, nedávno zrekonstruovanou školní kuchyni,
nové šatny a poslední úpravou
byla kompletní rekonstrukce
učebny přírodních věd.
Začátkem roku tato dáma
oslavila významné jubileum
a společně s námi i Vámi oslavila 25. ledna 80. výročí od zahájení výuky. My jsme při této
příležitosti uspořádali Den otevřených dveří a 1. školní ples.
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různých pokusů s využitím nových pomůcek např. měření PH,
pozorování buněk digitálními
mikroskopy, měření vzdálenosti, rychlosti atd. Kdokoli, kdo do
učebny přišel, konstatoval, že by
se rád v takové třídě učil a klidně by znovu zasedl do školních
lavic.

Velice nás zájem o školu
těšil a obrovskou radost nám
udělali bývalí kolegové, kteří
si nenechali ujít možnost školu znovu navštívit a obohatili
celé odpoledne svými vzpo-

bavy. Od sedm hodin jsme
se znovu sešli na školním
plese. Hrála skvělá kapela,
v tombole se díky štědrosti
sponzorů vyhrávaly zajímavé ceny. Předtančení zajistili
nadšení country tanečníci
z Husince a půlnoční překvapení si vzali na starost zaměstnanci školy. Měli jsme tu

čest přivítat zde i vzácného
hosta. Bývalého ředitele školy pana Jiřího Kopačku. Jeho
účasti jak na Dnu otevřených
dveří, tak především na plese
si nesmírně vážíme. Společně
s ním jsme se všichni jsme se
skvěle bavili a popřáli té naší
“dámě” ještě dlouhá a spokojená léta.

Půvabnou pohádku táborského divadla Dokola „Dášeňka
čili život štěněte“ jsme shlédli
společně s dětmi z 1. - 3. třídy
ZŠ ve školní tělocvičně.
V únoru jsme si nadále užívali bohaté sněhové nadílky
a připravovali se na karneval
pořádaný obcí Stachy i na ten
náš ve školce. Zařádili jsme si
v převlecích, tančili, soutěžili
a těšili se na tradiční masopustní průvod maškar naší
obcí. Od pořadatelů této tradice jsme obdrželi hodnotný
dar, za který moc děkujeme
všem zúčastněným.
Nejstarší děti z předškolní
třídy se již od září účastní každý měsíc výukového programu NP Šumava ve Vimperku.
Zábavnou formou se dozvídají
spoustu zajímavostí a poznatků o šumavské fauně i ﬂóře.
Také se již připravují na vstup
do první třídy ZŠ tzv. „hrou
na školu“. Seznamují se tak
s prostředím školy i s novými
učiteli – tak, aby postup do 1.
třídy byl co nejsnazší. Dětem
se velmi líbily hodiny cvičení
pro předškoláčky, které pro
ně pod záštitou ČFS připravil
pan trenér K. Nový.

Ale to už nastal březen, ve
kterém na nás čekala návštěva
místního hasičského muzea.
Za umožnění prohlídky, za výklad i možnost zatočit si starou sirénou a prolézt hasičská
auta srdečně děkujeme panu
M. Kortusovi.
Také jsme si mohli pohladit
i pochovat živého ježečka při
výukovém programu „Jak se
hladí ježek“ v rámci projektů
MAS Šumavsko, který pro nás
připravil Nadační fond Pro vydru.
Děti z malé třídy vyrobily
a vynesly Moranu, tak už jen
doufáme, že zima již opravdu
předá vládu jaru a my se budeme moci těšit na malování
velikonočních vajíček, poznávání prvních jarních květin,
pozorování a zkoumání hmyzu, zvířat i jejich mláďátek.
Za všechny z naší mateřské
školky přejeme krásné a klidné velikonoční svátky a veselou jarní náladu!
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Zápis do 1. třídy ZŠ proběhne ve
středu 24. 4. 2019 v budově ZŠ
Zápis do Mateřské školy ve
dnech 14. - 15. 5. 2019 v prostorách MŠ

mínkami u šálku kávy v improvizované školní kavárně,
kde jsme mohli společně posedět a pozastavit čas.
Tento pestrý den pokračoval večer v duchu tance a zá-

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Po vánočních svátcích jsme
vstoupili do nového roku odpočatí a těšili se na nové zážitky.
Nejvíce ale na zimní sportování. Předškoláčci využili lyžařskou školu na Zadově a šikovným instruktorům se podařilo
naučit je základům sjezdového
lyžování. Děti zvládly jízdu na
dětském vleku i závěrečný slalom. Zde je namístě také poděkovat paní Nikol Heřmanové za
ochotnou, trpělivou a laskavou
výpomoc. Děkujeme!
V lednu jsme rovněž navštívili již v krásných nových

