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Vážení spoluobčané,

po horkých letních dnech a  pravděpodobně příjemně 
prožitých dovolených bych Vás chtěl tímto při příležitosti 
dalšího vydání Stašska krátce pozdravit.

V nejbližší době obec připravuje na 26. 10. 2018 společné 
setkání u příležitosti oslav 100. výročí vzniku naší repub-
liky.

Součástí této akce bude mimo jiné uctění památky 
padlých v obou světových válkách při památníku u kos-
tela ve Stachách. V zasedací místnosti obecního úřadu 
se uskuteční přednáška o vojácích a legionářích v 1.svě-
tové válce a krátký kulturní program žáků ZUŠ Stachy 
a dalších.

Rád bych poděkoval za Vaši milou účast na předchozích 
kulturních, sportovních i společenských akcích, které se 
v předchozím období v naší obci konaly. Věřím, že i při 

dalších příležitostech, které budou následovat , si rádi na-
jdete chvilku na setkání s přáteli.

Převážná část úkolů, které jsme si v předchozí době vy-
týčili, byla průběžně plněna. Jednotlivé práce, zejména 
na současně největší investici, stavbě nové ČOV a kana-
lizace, pokračují podle harmonogramu. Byla dokončena 
oprava poškozené části lesní cesty Zadov - Roviny a nyní 
probíhá administrativní zpracování akce, aby obec obdr-
žela fi nanční příspěvek z dotací SZIF.

V nedávných komunálních volbách jste zvolili zastu-
pitelstvo obce pro příští volební období, jenž může roz-
hodnout v rámci možností rozpočtu o dalších investicích 
a rozvoji naší obce. Věřím, že i nové vedení otevře další 
možnosti rozvoje, případně naváže na rozdělanou práci 
a bude se snažit zhodnotit důvěru, kterou jste prostřed-
nictvím Vaší volby do něho vložili.

Přejeme Vám všem krásné dny

foto Jiří Žalman
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OBEC STACHY A ZŠ, ZUŠ A MŠ STACHYOBEC STACHY A ZŠ, ZUŠ A MŠ STACHY

 PÁTEK 26. 10. 2018
16:00

 vystoupení žáků ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy, 
vyhlášení vítězů výtvarné soutěže

17:00
přednáška Josefa Kalbáče 

Čeští vojáci a legionáři v 1. světové válce
 (přednáška je doplněna dobovými písněmi pěveckého tria 

ze Zdíkova a dobovými fotografi emi)

100. 
VÝROČÍ REPUBLIKY

zvou občany do zasedacího sálu obecního úřadu, 
ve kterém proběhne kulturní program věnovaný
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H I STO R I E

V letošním roce si připo-
mínáme sté výročí vzniku 
samostatného Českosloven-
ska. Když jsem před více jak 
sedmi lety zpracovával pu-
blikaci „Sto let od otevření 
školy v Chalupách“, vycházel 
jsem ze zápisů pamětních 
knih této školy, které jsou 
uloženy v Okresním archivu 
v  Prachaticích. Tyto zápisy 
jsou velmi podrobné a netý-
kají se jen života školy. Je zde 
popsáno společenské dění 
v celém blízkém okolí, a tedy 
i tak významná událost jako 
je vznik samostatného státu 
na konci října roku 1918.

Nic nemůže věrněji vystih-
nout atmosféru těchto dnů 
než samotný zápis v kronice, 
ve kterém učitel Kukla popi-
suje, jak tuto dobu prožíval 
on:

„Věkopamátná chvíle. 
Šťastným se pokládám za 
to, že ji prožívám. Zvěst 
o  prohlášení samostatnosti 
zalétla k nám až v úterý od-
poledne, 29. října 1918. Celý 
den pracoval jsem v Tejmlo-
vě a teprve k večeru ve čtvrt 
na šest domů jsem se vracel 
pěšinkou kolem Kašáků. Pan 
Kašák vyhlížel mne zdale-
ka a kvapem běžel vstříc se 
vzkazem pana Švarce z Vy-
strčilky: „Ve Volyni jsou vyvě-
šeny prapory a muziky hrají. 
Prý už jsme sami pro sebe.“ 
Nevěřil jsem už oslavám vo-

lyňským. 14. října také osla-
vovali samostatnost, jako 
všude jinde po českém jihu, 
na základě ukvapeného pro-
hlášení české samostatnosti 
nějakým soc. demokratem 
z Písku, které nejenže uško-
dilo přípravným krokům 
Národního výboru, ale 
skončilo výsměchem Němců 
a uplatněním brutální moci 
rakouských úřadů. Kvapem 
doběhl jsem domů a sháněl 
noviny. Zrovna dnešního 
dne noviny nepřišly. Nevá-
hal jsem dále. Bez jídla bě-
žel jsem na Stachy přímo na 
poštovní úřad s dotazem, co 
je na pověstech o prohlášení 
české samostatnosti. Paní 
poštmistrová Anna Caisová 
ochotně podávala mi úřed-
ní telegram, ku velkému 
mému podivení, v české řeči: 
“Okresním výborům a obec-
ním úřadům, zákon vydaný 
Národním výborem, dne 
28. října 1918. Samostatný 
stát československý vstou-
pil v  život. Aby zachována 
byla souvislost dosavadního 
řádu právního s novým sta-
vem, aby nenastaly zmatky 
a upraven byl nerušený pře-
chod k  novému státnímu 
životu, Národní výbor jmé-
nem československého ná-
roda, jako vykonavatel státní 
svrchovanosti, nařizuje:

Čl. 1. Státní formu čes-
koslovenského státu určí 

Národní shromáždění s čes-
koslovenskou Národní ra-
dou v Paříži, jako orgánové 
jednomyslné vůle národa. 
Než se tak stane, vykonává 
svrchovanost národní výbor.

