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Vážení spoluobčané,
pokud nám jarní počasí dovolí se rozloučit se zimou, určitě si 
už každý z nás už naplánoval mnoho úkolů pro letošní rok. 

Ze strany obce lze v tuto chvíli upřesnit, že mimo rozdě-
lanou práci na kanalizaci a vodovodu z minulého období 
započaly také práce na nové čistírně odpadních vod za 
autobusovým nádražím.

V Jaroškově pokračují práce na dešťové kanalizaci a trase 
výtlačného potrubí splaškové kanalizace v silnici Jaroškov 
od č.p. 4 až ke křižovatce u č.p. 23. Rovněž bude realizováno 
výtlačné potrubí v komunikaci od č.p. 25 až na křižovatku 
k č.p. 6. V této souvislosti musím znovu požádat všechny 
občany a návštěvníky dotčené části obce o pochopení a tr-
pělivost v rámci dopravní obslužnosti, která je omezená jak 
probíhajícími pracemi, tak i následně porušenými povrchy 
cest až do doby dokončení akce. V průběhu léta chceme do-
končit veřejné osvětlení v trase Stachy – Jaroškov a ve stej-
ném období by měla být realizována rekonstrukce nejvíce 
poškozené části lesní cesty Zadov-Roviny, na kterou obec 
obdržela fi nanční příspěvek z dotací SZIF.

Z připravovaných společných akcí pro příští měsíce je 
mimo stavění májky možné zmínit začátek května, kon-
krétně 3. 5. 2018, kdy můžeme přivítat dobrovolníky 
z Klubu třetí armády Plzeň, se kterými si připomeneme 
oslavy konce války. 

Podle získaných informací zástupce Farního úřadu 
Vimperk připadá v  tomto roce termín stašské poutě na 
8.července. Kulturní akce v rámci těchto oslav budou pro-
bíhat od 6. 7. do 8. 7. 2018. Pouťový program bude obsa-
hem příštího vydání Stašska. 

Ke konci minulého roku jsme pozvali partnerskou obec 
Ruderting na prohlídku města Kašperské Hory, včetně hra-
du Kašperk. Jelikož se bavorské straně setkání velmi líbilo, 
na oplátku jsou zváni občané Stach v termínu 16.6.2018 
na společnou prohlídku města Pasov. Program uvedené 
akce připravuje spolu s  vedením bavorské obce pan Jo-
hannes Schmidt, který se dlouhodobě podílí na vzájemné 
partnerské příhraniční spolupráci. Zveme srdečně všechny 
zájemce. Přihlášky budeme evidovat postupně podle po-
řadí přihlášení, samozřejmě počet je limitován kapacitou 
autobusu, tj. přibližně 45 až maximálně 50 osob. 

Rád bych Vám všem, za sebe i jménem obce Stachy, po-
přál příjemné a požehnané velikonoční svátky a celkově 
pohodové a pokud možno slunečné jarní měsíce.

VELIKONOČNÍ 
ZAMYŠLENÍ

Letošní duben začíná 
nedělí, a  to ne ledajakou, 
je to neděle velikonoční. 
Pro křesťany největší svá-
tek. Je to oslava události, 
která změnila život všem, 
kdo uvěřili, že Ježíš Kris-
tus, který byl ukřižován, 
zemřel a  byl pohřben, 
vstal z mrtvých k novému 
životu. Kdo by tomu mohl 
uvěřit? Proto již v té době 
dali vládní činitelé roz-
hlásit, že Ježíšovu mrtvo-
lu jeho učedníci z  hrobu 
ukradli a  někde schovali, 
aby pak mohli tvrdit, že 
to byl skutečně Mesiáš 
a  že žije. To je přece tak 
logické. Bible nám popi-
suje, jak sami učedníci 
tomu nemohli uvěřit, jak 
se s  touto zprávou vnitř-
ně prali. Ale pak se s  Je-
žíšem potkali a uvěřili, že 
opravdu žije. Že se stalo 
to, co on jim sám předem 
vysvětloval. Apoštol Petr 
později vydává svědectví: 
„My, co jsme s  Ním po 
jeho zmrtvýchvstání jedli 
a pili, my jsme toho svěd-
ky.“ A  za toto svědectví 
později sám zaplatil živo-
tem a s ním i mnozí další. 
Toto svědectví si křesťané 
předávají již celá staletí až 
do naší doby. Proto slaví-
me Velikonoce nejen jako 
vzpomínku na události 
dávno minulé, ale jako 
něco, co se týká každého 
z nás osobně. Vždyť skrze 
křest jsme spojeni s Kris-
tem a nabízí se nám účast 
na jeho životě. Na tom 

životě, který také dospěl 
až ke smrti a  do hrobu, 
ale tím to neskončilo. Je-
žíš Kristus nám otevřel 
dveře do nového života. 
Toho života, ve který vě-
říme, že to není aprílo-
vý žertík, ale skutečnost, 
a že tedy i dnes stojí za to 
číst svědectví Ježíšových 
učedníků a  snažit se žít 
podle jeho učení. Vždyť 
poselství o  tom, že život 
každého člověka je veliký 
dar a má svoji důstojnost 
a hodnotu, že úkolem ka-
ždého člověka je učit se 
milovat Boha a  bližního, 
nemyslet jen na sebe, ale 
konat dobro a  pomáhat 
potřebným, žít poctivě 
a  pravdivě, je aktuální 
v každé době. Jednou ka-
ždý z nás opustí tento svět 
a  zanechá zde všechno 
pomíjivé. Dveřmi z hrobu 
do nového života nepro-
neseme ani domy, ani zla-
to a  peníze, ani úspěchy 
a kariéru, ale jenom to, co 
jsme s láskou udělali dob-
rého k  prospěchu svých 
bližních a  s  vděčností 
Bohu, že jsme k tomu měli 
příležitost. 

Poselství Velikonoc je 
velkou radostí a nadějí pro 
každého, kdo zprávu o Je-
žíši, který zvítězil nad smr-
tí, přijal jako pravdu, která 
proměňuje náš život a jeho 
smysl. 

Přeji vám všem krásný 
duben a radost ze života.

P. Jaromír Stehlík, váš du-

chovní správce. foto Tomáš Kůs
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Gemeinde Ruderting 
 Landkreis Passau 
 
 
 
Všem zájemc m 
obyvatelkám a obyvatel m 
naší partnerské obce Stachy 
 
 
Vážené dámy, vážení pánové,  
 
je nám radostí a ctí, že Vás v rámci našeho partnerství s obcí Stachy m žeme srde n  
pozvat na kulturní setkání: 
 
 

sobota, 16. ervna 2018 v Rudertingu a Pasov  v Dolním Bavorsku. 
 
 

P edb žný program:  
 

do 8:30 hod: p íjezd do Rudertingu, pozdravení a drobné ob erstvení 
cca 9:15 hod: p ejezd do Pasova 

prohlídka m sta do 11:30 hod (prohlídka v eském jazyce) 
11:30 až 12.30 hod: Varhanní koncert v pasovském chrámu (nejv tší varhany na sv t )  

následn  cca 12:45 hod: ob d v Pasov  
po ob d  volno 

15:00 hod: projíž ka lodí po t ech zdejších ekách   
16:00 hod: návrat do Rudertingu, drobné ob erstvení  

Návrat do Stach  
 

Po celý den nás bude doprovázet tlumo ník/tlumo nice mluvící esky. 
 