prostorách obecní knihovnu.
Paní knihovnice J. Brabcová
nám ukázala, jak se knihy
ukládají, zapisují a také nám
přečetla krátkou pohádku,
kterou jsme si následně i zahráli. Ve školce nás potom
pobavila hra „Na knihovnu“,
děti si vyrobily i svou omalovánkovou knihu pohádek.
Dalším zážitkem byl malý
cirkus, který za námi přijel
s varietním vystoupením, děti
se smály a tleskaly klaunovi
na jednokolce i cvičeným pejskům.
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JARNÍ PROBOUZENÍ
V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE
Období, kdy zima končí
a objevují se první jarní sluneční paprsky, se v naší škole
neslo ve znamení neustálých
zkoušek komorních souborů
a zkoušení na pódiu v koncertním sále.
V tomto školním roce jsme
se opět zúčastnili soutěže
vyhlášené pro základní umělecké školy. Letošní ročník se
nesl ve znamení akordeonové
hry a výzvou byl i pro komorní soubory dechových nástrojů. Nejprve proběhlo okresní
kolo v komorní hře dechových nástrojů ve Vimperku.
V soutěži nás zastupovaly
dva soubory, duo zobcových
ﬂéten pod vedením Moniky
Turkové získalo 2. místo a ve
vyšší kategorii trio zobcových
ﬂéten pod vdením Evy Hadravové, které získalo 1. místo a postoupilo do krajského
kola. O několik dní později, v pátek 28. února, odjel
akordeonista Jindřich Špejzl
společně s paní učitelkou Olgou Bončkovou reprezentovat naši školu do okresního
kola soutěže v Prachaticích.
Ze soutěžního klání přivezli
krásné 2. místo. Trio zobcových ﬂéten tedy na konci
března odjelo do krajského
kola, které se konalo v Dačicích. V opravdu vysoké konkurenci se nám podařilo vy-

ZÁPIS
DO ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ
ŠKOLY STACHY

hrát 2. místo, což je pro naši
„malou“ školu velký úspěch.
Oběma kolegyním, ale i soutěžícím, kteří přípravám věnovali nemálo času patří obrovské poděkování.
S příchodem jara se ve škole
koncertovalo ve velkém stylu,
hudební sál byl mnohdy natolik zaplněný, že pozdě příchozí museli vzít zavděk místem
u dveří. Velice mě zájem rodičů vidět své malé hudebníky, kteří měli často své první
vystoupení na pódiu, potěšil.
Vždy je příjemné vidět plný sál
bez prázdných míst. Proběhly
třídní koncerty všech učitelů
a nástrojových skupin. Mezi
koncertujícími se předvedli
všichni od těch nejmenších
šestiletých, kteří měli svou
premiéru, až po velké, téměř
dospělé středoškoláky.
Na další období připravujeme výchovné koncerty pro
nejmenší, dále pak koncerty ke
Dni matek jednak v naší škole,
jednak v Domově pro seniory
v Kůsově. Rádi také v květnu uvítáme nové žáky, ať už
hudebníky či výtvarníky, na
zápise do ZUŠ, který se bude
konat od 20. do 23. května.
Věřím, že se mnohými
z Vás uvidíme na našich koncertech či dalších akcích pořádaných školou.
Za ZUŠ Eva Hadravová

V pondělí 20. 5. 2019 od 14:30 do 17:00 hodin

Od 21. 5. do 23. 5. 2019 bude probíhat zápis
vždy od 15:00 do 17:00 hodin.
Přijímáme uchazeče ve věku od 5 let. (pro žáky
mateřské školy nabízíme výuku skupinové hudební
přípravky bez nástroje)
Vyučujeme hru na hudební nástroje: klavír, klávesy, zobcová ﬂétna, příčná ﬂétna, klarinet, saxofon,
české dudy, kytara, housle, akordeon, trubku, lesní
roh, hoboj a sólový zpěv.
Rádi uvítáme i nové uchazeče do výtvarného oboru.
Žáci mají možnost navštěvovat komorní soubory
a pěvecký sbor.

MATEMATICKOFYZIKÁLNÍ SOUTĚŽ RSG
Ve čtvrtek 28. února 2019 se
vypravilo tříčlenné družstvo
žáků z 8. a 9. třídy (Adriana
Benešová, Barbora Latislavová a Leoš Russ) do Vimperka na matematicko-fyzikální
soutěž, kterou pořádalo Všeobecné a sportovní gymnázium ve Vimperku ve spolupráci s ﬁrmou Rohde & Schwarz.
Soutěžící museli prokázat

Flétnové trio ( zleva Anna Váchová, Anna Švarcová, Tereza
Panošová)
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matematické a fyzikální znalosti, logické uvažovaní, ale
i trochu fyzické zdatnosti.
Žáci z naší školy se s tímto
nelehkým úkolem vypořádali
výborně, v konkurenci okolních škol vybojovali nádherné
3. místo. Všem zúčastněným
gratuluji a děkuji za vzornou
reprezentaci školy.
Veronika Laznová