Čl. 2. Veškeré dosavad-
ní zemské a  říšské zákony 
a nařízení zůstávají prozatím 
v  platnosti. Poštovní úřady 
konejte dnes službu do dva-
nácti hodin v noci. Poštovní 
ředitelství.“

Konečně odvěký sen stal se 
skutkem. Nedovedu vylíčit 
pocity radosti, s  jakými bě-
žel jsem na obecní úřad. Zde 
ještě nedošlo úřední hlášení. 
Přesto však s panem staros-
tou smlouvali jsme pořad 
oslavy památného dne, kte-
ráž ustanovena na čtvrtek 
ve dvě hodiny odpoledne za 
účasti všech spolků a všeho 
občanstva celé rychty. Vy-
hlášení samostatnosti po 
celé rychtě stane se slavnost-
ním způsobem.“

Učitel Kukla využil pro co 
nejvěrnější záznam těchto 
událostí citaci článku v teh-
dejších novinách:

„Sušické listy v čísle 3, roč-
ník I, přináší o  tom násle-
dovní zprávu:

ZE SVOBODNÉ RYCH-
TY STACHŮ. – Jakmile 
zalétla zvěst o  prohlášení 
Československého státu, 
z rozkazu obecního předsta-
venstva procházela hudba po 
celé rychtě. V každé ze šest-
nácti osad zahrála slavnostní 
hymny: „Kde domov můj“ 
a  „Hej Slované“, načež udi-
venému občanstvu přečtena 
vyhláška obecního úřadu 
o  zákoně vydaném Národ-
ním výborem dne 28. října 
1918, s  vybídnutím oslavit 
prohlášení samostatnosti 
Národním svátkem dne 31. 
října t. r. Celá rychta se rá-
zem rozjásala. Práce ustala, 
všechno odívalo se ve svá-
teční háv, a občanstvo kupi-
lo se v hloučky. „Už nebude 
po nás pliváno!“ „Nebudeme 

více k  posměchu!“ Radost 
mísila se s  trpkými vzpo-
mínkami. Chvatně chalupy 
ozdobeny prapory, rozléhala 
se střelba z hmoždířů. Mlha 
ničící po dlouhou dobu ži-
voty jako kouzlem zmizela. 
Nejnádherněji dekoroval ná-
rodní svátek nastalý slunný 
den. Jako by i ten radoval se 
z neutuchajícího jásotu: „Ko-
nečně okovy zmizely“.“

Oslavy se konaly i  v  cha-
lupské škole. Ve středu 
30.  října se nevyučovalo. 
Shromážděným dětem bylo 
slavnostně oznámeno vy-
hlášení samostatnosti a vy-
líčeno třistaleté utrpení Če-
chů. Učitel vysvětlil význam 
samostatnosti a  povinnosti 
každého jedince k  novému 
státu. Oslava byla zakonče-
na společnou modlitbou za 
vlast a  zpěvem hymny Kde 
domov můj.

Večer téhož dne se sešli 
všichni občané osady u Mo-
týzů a vyslechli si dvaapůl-
hodinovou řeč učitele Kukly 
o  významu naší samostat-
nosti. Na této oslavě bylo 
také usneseno vysázet před 
domy v  osadě lípy svobody 
a nad školou na skále posta-
vit balvan s  vytesaným da-
tem: 28. října 1918.

V kronice je popsána osla-
va celé stachovské rychty ve 
čtvrtek 31. října 1918. Obča-
né z osad, které byly přiškole-
ny do Chalup, se shromáždili 
před školou a společně ode-
šli do Stach. V průvodu byly 
neseny transparenty oslavu-
jící samostatnost Českoslo-
venska. Ve Stachách již stáli 
ostatní občané před obec-
ním úřadem, k nim se tento 
průvod přidal. Na náměstí 
všichni vyslechli slavnostní 
proslov pana faráře Matěje 
Nováka a  po hymně odešli 
na bohoslužbu do kostela. 
Slavnost pak pokračovala ta-
neční zábavou až do rána.

Josef Mach

STACHY V PRVNÍCH DNECH SAMOSTATNÉHO STÁTU
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V červnovém čísle Staš-
ska jste se seznámili se 
vzpomínkami pana Ja-
kuba Strašila. Dnes ještě 
doplňuji „obraz starých“ 
Stachů vzpomínkami dcer 
Josefa Voldřicha - paní An-
tonie Strašilové (nar. 1875) 
a  paní Kateřiny Stachové 
(nar. 1888).

