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Vážení spoluobčané,

s příchodem léta, ohlášeného svými teplotami již nějakou 
dobu, se přibližuje také termín stašské poutě. Samozřejmě 
se veškeré dění netýká pouze pouťových slavností, a proto 
Vás vydání Stašska chce informovat také o dalších oblas-
tech života v naší obci. Ostatně toto vydání je premiérové 
po uvedení platnosti zákona o ochraně osobních údajů, ve 
zkratce GDPR, který nám připravili poslanci v Evropském 
parlamentu. Z tohoto důvodu může být v budoucnu roz-
sah některých informací v našem zpravodaji trochu ome-
zený, ale na druhou stranu budou díky tomu osobnosti 
a práva občanů spolehlivě chráněné.
Přibližně od začátku prázdnin bude probíhat rekonstruk-
ce nejvíce poškozené části lesní cesty Zadov-Roviny, na 
kterou obec obdržela fi nanční příspěvek z dotací SZIF, do-
davatelem bude společnost Strabag a.s., divize Prachatice.
Dokončení veřejného osvětlení v trase Stachy – Jaroškov 
v poslední době trochu komplikuje obava některých obča-
nů z rušení domácí pohody světlem z veřejného osvětlení, 
případně obavy z nadměrného „světelného smogu“. Věří-
me však, že dalším jednáním a vysvětlením technického 
řešení, dojde k  vzájemné dohodě a  kompromisu s  těmi 
obyvateli, kteří si přejí osvětlené ulice a cestu do Jaroškova.
V  současné době pokračují práce na centrální čistírně 
odpadních vod. Z tohoto důvodu budou některé pouťové 

Jako poděkování obce Ruderting za společnou prohlídku města i okolí Kašperských Hor v minulém roce, pozva-
la nás nyní bavorská strana v termínu 16.6.2018 na společnou prohlídku starého města Pasov, pohoštění a poslech 
varhanního koncertu v pasovském dómu sv. Štěpána, ve kterém se nachází třetí největší varhany na světě, nicméně 
jako chrámové jsou stále největší. Jen pro představu, pasovské varhany mají 17 974 píšťal. Asi největším zážitkem byla 
plavba lodí po řekách Dunaj a Inn, které se v Pasově stékají. Program uvedené akce připravil spolu s vedením bavorské 
obce, zastoupené panem Rudolfem Müllerem, také pan Johannes Schmidt s rodinou, pan Michael Bauer a další, kteří 
se dlouhodobě podílí na vzájemné partnerské příhraniční spolupráci. Nejen krásné počasí, ale také dokonalá organi-
zace a všichni zúčastnění z obce Ruderting a Stachy, přispěli k velmi srdečnému setkání při společné prohlídce města 
Pasov. Věříme, že všem zúčastněným se tato společná akce velmi líbila a v budoucnu bude možné v partnerství s obcí 
Ruderting nejen pokračovat, ale dále společnou spolupráci rozvíjet.

atrakce soustředěné na menším prostoru, než bylo obvyklé. 
Postupně také probíhají zemní práce a pokládka potrubí 
v jednotlivých částech obce, resp. úsecích trasy plánované 
nové kanalizace a vodovodu. Na dofi nancování některých 
nákladů obce, včetně opravy části poškozených komuni-
kací, se připravují další žádosti o dotace ze státních či ev-
ropských zdrojů. 
Stavební úpravy informačního centra s knihovnou v bu-
dově č.p.79, včetně fasády budou v blízké době dokonče-
ny. Při této příležitosti současně můžeme oznámit všem 
občanům, že je v tomto místě nově v provozu bankomat 
KB, který jistě rádi využijí také turisté a návštěvníci této 
lokality.
Na snížení energetické náročnosti (zateplení a technologie 
vytápění) budovy kina obec získala dotaci na část uzna-
telných nákladů souvisejících s touto úpravou. Za účelem 
snížení energetické náročnosti a na kompletní rekonstruk-
ci stavby jsou vypracovány výkazy výměr stavebních prací 
a bude vyhlášena výzva k veřejné zakázce, kdy by na zá-
kladě cenových nabídek byla stanovena konkrétní fi nanč-
ní náročnost a mohly tak být dále řešeny další postupy 
fi nancování v případě realizace akce.

Na závěr těchto stručných, ale aktuálních informací, bych 
Vám všem rád popřál příjemnou letní dovolenou a hezké 
prožití celého prázdninového období.
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OZNÁMENÍ
v souvislosti s podmínkou získané dotace ze SFŽP na 

výstavbu ČOV a kanalizace a také na základě výzvy Mini-
sterstva zemědělství ČR vlastníkům vodovodů a kanali-
zací, byly provedeny propočty fi nanční udržitelnosti této 
infrastruktury a byla stanovena minimální výše vodného 
a stočného v průměrné úrovni všech částí obce. Stanove-
ní udržitelnosti fi nancování provozu vodovodu a kanali-
zace nevyplývá samozřejmě jen z realizované nové ČOV 
a kanalizace, ale také z nevyhovujícího stavu sítě v dalších 
částech obce, jako např. v Úbislavi, kde se v poslední době 
nejvíce projevuje zastarání vodovodního řadu a jsou pro-
váděné nutné opravy a výměny technologie i části trasy 
potrubí. 

Po zohlednění příslušných parametrů s vyhodnocením 
nákladů na údržbu a provoz zařízení byl předložen zastu-

pitelstvu obce na posledním zasedání návrh v minimální 
potřebné výši udržitelnosti fi nancování vodovodní a ka-
nalizační sítě, který byl schválen v následné výši : stočné 
v částce 31,13 Kč /m3 bez DPH, vodné v částce 31,83 Kč/
m3 bez DPH, celkem 62,96 Kč/m3 bez DPH, včetně DPH 
15 %, pro odběratele bude cena za vodné a stočné celkem 
72,40 Kč/m3, s platností od 01.07.2018. Věříme, že získa-
né zdroje přispějí ke zvýšení kvality pro všechny odběra-
tele vody v obci.

Vzhledem k  úpravě ceny vodného a  stočného budou 
na začátku července probíhat odečty stavu vodoměrů 
v  jednotlivých objektech. Dovolujeme si tímto požádat, 
aby v případě, že majitelé nemovitostí nebudou zastiže-
ni ke kontrole vodoměru, osobně hlásili stavy vodoměrů 
k  30.6.2018, kontrola stavu vodoměru bude provedena 
v náhradním termínu. Pro nahlášení stavu vodoměru slou-
ží e-mailová adresa obecního úřadu : obecstachy@stachy.
net, případně telefonní číslo obecního úřadu : 388 428 304.