NĚMECKY VESELE
A HRAVĚ….
V tomto školním roce se
Základní škola Stachy zapojila
do projektu výuky německého jazyka v rámci Jazykového
kompetenčního centra pro
němčinu a češtinu v Českých
Budějovicích. Od září se do
kroužku němčiny mohly přihlásit děti z prvního stupně,
které se německy dosud neučily. Pro velký zájem dětí o poznávání jazyka našich sousedů
probíhaly na škole paralelně
dva kroužky německého jazyka, a to projektový hrazený
z evropských fondů a školní
kroužek pro žáky z druhého stupně. V obou kroužcích
se děti učily hravou formou,
kdy při malování, zpívání či
soutěžení nasávaly německá
slovíčka a nebály se promluvit
německy. K nejoblíbenějším
hrám dětí patří například hra
na Storcha, kdy si zábavnou
formou osvojily všechny názvy barev, úspěch měla také
hra Blinde Kuh či Wer bist du,
při níž se děti vzájemně představovaly a povídaly o sobě.
Při hře Wie geht’s si děti navždy zapamatovaly první kontaktní větu s německy mluvící
osobou. Největší zábavou však
nadále zůstává pro děti každého věku hra pexeso, při níž
se žáci soutěžní formou učili

a opakovali si různá německá slovíčka, především názvy
školních potřeb, počítání, barvy, části lidského těla a další.
Žáci se sami podíleli na výrobě hry Schwarzer Peter, která
naučila hráče spoustu nejrůznějších českých a německých
protikladů. Společným cílem
všech zúčastněných bylo ztratit ostych z poznávání cizího jazyka, nebát se německy
promluvit a těšit se na 7. třídu, kdy bude německý jazyk
součástí povinného školního
rozvrhu.
V rámci již výše zmíněného
projektu byla stachovské škole
pro výměnný program přidělena partnerská škola Wolfram-von-Eschenbach-Volksschule
v bavorském Rundingu. Velká
skupina německých žáků pod
vedením ředitele školy a své
lektorky češtiny navštívila naši
školu 21. března, kdy si němečtí žáci prohlédli naše nejhezčí školní třídy, se zájmem
se zúčastnili naší výuky a při
společných hrách se seznámili s dětmi z obou kroužků
německého jazyka. Naši žáci
předali návštěvníkům z Německa připravené dárečky, za
jejichž obsah patří velký dík
sponzorství rodičů a Obecnímu úřadu Stachy. Po výbor-

ném obědě v restauraci Dobrá
chata si všichni společně užili
vyhlídkovou jízdu lanovkou na
Zadově i výstup na rozhlednu Můstek. Počasí nám přálo
a všech 50 dětí se mohlo radovat ze společných zážitků,
vzájemného porozumění, pěkného programu i z výborného
občerstvení. Recipročně jsme
vyjeli s našimi žáky na exkurzi
do bavorské školy 4. dubna, kde
jsme byli velmi mile přivítáni
vedením školy i rodiči dětí. Německé maminky pro nás doma
přichystaly skvělé zeleninové
pochoutky a chuťově nezklamaly ani 3 druhy dětmi oblíbené pizzy. Naši žáci si prošli
tamější školu, zahráli si česko-německé hry a některé žákyně již navázaly na vzniklá přátelství u nás v březnu. Kromě
milých dárečků čekalo na nás
od německé školy další hezké
překvapení, a to návštěva zážitkového muzea Flederwisch
v nedalekém městě Furth. Zde
se děti mohly volně pohybovat
v zahradě plné tajemných zákoutí, s odborným výkladem

si osobně vyzkoušely fungování největšího parního stroje
v Bavorsku, zájemci si zastříleli
z kuše a vyzkoušeli si vlastnoručně i rýžování zlata na ﬁktivní řece. Všude kolem na nás
číhaly krásné různobarevné
kamínky a dárkové předměty,
kterým nešlo odolat, a tak si
děti na závěr nakoupily domů
drobné dárečky. Počasí nám
celý den opět velmi přálo
a pěkné společné zážitky snad
přehlušily naše zpoždění při
návratu domů, ke kterému přispěla nutná změna naší trasy
přes hraniční přechod Strážný.
Na závěr lze jen vyjádřit
radost ze šikovnosti dětí ze
stachovské školy, z navázaní
hezkého přátelství s našimi
bavorskými sousedy a uspokojení ze splnění cíle projektu
dvojjazyčného vzdělávání. Za
úspěšný průběh celého projektu byla Základní škola Stachy pochválena jak ze strany
vedení JKC České Budějovice,
tak ze strany Sprachkompetenzzentrum Freyung.

ZIMNÍ OLYMPIÁDA NA BOROVÉ LADĚ
Dne 28. 2. 2019 se žáci 1.–4. třídy zúčastnili zimní olympiády na Borové Ladě. Na olympiádu se sjelo několik škol z okolí
a jedna až z Českého Krumlova. Závodu přálo krásné slunečné počasí a spousty sněhu. Závodníci proti sobě soutěžili ve dvou
disciplínách. První disciplínou byl běh na sněžnicích. V tomto
závodě se nejlépe zadařilo E. Dosedělové a R. Švarcové, které ve svých kategoriích porazily všechny ostatní závodnice
a odvezly si zlaté medaile. Druhou disciplínou byl běh na lyžích. E. Dosedělová zopakovala svou sportovní připravenost
a vybojovala druhou zlatou medaili. E. Heidenrechová také
zabojovala a přivezla si domů krásné třetí místo. Po ukončení závodů bylo pro všechny účastníky připraveno překvapení
a všichni si mohli vyzkoušet svezení psím spřežením na závodním okruhu.
Zimní Olympiáda na Borové Ladě.
Děkuji Veronice Strykové, Evičce Dosedělové, Elišce Heidenreichové a Radce Švarcové za bojovnost.
Běžky: 1. místo E. Dosedělová, 3. místo E. Heidenreichová
Sněžnice 1. místo E. Dosedělová, 1. misto R. Švarcová.
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SOUTĚŽ VE ZPĚVU