Cituji: Chalupa, ve kte-
ré měl náš otec řeznic-
tví, byla nízká, krytá šin-
delem. I  s  krámem tam 
bylo celkem 5 místností, 
ve kterých bydlelo více 
rodin. V  druhé chalupě 
(pozn. red. pravděpodob-
ně čp. 210), nad nynější 
maštalí, byly 4 světnice. 
Otec to koupil od Herciků 
(„Pauzalů“), kterým patři-
la též nynější dřevěná cha-
lupa Holubů (čp. 240), tam 
měli Hercikovi stodolu. 
(Poznámka redakce - sou-
časná patrová budov čp. 
76 byla do nynější podo-
by přestavěna mezi roky 
1900 až 1910, z té doby již 

známe fotografie). Vedle 
nás tehdy tekl úzký potok, 
obrostlý po obou stra-
nách vrbami. (Pozn. red. 
– regulace potoka byla 
prováděna ve třicátých 
letech 20. stol.). Za poto-
kem, kde jsou dnes Wur-
mů čp. 70, bydleli Voldři-
chovi – „Sedláků“. (Pozn. 
red. - pan Voldřich byl 
švec. Postavil vedle novou 
chalupu čp. 178 a  starou 
prodal Wurmovům). Když 
bylo na jaře hodně vody, 
měli Princů – „kostelní-
ků“, čp. 77, zatopeno celé 
stavení. Kostelník tam 
měl trafi ku. Nad naší cha-
lupou u silnice byla pošta 
(čp. 267). Poštmistrem byl 
pan Cais. Na místě Krau-
sů čp. 80 (pozn. red. nová 
patrová budova Krau-
sů byla postavena v  roce 
1928) byli dříve Caisů. Byl 
to nízký domek krytý šin-
delem. Šenkovalo se tam 
pivo. (viz přiložený obrá-
zek; v popředí stojící vyšší 

STACHY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

ZÁCHRANA BROUKA TESAŘÍKA

postava je hudební skla-
datel Karel Weis). První 
Stachů (Fajtloic) chalupa 
čp. 79 (pozn. red. – jedná 
se o místo, kde stojí nově 
opravený dům vedle pro-
dejny COOP) byla nízká, 
střecha rozbitá a krytá šin-
delem. Byly v  ní tři míst-
nosti, dále černá kuchyně, 
chodba a maštal. V  jedné 
prostorné místnosti by-
dlel hospodář s  rodinou, 
v  druhé žila služka a  ve 
třetí bydlel nájemník s ro-
dinou, který též pomáhal 
při práci. Přes dvůr byla 
stodola a kolna. V zimě se 
u  Fajtlů dralo peří a  pře-
dl len. Po práci se tanči-
lo a  zpívalo, někdy až do 
rána. Za svitu louče řezal 
děda šindel i po večerách. 
Tolik vzpomínky sester 
Voldřichových. 

Aby obraz Stachů té doby 
byl téměř úplný, doplňuji 
článkem pana Rudolfa Kůse 
nar. 1886. Byl kůsovský 
rodák, chodil do školy na 

Stachy a vzpomínky na svá 
školní léta zde prožitá za-
psal přibližně v padesátých 
létech 20. století. Cituji: 
Nynější pokolení nedovede 
si představiti Stachy s dře-
věnými chalupami. Jedno-
patrových budov bylo ve 
Staších za mého dětství jen 
několik. Byly to Šafránko-
vy budovy čp.231 - obytný 
dům a stodola stará a nová 
škola (pozn. red. – stará 
škola čp. 182, býv. budova 
MNV; nová škola čp. 206, 
dnes sídlo ZUŠ ), Kluibro-
va budova čp. 75 a hostinec 
„U  Rybáků“ čp. 217. Jinak 
všude byly nízké dřevěné 
chalupy, šindelem kryté. 
A všechna ta stavení čistá 
a mile upravená, se svými 
malými okénky a  lomeni-
cemi zůstala nám jen po-
řídku a připomínají, jak asi 
vypadala obec dříve. Tam 
kde je hotel „Hvězda“ (dnes 
Stachov), bývala stará dře-
věná chalupa „Hanzlů“, na 
místě domu Grabmüllero-
va čp. 66 (pozn. red -.dům 
nad současným květinář-
stvím) byla nízká chalupa 
Matoušů a  odtud až dolů 
k mostu a k “Zemanovům“ 
čp. 64 byly jen samé dřevě-
né chalupy. Na místě bu-
doucího domku pana Caise 
čp. 267,kde pak byla i pošta, 
býval sklep s nízkou šinde-
lovou střechou, po níž jsme 
se v dětství klouzali a trha-
li tu své kalhoty a  kabáty 
Konec citace. (Pozn. red. 
- sklep sloužil jako zázemí 
pro hostinec pana Caise).

Pro časopis Stašsko 

připravila M. Puschmanová

Na letošní dovolené jsme 
byli opět na Šumavě ve Sta-
chách v chalupě čp. 99 v osa-
dě Chalupy, kde bylo velké 
kamenné koryto na vodu. 

Manželka našla v  kory-
tě plavat broučka. Vynda-
la ho, nejevil však žádné 
známky života. Zjistil jsem, 

že je to asi tesařík a že se 
zřejmě utopil.

Syn si dělal legraci, že by 
brouček potřeboval umělé 
dýchání a  srdeční masáž. 
No jo, ale jak to malému 
broučkovi udělat?

Napadlo mě, že bych ho 
mohl zahřát, zda by mu to 

nepomohlo. Udělal jsem 
z dlaní dutinku a do ní jsem 
na tesaříka dýchal. Nic!!! Ne-
vzdal jsem to a dýchal jsem 
na něho nadále. Až po chvil-
ce jsem zpozoroval, že tesa-
řík pohnul jednou nožičkou. 
Zajásal jsem a  dýchal na 
něho dále. Podařilo se. Tesa-

řík zcela ožil a po vypuštění 
se nám ztratil v trávě.