Bude nám pot šením, když Vás budeme moci v Rudertingu p ivítat v hojném po tu. 
P ihlašujte se prosím na Obecním ú ad  Stachy.  
 
P ejeme Vám všem radostné a požehnané Velikonoce a t šíme se na spole né setkání. 
  

 
 

S p átelským pozdravem 
 
 

Rudolf Müller         Procovní skupina  
1. starosta         Partnerství Stachy 
obce Ruderting 
 
  

www.ruderting.de 
info@ruderting.de 
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H I STO R I E

Oba byli stašskými ro-
dáky. S jejich jmény se mů-
žeme setkat v historických 
dokumentech, co ale víme 
o jejich životních osudech? 

Starší z  obou jmeno-
vaných byl Jakub Strašil. 
Narodil se ve Stachách 2. 
července 1866 rodičům 
Jakubovi a  Kateřině. Rod 
Strašilů pocházel z Masá-
kovy Lhoty, matka, za svo-
bodna Volfová, byla staš-
ská rodačka z č.p. 74. Otec 
Jakub byl obchodník, měl 
ve Stachách č.p. 76 krá-
mek se smíšeným zbožím. 
V  r. 1868 koupili rodiče 
Strašilovi od Stachů – Faj-
tlů starou stodolu, kterou 
přestavěli na obydlí pro 
rodinu a zřídili si zde i ob-
chod. Jejich chaloupka č.p. 
277 stála na dnešní zahra-
dě Vrhelových při pohledu 
od potoka vlevo od stavení 
„Korálů“ č.p. 218, byla pří-
stupná z dolní strany ná-
městí úzkou uličkou pod 
domem č.p. 211 nebo po 
dřevěné lávce přes potok 
(viz. foto obrazu, autor 
p. Vl. Novák). Syn Jakub 
se vyučil ševcem a  vydal 
se na „vandr“ po celém 
Rakousku-Uhersku i  Ně-
mecku. Naučil se cizí jazy-
ky a získal všeobecný roz-
hled. Po smrti otce převzal 
vedení obchodu. Oženil 
se se slečnou Antonií 
(*1875), nejstarší dcerou 
řezníka Josefa Voldřicha 
z č.p. 76 – od „řezníčků“. 
Manželé Jakub a  Anto-
nie byli bezdětní. Jakub 
nosil tmavý pánský oblek 
s vestou a černý klobouk. 
Můj strýc nám vyprá-
věl, že manželé chodívali 
na procházky společně 
v  doprovodu kozy a  pra-

sete. Jakub Strašil pomá-
hal potřebným stašským 
spoluobčanům při řešení 
úředních záležitostí a psal 
pro ně nejrůznější žádos-
ti. Zajímal se o  historii 
i  současné dění v  obci, 
své paměti zaznamenával. 
Nám je známa brožur-
ka „Stachovská kaple ke 
cti Sedmibolestné Panny 
Marie“ (o  historii kaplič-
ky), kterou vydal vlastním 
nákladem v  r. 1930 (tisk 
J. Steingrener, Vimperk). 
O životě Jakuba Strašila se 
ještě dozvíme ze vzpomí-
nek Jiřího Stacha. Jakub 
Strašil zemřel 1. ledna 
1944 ve věku 77 let a jeho 
manželka ho následovala 
již za dva dny. Bylo jí 68 
let. Jak byli manželé ne-
rozluční v  životě, stali se 
nerozlučnými i  ve smrti. 
Oba jsou uloženi k  věč-
nému spánku na stašském 
hřbitově. 

Jak souvisí život Jakuba 
Strašila s  životem Jiřího 
Stacha?

V r. 1908 se do sousedství 
Strašilových, do chalupy ke 
Stachovům, přivdala mlad-
ší sestra Antonie Strašilo-
vé, slečna Kateřina (*1888). 
Provdala se za pana Karla 
Stacha (*1883). Manželům 
Stachovým se postupně 
narodily čtyři děti. Nej-
mladší z  nich byl syn Jiří 
Jakub. Jméno Jakub získal 
po strýci Jakubovi, který 
mu byl při křtu za kmotra. 
A nejen jméno, ale i  lásku 
k  rodnému kraji a  touhu 
poznat jeho historii i histo-
rii rodu Stachů. 

Dcera Jiřího Stacha, 
paní Kubná, nám o  svém 
tatínkovi napsala: „Otec 
se narodil 30. dubna 1927 
ve Stachách. Po absolvo-
vání základního vzdělání 
vystudoval Střední eko-
nomickou školu v  Táboře, 

s  vyznamenáním. Sám se 
naučil pět cizích jazyků, 
z  nichž velmi dobře ovlá-
dal angličtinu, němčinu 
a ruštinu. Na konci války si 
hodně povídal s americký-
mi vojáky. Jako voják slou-
žil v Karlových Varech, kde 
se seznámil s mojí matkou. 
Po vojně nastoupil u Jáchy-
movských dolů, kde pra-
coval až do důchodu jako 
účetní. S rodinou se něko-
likrát stěhoval, chtěl být 
blíže svým rodičům. Na za-
čátku bydlel v Ostrově nad 
Ohří, pak v  Prachaticích 
a  nakonec ve Zlivi. Otec 
ve svých 40 letech ohluchl, 
neslyšel ani přes sluchadla, 
stalo se to po operaci vnitř-
ního ucha. Psaní o své rod-
né obci Stachy bylo jeho 
jediným koníčkem. Hodně 
volného času i dovolených 
trávil v  archivech. Naučil 
se číst i  psát švabachem, 
hodně mu to pomohlo při 

O VÝZNAMNÝCH STAŠSKÝCH RODÁCÍCH, 
OBYVATELÍCH A NÁVŠTĚVNÍCÍCH
Jakub Strašil a Jiří Stach – strýc a synovec

Chaloupka Strašilových
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vyhledávání informací. Ze-
mřel 13. srpna 2002 a  je 
pochován na hřbitově ve 
Staších.“, tolik dcera pana 
Stacha.

Díky historickému pá-
trání Jiřího Stacha se do-
zvídáme o počátcích staš-
ské rychty, o pojmenování 
stašských usedlostí „po 
chalupě“ a z jeho „zmapo-
vání“ historie rodu Stachů 
(Fajtlů) můžeme vysledo-
vat, jak se v naší obci od-
víjel život od 16. až po sto-
letí 20. Je autorem Kroniky 
rodu Stachů a  v  r. 1957 ji 
věnoval své mamince k se-
dmdesátým narozeninám. 

Na strýce a tetu Strašilo-
vých s  láskou synovec Jiří 
vzpomíná: „Můj otec byl 
zedník a  měli jsme i  hos-
podářství. Když odjížděl za 

prací „do světa“, Strašilovi 
mamince pomáhali. I  my 
děti jsme se se Strašilový-
mi měly všechny rády. Tam 
byl náš druhý domov. Strýc 
Strašil byl chytrý a vyznal 
se ve všech možných pra-
cech. Ve Stachách měl delší 
dobu obchod po svých ro-
dičích. Uměl stříhat a holit. 
Nás děti stříhal jen on. Pra-
coval se dřevem, vyráběl 
šindele i dřeváky.“

Nyní tedy už víme, co 
oba naše rodáky spojovalo.