OBEC STACHY OBEC STACHY VÁS ZVE NA VÁS ZVE NA 
(areál pod školou)

ČTVRTEK 5. 7. 2018
15.00 VYSTOUPENÍ P. VAVŘINCE A JEHO PŘÁTEL

PÁTEK 6. 7. 2018
17.00 VARHANNÍ KONCERT ADAMA VIKTORY(velký kostel)
20.00 ŠUMAVŠTÍ KAMARÁDI 

SOBOTA 7. 7. 2018
10.00 ŠUMAVOUS – DĚTI, POJĎME SI HRÁT
14.00  O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI(loutkové divadlo 

DOKOLA)
15.00 FOLKLORNÍ SOUBOR CHOROŠEK
15.45 O BUDULÍNKOVI(loutkové divadlo DOKOLA)
18.00 VYSTOUPENÍ SKUPINY BLUE JEANS(O. CARVAN a spol.)
20.00 ALBATROS
21.00 FIVE FELLAS(silová gymnastika)

NEDĚLE 8. 7. 2018
09.00  DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ VIMPERK A MAŽORETKY 

KLAPETO
10.15 MŠE SVATÁ
13.00 HUDEBNÍ POSEZENÍ S POŠUMAVSKOU SEBRANKOU
 

FOTBAL SOBOTA 7. 7. 2018
12.00  SPARTA – SLAVIA tradiční fotbalové utkání
13.30 KLÍDEK TEAM ŽENY – SOKOL STACHY ŽÁCI 

SOBOTA 7. 7. 2018
„PRODLOUŽENÁ“ 
NA ROZHLEDNĚ I LANOVCE 
AŽ DO 21:00

Rozhledna bude celý den 
zdarma!
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PRACOVNÍK 
INFORMAČNÍHO CENTRA 
A KNIHOVNY V OBCI STACHY
Pracoviště: Informační centrum 
Stachy a knihovna Stachy, Stachy 
čp. 79, okr. Prachatice.
Pracovní poměr na dobu určitou 
s možností pracovního poměru na 
dobu neurčitou, nástup dle dohody 
(červenec/srpen 2018).
Pracovní úvazek: cca. 20 hodin 
týdně. 
Pracovní doba jednosměnná. 
Platová třída 8, dle Nařízení vlády 
č. 340/2017, o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů 

Náplň práce: 
-  vytváření informační databáze 

o  turistických cílech, službách 
cestovního ruchu, rekreační, 
volnočasové a kulturní nabídce 
a poskytování těchto informací

-  komunikace s  klienty - slovem 
i písmem, prodej suvenýrů, ve-
dení obchodu, zprostředkování 
ubytování 

-  samostatné zajišťování chodu 
knihovny, poskytování kni-
hovnických a  bibliografických 
informačních služeb. Odborná 
komunikace se čtenáři, práce 
s dětským čtenářem

Požadujeme: středoškolské vzdě-
lání s maturitou, základní znalost 
NJ/AJ - slovem i písmem, časovou 
fl exibilitu, zodpovědnost. 

Kontakt: Obec Stachy, Lenka Stře-
lečková, tel.: 388 428 304, e-mail: 
obecstachy@stachy.net
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Vstavač mužský bledý (tzv. česká orchidej ) - velmi vzácná 
a zvláště chráněná rostlina vyskytující se na horských loukách. 
Rostlina vyrostla nedaleko Nového Dvora na neudržované louce. 

Foto: Kůs Tomáš

Letošní houbařská sezóna začala ve stachovském parku dříve, 
než tomu bylo v předchozích letech. Jen pro srovnání: r. 2016 – 
8. června, r. 2017 – 9. června, r. 2018 – 24. května. A co se týká 
počtu označených hub, je zcela jasné, že letošní rok bude v počtu 
hub rekordním. Zatím nejúrodnějším houbařským rokem byl rok 
1995, kdy bylo evidováno na 379 hřibů. V letošním roce máme 
označeno 405 hřibů, a to je teprve začátek. Doufejme, že se 
hřibům bude dařit i nadále.

Římskokatolická farnost 
a zastupitelstvo obce Nicov 

Vás srdečně zvou na
SVATOPROKOPSKOU POUŤ 

v sobotu 7. července 2018 od 11, 00 hodin 
v kostele sv. Martina v Nicově a zároveň na 

žehnání opraveného křížku a žehnání studánky 
7. července 

Křížek Malý Královák a Studánka 
pod Královákem žehnání v 10,00 hodin 

(v 9,40 odchod od Kohoutího křížě)

ŠUMAVŠTÍ KRÁLOVÁCI
srdečně zvou na mši svatou 

u HAUSWALDKÉ KAPLE
při příležitosti poutě v sobotu 11. srpna 2018 

od 10,00 hodin a zároveň na požehnání 
nově opraveného kříže za Starým Srním

(kříž se nachází přímo u cesty od kaple na Srní).
Obě akce povede pan farář 

P. Ing. Mgr. Jan Kulhánek ze Sušice.
Případné dotazy na tel.: 602 307 401

MÍSTNÍ POPLATKY
Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz 

komunálního odpadu pro rok 2018 a poplatek ze psů, aby tak 
učinili v náhradním termínu do 31.07.2018.

Poplatek za svoz komunálního odpadu platí:
a) fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt; za domácnost 
může být poplatek odváděn společným zástupcem.
b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k in-
dividuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
c) cizinci s povoleným trvalým nebo přechodným pobytem 
delším než 90 dnů a cizinci pobývající na území obce pře-
chodně po dobu delší než 3 měsíce

Sazba poplatku je 500 Kč, poplatek je splatný jednorázově 
nejpozději do 31. března kalendářního roku na daný rok, popř. 
do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnost. 

V roce 2018 lze poplatek uhradit hotově na OÚ Stachy, pře-
vodem na účet obce nebo poštovní poukázkou, kterou Vám na 
vyžádání zašleme. Při úhradě převodem na účet je nutno uvést 
variabilní symbol - číslo sloužící k identifi kaci poplatníka, které 
je pro poplatníka neměnné a bez jeho uvedení je obtížné platbu 
správně identifi kovat. Pokud jej neznáte z předchozích let, kon-
taktujte OÚ Stachy na adrese obecstachy@stachy.net nebo tele-
fonicky na čísle 388 428 304.

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo 
právnické osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území 
obce Stachy. Sazba poplatku za kalendářní 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 in-
validního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného ka-
lendářního roku.

Související předpisy:
Obecně závazná vyhláška 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 pozdějších předpisů.
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H I STO R I E

V  návaznosti na článek 
z  jarního vydání Stašska 
o  rodácích Jakubu Straši-
lovi a  Jiřím Stachovi, při-
náším něco ze vzpomínek 
Jakuba Strašila. 

Z  jeho pozůstalosti se 
dochoval koncept dopisu, 
který napsal koncem 19. 
nebo začátkem 20. století 
a  adresoval c.k. hejtman-
ství v  Sušici. Upozorňuje 
v něm na svízelnou situaci 
v centru Stachů.