Zdařilé oživení tohoto 
malého broučka mně uděla-
lo velkou radost a vyplynulo 
mně z toho ponaučení: ,,Člo-
věk se má snažit pomáhat 
a nic nevzdávat předčasně“.

Karel Neumann
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Houbové slavnosti, které se konaly v  sobotu 
11. srpna na stachovském fotbalovém  hřišti, na-
vštívilo během dne asi 200 návštěvníků. Na vý-
stavě si mohli prohlédnout 70 druhů hub s mož-
ností diskuze o houbách se zkušenými mykology.

Z oblíbených hřibovitých hub bylo díky suché-
mu počasí možno vidět pouze 6 druhů. Návštěv-
níci mohli ochutnat několik houbových jídel, 
např. houbový guláš, bramboráky s  houbami, 
kulajdu a jiné.

Děti měly možnost zabavit se na několika her-
ních a soutěžních stanovištích.

Návštěvníkům přálo krásné a slunečné počasí 
po celý den slavností. 

1.-7. října 2018 proběhl 
již 22. ročník kampaně na 
podporu čtenářství a pro-
pagace služeb knihoven 
s názvem Týden knihoven 
2018. V naší obci se letoš-
ní ročník odehrál v  tomto 
směru poněkud netradič-
ně. Bez přednášek, čtení 
a  besed. Tato změna má 
svůj důvod. Jak již mohli 
mnozí zjistit, došlo v  této 
době ke změně prostorů 
Obecní knihovny.

V návaznosti na to si vás 
dovolujeme do této pře-
stěhované knihovny po-
zvat. Pro veřejnost bude 

knihovna otevřena od lis-
topadu 2018. Stašská obec 
zrekonstruovala prostor 
knihovny tak, že je vhodný 
jak pro vzdělávání, tak pro 
relaxaci. Nově ji najdete ve-
dle obchodního domu pod 
parkem. Na místě bude 
kromě velkého množství 
knih k  dispozici možnost 
černobílého i  barevného 
tisku a  přístup k  interne-
tu. Rádi bychom pro Vás 
chtěli obnovit knižní fond 
a  organizovat zajímavé 
přednášky. Rovněž uvítá-
me nové nápady a impulsy, 
které budou přínosné pro 

Každý z  nás, kdo byl v  tomto roce alespoň 
jednou v lese na houbách potvrdí, že to byl úpl-
ný houbařský ráj. Zvláště pak v září a říjnu jsme 
v lesích o houby doslova zakopávali. Nebylo umě-
ním houbu najít, ale nešlápnout na ni. Avšak to 
ví téměř každý. Ale co možná každý neví je to, že 
v našem parku se houbám také neskutečně dařilo.

V  předchozím Stašsku už bylo zmíněno, že 
letošní houbařská sezona začala dříve než mi-
nulý rok, to však, a  to jsem si myslel, nic moc 
nenaznačovalo. Opak byl pravdou. Houby rostly, 
přibývaly, Miroslav Žižka, který houby označuje 
štítky, je pomalu nestačil popisovat a víte, kolik 
hub dohromady označil? 504! Opravdu neuvě-
řitelný počet. A samozřejmě rekordní! Už jsem 
slyšel, že někdy dříve bylo hub i více, avšak pí-
semný záznam o tom neexistuje. A proto číslo 
504 je rekordní. Bude někdy tento rekord pře-
konán? Na to si musíme počkat minimálně do 
příštího roku.

REKORDNÍ HOUBAŘSKÁ SEZONA

TÝDEN KNIH

STACHOVSKÉ HOUBOVÉ SLAVNOSTI

dobrý chod knihovny ve 
Stachách.

Přemístění a  nové pro-
story knihovny mohou 
být impulzem pro občany 

Stach k  tomu, aby začali 
knihovnu více navštěvovat. 
Protože stejně jako brousek 
ostří meč, knihy ostří mysl.

Obecní knihovna Stachy
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ŠKOLY,  ŠKOLK A A ZUŠ

Prázdniny nám utek-
ly jako voda. Zvláště letos 
byly plné sluníčka a milov-
níci koupání a výletů si tak 
přišli na své. V naší mate-
řince se pracovalo i v  létě, 
malovala se chodba, probě-
hl generální úklid a začátek 
i konec prázdnin bylo ote-
vřeno i pro děti.

Ani jsme se však nena-
dáli a už začal nový školní 
rok a  tak jsme v  září opět 
přivítali všechny děti, které 
se již těšily na své kamará-
dy. V letošním roce máme 
zapsáno 41 dětí, tradičně 
jsou rozděleny do dvou 
homogenních tříd. S  těmi 
nejmenšími nám během 
dopoledne vypomáhá chů-
va, paní Pavla Urbanová.

Došlo rovněž ke změnám 
ve vedení naší MŠ. Vedoucí 
učitelkou byla jmenována 
paní Pavla Janečková, kte-

rá převzala starost o  naši 
školku za paní Věru Randá-
kovou. Chtěli bychom tou-
to cestou poděkovat paní 
Randákové za její práci pro 
mateřskou školu, ve které 
strávila 27 let a za vše, co se 
za jejího působení vybudo-
valo pro naše děti. Aktivně 
pracuje dál, i když by si již 
mohla užívat zaslouženého 
odpočinku.