Za poskytnutí informa-
cí o  panu Stachovi děkuji 
jeho dceři paní Kubné i ne-
teři paní Vrhelové. Čerpala 
jsem ze záznamů v matrice 
a  děkuji matrikářce ing. 
Lence Střelečkové za spo-
lupráci.

Marie Puschmanová

KAREL KLOSTERMANN 
A STACHY

Na letošní rok připadají 
dvě výročí, která se vztahují 
k spisovateli Karlu Kloster-
mannovi. 13. února jsme si 
připomněli 170 let od jeho 
narození a  16. července to 
bude 95 let od jeho úmrtí. 
O jeho životě i díle bylo již 
mnoho napsáno. Ne všem 
je možná známo, že také 
pobýval zde na Stachách. 
J. Kraml o návštěvě K. Klos-
termanna píše: 

„Den před národní poutí 
na Javorníku, navštívil Mistr 
Klostermann paní spisova-
telku Amálii Kožmínovou, 
která byla tehdy na letním 
bytě u  rodičů paní učitelky. 
Z  pokoje bytu a  z  přileh-
lé pavlače je pohled kolem 
hřbitovního kostelíka přes 
stachovské louky na pastviny 
a  sousední vesničku Zdíko-
vec. Se zalíbením spočinuly 
jiskrné, přívětivé, modré oči 
Klostermannovy na svěží ze-
leň luk. Za potokem pak se 
popásalo veliké stádo dobyt-

ka. Bylo slunné dopoledne, 
mírný větřík zchlazoval roz-
pálený dech léta. Až k nám 
do pokoje doléhaly zvuky 
zvonců pasoucího se stáda. 
Mistr prý tehdy přivřel oči, 
zaposlouchal se do té směsi 
zvuků a tónů a po dlouhém 
odmlčení pronesl: „Víte, kdy-
bych ten pokojík si mohl tak 
přenést s  sebou do Plzně, to 
bych byl nejšťastnějším člo-
věkem na světě“. To jistě tak 
promluvilo jeho srdce z boles-
ti nad tím, že stářím ztrácíme 
i nejmilejší a zbývají nám jen 
vzpomínky, jako živí svěd-
kové do nenávratna zašlých 
dob. Svatoanenské národní 
pouti na Javorníku se nemo-
hl dočkat. Časně ráno vyjel 
kočárem, aby už byl mezi 
svými. Měl všude přece tolik 
známých, o jejichž osudy měl 
stále vřelý zájem. Naposledy 
se tehdy svítal s Ferdou Kro-
biánem, oblíbeným javornic-
kým hostinským. Nikdo netu-
šil, že za několik málo hodin 

Jakub Strašil s manželkou Antonií

Soudní sluha Mastílek na stachovském náměstí
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY A ŠKOLKY
LYŽUJ LESY

Dne 6. února 2018 pořá-
dal Fischer Ski klub Šuma-
va Vimperk ve spolupráci 
s  Lesy ČR obratnostní zá-
vod v běhu na lyžích, které-
ho se zúčastnilo okolo 150 
dětí z okolních škol. Žáci ze 
Stašské školy nesměli chybět. 
I když den byl velmi mrazivý 
(asi -10 °C), svítilo sluníčko 
a  sport a  úžasná atmosféra 

nás všechny zahřála. Závod 
proběhl v areálu na Vodníku 
a byl rozdělen do několika ka-
tegorií podle věku a také po-
dle toho, zda jsou závodníci 
registrovaní v nějakém lyžař-
ském oddílu či nikoliv. Podle 
toho byla zvolena náročnost 
trati, na které žáci soupeřili 
např. ve slalomu, jízdě poza-
du nebo soupaž, přeskoku, 

cele chystaná a tak dobře při-
pravená slavnost ztroskotá. 
Ani pořádně nezačala, ještě 
nedošlo k ofi ciálnímu uvítá-
ní hostů, když jízdní kurýr ze 
Sušice přináší zprávu o  vy-
hlášení války a  mobilizace. 
Shromáždění je rozpuštěno. 
Mistr odjíždí, nezdržuje se, 
přes Vacov ke vlaku do Čkyně 
a již nikdy, nikdy se nevrací. 
Nachylující se čas jeseně ži-
vota trávívá v  kruhu svých 
milých ve Štěkni, horečně do-
končuje své práce, z nichž ně-
které vyšly až po jeho smrti.“ 

O  pobytu spisovatele 
Klostermanna se také píše 
v Pamětní knize stachovské, 
do které obecní písař F. Vol-
dřich zapsal následující po-
známku:

„Dne 18. července 1923 
zemřel ve Štěkni u  Strako-
nic známý a zasloužilý spi-
sovatel Šumavy Karel Klos-
termann, profesor na státní 
reálce v Plzni.

Tělesné pozůstatky jeho 
pochovány v  Plzni dne 20. 
července 1923. Týž byl zde 
velice odevždy milován, 

každý rok navštívil Stachy 
a přebýval zde na Staré Faře 
č. p. 181, kde míval za svého 
mládí přednášky o  šumav-
ských krásách a dějinách.

Narodil se v Haagu v Ra-
kousích, kde byl jeho otec 
doktorem lékařství, později 
se otec odstěhoval do Hor 
Kašperských a  zemřelý syn 
Karel studoval pak v  Čes-
kých Budějovicích. Otec 
Karla Klostermanna pří-
slušel do obce Hoidl, česky 
Zhůří u  Kašperských Hor. 
Čest budiž památce jeho!“

Zde uvedené datum úmr-
tí neodpovídá tomu datu, 
které je na mnoha místech 
uvedeno na internetu, tj. 16. 
července 1923.

To, že Karel Klostermann 
dobře znal poměry na sta-
chovské rychtě svědčí jeho 
dílo Odyssea soudního slu-
hy, ve kterém popisuje útra-
py soudního sluhy Mastíl-
ka, který zde hledá Josefa 
Voldřicha.

Ke Stachům se váže také 
jméno Rankel Sepp, známý 
šumavský silák, který konec 

svého života strávil na statku 
v  Jáchymově a  je pochován 
na stachovském hřbitově. 
I on je jednou z postav Klos-
termannových děl.

Kdo by se chtěl blíže se-
známit s díly Karla Kloster-
manna, má možnost si je 
vypůjčit v obecní knihovně.

Marie Machová

 PREVENCE NA NAŠÍ ŠKOLE
Určitě řada z vás zaslech-

la v posledních letech slovo 
kyberšikana. Někdo pouze 
zaznamenal, jiný se snažil 
zjistit význam a  bohužel 
někteří museli řešit doma 
s  dětmi projevy souvise-
jící s  tímto tématem. Je to 
zajisté jedno z  témat, na 
které by se mělo neustále 
upozorňovat. 

V pondělí 15. 1. 2018 se 
o  této problematice moh-
li více dozvědět i  žáci 8. 

ročníku, kteří se zúčastnili 
besedy s  tiskovou mluvčí 
PČR z  Prachatic. Beseda 
byla velice vydařená, 
doprovázená případy ze 
života obětí kyberšikany.