Pro představu čtenářů 
uvádím, že farská zahrada 
tehdy zabírala plochu sou-
časného náměstí, parku 
i pozemek, kde byla v roce 
1938 postavena současná 
ZŠ. Byla obehnána primi-
tivní kamennou zdí. Cituji 
dopis: ,,V  ohraženém lánu 
farské zahrady je kousek 
sadu, několik záhonků ze-
leniny, kousek louky a  na 
zbytku je pole. Všechno do-
hromady nestojí panu fará-
ři za zlost, takže to předešlý 
pan farář pronajímal chu-
dým lidem. Zděný plot je 
stále chatrný, terén je spádi-
tý a vlhký. Kolem zahradní 
zdi jsou cesty velmi úzké. 
Po čase se vymlely a podo-
bají se spíše roklím než ces-
tám. Zdivo se stále posunu-

je a podmoká do cest, takže 
ani s obyčejným vozíkem se 
nemohou proti sobě jedou-
cí minouti. Zdi stále hrozí 
spadnutím a než se kousek 
spraví, spadne opět zase 
jiná část, takže skutečně to 
ani ta zahrada nevynese, co 
ty opravy stále stojí. Ovoce 
u nás mnoho nevynese. Dá-
-li pan farář na to pole kou-
sek ovsa, slepice sousedů 
mu to pocuchají a sezobou, 
ze zeleniny není obyčejně 
také nic. Když pak přijdou 
deště, stávají se cesty tak 
neprůchodnými, že se ne-
může do kostela a  ni do 
školy (pozn. jedná se o obě 
budovu čp. 206, která byla 
v roce 1886 zakoupena pro 
školní účely, býval to hos-
tinec a dnes zde sídlí ZUŠ). 
V zimě tyto zdi přivodí ta-
kové závěje, že musí rodi-
čové po farské zdi odnášet 
děti ze školy, anebo je tam 
vůbec neposílají. Správ-
cové školy si pak stěžují 
na c.k. hejtmanství a  toto 
zase ukládá pokuty obec-
nímu úřadu a  státi se, aby 
u nás vypukl oheň, že žád-
né strany by nebylo možno 
přispěti se stříkačkami, an 
všude přítomné zdivo far-
ské zahrady překáží a tísní. 

Obzvláště o výročním trhu 
stát se oheň, jest katastrofa 
nevyličitelná. A obec si ne-
může pomoci. Aby udržela 
pořádek, nežli odstranit far-
skou zahradu a získat ji pro 
uvolnění komunikace a pro 
blaho a rozvoj místa Stachů. 
A pro zvelebení místa a ko-
munikace budeme my a naši 
budoucí vděčni, neboť pak 
můžeme přikročit ke zříze-
ní tak velice nutné kašny na 
pitnou vodu a  pořídit klů-
sy k  odvodnění místa Sta-
chů a tím také pozvednout 
stavební ruch. Náš všech 
přání jest, abychom pojaru 
mohli přikročit k  dílu za-
počatému, nelitující obětí 
morálních ani hmotných. 
Prosíme, aby naší prosbě 
obecním zastupitelstvím 
vedené bylo vyhověno, za 
což všichni sousedé a oby-
vatelé místa Stachů předem 
vroucně děkujeme a svými 
vlastnoručními podpisy po-
tvrzujeme. 

V dalším článku asi z roku 
1895 Jakub Strašil popisuje 
tehdejší ,, poměry“ ve Sta-
chách. 

Řeší se tu spory o pum-
pu na návsi a stěžuje si na 
písaře. ,,Písař dělá, co sám 

chce. Výborové jsou takoví, 
že ani nedovedou psát ani 
počítat. ,,První radní jes-
ti muž moudrý, avšak od 
pana písaře a od pana sta-
rosty příliš nenáviděný“. 

Dále píše, že bylo naří-
zeno , když jeho excelence 
místodržitel hrabě Thun 
jel skrz Stachy, aby Karel F. 
přikryl smetiště, nádržku 
na hnojůvku, opírající se 
o  silnici, pak záchod, ale-
spoň chvojí. Neučinil ale 
prach nic. Uprostřed Sta-
chů taková nečistota a na-
proti ihned řeznický krám 
pana Josefa Voldřicha, kde 
libovolně veškeré mouchy 
mohou přelétat ze smetiště 
na maso vyvěšené a opač-
ně. Též pan lékař Štingl 
nařídil tyto nečistoty od-
stranit, ale pranic se nevy-
konalo. 

V  zápisech pana Stra-
šila jsem ještě vyčetla, že 
doktor Štingl byl lékařem 
v Kašperských Horách. Na 
Stachy dojížděl jednou týd-
ně. Jinak ve Stachách hod-
ně léčil ,,poloviční doktor“ 
Komárek, který často mě-
nil pobyt a spával střídavě 
u různých sousedů. 

Marie Puschmanová

STACHY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY A ŠKOLKY
SOUTĚŽ „NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA 
VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH“

Letos se opět naše škola za-
pojila do přírodovědné sou-
těže pořádané Střediskem 
environmentální výchovy 
NP a CHKO Šumava. S mož-
ností zapojit se do soutěže 
byly osloveny základní školy 
a  odpovídající ročníky více-
letých gymnázií, které leží na 
území NP a CHKO Šumava. 
Soutěž byla určena žákům 
2.–9. tříd. Jednalo se o vědo-
mostní soutěž, která prověři-
la znalosti účastníků v oblasti 
místopisu, fl óry a  fauny NP. 
Každý ročník byl zařazen do 
speciální kategorie. 

I. kola se účastnili všichni 
žáci 2. – 9. ročníku. Do II. 
kola postupovali za každou 
školu vždy 2 nejlepší soutě-
žící z každé kategorie, kte-
ří dosáhli minimálně 60% 
z celkového množství bodů. 
Z  naší školy postoupilo 9 

žáků - Luboš Riedl (2. tř.), 
Dominika Střelečková (2. 
tř.), Vojtěch Černý (3. tř.), 
Radka Švarcová (3. tř.), Ane-
ta Dosedělová (5. tř.), Lucie 
Ciprová (7. tř.), Adéla Kop-
fová (8. tř.), Aneta Ryplová 
(8. tř.), Tereza Panošová (8. 
tř.). Největší práce na postu-
pující teprve čekala. Konku-
rence byla velká a my jsme 
nic nechtěli podcenit. Tak 
pro ně nastalo období pří-
pravy a samostudia. 

Nabyté vědomosti jsme jeli 
prověřit 24. 5. do NC Kvilda. 
Dopravu zajistil SDH Stachy. 
Vynaložené úsilí se vyplatilo. 
Anetka Dosedělová dala i le-
tos vědět svým soupeřům, že 
s ní musí počítat a vybojova-
la krásné druhé místo. Moc 
jí blahopřejeme za výbornou 
reprezentaci naší školy. Ale 
i  ostatní soutěžící dosáhli 

II. ZADOVSKÝ PLES 2018
Večer 7.dubna 2018 přišel zase ten čas, aby ženy upra-

vily svoje vlasy, nalíčily svoje oči a rty, oblékly se do ve-
černích šatů a na nohy si vzaly tak málo nošené boty na 
podpatku. Muži se dali do gala a vyrazili společně na Za-
dov do hotelu Churáňov, kde se konal II. zadovský ples. 