V  měsíci září jsme se 
všichni s dětmi přivítali a vy-
právěli si zážitky z prázdnin. 
Nově příchozí děti se po-
stupně seznamovaly s ostat-
ními kamarády a  začaly se 
zapojovat do společných her 
a  činností. Poslední teplé 
dny jsme se snažily využít 
k  pobytu na naší zahradě, 
děti pozorují a  zkoumají 
podzimní přírodu, snažíme 
se je vést k lásce k životnímu 
prostředí i k místu, ve kte-

 Dne 4. 8. 2018 v sobotu se již podruhé setkali všichni ti, 
kteří chtěli k Bláhovu vyjádřit svoji sounáležitost. 

Přátelé přijeli opravdu ze všech stran z Prahy, Kladna, 
Plzně, Sušice i z Kolína, kde právě bydlí paní Jiřina Klí-
mová, rozená Kortusová, která se narodila jako poslední 
rodilá ,,Bláhovačka“ v ,,Perníkové chaloupce“ roku 1948.

Nálada byla výborná, jídla i pití dostatek o hudbu k po-
slechu i tanci se staral Láďa Churavý z Vimperka.

Závěrem je nutné poděkovat hlavním organizátorům 
a to Zdeňku Frühaufovi a Karlu Matysovi, kteří zázemí 
i střechu nad hlavou udělali vlastně sami. 

Již nyní se těšíme na příští setkání a bude-li tak pěkné 
počasí jako letos, tek se máme opravdu na co těšit. 

Za Bláhováky Vás všechny ještě jednou zdravím a přeji 
jen to dobré.

Josef Sova, Bláhov

II. SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL

ZE ŽIVOTA MATEŘINKY
rém žijeme. Vysvětlujeme si, 
že na zimu se nepřipravují 
jen lidé, ale i zvířátka, učíme 
se rozeznávat stromy, všech-
ny druhy ovoce i  zeleniny, 
seznamujeme se s  pracemi 

na zahradě, v  sadě, na poli 
i v lese.

Přejeme všem, aby si do-
syta užily všech barev pod-
zimu i  posledních teplých 
dnů.
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ŠKOLA
TURISTICKO – PŘÍRODOVĚDNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Tématem našeho tábora 
byla voda. Počasí nám přá-
lo, a proto jsme během týd-
ne mohli navštívit zajímavá 
místa Šumavy. První den 
jsme vyrazili do Povydří. 
Procházka kolem řeky uká-
zala dětem biotop řeky Vy-
dry. Od Antýglu až po Čeň-
kovu pilu děti poznávaly 
rostliny a živočichy v okolí 
řeky. Druhý den byl cílem 
našeho putování pramen 
Vltavy. Vyrazili jsme z Kvil-
dy přes bývalou Hraběcí huť 
až k prameni. Po cestě děti 
poznávaly nejen přírodniny, 

ale seznámily s historií toho 
kraje (např. Železná opona). 
Po návratu na Kvildu čekal 
děti výborný oběd a návště-
va informačního centra. 
Ve středu jsme vyrazili do 
Sušice. Nejprve jsme si pro-
hlédli město, bránu Šuma-
vy, od Kaple Anděla Strážce 
a  poté jsme sestoupili do 
centra a  všichni si to užili 
v plaveckém bazénu a na os-
trově Santos. Předposlední 
den byl věnován putování 
po studánkách. Ze Zdíkova 
jsme šli do osady Branišov. 
Kousek za osadou jsme se 

zastavili u  studánky s  „lé-
čivou“ vodou a pokračovali 
dále přes Janov do Drvišť. 
Poobědvali jsme ve zdíkov-
ské škole a vydali se dále ke 
kapli U Lizu, kde je též údaj-
ně léčivý pramen. Celý den 
jsme strávili v přírodě a děti 
si odnesly značné množství 
hub a lesních plodů. Páteční 
den jsme začali stoupáním 
na Popelní horu přes Mi-
chalov a Krousov. Posvačili 
jsme na kamenném moři, 
které vzniklo v  poslední 
době ledové a  po krátkém 
odpočinku jsme pokračova-

li na Churáňov. Zde v bufe-
tu Pod stadionem jsme měli 
připravený oběd a  tábor 
jsme zakončili předáním 
pamětních medailí, vyro-
bených ze dřeva. Závěrečná 
návštěva cukrárny Ella již 
byla jen „třešničkou na dor-
tu“. Na každý den měly děti 
připraven pracovní list, kte-
rý si společně vypracovaly. 
Věříme, že se dětem líbilo, 
a že si z historie a krás Šu-
mavy něco odnesly. Těšíme 
se na příští rok! 

Hana Šebánková

SRPNOVÝ TÁBOR
Předposlední prázd-

ninový týden se konal 2. 
příměstský tábor při ZŠ 
Stachy. Tento tábor byl cy-
kloturistický. Pro přihláše-
né děti to znamenalo, že se 
budou domů vracet vcelku 
unavené. Naplánovali jsme 
dva pěší výlety, dva cyklo 
výlety a jeden výlet o kou-
sek dál.