„PÁTEČNÍCI“ VE STAŠSKÉ KNIHOVNĚ
Každý pátek chodíme s paní učitelkou do obecní knihovny.
Čteme tam knížku jménem Já a moje smečka. Po přečtení několika kapitol si napíšeme do čtenářského deníku. A když to máme
napsané, dostaneme od paní knihovnice razítko a bonbon.
Tereza Kubičková, 3. třída

Ve středu 27. března 2019
jsme se zúčastnili okrskového
kola ve zpěvu Jihočeský zvonek
ve Vimperku. Tentokrát jsme
byli úspěšní na 100 %! Julie
Vališová získala 1. místo v 0.
kategorii (1.-3. tř.). Soňa Reslerová postupuje z 1. místa ve 3.
kategorii ( 5. a 6. tř.) do okresního kola a Tereza Panošová
s Michaelou Kortusovou si vyzpívaly za duet 2. místo ve 3.
kategorii (8. a 9. tř.) Držme tedy
Soně palce do okresního kola,
které se uskuteční 24. dubna
v Prachaticích. H. Šebánková

DĚTSKÝ VZOR
Žáci ze třetí třídy se při slohovém vyučování nechali inspirovat talentovanou klavíristkou a společně o ní napsali pár řádek. Nadaná dívka, která ve svých osmi letech hraje bravurně
na klavír, je zvána k významným hudebním tělesům, cestuje
po světě, dává rozhovory, a přece je to "obyčejná" holčička ze
třetí třídy, se může stát vzorem pro své vrstevníky. V každém
z našich malých žáčků určitě dřímá nějaký talent, který je třeba povzbuzovat a pěstovat. Kdo ví, třeba se o některém z nich
jednou dočteme nebo dozvíme.....
-pv-

CVIČENÍ PŘEDŠKOLÁČKŮ NOC S ANDERSENEM
Jsme sice ještě malí, ale rádi
se hýbeme. A protáhnout se,
zasportovat si v tak krásné
tělocvičně, je zkrátka bezva.
A ještě k tomu, když si nás
vezme do parády opravdový
trenér – potom to nemá chybu. A právě jemu chceme touto cestou poděkovat.
Dne 30. ledna 2019 jsme se
zúčastnili cvičení pro předškoláky, které se konalo pod
záštitou Českého fotbalové-

ho svazu, a vedl jej pan Karel
Nový. Děkujeme za krásné,
aktivní odpoledne, díky kterému jsme si mohli vyzkoušet
spoustu her, cviků i sportovního náčiní a už se nemůžeme
dočkat pokračování. Naštěstí
jsme dlouho čekat nemuseli již ve středu 20. 3. 2019 jsme
se opět sešli v tělocvičně ZŠ.
Sportu zdar a malým
sportovcům a jejich trenéru
zvlášť !!!

V pátek jsme spali ve škole.
Konala se totiž Noc s Andersenem. Tahle tradice začala
v roce 2010 v Uherském Hradišti. Hans Christian Andersen byl známý dánský spisovatel knížek pro děti i dospělé. Jedna z pohádek je třeba
Malá mořská víla. A tu jsme
četli před spaním. Byli jsme
v knihovně, v kostele, na stezce úkolů….. S panem farářem
byla legrace. Spali jsme ve
dvou třídách, ve 3. a ve 4. Zábava pokračovala i ráno. Moc
jsem si tuto akci užila a těším
se na příští.
Karolína Stryková, 3. třída

LYŽÁK
Poslední lednový týden se někteří žáci 7., 8. a 9. ročníku zúčastnili lyžařského kurzu na Zadově. Již tradičně jsme první
den věnovali běžeckému lyžování . Jelikož sněhové podmínky
byly letos víc než příznivé, po ujetí naplánovaného výletu na
Nové Hutě a občerstvení v cukrárně jsme úspěšně dojeli na
běžkách až na Stachy. Druhý den jsme oprášili techniku sjezdového lyžování v Areálu U Horejšů a zbylé dva dny jsme si
užili krásné počasí na Kobyle a na jednosedačce na Churáňov.
Z mého pohledu, to byl opět týden plný sportu, legrace a zábavy. Velké dík patří všem, kteří nám poskytli velice příjemné
slevy na vybavení, lyžování či obědy.