Další besedy s PČR čeka-
ly na děti z prvního stupně 
ve středu 15. 3. 2018. Téma-
tem bylo - ,,Vím, co smím?“ 

Tím to ale nekončí a dal-
ší besedy a preventivní pro-
gramy ještě na děti čekají.

otočkách atd. Ve všech námi 
zastoupených kategoriích 
žáci získali pěkná umístění. 
Kategorie 1.–2. třída dívky, 
registrovaní – Janička 
Randáková, 1. místo
Kategorie 3.–5. třída dívky, 
registrovaní – Anička 
Rathauská, 2. místo

Kategorie 6.–7. třída dívky, 
registrovaní - Hanka 
Randáková, 1. místo
Kategorie 6.–7. třída 
chlapci, registrovaní – 
Ondra Šilha, 2. místo
Kategorie 8.–9. třída dívky, 
ner egistrovaní – Natálka 
Šilhová, 2. místo
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
 Poslední lednový týden 

se někteří žáci sedmé, 
osmé a  deváté třídy naší 
školy zúčastnili lyžařského 
výcviku na Zadově. V pon-
dělí ráno jsme vyjeli auto-
busem na Churáňov, kde 
jsme si nazuli běžky a vy-
razili směr Nové Hutě. Bě-
hem krásného slunečného 
dne jsme trénovali tech-
niky běžeckého lyžování, 
jako třeba bruslení, jízdu 
z  kopce, ale především 
bezpečné padání. Po od-
počinku a  obědě v  hotelu 
Kodrea na Nových Hutích 
jsme se vrátili na Chu-
ráňov, kde jsme příjemně 
a zaslouženě zakončili den 
v cukrárně. 

Od úterý do čtvrtka 
jsme se věnovali sjezdové-
mu lyžování a  snowboar-

dingu. První den na sjez-
dovce U  Horejšů. Někteří 
z nás se zde naučili zákla-
dy lyžování, druzí polovali 
techniku. Výborně jsme 
poobědvali na bowlingu 
u Ptáčků. 

Zbývající dva dny jsme 
už všichni zvládali kopce 
v  lyžařském areálu na Ko-
byle. I když čtvrteční poča-
sí bylo deštivé a  nevlídné, 
troufáme si říct, že domů 
jsme se všichni vraceli 
nadšeni a  plni nových zá-
žitků. No a my instruktoři 
jsme si díky dobré náladě 
a  některým krkolomným 
výkonům našich svěřenců, 
kterým jsme museli při-
hlížet, o  pěkných pár let 
prodloužili život. Za to vše 
vám děti děkujeme!

Danka a Monika

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
V pondělí 12. února pro-

běhla na naší škole recitační 
soutěž, které se zúčastnilo 
na 20 žáků napříč ročníky. 
Recitovaly se nejrůznější 
básně a  mezi těmi nejlep-
šími se v  první kategorii 
umístila Aneta Horejšová, 
ve druhé Soňa Reslerová. 
Z  druhého stupně prv-
ní místa obsadily Zuzana 
Slancová a  Michaela Kor-

tusová. O  měsíc později 
Aneta se Soňou reprezen-
tovaly Stachy na okresním 
kole v  Prachaticích. Kon-
kurence byla opravdu veli-
ká, a  tak se dívky bohužel 
nevrátily s  oceněním, ale 
s  cennými zkušenostmi, 
které jim budou jistě inspi-
rací pro další roky. 

Mgr. Michaela Kačmárová

HRA NA ŠKOLU
Ve středu 21. března se sešli budoucí prvňáčci a jejich 

rodiče na již tradiční “hru na školu”. Vyzkoušeli si, jaké 
je to sedět v lavici a učit se jako opravdový žáci. První 
setkání bylo zaměřeno na procvičování čtení a  psaní. 
Tímto bychom všechny budoucí prvňáčky chtěli pozvat 
na další dvě odpoledne, která se uskuteční 11. dubna 
2018 v učebně 1. třídy a 25. dubna 2018 tělocvičně od 
15:00 hodin.

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM 
JAZYCE

14. února se v  Prachati-
cích konalo okresní kolo 
konverzační soutěže v an-
glickém jazyce. Do této 
soutěže po úspěšném ab-
solvování školního kola po-
stoupili Milan Kraml v ka-
tegorii 1A a Petra Kramlo-
vá v kategorii 2A. Oba dva 
v Prachaticích podali velmi 
dobré výkony a  skvěle re-
prezentovali naši školu. 

Milan Kraml v  tomto 
školním roce navázal na 

svůj loňský úspěch a přive-
zl si domů diplom a cenu za 
umístění na 3. místě.

Ještě jednou mu blaho-
přeji.

Monika Kotherová

ZIMNÍ 
OLYMPIÁDA

8. 2. 2018 se na Borových 
Ladách uskutečnila zimní 
olympiáda. Závodilo se na 
běžkách a  sněžnicích. Po 
skončení závodů byla ukáz-
ka psích spřežení a děti se 
mohly svézt na saních. 

Velké poděkování patří 
organizátorům akce – ZŠ 
Borová Lada a  také našim 
dětem a  zvláště medailis-
tům. Jana Randáková (1. 
místo), Eva Dosedělová (2), 
Jakub Vácha (2), Eliška Hei-
denreichová (2.), Jan Vácha 
(3.), Aneta Dosedělová (2.)
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ZE ŽIVOTA ZUŠ A MŠ
Milí čtenáři Stašska,
zima je již za námi a prv-

ní jarní den nás přivítal 
slunečními paprsky. Zim-
ní období v  naší základní 
umělecké škole je vždy vypl-
něno přípravou na adventní 
koncerty a soutěže, které se 
rozbíhají školními koly již 
v průběhu měsíce ledna.

Adventní koncerty byly 
v  letošním školním roce 
opět vydařené, nejvíce bych 
si dovolila vyzdvihnout 
koncert v kostele Navštíve-
ní Panny Marie. Společně 
s kolegy jsme zvolili netra-
diční termín, a to 23. pro-
since. Dobu, kdy se mno-
ho rodin s  netrpělivostí 
připravuje na nadcházející 
Štědrý den. Atmosféra byla 
tedy ryze „vánoční“ a  my 
jsme byli rádi, že jsme Vám 
ji mohli zpříjemnit zpěvem 
a  tóny našich žáků. Velká 
návštěvnost, vřelé pohledy 
a  potlesk byly tím největ-
ším potěšením a  také dů-
kazem, že jsme datum kon-
certu zvolili správně.

Po vánočních prázdni-
nách se do vyššího tempa 
dostaly přípravy na soutě-
že, které v  letošním roce 
pro naše žáky probíhají ve 
hře na dechové nástroje 
a  ve hře na dudy. Do pří-
prav na soutěže se zapojují 
nejen žáci studující hudeb-
ní obor, ale i žáci z výtvar-
ného oboru.

Výsledky se záhy dostavi-
ly a pro naši školu žáci zís-
kali tato ocenění:
Anna Váchová – 1. místo 
ve hře na zobcovou fl étnu
Adéla Kopfová – 2. místo 
ve hře na klarinet
Jakub Janáč – 3. místo ve 
hře na hoboj.