V pondělí jsme na kolech 
vyrazili z Kašperských Hor 
směr Javorník přes Roha-
nov zpět na Stachy. Cyk-
listické stezky nebyly moc 
dobře značeny, a  tak jsme 

již první den trochu za-
bloudili. Nebyli jsme v tom 
bloudění sami a vůbec nám 
to nevadilo. Na Javorníku 
jsme si dali výborný oběd 
a pak si odpočali na koupa-
lišti v Rohanově. 

V  úterý jsme šli pěš-
ky z  Nicova na Obří hrad 
a  odtud zpátky do Stach. 
Cesta nám díky pěknému 
počasí, připraveným sou-
těžím pěkně utíkala a  než 
jsme se nadáli, byli jsme 
zase zpátky doma.

Ve středu jsme měli na-
plánovaný výlet do zábav-

ného centra Zeměráj a  na 
projížďku lodí po Orlické 
přehradě. Dopravu nám 
zajistil pan Švarc, které-
mu za poskytnutí autobu-
su mnohokrát děkujeme. 
Přidalo se k nám tradičně 
i  několik rodičů se svými 
dětmi, a tak nás jel na výlet 
plný autobus.

Čtvrtek se nesl opět v du-
chu cyklistiky a my vyrazili 
Horské Kvildy přes Zlatou 
Studnu na Zadov. Zde jsme 
potrénovali cyklistické do-
vednosti na pumptreku. 
Navštívili jsme rozhled-

nu a  nezapomněli zajít na 
něco sladké do cukrárny. 
To je již taková naše tábo-
rová tradice.

Poslední dne se nám po-
kazilo počasí, a  tak jsme 
namísto pěší túry vyrazili 
plavat do bazénu v Sušici. 
Po celém týdnu sportov-
ních výkonů byly zdejší 
vířivky a  tobogán výbor-
nou relaxací. Cestou na 
autobus jsme se zastavili 
ve zdejší cukrárně a  měli 
možnost vidět kousek na-
táčení nového dílu seriá-
lu Police Modrava. Děti 

pak přišla pozdravit 
a  prohodila s  nimi 
pár slov herečka 
Soňa Norisová. Pro 
mnohé děti to byl 
nejlepší zážitek celé-
ho týdne. 

Rádi bychom po-
děkovali tak panu 
Tomáši Reindlovi 
a  panu Vladislavo-
vi Stropnickému, 
kteří nám pomohli 
s dopravou kol. Jsme 
rádi, že máme kolem 
naší školy spous-
tu dobrých lidí a  ve 
škole děti, se kterými 
nás baví potkávat se 
i o prázdninách. 

Turistice zdar! 

Monča a Danča



9

A ZASE TA ŠKOLA
Čas neúprosně pádí a  za 

školním rokem 2017/2018 se 
můžeme už jen ohlédnout. 
Prázdninové měsíce před-
chozího školního roku byly 
věnovány primárně úklidu 
a  výmalbě školy, drobným 
opravám, dokončení zabez-
pečení všech budov školy 
a přípravě na nový školní rok. 

Ten jsme v  ZŠ zahájili 3. 
září společným setkáním 
a přivítáním prvňáků a no-
vých kolegů před hlavní bu-
dovou. Pak se děti odebraly 
se svými učiteli do tříd, kde 
si popovídali o prázdninách 
a  připomenuli si pravidla 
školy. Další dva dny probíha-
ly třídnické práce, od čtvrtka 
jsme začali vyučovat dle roz-
vrhu. V ZUŠce se v prvních 
dnech učitelé domlouvali 
s  žáky na termínech hodin 
a postupně rozbíhali výuku. 

Mateřská škola byla v pro-
vozu již poslední dva týdny 
prázdnin a od září pokraču-
je v dobře zaběhlém režimu. 
Je mi potěšením představit 
novou vedoucí učitelku MŠ, 
kterou je od nového školní-
ho roku paní Pavla Janeč-

ková. Věřím, že pod jejím 
vedením bude naše školka 
jenom vzkvétat. 

Ve školní jídelně od mě-
síce srpna nastoupila nová 
hlavní kuchařka paní Jolana 
Pešlová. Se svými kolegyně-
mi nám již měsíc připravuji 

výborné obědy a  svačiny. 
Školní rok 2018/2019 je 

v  plném proudu. Pro děti 
máme už nyní kromě kla-
sického vyučování připrave-
no mnoho zajímavých akcí 
a projektů jako např. oslava 
80. výročí postavení budo-

vy ZŠ, projekt k oslavě 100. 
výročí založení republiky, 
Halloween, fl orbalový tur-
naj s rodiči a mnoho dalších. 
Na všechny akce se velice 
těšíme a budeme vás o nich 
průběžně informovat.

Monika Kotherová

VÝLET NA KNIŽNÍ VELETRH V PLZNI
Že jsou knížky nuda? Že 

při nich nemůžete zažít žád-
né zážitky a  nemůžou vás 
nějak inspirovat? To jste na 
omylu! Upřímné a  šťastné 
výrazy žáků našeho krouž-
ku mluví za vše. A  když si 
téměř každý vezl i svoji kni-
hu, co víc si přát. Protože 
dinosauři nečetli a vymřeli. 
Nebuďte jako oni! O tom, co 
všechno jsme na akci zažili, 

napsala Míša, trochu poza-
pomněla na ranní veselení 
při jízdě vlakem a  to, jak 
dobrodružná může být pro-
cházka jedoucím rychlíkem 
a  hledání volného kupé. 
„Paní učitelko, já se bojím 
těch dveří, ony se neustále 
samy otvírají a zavírají!“

Dne 21. září jsme jako 
čtenářský kroužek vyrazili 
do Plzně na veletrh knih. 