Dne 29. 3. 2019 v ZŠ Stachy
proběhla akce NOC S ANDERSENEM. H. CH. Andersen se narodil 2. 4. 1805 proto
se tato akce uskutečnila. Byli
jsme v knihovně, v kostele
a na stezce pokladů. Moc se
mi to líbilo.
Vojtěch Černý
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Noc s Andersenem byla
29. března 2019. Děti ze 3.
a 4. třídy se zúčastnily akce
Noc s Andersenem. Byli jsme
v knihovně, na lampionovém
průvodu, spali jsme ve škole a dozvěděli jsme se hodně
věcí o dánském spisovateli H.
CH. Andersenovi. Moc se mi
ta akce líbila.
Andělka Jůzková
.
V páteční podvečer jsme
se sešli před školou. Nejprve
jsme šli navštívit knihovnu.
A pak jsme s rozsvícenými
lampiony došli do kostela. Zde
jsme se toho mnoho dozvěděli.
Následně jsme hledali poklad.
Našli jsme ho ve školní knihovně. Dostali jsme hlad. Proto
jsme šli na večeři. Ve třídě jsme
si ustlali. Ve čtvrté třídě poslouchali pohádku, kterou nám
četla paní knihovnice. Nakonec jsme usínali v naší třídě při
pohádce. Spalo se mi krásně
a těším se na příští rok :)
Jakub Vácha, 3. třída

M-ČR A ZHODNOCENÍ
ZÁVODŮ ČESKÝ POHÁR
2019 SKI SOKOL STACHY
Mistrovství České republiky bylo pro naše starší žáky
a žákyně ve znamení zisku
10-ti medailí. Nejúspěšnějšími závodníky byla Hanka
Randáková a David Eliáš,
kteří získali titul Mistr ČR ve
sprintu, individuálním startu
a štafetě. Další medailové pozice získal Jakub Bouška: 2.
místo v individuálním startu,
3. místo ve sprintu. Bramborovou medaili získala Johanka Satoriová. Velmi krásných
výsledků v početném poli získali: Ondřej Šilha 10. místo
klasika 4 km, 8. místo kvaliﬁkace sprint, 13. místo sprint,
Agáta Tušlová 11. místo klasika 3 km, 10. místo kvaliﬁkace
sprint.
Super výsledky zajeli starší
žáci / Šilha, Bouška a Eliáš /
i starší žákyně / Tušlová, Satoriová a Randáková / ve štafetovém závodě, kde nenalezli
přemožitele a obě štafety získali Titul Mistři ČR !!!
Uzavírá se nám běžecká, lyžařská sezóna 2018/2019, kde

dal Ski Sokol Stachy o sobě
vědět hned v několika republikových závodech a zároveň
jsme dosáhli skvělého umístění v hodnocení klubů, kde
jsme se umístili na SUPER 4.
místě v České republice.
Prvním z nich byl Český pohár staršího žactva v Jablonci konaný 26.-27.1.2019. Náš
tým, ač v malém počtu, odjel
bojovat o první body v republikovém žebříčku a to ve složení H.Randáková, A.Tušlová, I.
Kaiferová, J.Satoriová, D.Eliáš,
O.Šilha, M.Kyrál a J.Bouška.
Sobotní Norský sprint neboli
závod, který pro žactvo měří
do 1km a závodníci absolvují
3 okruhy opakovaně. Jede se
nejdříve kvaliﬁ kace, ve které
si nejlépe vedli H.Randáková
a D.Eliáš, kteří obsadili 2.místo a J.Bouška 3.místo. Ve ﬁnále
se D. Eliáš umístil na krásném
1. místě a 4 závodníci skončili
do 10. místa.
V nedělním závodě klasickou technikou na trati 2/3
km intervalově si nejlépe vedl

D. Eliáš a H.Randáková, kteří
skončili na 1.místě, J.Bouška
skončil na 3.místě, A.Tušlová
obsadila 9.místo.
Vysočina aréna, známá
především díky biatlonovým
závodům, nedaleko Nového
Města na Moravě hostila 2.
Český pohár a zároveň soutěž
Hledáme nové talenty, kde se
soutěže zúčastní i mladší žáci
/ r.2007–08 /.
V sobotním závodě se jelo
volnou technikou na vzdálenost 2-3 km. Zde opět exelovala H.Randáková a D.Eliáš,
kteří skončili na 1.místě., J.
Bouška skončil na 3.místě.
Mladší žáci soutěžili také
na 2 km volně, nejlépe se vedlo K.Bouškové, která ve velké

VYHLÁŠENÍ SPORTOVCŮ
OKRESU A KRAJE
Koncem měsíce března
proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců okresu Prachatice za rok 2018, kde
byli vyhodnoceni i sportovci klubu SKI Sokol Stachy.
Předávání cen se zúčastnili
starostové z prachatického
okresu a za obec Stachy se
zúčastnil starosta Ing. Petr
Lampa.
Vyhlášeni byli: Ondřej
Šilha – Mistr ČR v biatlonu:
Hanka Randáková – Mistr
ČR v běhu na lyžích a biatlonu: Jakub Bouška – Mistr
ČR v biatlonu: Agáta Tušlová
a Hanka Randáková – Mistr
ČR ve štafetě.
Krajské vyhlášení sportovců se konalo v Českých
Budějovicích za účasti kraj-