Všichni žáci jsou ze třídy 
paní učitelky Lenky Jůž-
kové Čížkové a  své ceny 
přivezli z  okresního kola, 
které se konalo v nedaleké 
Základní umělecké škole ve 
Vimperku. Studentku Ště-
pánku Shánělovou, která 
v naší škole hraje na dudy, 
teprve krajské kolo soutěže 
čeká. Společně s paní uči-
telkou vyjedou 20. dubna 
2018 do Blatné.

Výtvarný obor nezůstal 
pozadu a  výsledky se také 
dostavily. V  rámci soutě-
že Mladý módní návrhář 
získaly zvláštní ocenění tři 
účastnice: Hana Drholcová, 
Veronika Kubíčková a Petra 
Kramlová, žákyně paní uči-
telky Venduly Slepičkové.

Ze svého místa bych Vás 
velice ráda pozvala na akce 
a koncerty, které chystáme 
v nadcházejícím období. Po 
dlouhodobé debatě jsme 
pro Vás a  naše žáky při-
pravili Koncert učitelů, pro 
který jsme zvolili neblahý-
mi pověstmi označovaný 
datum – pátek 13.  dubna. 
V  měsíci květnu se Vám 

dále představí žáci na spo-
lečném koncertě se Zá-
kladní uměleckou školou 
z  Vlachova Březí. Zahrají 
ve čtvrtek 3. května. Nově 
jsme zařadili koncert ke 
Dni matek, který připadá 
na úterý 9. května a  ne-
jen maminkám se na něm 
představí naši nejmladší 
žáci. Všechny koncerty se 
uskuteční v hudebním sále 
ZUŠ a od 17,00 hodin.

V závěru měsíce, ve čtvr-
tek 24.5.,proběhne již II. 
ročník celostátního projek-
tu základních uměleckých 
škol ve veřejném prostoru. 

Co pro Vás naši žáci při-
praví si prozatím nechám 
pro sebe, ale věřím, že o to 
bude pro Vás větším pře-
kvapením jejich výsledek.

Není v mých silách ovliv-
nit počasí, či jakou budete 
mít ráno po probuzení nála-
du, ale doufám, že jsem Vás 
alespoň trochu navnadila na 
akce, které společně s našimi 
žáky připravujeme a přijdete 
se mezi nás podívat.

Přeji Vám krásné jarní 
dny, smíchem a  rodinnou 
pohodou protkané veselé 
Velikonoce.
Vedoucí ZUŠ Eva Hadravová

Soutěžící školního kola ve hře na dechové nástroje

SE ŠKOLKOU V NOVÉM ROCE
Sotva se děti potěšily 

z  vánočních dárků, které 
jim do školky přinesl Ježí-
šek, čekala na ně další na-
dílka – tentokrát sněhová. 
Předškoláčci absolvovali 
svůj první lyžařský výcvik 
na Zadově, touto cestou 
bychom rádi poděkovali 
profesionálnímu týmu SKI 
Zadov, který se nám po 
celý týden věnoval. Menší 
děti nezahálely a  zkoušely 
si lyžování alespoň nane-
čisto ve třídě a venku pak 

zdokonalovaly své umění 
jízdy na kluzácích.

Zimu nám přijela zpest-
řit také paní kouzelnice se 
svým varietním vystoupe-
ním. Mrazivé dny jsme trá-
vili ve společnosti pohádek, 
které jsme zkoumali ze 
všech stran. Jejich svět nás 
pohltil a  dovedl až k  ma-
sopustu, kdy školka ožila 
rejem maškar a karnevalo-
vých masek.

V postním období se děti 
seznamovaly s  integrova-

ným záchranným systé-
mem, v jehož rámci navští-
vily i  místní Pošumavské 
hasičské muzeum. Měly 
možnost si prohlédnout 
i prolézt hasičská auta, ob-
divovaly krásné historické 
vozy, měřily své síly při roz-
táčení staré sirény, zkoušely 
si hasičské přilby a  asisto-
valy při navíjení stříkací ha-
dice. Vřelý dík patří pánům 
Voldřichovi a  Kortusovi, 
kteří nás celým areálem za-
svěceně provázeli.

Předškoláci zahájili pla-
vecký kurz nově v  Suši-

ci. Dne 17. dubna budou 
již očekáváni u  zápisu do 
školy. Zápis do předškolky 
proběhne v  prvních čtr-
nácti květnových dnech.

Vynášením Morany 
a  zpěvem jarních písní se 
nám sice zimu dosud ne-
podařilo donutit vzdát se 
vlády, přesto ale hledíme 
s  nadějí k  Velikonocům, 
že jaro přece přijde a  bu-
deme moci vyběhnout do 
teplého slunka. Za všechny 
z mateřské školky přejeme 
krásné prožití velikonoč-
ních svátků.
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 
V DOMOVĚ PRO SENIORY 
V KŮSOVĚ

Domov pro seniory v Ků-
sově všechny srdečně zve na 
Velikonoční výstavu u  pří-
ležitosti 3. výročí založení 
Spolku Slunečnice Vimperk. 
Výstava se bude konat od 27. 
3. 2018 – 29. 3. 2018 v pro-
storu Domova pro seniory 
v  Kůsově, a  to na oddělení 
C1 v prvním patře, vždy od 
9:00 hod. do 15:00 hod. 

Den otevřených dveří 
proběhne i v samotné „Slu-
nečnici“ a  to 27. 3. 2018 
v  době od 9:00 hod. do 
16:00 hod, v  ulici 1. Máje 
74, Vimperk v 1. patře. 

Slunečnice Vimperk je 
spolek, který poskytuje 
sociální služby – sociál-
ně terapeutické činnosti, 
které jsou určeny osobám 
se sníženou soběstačností 
nebo osobám se zdravot-
ním postižením, dále pak 
sociální poradenství, které 
je určeno pro klienty, kteří 
řeší např. nepříznivou soci-
ální situaci. 

Těšíme se na Vaši ná-
vštěvu.

Levanská Kateřina 

sociální pracovnice

DPS Kůsov 

PREZENTACE SPOLKU 
SLUNEČNICE VIMPERK

U  příležitosti třetího 
výročí Spolku Slunečni-
ce se koná 27. března 2018 
v  době od 9.00 do 16. 00 
hodin v  ulici 1. máje ve 

Vimperku den otevřených 
dveří. Jako upoutávka na 
tuto akci je ke shlédnu-
tí v  Obecní knihovně ve 
Stachách malá ukázka vý-

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
A POPLATEK ZE PSŮ V ROCE 2018

Upozorňujeme občany, 
že v tomto roce již nejsou 
zasílány složenky na po-
platek za svoz komunál-
ního odpadu a na popla-
tek ze psa !!!

Sazba poplatku za svoz 
komunálního odpadu je 
500 Kč, poplatek je splatný 
jednorázově nejpozději do 
31. března kalendářního 
roku, popř. do 15 dnů ode 
dne vzniku poplatkové po-
vinnost. 