Sešli jsme se ráno v  7:15 
na autobusovém nádraží 
a  autobusem jeli do Stra-
konic, kde jsme přestoupili 
na vlak. Nastoupili jsme 
do vlaku a cca. hodinu jeli. 
Když vlak dorazil na vlako-
vé nádraží v Plzni, tak jsme 
pěšky vyrazili na veletrh. 
Omylem jsme sešli z  ces-
ty a  museli skákat z  malé 
zídky, dokonce skákala 
i  paní učitelka (Michaela 
Kačmárová). Konečně jsme 
dorazili na místo do areálu 
DEPA2015 a naše první za-
stávka byl bibliobus neboli 
pojízdná knihovna. Tady 
všichni namalovali paní 
učitelce obrázek a vyrazili 
jsme si zakoupit vstupenky 
do hlavní budovy. Byla tam 
opravdu hromada knih se 
spoustou žánrů, skoro kaž-
dý si vybral. Dále na nás če-
kalo vyrábění Lichožroutů 

s paní Galinou Miklínovou, 
ta ilustrovala knihu Licho-
žrouti. Každý byl krásný 
a jedinečný, ale nejhezčího 
vyrobil Petr, Lichožrout 
alá Batman. Když jsme vy-
šli ven, tak jsme vylezli na 
železnou věž, nevím, jak se 
přesně jmenovala. Ten, kdo 
má turistický deník, tak si 
ještě zakoupil turistickou 
vizitku a  vyrazili jsme na 
konečnou zastávku do Mc-
Donaldu. Tam jsme naplni-
li svoje bříška a pomalu, ale 
jistě se přesunuli zpět na 
vlakové nádraží a jeli domů. 
Ve vlaku byla sranda a vy-
tvořili jsme spoustu fotek. 
A  to byl poslední zážitek 
ze super dne stráveným se 
skvělou učitelkou. Vlak do-
razil do Strakonic a každý 
se svými rodiči odjel domů.
Napsala Michaela Kortusová

Mgr. Michaela Kačmárová

1. třída
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ŠKOLNÍ VÝLET DO PRAHY

Jak oslavit naši historii? 
Co právě výletem do hlav-
ního města! Přesně tak byl 
naplánován projektový 
den 27. 9., kdy se všichni 
bez rozdílu vydali vstříc 
velkoměstu! Dívky ze sed-
mé třídy v krátkých větách 
výlet shrnuly, já za sebe 
mohu výstavy doporučit, 
protože i  nejmenší se na 
interaktivním programu 
přiučí a pobaví, tak ti star-
ší rozšíří znalosti přímo 
v  místě. Chválím žáky, že 
se chovali řádně a společně 
jsme si užili i  dobrodruž-
ství metrem. Někdo si jíz-
du vyzkoušel třeba prvně 
v životě.

V rámci 100. výročí vzni-
ku Československa se naše 
škola vydala na výlet do 
Prahy, kde jsme navštívili 
spoustu tematických míst. 
Zatímco I. stupeň šel na 
výstavy na Pražský hrad, 
II. stupeň se vydal do kina 
na nový fi lm – Jan Palach. 
Po fi lmu jsme se přesunuli 
metrem také na hrad, kde 
jsme okoukli hradní stráž 
nebo např. státní znaky 
a vznik české vlajky. Výlet 
se vydařil a těšíme se zase 
na nějaké další výročí :)

Iva Š., Nelča S. a Zuzka S. 

Mgr. Michaela Kačmárová

ZDRAVOTNICKÝ 
KROUŽEK

V pondělí 10. září se naše 
žákyně ze zdravotnického 
kroužku staly součástí velké 
akce Českého červeného kří-
že, pořádané ke Světovému 
dni první pomoci ve Vim-
perku. Všechny složky zá-
chranného systému - hasiči, 
policie a  záchranná služba, 
společně předvedly své do-
vednosti a techniku žákům 
základních škol. Naše děv-
čata pomáhala s  ukázkou, 
jak správně ošetřit některé 
úrazy. Doufám, že alespoň 
některým dětem tyto prak-
tické ukázky uvízly v hlavě 
a v případě nouze budou vě-
dět, co si počít. PS: nikomu 
se nic nestalo :-)

Daniela Reindlová

PODZIMNÍ SLAVNOST
Ve středu 26. 9. 2018 se 

konala podzimní slavnost. 
V  rámci odpoledne jsme 
uspořádali 2. Hodkův půl-
maraton. Společně jsme 

oběhli 21.250 m. Museli 
jsme zvládnout 85 koleček 
o délce 250m, abychom do-
sáhli vzdálenosti půlmara-
tonu. Do běhu se zapojili 

učitelé, děti i  jejich rodiče. 
Celé odpoledne se neslo 
v  příjemné atmosféře. Po-
časí nám přálo. Příští pod-
zim běžíme zas!