ských radních a zde byla nominace velmi úzká, přesto
se sportovci klubu SKI Sokol
Stachy neztratili a opět získali velmi cenné ocenění.
V kategorii týmů získala
děvčata 3. místo ve štafetě /
Tušlová Agáta a Randáková
Hanka /, v kategorii jednotlivců se na 5. místě umístila Randáková Hanka / ZOH
dětí a mládeže 1. místo, 2.
místo a 3. místo; MČR běh
na lyžích 1. místo, biatlon
MČR 1. místo /.
Děvčatům blahopřejeme
a již teď na základě letošní
sezóny 2019 víme, že se za
rok opět objeví na dalším
krajském a okresním vyhlašování sportovců.
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konkurenci děvčat 2008 obsadila 4.místo se ztrátou 12 s na
vítěze. V chlapcích se v první
desítce umístil M.Švarc na
9.místě, 22.místo Štefanová
A., 26.místo Švehlová R., Satorie J., 43.místo Nová M.,
46.místo Hojdekr T. A 64.
místo Dosedělová A.
Nedělní závod byl ve znamení štafety dvojic: 1.místo
obsadila A.Tušlová + H.Randáková, 3.místo O.Šilha + D.
Eliáš, 10.místo K.Boušková +
R. Švehlová, 14.místo T.Hojdekr + M.Švarc, 31.místo M.
Nová + A.Štefanová
V soutěži družstev Hledáme nové talenty pro mladší
žactvo jsme obsadili 17. místo
ze 33 klubů z celé ČR.

BIATLON ZADOV –
ZHODNOCENÍ SEZÓNY 2019
V listopadu 2019 v našem
regionu vznikl nový klub Biatlon Zadov, který se skládá
z 24 členů z toho je 15 závodníků i s přípravkou. V sezóně
jsme absolvovali závody Českého poháru v biatlonu a Mistrovství České republiky.
Prvním závodem byl 1. ČP
v Harrachově, kde jsme získali
5 x zlatá medaile, 1 x stříbrná
medaile a 1 bronzová medaile.
V sobotním sprintu získali:
1. místo H.Randáková, D.Eliáš a J.Bouška, 2.místo A.Tušlová, 5. místo T.Hojdekr,
8.místo J.Satoriová, 11.místo
O.Šilha; v nedělním závodě
hromadným startem jsme
získali 1.místo H.Randáková, D.Eliáš, 2.místo J.Bouška,
4.místo A.Tušlová, 8.místo
T.Hojdekr a 10.místo J.Satoriová + O.Šilha.
2. ČP v Jablonci nad Nisou
jsme opět získali 3 x zlatou
medaili, 3 x stříbrnou medaili.
Sobotní sprint: 1. místo J.Bouška a H.Randáková,
2.místo A.Tušlová a D.Eliáš,
11.místo O.Šilha a T.Hojdekr ;
Nedělní biatloncross: 1.místo
H.Randáková, 2.místo J.Bouška, 4.místo O.Šilha, 5.místo

místo ve složení A.Tušlová +
H.Randáková
V celkovém hodnocení klubů jsme se výrazně prosadili
a obsadili jsme 3. místo v ČR
a to z 36.klubů !!!
V soutěži Českého poháru
jednotlivců máme opět luxusní výsledky:
1. místo Hanka Randáková,
Jakub Bouška; 2. místo Agáta

D.Eliáš, 9.místo A.Tušlová,
13.místo T.Hojdekr
3. ČP v Letohradě 4 x zlatá
medaile, 1 x stříbrná medaile
a 2 x bronzová
Sobotní vytrvalostní závod:
1 místo: J.Bouška, 2.místo
A.Tušlová, 3.místo H.Randáková, 13.místo O.Šilha,
14.místo T.Hojdekr, 15.místo
J.Satoriová Nedělní sprint:
1.místo J.Bouška, H.Randáková a D.Eliáš, 3.místo A.Tušlová , 9.místo O.Šilha, 10.místo
T.Hojdekr a 24.místo J.Satoriová
Mistrovství ČR ve Vysočině Aréně – Nové Město na
Moravě 4 x zlatá medaile, 2 x
stříbrná medaile + 2 x bronzová medaile
2 x zlatá medaile a Titul Mistr ČR – Hanka Randáková
1 x zlatá medaile a Titul
Mistr ČR - Jakub Bouška
a David Eliáš
2.místo J.Bouška sprint
, D.Eliáš hromadný start,
3.místo A.Tušlová sprint
4. místo: A.Tušlová + T.Hojdekr hromadný start, .O.Šilha
sprint; 6.místo T.Hojdekr,
9.místo O.Šilha. V pátečním
závodě štafet jsme získali: 3.

Tušlová a David Eliáš; 9. místo O.Šilha, 10.místo T.Hojdekr, 15.místo J.Satoriová a 26.
místo V.Bolda
Ráda bych tímto poděkovala všem rodičům našich závodníků za podporu a pomoc
při závodech, poděkování patří i OÚ Stachy a OÚ Zdíkov
za jejich podporu.

FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
Naši nejmladší fotbalisté
přes zimu nezaháleli. Mladší přípravka se již v prosinci
zúčastnila turnaje v Prachaticích, kde náš tým obsadil 4.
místo.
17. února jsme uspořádali turnaj mladších přípravek
ve Zdíkově. Zejména proto,
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aby si nejmenší fotbalisté
zahráli, a proto, že pro tuto
věkovou kategorii se moc
turnajů nedělá.Bylo 6 týmů:
Zdíkov/Stachy 1, Zdíkov/
Stachy 2, Vacov, Kašperské
Hory, Strunkovice nad Blanicí a tým poskládaný z žáků
ZŠ Smetanova Vimperk. Ten
utvořil okresní metodik mládeže z OFS Karel Nový, který
zde učí pohybové hry. Hrálo
se systémem každý s každým
1x13 minut. 4+1 hráčů v poli.
Vítězství si nakonec odnesli domácí Zdíkov/Stachy 1.
druzí „amatéři“ ze Smetanky a třetí SK Vacov. Nejlepší
střelcem byl vyhlášen Samuel Šebánek (Zdíkov/Stachy 1),
který zatížil konta soupeřů
jedenácti brankami.
Hráči starší přípravky se
zúčastnili hned několika turnajů. Nejprve nastoupili jako
domácí v turnaji O krále Šumavy. Starší přípravka dále
cestovala na turnaj v Netolicích, kde skončili čtvrtí. 23.
února proběhl turnaj ve Vlachově Březí, který naši fotbalisté vyhráli a zatím poslední
akcí byl 23. března turnaj OFS
v Prachaticích, kde jsme obsadili 5. místo.

POHÁR O KRÁLE
ŠUMAVY JIŽ PO PÁTÉ
Již 5. ročník turnaje starších přípravek „O pohár krále
Šumavy“, proběhl předposlední lednový víkend v Kašperských Horách. „Komfort
zdejší sportovní haly a vstřícnost samotného města Kašperské Hory je hlavní důvod,
proč jsme toto místo pro turnaj zvolili“, uvedl hlavní organizátor celé akce Mgr. Karel
Nový, Grassroots trenér mládeže OFS Prachatice. Turnaj
byl spoluﬁnancován z Dispozičního fondu Evropské unie.
Fotbalového turnaje se zúčastnilo 7 družstev. Kromě
pořádajícího oddílu TJ Sokol
Stachy/Zdíkov a týmu partnerské obce Ruderting se
představily týmy z Netolic,
Vlachova Březí, Čkyně a Vacova. Turnaj zahájili statutární zástupci pořádajících obcí,
starosta obce Stachy, pan Ing.
Petr Lampa a starosta Zdíkova, Mgr. Roman Šebánek.
Úvodní slovo k hráčům a pořadatelům pronesli i předsedové obou fotbalových oddílů,
pan Ladislav Heidenreich za

Stachy a JUDr. Jan Kačer za
Zdíkov. Organizátoři nemohli
nevzpomenout na zakladatele
turnaje pana Milana Svobodu,
který odešel před třemi lety do
fotbalového nebe.
Turnaj se hrál systémem
každý s každým s hrací dobou
1x12 minut. Nejlepší výkon
předváděli kluci z Rudertingu
A, kteří se na konci turnaje mohli radovat z vítězství.
Svou kvalitu prokázali i tím,
že dva členové jejich týmu
nastříleli každý po 10-ti brankách a po zásluze byli oba vyhlášeni nejlepšími střelci turnaje. Nejlepším brankářem
byl vyhlášen Antonín Soukup
z Netolic. A také cena pro nejlepšího hráče putuje do Netolic, za Michalem Peškem.
Konečné pořadí turnaje:
Ruderting A
1. FC Netolice
SK Vacov
FC Vlachovo Březí
Ruderting B
TJ Sokol Stachy/Zdíkov
SK Čkyně

DĚTSKÝ KARNEVAL 2019
Obec Stachy pořádala dětský maškarní karneval, který se
uskutečnil dne 23. 2. 2019.
Po roce jsme se opět sešli v Centru vzdělávání Stavoplast KL
Stachy, kde byl pro děti připraven program se soutěžemi, včetně hudby a fotokoutek.
Letos jsme pojali karneval ve stylu rozkvetlá louka. V sále
děti přivítal mimo jiné Ferda mravenec, Beruška či Včelka
Mája. Broučci se dětem po celou dobu starali o zábavu a byli
průvodci při soutěžích a tanci. Ve zcela zaplněném sále byla
na dětských tvářích vidět chuť soutěžit, tancovat a bavit se.
Všechny děti si domů odnesly pamětní medaile a malé odměny. Velký počet dětských masek a jejich doprovodu svědčí oblibě karnevalu a zájmu o tuto akci.
Letos nás poctil návštěvou i pan Jan Voldřich rodák z Michalova, který celou tuto akci natočil a sestřih videa umístil
na internet.
Děkujeme všem, kteří se dětského karnevalu zúčastnili,
a doufáme, že se setkáme i příští rok.
Katerina Heidenreichová