V  roce 2018 lze popla-
tek uhradit hotově na 
OÚ Stachy, převodem na 
účet obce nebo poštovní 
poukázkou, kterou Vám 
na vyžádání zašleme. Při 
úhradě převodem na účet 
je nutno uvést variabil-
ní symbol - číslo sloužící 
k  identifikaci poplatníka, 

které je pro poplatníka ne-
měnné a bez jeho uvedení 
je obtížné platbu správně 
identifikovat. Pokud jej 
neznáte z předchozích let, 
kontaktujte OÚ Stachy na 
adrese obecstachy@stachy.
net nebo telefonicky na čís-
le 388 428 304.

Poplatek platí
a) fyzické osoby, které 

mají v obci trvalý pobyt; za 
domácnost může být po-
platek odváděn společným 
zástupcem.

b) fyzické osoby, které 
mají ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální re-
kreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není hlá-
šena k  trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba; má-
-li k této stavbě vlastnické 

právo více osob, jsou po-
vinny platit poplatek spo-
lečně a nerozdílně, a to ve 
výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu,

c) cizinci s  povoleným 
trvalým nebo přechodným 
pobytem delším než 90 
dnů a cizinci pobývající na 
území obce přechodně po 
dobu delší než 3 měsíce.

Poplatek ze psů platí dr-
žitel psa. Držitelem je fyzic-
ká nebo právnické osoba, 
která má trvalý pobyt nebo 
sídlo na území obce Sta-
chy. Sazba poplatku za ka-
lendářní rok činí: 200,- Kč 
za prvního psa, 300,- Kč za 
druhého a každého dalšího 
psa téhož držitele, 100,- Kč 
za psa, jehož držitelem je 
poživatel invalidního, sta-

robního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu.

Poplatek je splatný nej-
později do 31. března pří-
slušného kalendářního 
roku.

Související předpisy:
Obecně závazná vyhláš-

ka obce Stachy č. 1/2015 
o místních poplatcích.

Zákon č. 565/1990 Sb., 
o  místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 sb., 
daňový řád, ve znění poz-
dějších předpisů

OZNÁMENÍ
Svoz nebezpečného 

odpadu se v obci Stachy 
uskuteční v sobotu 

28. dubna 2018 
na parkovišti 
u hřbitova!!!

robků tohoto spolku. Zá-
roveň je zde možné blíže 
se seznámit s jeho činností 

prostřednictvím propagač-
ního materiálu.

Sociální komise při OÚ Stachy
pořádá zájezd pro seniory

KLÁŠTĚR PLASY a ZÁMEK KOZEL
v sobotu 19. května 2018

odjezd v 7,00 hodin z autobusového nádraží 
ve Stachách

cena:  250,- Kč
v případě zájmu kontaktujte prosím 

p. Růžičkovou: tel.: 606 439 803
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SP ORT
O POHÁR KRÁLE 
ŠUMAVY

Již IV. ročník turnaje „ O pohár krále Šumavy“ se odehrál 
v neděli, 18. února v moderní hale v Kašperských Horách. 
Organizátory byly tradičně oddíly Stach a Zdíkova, které 
tak vzdávají hold zakladateli turnaje panu Milanu Svobo-
dovi ze Stach. Mezi šesti účastníky nechyběl domácí tým 
Stachy/Zdíkov, dále pak pozvání přijali FC Netolice, Tatran 
Volary, SK Čkyně a zástupce mělo i zahraničí, neboť obec 
Stachy pozvala svou partnerskou obec Ruderting. Němečtí 
hosté přivezli týmy dva, a to „áčko“ a „béčko“.

Turnaj byl spolufi nancován Evropskou unií v  rámci 
Dispozičního fondu, který podporuje aktivity mezi Svo-
bodným státem Bavorsko a Euroregionem Šumava – ji-
hozápadní Čechy. 

Turnaj zahájil hlavní organizátor Mgr. Karel Nový, dále 
pak předsedové pořádajících oddílů, Ladislav Heidenreich 
ze Stach a JUDr. Jan Kačer ze Zdíkova. Hodně štěstí ve hře 
popřáli též starostové obou obcí Ing. Petr Lampa a Mgr. 
Zdeněk Kantořík. Krátké slovo pronesl též Jiří Trněný, 
předseda okresního fotbalového svazu Prachatice, který 
připomněl důležitost pořádání obdobných turnajů jako 
motivaci dětí ke sportu a zejména k fotbalu.

Organizátoři rozdělili účastníky do dvou tříčlenných 
skupin. Skupina A zahrnovala Ruderting A, Stachy/Zdíkov 
a Čkyně ve skupině B se utkali Ruderting B, Netolice a Vola-
ry. Souboje ve skupinách seřadily týmy do následujícího po-
řadí. Skupina A: 1. Ruderting A, 2. Stachy/Zdíkov, 3. Čkyně. 
Skupina B: 1. Netolice, 2. Ruderting B, 3. Volary

V prvním semifi nále se sešli oba německé týmy a „áčko“ 
Rudertingu porazilo své kolegy 3-0. Druhé semifi nále se 
stalo jasnou záležitostí Netolic, když nadělilo domácímu 
týmu „šestku“. 

V souboji o 5. místo porazily Volary Čkyni 2-0. V utkání 
o bronz se prosadil domácí tým Stachy/Zdíkov a porazil 
Ruderting B 3-0. 

A bylo tu fi nále, kde se utkaly opravdu nejlepší týmy 
turnaje. Ruderting A  a  Netolice. Zápas byl dlouho ne-
rozhodný, ale v závěru byli hosté z Německa šťastnější 
a vstřelili dvě branky- tím se stali vítězi IV. ročníku po-
háru O krále Šumavy.

Při závěrečném vyhodnocení obdržely všechny týmy po-
hár, pamětní list, společnou fotografi i a věcné ceny. První 
tři týmy navíc obdržely ještě medaile. Na úplný závěr byla 
vyhlášena ještě individuální ocenění.
Nejlepším střelcem se stal: Jakob Sigl (Ruderting A)
Nejlepší brankář/ka: Jana Čondlová (Netolice)
Nejlepší hráč turnaje: Raphael Seidler (Ruderting A)

SOKOL STACHY ZÍSKAL NA OLYMPIÁDĚ DĚTÍ 
A MLÁDEŽE CENNÉ KOVY

Vydařený týden v  podání závodníků Sokola 
Stachy na ODM v Letohradě, kde jsme reprezen-
tovali Jihočeský kraj, byl ve znamení medailových 
a pódiových umístění. V biatlonu si nejlépe vedla 
Hanka Randáková, která si z olympiády odvezla 
zlatou medaili z vytrvalostního závodu, stříbrnou 
medaili ze sprintu a bronzovou medaili ze štafety! 
V běhu na lyžích si vedl velmi dobře Jakub Bouš-
ka, který si z olympiády odváží bronzovou medai-
li z klasiky na 2km a ze závodu volnou technikou 
opět bronzovou medaili. Neztratili se ani Ondřej 
Šilha, který skončil na pódiovém umístění a  to 
v biatlonu 5. místo ve sprintu, 4. místo ve štafetě 
a 7. místo ve vytrvalostním závodě. Agáta Tušlo-
vá v závodě vytrvalostním skončila na pódiovém 
umístění a to na 6. místě a v rychlostním závodě 
na 9. místě. Všichni závodníci si vedli velmi dob-
ře a další závod je čekal v Jablonci, kde se konal 
Český pohár v biatlonu. 
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PĚT TITULŮ MČR PRO SKI SOKOL STACHY!!! 
Lyžaři SKI Sokola Stachy 

seo víkendu 16. - 18. 2. 2018 
úspěšně závodili na republi-
kovém přeboru ČR staršího 
žactva v Harrachově.