Tento večer pro ně byl přichystaný slavnostně vyzdobe-
ný sál. Při příchodu každá žena dostala na uvítanou květi-
nu a večer se zahájil přípitkem. Celým večer nás provázel 
moderátor rádia Kiss Roman Anděl a k poslechu a tanci 
nám hrála skvělá skupina Defacto. 

Letošní ples se zahájil společným předtančením, které 
nahradilo profesionální, neboť i  lidský faktor někdy se-
lže. I tentokrát byl pro hosty připraven bohatý raut, který 
připravil hotel Churáňov a sponzorsky se na něm podíleli 
Martin Černý a hotel Churáňov, kterým bych chtěla veli-
ce poděkovat a cukrárna Ella. Nechybělo ani vystoupení 
mistryně České Republiky Lucie Šimkové v Poole Dance 
(toto vystoupení obzvláště ocenili přítomní muži). I tom-
bola byla bohatá. Hlavní cenou byla celosezónní jízdenka 
do LA Zadov. Děkuji tedy LA Zadov, pod vedením pana 
Luďka Sásky, za hodnotnou cenu. Následovalo několik 
dalších krásných cen od provozovatelů penzionů na Za-
dově. 

Z prodeje tomboly i tento rok šel výtěžek na dětské od-
dělení do nemocnice Strakonice. Děkuji.

Bylo pro mě ctí, že za vás za všechny kdo jste přispěli 
jakoukoliv částkou jsem mohla osobně v ten večer pře-

dat šek panu řediteli MUDr. Bc. Fialovi, MBA a primáři 
dětského oddělení MUDr. Gregorovi. Díky vám jsme le-
tos přispěli částkou 50.000,-Kč. Za vyšší příspěvek děkuji 
panu Albrechtovi z fi rmy Uniwell a panu Josefu Klímovi, 
M.D., Ph.D. . 

Celý večer nám na kameru zdokumentoval pan Jan Vol-
dřich, za co mu také děkuji. 

Již loni jsem se zmínila o tom, že žiji na krásném místě 
obklopená lidmi, co mají své srdce na dlani a letos se mi to 
opět potvrdilo! Jsem ráda, že při vší práci se nezapomene-
te hezky bavit a při tom myslet i na druhé. Vy jste Ti, kdo 
udělali zadovský ples PLESEM! Děkuji svojí celé rodině, 
že mě plně podporují při této akci. DĚKUJI!!!! Vaše Eliška 
…. ta z tý cukrárny!

pěkných výsledků. Na krás-
ném 5. místě se umístil Vojta 
Černý, 6. místo obsadila Ter-
ka Panošová. Pro všechny byl 
připraven malý dárek. Pro 
Anetku a  ostatní úspěšné 
děti bylo přichystáno slav-

nostní vyhlášení uskutečně-
né v sobotu 9. června v NC 
Kvilda národního parku.

Aneta Dosedělová

Všem dětem velice děkuji 
za pěknou reprezentaci školy.

Jana Přibylová
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DEN UČITELŮ
V měsíci březnu neslavíme my učitelé pouze příchod 

jara, ale i Den učitelů. Tento významný den si každoročně 
připomínáme na počest učitele národů Jana Ámose Ko-
menského. A protože přátelských setkání není nikdy dost, 
scházíme se většinou dvakrát.

Někteří pedagogové se zúčastnili slavnostního předávání 
ocenění za celoživotní práci ve školství v městském kultur-
ním středisku ve Vimperku. Chtěli zde na vlastní oči vidět, 
jak zasloužené vyznamenání převezmou naše dvě kolegyně 
- paní Jaroslava Růžičková a paní Marie Lukášková. Bohu-
žel se ani jedna nemohla osobně dostavit. Proto si pamětní 
list a drobné dárky převzaly až na druhém setkání, tento-
krát za účasti většiny současných i bývalých zaměstnanců 
ZŠ, ZUŠ a MŠ ve Stachách. Sešli jsme se v krásné, nově zre-

HRY NA ŠKOLU
Již tradičně, během jara, 

proběhly „Hry na školu“, 
kdy si předškoláci mohli 
vyzkoušet, jaké je to sedět 
v  opravdových školních 
lavicích. Každé ze tří spo-
lečných odpolední bylo 
zaměřeno na procvičení 
jiných dovedností, které 
si potřebuje osvojit kaž-
dý prvňáček. Při prvním 
jsme společně procvičili 
grafomotoriku a  znalost 
písmen, zkusili jsme vy-
střihovat, malovat a naučili 

jsme se krátkou básničku. 
Při druhém jsme se zamě-
řili na matematické úlohy, 
kdy jsme rozvíjeli hlavně 
logické myšletí. Třetí „Hra“ 
proběhla v tělocvičně, kde 
jsme soutěžili a  užili si 
spoustu legrace.

Doufám, že se všem bu-
doucím prvňáčkům Hry lí-
bily stejně jako mně, nyní si 
užijte ve zdraví léto a těším 
se na Vás v září, v opravdo-
vé škole.

Daniela Reindlová

konstruované zasedací místnosti obecního úřadu a společ-
ně si popovídali a zazpívali. Naše posezení nám zpříjemnili 
žáci ZUŠ pěkným kulturním programem.

JIHOČESKÝ ZVONEK 
Naše děvčata zaznamena-

la veliký úspěch v  tradiční 
pěvecké soutěži Jihočeský 
zvonek, která se konala 21. 
března ve Vimperku. Zuzana 
Slancová získala třetí místo 
a  Julie Vališová (naše nej-
mladší zpěvačka) se umístila 

druhá. Soňa Reslerová s Ne-
lou Střelečkovou obsadily ve 
svých kategoriích první mís-
ta a postoupily do okresního 
kola v  Prachaticích, kde se 
umístily na předních příč-
kách. Všem děvčatům gra-
tulujeme. pv 

PROHLÍDKA 
HASIČSKÉHO MUZEA

Koncem března vyrazila 
1. – 3. třída na návštěvu 
Hasičského muzea ve Sta-
chách. Děti si prohlédly 
hasičskou techniku, s nej-
staršími exponáty jsme se 
seznámili ve druhém pa-
tře. Velký dík patří panu 
Jaroslavu Voldřichovi ml. 
za originální a  fundovaný 

výklad doplněný i  prak-
tickými ukázkami. Děti 
si mohly vyzkoušet ruční 
sirénu a posadit se do sou-
časného hasičského vozu. 
Náš soukromý průvodce 
nám ukázal i zázemí sou-
časného Sboru dobrovol-
ných hasičů Stachy. 

Hana Šebánková

ZÁPIS
K letošnímu zápisu, který se konal 17. dubna 2018 dora-

zilo sedm dětí v doprovodu svých rodičů. Zápis probíhal ve 
dvou třídách, děti plnily úkoly u interaktivní tabule, kresli-
ly, povídaly a všichni jsme se vzájemně seznamovali. Větši-
na dětí je na nástup do školy připravena. Prázdniny utečou 
jako voda a v září se budeme na prvňáčky těšit!