POEZIE ČTENÁŘSKÉHO KLUBU
Že je poezie nuda a nikdo jí nerozumí? Že se vás všichni ptali
na otázku, co tím chtěl básník říct? Ne, takto tedy ne! My na
čtenářském kroužku se snažíme díla uchopit úplně jinak. Jak
jinak byste si dokázali vysvětlit, že žáci sedmé, osmé a deváté
třídy dokážou shrnout sami od sebe tematiku Halasovy poezie
Staré ženy a ještě ji vyjádří svojí vlastní poezií? Akrostich je
báseň, kde počáteční písmena všech veršů dávají dohromady
slovo. V klidu se posaďte a začtěte se do těchto veršů.
Hlava plná vlasů
A doma nikde nikdo
Listí padá na zem ze stromu
Ale nikdo venku není
Sedí a dívá se z okna, stará žena

SOUTĚŽ DĚTSKÝCH
RECITÁTORŮ

Pham Dunq (9.tř.)
Hrom přichází za bleskem
A smrt za životem
Lásky všechny skončily
A vrásky změnily tvář
Snad za koncem trpkým přijde zase ráj
Veronika Kubičková (7.tř.)

„Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů
božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula.
Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.“
Slova Martina Luthera, německého kněze, významného
muže protestantské reformace, mi připomněla nelehkou práci porotců na recitační soutěži. Stejně tak jako hudba a zpěv,
tak i recitace, jsou narozdíl od přesného počtu bodů v matematické, přírodovědné, dějepisné soutěži, těžko měřitelné.
O to náročnější je uspět ve vysoké konkurenci a zaujmout
svým projevem.
Velká gratulace proto patří Soničce Reslerové! Svým úžasným přednesem porazila každoroční opravdu neskonale silnou
konkurenci v okresním kole v Prachaticích. Stala se vítězkou
III. kategorie dětských recitátorů, (6. a 7. třída) a postoupila do
krajského kola, které se bude konat na konci dubna v Českém
Krumlově. Ještě jednou velmi blahopřeji a těší mě spolupráce,
kterou jsme do připrav vložily!
Držte palce v kraji!

Hlásky se ozývají v ozvěně
A patří starým ženám
Láska, ponaučení i strach k nim plynou
Ale i přesto v nich je kouzlo
Silné okamžiky, které staré ženy zažily
Nela Střelečková (7.tř.)
Hnije ve svém domě
A také se cítí smutně
Lámavé nohy šoupou po podlaze
Ale mozek nefunguje
Smrt brzy přijde
Vojta Anderle (8.tř.)

Velmi všem čtenářům děkuji za výbornou spolupráci a těším
se na další jejich díla.
M. Kačmárová
M. Kačmárová
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MASOPUST 2019

MICHALOV

STACHY

JAROŠKOV
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VÍTÁNÍ KRÁLOVÁČKŮ 13. 4. 2019

Zleva: Václav Vintr, Anna Žižková, Matěj Čížek, David Voldřich, Damian Druta, Jan Kovařík

PÍŠEME SLOHY ANEB PRÁCE,
KTERÉ NEMOHOU SKONČIT
JENOM V ŠUPLÍKU!!!

OÚ STACHY 30. 3. 2019 ZLATÁ SVATBA

MANŽELÉ RYCHTÁŘOVI

Přepadají vás jarní chmury? Nezoufejte! Doporučuji vyzkoušet tento recept, který Ivanka Švihelová pro všechny připravila!
M. Kačmárová

RECEPT NA DOBROU NÁLADU
Dnes bych vás chtěla naučit koktejl na dobrou náladu, který
vás zaručeně zlepší den!
Budeme potřebovat:
Dvě polévkové lžíce nebeské modře
Hrnek tekutého štěstí
Tři čajové lžičky dobrého pocitu v prášku (lze nahradit hrnkem práškového dětského smíchu)
Pět čajových lžiček tekuté duhy
Polévkovou lžíci smrkové mízy
Vařečka, hrnec, skleničky, mikrovlnka
Upozornění: koktejl není vhodný pro alergiky na tekutou
duhu a ostatní suroviny. Může způsobit vážní následky, např.
opadání končetin nebo naopak růst nové ruky.
Do velkého hrnce dáme polévkovou lžíci tekuté smrkové
mízy. Tu následně smícháme s třemi čajovými lžičkami dobrého pocitu v prášku (nebo práškového dětského smíchu). Šleháme šlehačem do doby, než vznikne jemná pěna.
Pěnu dáme ohřát na dvě minuty do mikrovlnky.
Po ohřátí přimícháme hrnek tekutého štěstí a pět čajových
lžiček tekuté duhy. Když nám po 2 minutách vznikne mazlavá tekutina, přidáme dvě polévkové lžíce nebeské modře. Opět
mícháme vařečkou.
Pokud se na povrchu utvoří jemná pěna, je vyhráno.
Koktejl nalijeme do skleničky, ozdobíme jahodou a servírujeme teplý, studený nebo ho prostě rovnou vypijeme. Zaručeně
vám už náladu zlepší to, že se vám koktejl povedl, ale přece
jenom, nápoj kouzelný je, tak si ho hezky vychutnejte.
Dobrou chuť a veselou náladu!
Ivana Švihelová, 6. třída
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