A hned první den se moh-
lo slavit. Sprint žákyň 2005 
volně vyhrála a získala titul 
mistra ČR Hanka Randá-

ková a  vedlo i  ve starších 
žácích 2005, kde si pro ti-
tul mistra ČR dosprintoval 
David Eliáš, ve finálové 
jízdě byl ještě skvělým vý-
sledkem pátý Ondra Šilha. 
Hanka i David byli na první 
pozici i v kvalifi kaci sprin-
tu. Další pěkné výsledky: 

20. místo A. Tušlová, 29. 
místo I. Kaiferová, 17. mís-
to D. Červenková, 25. místo 
K. Červenková, 37. místo V. 
Bolda.

Medailové úspěchy po-
kračovaly i  v  individuálním 
závodě klasicky. Druhé zlato 
a titul mistra ČR si připsala 
Hanka Randáková, ve stej-
ném závodě děvčat 2005 do 
desítky ještě nakoukla A. Tu-
šlová a další medaile cinkla 
mezi žáky 2005. Opět svou 
druhou zlatou a titul mistra 
ČR si veze David Eliáš. Těsně 
za desítkou byl O. Šilha. Ve 
starší kategorii zabojovala D. 
Červenková, která se stala ví-
cemistrní ČR a veze si stříbr-
nou medaili. K. Červenková 
skončila patnáctá. 

Výborné výkony z  indi-
viduálních závodů dávaly 
velkou naději i pro štafetové 
závody. Stašská děvčata byla 
spolufavoritkami závodu žá-
kyň a v sestavě K. Červenko-
vá – H. Randáková – D. Čer-
venková to potvrdila ziskem 
dalšího mistrovského titulu. 
Ve starších žácích Stašská 
trojice byla třináctá.

Stacháci jsou v  ČP druž-
stev aktuálně čtvrtí z  35 
týmů. Hanka Randáková 
a David Eliáš vedou ČP a lis-
tinu bodů. „Velká spokoje-
nost, jsou to všechno super 
výsledky. Pochvala patří 
hlavně dětem za jejich pří-
stup k tréninku i závodům,“ 
doplnila Petra Frühaufová ze 
SKI Sokola Stachy.

,,HLEDÁME NOVÉ TALENTY“

 Družstvo mladších žáků 
ve složení Jakub Bouška, Mi-
chal Švarc, Tomáš Hojdekr 
a mladších žákyň ve složení 
Johanka Satoriová, Mirka 
Nová, Anetka Dosedělová 
a  Adélka Heidenreichová 
bojovali v celorepublikových 
závodech v  Novém Městě 
na Moravě. Svými výsledky 
v  družstvech obsadili krás-
né 10 místo z  39. oddílů. 
První den se závodilo klasi-
kou a  nejlépe si vedl Jakub 
Bouška 1. místo, Johanka 
Satoriová 15. místo, Michal 
Švarc 19. místo, Miroslava 
Nová 20. místo, Anetka Do-
sedělová 44. místo, Tomáš 
Hojdekr 48. místo a Adélka 
Heydenreichová 55. místo. 
V  nedělním volném závodě 
stíhací technikou opět po-
tvrdil 1. místo Jakub Bouška, 
14. místo M. Švarc, 17. místo 
J. Satoriová, 21. místo M.No-
vá, 44.místo A.Dosedělová , 
47.místo T.Hojdekr a 50.mís-
to A.Heidenreichová.

III. ČP staršího žactva 
Nové Město na Moravě

Posledním vystoupením 
lyžařů Sokol Stachy byl Čes-
ký pohár v  Novém Městě 

na Moravě. V sobotu se zá-
vodilo klasickou technikou 
a nejlepších výsledků dosáh-
li: David Eliáš a Hanka Ran-
dáková oba na skvělém 1. 
místě! Na pódiové umístění 
dosáhli: Katka Červenková 
4. místo, Denisa Červenko-
vá 5. místo a Ondra Šilha 6. 
místo. Velmi dobře si ved-
la Agáta Tušlová 12. místo 
a Iva Kaiferová 28. místo.

Nedělní stíhací závod vol-
nou technikou byl opět ve 
znamení zlata! 1. místo Han-
ka Randáková a David Eliáš, 
6. místo O. Šilha, 7. místo D. 
Červenková, 9. místo K. Čer-
venková, 17. místo A. Tušlová 
a 24. místo I. Kaiferová.

V  hodnocení všech ČP 
a  MČR skončilo družstvo 
starších žáků Sokola Stachy 
na super 3. místě za oddí-
lem Karlovy Vary a  Dukla 
Liberec. Soutěže se zúčast-
nilo 37 oddílů.

Český pohár jednotlivců 
2018: 1. místo Hanka Ran-
dáková, 1. místo David Eli-
áš, 4. místo Denisa Červen-
ková 9. místo Ondřej Šilha, 
9. místo Katka Červenková, 
18. místo Agáta Tušlová, 28. 
místo Iva Kaiferová.

SKI SOKOL STACHY BIATLON
SKI Sokol Stachy získal 5 

medailových umístění
Ve dnech 10. -11. 2.2018 se 

v Jablonci konal 3. ČP v bi-
atlonu. Na sobotním pro-
gramu byl závod ve sprintu 
volně. Zde se nejlépe vedlo 
Jakubovi Bouškovi v  kate-
gorii B1, kde obsadil krásné 
2. místo a  Hance Randá-
kové, která obsadila také 2. 
místo v  kategorii B2. Dále 
velmi dobře závodili: Agáta 
Tušlová 5. místo, David Eli-
áš 6. místo, Ondřej Šilha 8. 
místo. V  nedělním závodě 
se nám medailové umístě-
ní zvýšila a  biatloncross / 
dovednostní závod / přine-
sl bohatší nadílku: 1. místo 
Hanka Randáková, 2. místo 
David Eliáš a  Jakub Bouš-
ka, 7. místo Agáta Tušlová, 
11. místo Ondřej Šilha, 17. 
místo Johanka Satoriová , 
která si vyjela II.výkonnost-
ní třídu a  kvalifi kovala se 
tak na MČR, kam odjede 7 
závodníků SKI Sokola Sta-
chy v termínu 23-24.2.2018 
v Novém Městě na Moravě.
MČR žactva – biatlon 

Po medailových úspěších 
z  běžeckého lyžování na 
M-ČR se v termínu 23. - 25. 
2. konalo M-ČR v biatlonu.

V pátek se M-ČR zahájilo 
závody štafet dvojic: Sokol 
Stachy ve složení A. Tušlo-
vá + H. Randáková obsadili 
krásné 3. místo, zaostaly 
pouze za zkušnými biatlo-
novými oddíly Krkonoše 
Vrchlabí a  Jilemnice. Hoši 
ve složení O. Šilha + D. Eli-
áš po technické závadě na 
zbrani obsadili 8. místo.