Hana Šebánková
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„KVĚTINOVÝ DEN“
Ve středu 16. května 2018 

proběhl v  České repub-
lice další ročník veřejné 
sbírky Ligy proti rakovině 
Praha. Do sbírky se opět 
zapojila i naše škola. Řada 
z Vás měla možnost se se-
tkat s  dvojicí dobrovolnic 
Michaelou Kortusovou 
a Anetou Ryplovou (žákyně 
osmého ročníku), které po-
máhaly s  realizací sbírky. 
Míše a Anetce bych chtěla 
tímto poděkovat za zod-
povědný přístup, příjemné 

vystupování a ochotu udě-
lat něco pro ostatní i  bez 
nároku na odměnu. 

Výtěžek je určen na 
prevenci, výzkum a  léčbu 
nádorových onemocnění 
a  zlepšení kvality života 
onkologických pacientů.

Poděkování patří i  všem 
ostatním, kteří jste přispěli 
a zasloužili se o to, že jsme 
mohli odeslat na účet Ligy 
částku 2 274 Kč.

Jana Přibylová

 Hurá a je tady zase červen, měsíc školních výletů. Ten-
tokrát žáci třetí, čtvrté a páté třídy zamířili jen pár kilo-
metrů od školy. Cílem byl hrad ve Strakonicích a Hopík. 

Do batůžků jsme si sbalili svačinu, přidali dobrou nála-
du a vyrazili. Cesta ubíhala rychle a ani jsme se nenadáli 
a před námi se v dáli tyčila věž Rumpálu, která v minulos-
ti sloužila jako hladomorna.

Prohlídka byla s  komentovaným výkladem. Viděli 
jsme zde například, jak vypadala dříve třída ve škole, 
jak byly zařízené domy… Nesmíme zapomenout ani na 
dudy, který je zde vystavených hned několik. Pan prů-
vodce nám kromě historie vyprávěl i pár zajímavých 
příběhů, které jsou s hradem úzce spjaty. Nejvíce nás 
zaujal asi ten, který byl o zázraku nad jezem. Příběh 
vypráví o tom, že zde v zimě spadla do studené vody 
sedmiletá dcerka správce strakonického hradu. Pro-
mrzlou dívenku našli až po dvou hodinách bez známek 
života. Z bezvědomí se však po krátké době probudila. 
Tento zázrak byl připisován Janu Nepomuckému. Vy-
slechli jsme si i ten o velkých a dosud nevídaných du-
dách, které nechal postavit Jan z Rožmberka. Na tyto 
dudy bylo spotřebováno dvacet kozích kůží a hrálo na 

ně několik mužů. Díky těmto dudám se Strakonicím 
někdy říkávalo i Dudákov. Opomenut nebyl ani známý 
dudák Švanda. Na závěr prohlídky jsme vystoupali po 
opravdu úzkém schodišti na věž Rumpál.

U studny na nádvoří hradu jsme se ještě nasvačili a po-
kračovali dál do již zmiňovaného Hopíka. Zde si zaruče-
ně každý našel nějakou aktivitu, která ho nejvíc bavila. 
Děti se shodly na tom, že by bylo skvělé, kdyby byl takový 
koutek i v naší škole. Z Hopíku jsme odjížděli sice hodně 
unavení, ale naprosto spokojení. 

Letošní výlet se nám skutečně vydařil a my už se teď 
můžeme těšit na ten příští.

ŠKOLNÍ VÝLET DO STRAKONIC

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY 
– II. STUPEŇ

Po celý školní rok 2017/2018 probíhal v Základní ško-
le Stachy zájmový kroužek Klub zábavné logiky pro II. 
stupeň. Navštěvovalo ho 7 žáků průřezem od 5. třídy do 
8. třídy. Žáci převážně pracovali společně a to utužovalo 
a vytvářelo mezi nimi nové a velice přátelské vztahy. 

Během celého roku jsme společně sestavili roboty 
z  Lega, které jsme naučili různým úkonům za pomoci 
programovacího jazyka a tabletů. Počítali a  luštili jsme 
různé matematické úlohy a rébusy. Logické myšlení jsme 
společně rozvíjeli pomocí deskových a  logických her 
a naučili jsme se pracovat s GPS a kompasem formou hry 
Geocaching. 

Vrcholem našeho logického soutěžení byla návštěva 
Vimperské únikové hry Steinbrenerova tiskárna. Zde jsme 
se žáky snažili otevřít všechny zámky u skříní a truhlic 
pomocí hádanek a  hlavolamů. To se nám samozřejmě, 
s menší pomocí personálu, povedlo. Odměnou nám byla 
návštěva cukrárny a vimperské pizzerie. 

Pracovat se žáky základní školy mě velice bavilo a dou-
fám, že i žáci byli s výukou spokojeni. Snad jim kroužek 
byl nápomocen v  získání nových informací, poznatků 
a rozvinul jejich představivost a zájem o matematicko-
-vědní obory. 

Vedoucí kroužku Ing. Martin Frnka
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ZE ŽIVOTA ZUŠ A MŠ
CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCH ZUŠ 
STACHY

V  druhé polovině dubna 
se žákyně ZUŠ Stachy Ště-
pánka Shánělová účastnila 
krajského kola soutěže lido-
vých nástrojů v Blatné, kon-
krétně ve hře na české dudy. 
Příliš velké přípravy na tuto 
soutěž, která se koná jednou 
za 3 roky, neprobíhaly. Jeli-
kož je Štěpánka studentkou 
Střední pedagogické školy, 
nepředpokládala jsem tedy 
z  důvodu její časové vytí-
ženosti, že by do Blatné jela 
hrát a soutěžit. Rozhodnutí 
padlo na poslední chvíli, se 
Štěpánkou jsme si řekly, že 
na soutěži budeme muzicí-
rovat zejména pro radost. 
Při výběru písní / skladeb 
jsme se obě shodly, že chce-
me něco nového, neznámé-
ho a rozhodně "našeho". Vol-
ba padla na variace k  mly-
nářské písni Klapy klap od 
Vojtěcha Hrubého a  dále 
celkem narychlo mnou slo-
ženou skladbu nazvanou Od 
Caisojc mlejna, kterou jsem 
vytvořila jako vzpomínku 
na mlýn v  Benešově Hoře, 

ze kterého pochází moje 
maminka. Štěpánka měla 
v  Blatné velký úspěch, zís-
kala 1. místo a postoupila do 
kola celostátního, které se 
uskutečnilo 24. a 25. 5. 2018 
v Mikulově!

V  moravském Mikulově 
tedy probíhalo ústřední kolo 
soutěže žáků ZUŠ ve hře 
na cimbál, dudy, komorní 
a souborové hře. 24. května 
vystoupila Štěpánka se svým 
programem v  nejvíce ob-
sazené kategorii a  po svém 
profesionálním dudáckém 
výkonu získala krásné 2. 
místo a tím se zařadila mezi 
nejlepší dudáky republiky. 
Porota vedená dudáckou le-
gendou Václavem Švíkem 
měla nelehkou práci, jelikož 
všichni muzikanti připravili 
jedinečné hudební zážitky. 
A není divu, když jsme v Mi-
kulově byli svědky nejen du-
dáckému umění těch nejlep-
ších! Mezi které se zařadila 
právě i Štěpánka Shánělová!