V  sobotu se v  Novém 
Městě na Moravě jel závod 

hromadným startem- nej-
lépe si vedl Jakub Bouška, 
který skončil na 2. místě 
a  stal se vicemistrem ČR. 
V žácích kategorie B obsa-
dil 6. místo O.Šilha a 7.mís-
to D. Eliáš, v žákyních B ob-
sadila H. Randáková 5.mís-
to a A. Tušlová 12.místo. N. 
Völfl ová v  kategorii žákyň 
C obsadila 27. místo.

Nedělní zlatý sprint: Han-
ka Randáková, Jakub Bouš-
ka a David Eliáš získali zla-
tou medaily a zároveň titul 
Mistr ČR v závodě sprintu!!! 
Tři tituly pro Sokol Stachy 
je obrovským úspěchem po 
2 leté činnosti biatlonové-
ho klubu. Dalších krásných 
úspěchů dosáhli: 4. místo 
A. Tušlová, 8. místo David 
Eliáš a 27. místo N. Völfl ová.

V  celkovém hodnocení 
Českého poháru žáků jsme 
byli velmi úspěšní: kategorie 
B1: 2. místo Jakub Bouška 
/z 25 žáků/, kategorie B2: 3. 
místo David Eliáš, 4. místo 
Ondřej Šilha / z 39 žáků /, 1. 
místo Hanka Randáková, 11. 
místo Agáta Tušlová / z 51 
žákyň /, kategorie C1: 26. 
místo Vojta Bolda / z 34 žáků 
/, kategorie C2 26. místo Na-
tálka Völfl ová / z 34 žákyň /.

Celkově se v  Poháru ČR 
žactva Sokol Stachy umístil 
na super 9. místě z 34 klubů, 
jako nejlepší jihočeský oddíl.

Blahopřejeme k  výrazné-
mu úspěchu mezi závodníky 
z  tradičních biatlonových 
líhní. Píle v  trénincích, zá-
vodní nadšení, stejně tak 
jako podpora rodičů po-
tvrdily správnou společnou 
cestu v  přípravě našich zá-
vodníků.
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STAŠSKÁ 15 – 69. ROČNÍK
Dne 4. 2. 2018 se na lyžařském stadionu v Churáňově konal 

69. ročník Stašské 15, který byl současně Krajským přebo-
rem běhu na lyžích a pořadatelem tohoto závodu byl domácí 
oddíl SKI Sokol Stachy. Závod proběhl za slunečného mrazi-
vého dne a zúčastnilo se 95 závodníků. V kategorii batolata 
si 1. místo odváží: A. Novotná a A. Maleček; potěr: 1. místo 
J. Randáková /Sokol Stachy/ + J. Kolafa /Vimperk/, 2. místo: 
L. Janošíková + P. Vocelka /Vimperk/,3. místo: N. Řežábová 
/Sokol Stachy/ + V. Vyskočil / Vimperk/. Kategorie: žáci do 
10-ti let: 1. místo K. Boušková /Sokol Stachy/ + M. Vocelka 
/ Vimperk/, 2. místo V. Hudečková /Vimperk/+M. Novák /
Ski Strakonice/,3. místo E. Mánková / Vimperk / + J. Satorie / 
Sokol Stachy /; mladší žactvo 1. místo J. Satoriová + J. Bouška 
/oba Sokol Stachy/, 2. místo M. Machová + H. Steinbach / oba 
Vimperk/, 3. místo M. Nová /Sokol Stachy/ + P. Vondraš / 
Vimperk/; starší žactvo 1. místo H. Randáková / Sokol Stachy 
/+ D. Vyskočil /Vimperk /, 2. místo D. Radová / Vimperk/ + 
O. Šilha /Sokol Stachy/, 3. místo A. Tušlová / Sokol Stachy / + 
J. Steinbach / Vimperk /; mladší dorost: 1. místo A. Novotná 
/ Sokol Stachy / + J. Sáska / Vimperk /, 2. místo B. Picková + 
J. Kadlec / oba Sokol Stachy, 3. místo L. Kalivoda / Vimperk/; 
Starší dorost: 1. místo A. Nováková + J. Švejda / oba Vimperk/ 
, 2. místo J. Hojdekr / Sokol Stachy /; ženy 1. místo Š. Grab-
müllerová /Vimperk/, 2. místo T. Kreuzigerová / Sokol Stachy 
/; muži,junioři: 1. místo M. Šimurda, 2. místo I. Grabmüller / 
oba Vimperk/, 3. místo M. Maleček / Žižkovští tygři/.  

Redakční rada Stašska – Mgr. Marie Puschmanová, Ing. Lenka Střelečková, Marie Machová. 

Redakční rada nezodpovídá za obsah a formu jednotlivých příspěvků a vyhrazuje si právo na jejich zkrácení. 

Evidenční číslo MK ČR E 21369. Barevná verze ke stažení na www.stachy.net. 

Příspěvky do dalšího vydání zasílejte na: knihovna.stachy@quick.cz, nebo vhoďte do schránky OÚ. V případě vašeho zájmu 

o zasílání aktuálních informací včetně elektronické verze Stašska, sdělte vaši e-mailovou adresu na infokanal@stachy.net

SP OLEČEN SK Á 
KR O N I K A

Jubilanti v období ledna – března 2018, kterým 
přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších 
let:

Marie Fuchsová, Stachy  čp. 75
František Stibůrek, Stachy  čp. 135
Jaroslav Beneš, Stachy  čp. 149
František Mach, Sídliště  čp. 346
Josef Sova, Bláhov  čp. 225
Anna Pešlová, Michalov  čp. 192

Nejmladší občánci naší obce:
Jan Kraml, Stachy čp. 299
Jan Volný, Stachy čp. 210
Oleh Holub, Stachy čp. 318

Z naší radnice vykročili jako manželé:
Jiří Hakl a Lenka Němcová  10. 2. 2018

Opustili nás:
Miroslav Albrecht, Stachy čp. 294  ve věku 79 let
Josef Pešl, Zadov čp.21  ve věku 65 let
Rudolf Krňoul, Stachy čp.322  ve věku 86 let
Stanislav Matějka, Stachy čp. 189  ve věku 74 let
Václav Slepička, Stachy čp. 188  ve věku 64 let

Zápas Domácí Hosté Termín Den

A3B1507 Strunkovice Stachy 31. 03. 16:00 odjezd 
14:15 SO

A3B1602 Stachy Čkyně 07.04. 15:00 SO

A3B1706 Sousedovice Stachy 14.04. 16:30 odjezd 
14:30 SO

A3B1803 Stachy Cehnice 21.04. 15:00  SO

A3B1905 Vl. Březí Stachy 29.04. 15:00 odjezd 
13:15 NE

A3B2004 Stachy Lhenice 05.05. 15:00 SO

A3B2104 Lažiště Stachy 2.05. 16:00 odjezd 14:30 SO

A3B2205 Stachy Netolice 19.05. 15:00 SO

A3B2303 Zdíkov Stachy 26.05. 13:30 odjezd 
12:15 SO

A3B2406 Stachy Chelčice 02.06. 15:00  SO

A3B2502 Dříteň  Stachy 09.06. 17:00 odjezd 
14:45 SO

A3B2607 Stachy Volyně 16.06. 15:00 SO

I.B TŘÍDA MUŽŮ SK."B" - JARO 2018