Lenka Čížková, DiS 

(uč. ZUŠ Stachy)

SRPŠ ve spolupráci se ZŠ ve Stachách uspořádali v sobotu 
2. června 2018 již čtvrtý ročník volejbalového turnaje 
o putovní pohár Stachovského plácala. Zúčastnilo se 

celkem šest týmů. Stejně jako v předchozích ročnících pohár 
doputoval do Kůsova k týmu Hudečkových. Počasí nám přálo 

a panovala dobrá nálada. Děkujeme všem za účast a za 
sponzorské dary. Těšíme se na další ročník.

Školní rok již pomalu končí a  brány prázdninového 
dobrodružství se začínají odemykat. Žáci naší Základní 
umělecké školy sklidili úspěch za celoroční práci v podo-
bě potlesku při koncertních vystoupeních, nebo pěknou 
známkou ze závěrečných předehrávek. Teď jen již čekají na 
krásná vysvědčení.

V letošním školním roce své studium zakončilo absol-
ventským koncertem celkem sedm žáků, z tohoto počtu 
dva absolventi završili studium II. stupně. V měsíci květnu 
se jméno naší „zušky“ objevilo na seznamu soutěžních škol 
v ústředním kole soutěže ve hře na lidové nástroje. Za tím-
to obrovským úspěchem stojí studentka a hráčka na české 
dudy Štěpánka Shánělová, která z Mikulova, kde se soutěž 
konala, přivezla 2. místo. Nejen jí, ale také paní učitelce 
Lence Jůzkové Čížkové patří velké gratulace a poděková-
ní za pečlivou přípravu a reprezentaci školy. Ohlédnu-li se 
za letošním školním rokem, spatřuji úspěchy žáků v obou 
oborech – hudebním i výtvarném a jsem velmi potěšena, 
že jméno tak malé školy, jakou bezesporu je ta naše ve Sta-
chách, se objevuje na výsledkových listinách v  různých 
koutech České republiky.

Ačkoliv nám počasí nepřálo a plánovaný koncert v rámci 
celorepublikové akce ZUŠ Open 2018 se pod širým nebem 
nekonal, nenechali jsme se odradit a schovali se do hudeb-
ního sálu. Velice mne těší, že jste se odhodlali, vzali deštní-
ky a přišli se na koncert v hojném počtu podívat.

Závěr školního roku se nesl ve znamení absolventských 
koncertů a vernisáže žáků výtvarného oboru, jejichž nápa-
dy a výsledná díla zpestřila prostory Obecního úřadu ve 
Stachách. Poslední akcí, kterou lze zapsat na seznam ak-
tivit pro tento rok, bude účast souboru dudácké muziky 
„Chorošek“ na Mezinárodním dudáckém festivalu ve Stra-
konicích ve dnech 23. - 26. srpna. Tento festival se koná 
v pravidelném dvouletém intervalu a náš soubor již patří 
mezi přizvané dětské soubory. Věřím, že muzikanti pod 
vedením paní učitelky Lenky Jůzkové Čížkové si užijí at-
mosféru velkého pódia a zahrají pro radost divákům.

Chtěla bych Vám poděkovat za přízeň, které se nám do-
stává a popřát Vám krásné léto plné slunečních paprsků, 
dobré nálady a odpočinku při dovolené.

Za kolektiv ZUŠ, Eva Hadravová
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ABSOLVENTI ZUŠ STACHY 2018

MIROSLAV JAČEKMIROSLAV JAČEK

 ZLEVA ADAM ŠVIHEL,  ZLEVA ADAM ŠVIHEL, 
ŠTĚPÁNKA SHÁNĚLOVÁ, TEREZA PANOŠOVÁŠTĚPÁNKA SHÁNĚLOVÁ, TEREZA PANOŠOVÁ

ANNA MARIE JANOŠÍKOVÁANNA MARIE JANOŠÍKOVÁMICHAELA KORTUSOVÁMICHAELA KORTUSOVÁ

BARBORA LATISLAVOVÁBARBORA LATISLAVOVÁ RICHARD ŠTĚPÁNEKRICHARD ŠTĚPÁNEK

V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE 
nám čas utíká jako voda. Jaro jsme si užili pozorováním 

probouzející se přírody. Hledali jsme první jarní kytičky, 
učili se říkanky a písničky o jaru. Také jsme poznávali do-
mácí zvířata a učili se pojmenovat jejich mláďata a chysta-
li se pečlivě na velikonoční svátky. Každý si domů odnesl 
malovaná vajíčka na sváteční stůl. Předškolní děti začaly 
jezdit na plavecký výcvik, tentokrát do nového sušického 
bazénu. Nejvíc jim učaroval tobogán a malý bazének se 
skluzavkou. Nikdo se vody nebál a tak není divu, že všichni 
nakonec dostaly výborné “mokré vysvědčení”.

V dubnu proběhl zápis předškoláčků - budoucích prv-
ňáčků do Základní školy. Pro děti to byl velký zážitek, ale 
nikdo neměl obavy, protože si vše vyzkoušely při hrách “ 
na školu” s budoucí paní učitelkou. Následující měsíc se 
uskutečnil také zápis nových dětí do naší mateřinky. Ve čtvrtek 10. května jsme uspořádali besídku ke dni maminek. 
Pečlivě jsme si připravili program i dárečky a ukázali jsme maminkám, co už jsme se naučili říkanek, tanečků a písní.

Navštívili jsme rovněž Základní uměleckou školu, která pro nás připravila krásný a poučný koncert. Děti se sezná-
mily s hudebními nástroji, poslechli jsme si známé písně a s chutí si je i zazpívali.

Dalším svátkem pro nás byl 1. červen-MDD. Přestože nám počasí zrovna nepřálo, děti se dobře bavily. Plnily zábav-
né úkoly a dostaly i sladkou odměnu. Ještě nás čeká výlet do Kašperských Hor, kde je pro děti v budově Národního 
parku nachystán program.

Prázdniny se blíží a nám nezbývá než popřát všem krásné léto, hezkou dovolenou a v září se opět těšíme na viděnou 
v novém školním roce.
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SP ORT

ZPRÁVA O ČINNOSTI – 
MLÁDEŽ
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

Má po náboru, který jsme 
udělali v loňském roce veli-
ce slušnou základnu (cca 
17 dětí). Tým vedený brat-
ry Šebánkovi je na 7. místě 
okresního přeboru. V  in-
dividuálních statistikách 
si nejlépe vedou Richard 
Kurej – 6. místo v tabulce 
nejlepších střelců této ka-
tegorie a  Samuel Šebánek 
– 11. místo. 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 
Má ve svém kádru 10 dětí. 

Trenér Michal Vondráček 
(asistent Arpád Gašpar) 
pracuje s těmito ročníky již 
nějakou sezonu. Na jaře se 
týmu daří jak herně, tak vý-
sledkově. Největší podíl na 
tom má Petr Krejza, který 
je nejlepším střelcem okre-
su (46 branek), Vojta Von-
dráček – 10. místo (33 bra-

nek a  Šimon Podsklan – 
29. místo (15 branek).

Petr Krejza a Šimon Pod-
sklan byli navíc členy vítěz-
ného výběru OFS Prachati-
ce. Tento tým hráčů roč. 
nar. 2007 vyhrál krajský 
turnaj okresních výběrů.

MLADŠÍ ŽÁCI 
Měli letos velice složitou 

sezonu. Okresní přebor 
této kategorie má jen čtyři 
družstva. Bohužel regulér-
ními týmy mladších žáků 
v  soutěži jsou jen Volary 
a Stachy/Zdíkov (Vimperk 
hraje soutěž s  hráči, kte-
ří vyhráli krajský přebor 
a Čkyně má v kádru 3 star-
ší žáky, protože jinak by 
soutěž ani nemohli přihlá-
sit). Proto nemůžeme po-
slední místo v tabulce brát 
jako měřítko úspěchu či 
neúspěchu. Trenéři Karel 

Nový a Roman Blaško (asi-
stent Petr Holzknecht) jsou 
jinak s účastí na trénincích 
spokojeni a doufejme, že se 
jim podaří kluky u fotbalu 
udržet i  přes komplikova-
nou situaci s družstvy žáků 
na našem okrese.

Zdeněk Martan a  Pavel 
Ptáček se dostali do výbě-
ru OFS U12. Výběr zvítězil 
v  krajském turnaji okres-
ních výběrů a postoupil na 
republikové semifi nále. Na 
pražském Motorletu obsa-
dil výběr OFS Prachatice 
6. místo.

U STARŠÍCH ŽÁKŮ 
Me již počet dětí slab-

ší. Trenér Vladislav Vold-
řich má k  dispozici jen 7 
hráčů. Zbytek se doplňuje 
mladšími žáky. Okresní 
přebor starších žáků je na 
tom podobně jako u mlad-
ších žáků. V současné době 
tak v žákovských kategori-
ích na okrese není soutěž, 
která by pomohla k výkon-

nostnímu růstu hráčů. Tre-
néři tedy musí s hráči trpě-
livě trénovat a doufat, že se 
situace do budoucna zlepší.

Jan Řezník je v  tabulce 
nejlepších střelců okresu 
na krásném 3. místě.

DOROST 
Na jaře vedl Radek Rouč-

ka, asistentem mu byl Petr 
Holzknecht. Na první jar-
ní zápas se sešlo šestnáct 
dorostenců. Tréninková 
účast také nebyla ze začát-
ku špatná. Bohužel nadšení 
rychle opadlo. K  jednomu 
ze zápasů odjeli dorosten-
ci s devíti hráči! I tak tým 
uhrál v  I. A  třídě na jaře 
6 bodů, což znamenalo bo-
dové zlepšení (na podzim 
0 bodů).

Bohužel situace u doros-
tu je dlouhodobě neudr-
žitelná. Oba kluby se tak 
dohodly, že do příští sezo-
ny tým dorostu nebude do 
soutěže přihlášen.

Společné letní soustředění mladších žáků a starší přípravky
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 7. dubna proběhlo v obřadní místnosti Obecního 
úřadu ve Stachách první letošní vítání nových ,,Králováč-
ků“. V doprovodu rodičů, prarodičů sourozenců a dalších 
příbuzných bylo do života přivítáno 5 chlapců a 2 holčič-
ky: Amálie, Tamara, Štěpán, Jan, Oleh, Jan a Tomáš. Po 
podpisu do pamětní knihy obce, byla rodičům předána 
pamětní mince, děti obdržely drobné dárky a nechybělo 
ani tradiční fotografování v kolébce.

V  souvislosti s  obecným nařízením o  ochraně osobních 
údajů, označované jako GDPR (General Data Protection 
Regulation), které vstoupilo v České republice v účinnost 
dne 25. 5. 2018 a představuje právní rámec ochrany osob-
ních údajů platný na celém území Evropské unie, Obec 
Stachy upozorňuje občany, že již dále nebude využívat 
osobní data z evidence obyvatel za účelem gratulací k ži-
votním výročím, vítání občánků a vedení společenské kro-
niky ve zpravodaji Stašsko. 
V případě Vašeho zájmu o vítání občánků nebo o gratula-
ci k životnímu výročí kontaktujte prosím Obecní úřad Sta-
chy na tel.: 388 428 304 nebo na obecstachy@stachy.net

Michalovská chasa Vás zve na 

10. ročník 

VELKÉ CENY 
MICHALOVAVA 
ANEB S TRAKTORY NEJEN DO POLÍANEB S TRAKTORY NEJEN DO POLÍ

14. červenec 201814. červenec 2018
9.30   SRAZ TRAKTORŮ • 10.00 SPANILÁ JÍZDA 9.30   SRAZ TRAKTORŮ • 10.00 SPANILÁ JÍZDA 
11.30 ZAČÁTEK VELKÉ CENY 11.30 ZAČÁTEK VELKÉ CENY 
Doprovodný program: Doprovodný program: 

KOVBOJSKÁ SHOW • DŘEVOŘEZBA • FECHTÝŘIKOVBOJSKÁ SHOW • DŘEVOŘEZBA • FECHTÝŘI
HISTORICKÁ KOLA A VETERÁNIHISTORICKÁ KOLA A VETERÁNI
SOUTĚŽE PRO DĚTI I DOSPĚLÉSOUTĚŽE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Hudba:Hudba:  

ŠUMAVŠTÍ KAMARÁDI ŠUMAVŠTÍ KAMARÁDI 
A COUNTRY KAPELAA COUNTRY KAPELA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNOOBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Můžete se zúčastnit se vším, co má kola 
a podobá se traktoru s přívěsem. 
STARTOVNÉ 100 Kč.

T Ě Š Í M E  S E  N A  VÁ S 
Registrace nutná na čísle 

602 377 379
145
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MVDr. Ond ej Krupa  

terénní veterinární léka  pro velká a malá zví ata 

Stachy 373 

tel: 728417583 

 

 



LOUČENÍ, LOUČENÍ, 
ACH TO JE TĚŽKÁ VĚC…

21. června jsme se slav-
nostně ukončili školní rok 
na tradiční Svatojánské 
slavnosti. Opět jsme od-
měnili nejšikovnější žáky 
naší školy, ale čekalo na nás 
i velké loučení.

Tento školní rok byl po-
sledním nejen pro naše de-
váťáky, ale také pro několik 
našich kolegů. Rozloučili 
jsme se s  panem učitelem 
Josefem Machem a  paní 
učitelkou Jaroslavou Pan-
skou. Oba dva naší škole 
zasvětili celý svůj pracov-
ní život a nyní odchází do 
důchodu. Již po do-konče-
ní studia oba nastoupili na 
stachovskou školu, kde ne-
celých 40 let pracovali. Je-
jich ru-kama prošlo něko-
lik set dětí, spolupracovali 

s  mnoha kolegy a  všichni, 
kteří se s  nimi alespoň 
na krátkou chvíli setkali, 
určitě nezapomenou na 
Jaruščin zvučný hlas, dů-
slednost a veselou povahu, 
Pepův smysl pro humor, 
jeho galantnost a snad ne-
smrtelná bude jeho hláška: 
„Blbec zůstane blbcem!“. 

Oběma kolegům učite-
lům bychom chtěli poděko-
vat za píli, trpělivost, odda-
nost své práci a  celoživot-
ní dřinu plynoucí z  práce 
s dětmi. Zaslouží si obrov-
ský obdiv, protože i  s  při-
bývajícími léty v  těch po-
sledních dnech a měsících 
bylo vidět, že svou práci 
dělají s láskou a přesvědče-
ním, byli inspirací pro nás 
mladší a ukazovali nám, že 

9. TŘÍDA ZŠ STACHY, ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Váš pomyslný vlak, do kterého jste nastoupili po školce s vystavenou devítiletou jízdenkou, nyní dojíždí do ko-
nečné stanice. 
Ať se vám líbí na středních školách a učilištích, jež jste si zvolili, a nikdy vás nemrzelo, jak jste se rozhodli.
Všem ,,deváťákům“ přejeme bezstarostné prázdniny a hodně úspěchů do dalšího života.

naše profese má smysl a je 
nesmírně důležitá.

Třetí odcházející na za-
sloužilý odpočinek je naše 
paní kuchařka Jana Vrtíl-
ková. Mnoho let se starala 
o naše plná bříška a je nut-
né říci, že do školní jídelny 
jsme nechodili jen pro to, 
abychom neměli hlad, ale 
vždy jsme se měli na co 
těšit. Každý den pro nás 

bylo připraveno jídlo jako 
od maminky a s úsměvem 
na tváři nám ho paní Jana 
vydávala. Pro většinu z nás 
byl oběd nejlepší částí pra-
covního dne a  jídelnou 
vždy vládla dobrá atmosfé-
ra. 

Děkujeme, že jsme mohli 
být vašimi kolegy a  věřte, 
bude se nám stýskat. Ba ne, 
nám už se stýská.

Zleva: Petra Kramlová, Filip Sedlák, Petr Černý, Pavel Sláma, třídní uč. Mgr. J. Přibylová, Miroslava Vávrová, 
Natálie Šilhová, Anna Limprechtová.



STACHY MAJÍ NEJLEPŠÍ 
MLADÉ CYKLISTY 
V ČECHÁCH

Letošní jaro zatím naši 
mladí cyklisté ze Stach 
prokazují, že patří k  tomu 
nejlepšímu ve svých kate-
goriích v  disciplíně hor-
ských kol (MTB) v  České 
republice.

Cyklistická sezóna začala 
pro Terku Sáskovou, Sama 
Jirouše a Honzu Sásku vel-
mi zčerstva, po zimní pří-
pravě, která z  větší části 
probíhá na běžkách v okolí 
Zadova a Kvildy, absolvovali 
první závody již týden před 
velikonocemi ve francouz-
ském Marseille, v době kdy 
na Zadově ještě běžel zimní 
provoz a i v okolí Stach ješ-
tě ležely zbytky sněhu.

Po Marseille, kde jsme 
zahájili sezónu hned nej-
vyšší kategorií závodů – 
světovou juniorskou sérií, 
následovaly závody ve Slo-
vinské Vrtojbě, švýcarské 
Riveře, italském Nalles, 
a  pak konečně i  první zá-
vody doma – české poháry 
v Praze a Brně. 

Výsledky a úspěchy byly 
střídavé – Terka 2 x 5. místo 
ve světové jun. sérii, 3. mís-
to na švýcarském poháru 
a 2. místo na slovinském... 
v Čechách pak jednoznač-
né vítězství, Samův nejlepší 
výsledek 2.místo ve Slovin-
sku, 6 místo ve švýcarsku 

a  15. místo ve světové sé-
rii v Nalles. Honza , který 
vždy startuje v zahraničí až 
z poslední řady tak nejlépe 
zajel ve Slovinsku 5., v Nal-
les 8 a za zmínku stojí jeho 
boj ve Francii, kde srtova-
lo 289! kadetů a  Honza se 
startovním číslem 170 do-
končil na 88.místě ! 

Květen jsme zakonči-
li na závodech juniorské 
světové série v  rakouském 
Obertraunu a Terka absol-
vovala 2 závody této nej-
vyšší kategorie v  Kanadě 
kde se jí podařilo jeden ze 
závodů vyhrát!

Červnový program je za-
tím spíše český, začali jsme 
v Novém Městě na Moravě 
na českém poháru (týden 
po Světovém poháru na 
stejné trati) – Terka i Sam 
vítězství, Honza 5. místo, 
a  poté jste nás již moh-
li zahlédnout na domácí 
trati v  okolí churáňovské-
ho lyžařského stadionu na 
českém poháru, domácí 
trať nám určitě vyhovova-
la a  Terka i  Sam potvrdili 
svoje postavení českých 
jedniček a  oba své závody 
vyhráli, Honza v  kategorii 
kadetů bojoval jako lev až 
na cílovou pásku, aby na-
konec skončil druhý!

Náš první letošní závodní 

blok zakončilo Mistrovství 
České republiky v  silniční 
cyklistice, kterého se zú-
častnila již jen Terka a klu-
ci odjeli na soustředění do 
Itálie aby se dobře připravi-
li na další závody a zejména 
vrcholy sezóny – Mistrov-
ství ČR, Mistrovství Evropy 
a světa...

Terezka i  na silnici po-
tvrdila svoji vynikající vý-
konnost, když v  časovce 
juniorek na 20 km vybo-
jovala stříbrnou medaili! 
a  v  hromadném závodě 
jednotlivkyň dojela na 
4. místě.

Další program našich 
mladých cyklistů:
1. července 
Český pohár horských kol
Bedřichov
22. července
Mistrovství ČR horských 
kol 
Pec pod Sněžkou
26.-29. července

Mistrovství Evropy MTB-
Graz Rakousko
19. srpna
Švýcarský pohár 
Villars 
24.-26. srpna 
Mistrovství Evropy mlá-
deže
Val Pila Itálie (Honza)
2. září
Světová juniorská série
Basilej Švýcarsko
4.-9. září
Mistrovství světa 
Lenzerheide Švýcarsko

Kdo chce sledovat naše 
výsledky a  případné úspě-
chy, doporučujeme face-
bookové stránky týmu Čes-
ká spořitelna Specialized 
Junior MTB Team.

Držte nám palce i v dal-
ším průběhu sezóny, proto-
že to nejtěžší a nejdůležitěj-
ší nás teprve čeká.

Zdraví Vás Terka, 

Sam a Honza

Samuel Jirouš

Tereza Sásková Jan Sáska