NEJBLIŽŠÍ AKCE 
ŠKOLY:

25. 10. 2018 Halloween od 
17:00 – tradiční akce pro 
děti každého věku v  zá-
kladní škole, lampiónový 
a zvonkový průvod, stezka 
odvahy
26. 10. 2018 projektový den 
100let naší republiky – do-
polední projektový den, 
módní přehlídka 
26. 10. 2018 16:00 sál OÚ 
Stachy - oslava 100. výročí 
založení republiky 
1. 11. 2018 Florbalový tur-
naj 15:30 tělocvična ZŠ 
– zveme všechny rodiče 
a děti na tradiční turnaj ve 
fl orbalu.
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KROUŽEK MLADÝCH RYBÁŘŮ VE ZDÍKOVĚ
Rádi bychom občany ce-

lého Stašska tímto infor-
movali, že ve Zdíkově již 
pravidelně po několik let 
úspěšně funguje kroužek 
mladých rybářů. 

Náš kroužek patří mezi 
jeden co do největšího 
počtu dětí složených ne-
jen z  kluků, ale i  dívek ze 
Stašska i Zdíkovska. Krou-
žek má 28 členů z  toho je 
7 děvčat. Nově do kroužku 
chodí 4 děti. Tři kluci jsou 
ze Stach a okolí, dívka je ze 
Zdíkova. Pravidelně začí-
náme další ročník kroužku 
s  novým školním rokem. 
Věkově jsou zde děti od 8 
let až do svých 15 let. 

Kroužek je pod vedením 
Viléma Klapsii, Josefa Gre-
guše a Jaroslava Jarolíma. 

Kroužek mladých rybářů 
je veden pod místní orga-
nizací Českého rybářského 
svazu ve Vimperku.

Díky vedení ZŠ a MŠ Zdí-
kov, které umožňuje pravi-
delné konání kroužku v  jí-
delně Základní školy Zdíkov, 
se mohou děti lépe připravo-
vat na každou rybářskou se-
zónu, soutěže a závody. 

Praktické dovednosti 
a  zkušenosti samozřejmě 
na děti čekají na místních 
revírech. To v podobě ně-
kolika druhů ryb i v trofej-
ních velikostech, které zde 
v našich podmínkách mo-
hou ulovit. 

Na kroužku okrajově 
poznávají různé způsoby 
lovu ryb (položená, plava-
ná, přívlač, lov na umělou 
mušku, čeřínkování). 

Vědomostmi a  praxí, se 
zaměření dětí mění. Sami 
poznávají, která technika 
je pro ně více vyhovující, 
akční a tou nejlepší.

Díky aktivním mladým 
rybářům a  členům Junior 
Teen4Team ve Vimperku 
se děti mohou na krouž-
ku setkat i s  lovem ryb na 
umělou mušku. Starší ry-
báři a  členi Junior Teen-
4team zde dávají nahléd-
nout jak se na svěráčcích 

vážou umělé mušky. 
Podpora firmy BUCA 

GROUP s.r.o, České Bu-
dějovice – ředitele Jose-
fa Bukovského, přispěla 
k dalšímu posunu kroužku, 
zpestření výuky i  dalším 
závodním úspěchům dětí 
z rybářského kroužku. 

Na jaře proběhlo místní 
kolo Zlaté udice. Z našeho 
kroužku se účastnili star-
ší i  mladší rybáři v  počtu 
několika dětí. Jednalo se 
o  testy poznávání ryb, ži-
vočichů ve vodě i  kolem 
ní a  to včetně rostlin. Vše 
bylo zakončené lovem ryb 
– technikou plavaná. Zde 
se z  úspěšných závodní-
ků  vytvořil tým 6 dětí (5 
kluků, 1 dívka) postupu-
jících za MO Vimperk do 
okresního kola Zlaté udice. 
V týmu měl i náš kroužek 
mladých rybářů dvě za-
stoupení. V okresním kole 
konaném na revíru v Pra-
chaticích sestavený tým 
pod vedením Milana Sojky 
celkově skončil na skvělém 
1 místě. 

V  kategorii juniorů 
v okresního kole Zlaté udi-
ce skončil Vilém Klapsia 
za dlouholetým favoritem 
tohoto závodu na 2  mís-
tě. V  kategorii žákyně, 
v okresního kole Zlaté udi-
ce skončila Tereza Klapsio-
vá na 1. místě.

Z  úspěšných závodníků 
okresního kola a  okresu 

Prachatice, byl vytvořen 6 
členný tým (5 kluků, 1 dív-
ka) postupujících do kraj-
ského kola Zlaté udice. Za 
kroužek mladých rybářů 
Zdíkov do krajského kola 
postoupila za žákyně Te-
reza Klapsiová. V krajském 
kole z  celkového počtu 6 
okresních týmů celkově 
tým Prachatic skončil na 
skvělém 3 místě. V  juni-
orech zástupce okresu 
Prachatice obsadil skvělé 
3 místo.

V červnu letošního roku, 
měl náš rybářský kroužek 
a  současně i  Junior Teen-
4team Vimperk zastoupe-
ní na Mistrovství České 
republiky juniorů 2018 na 
řece Jizeře v  říčním muš-
kaření (LRU muška). Zde 
i při mezinárodní účasti ju-
niorů obsadil náš zástupce 
34 místo.

Již po několikáté se čle-
nové a členky Zdíkovského 
kroužku aktivně účastní 
místního memoriálu De-
nise Froydy pořádaného 
MO ČRS Vimperk. Tento 
závod prověří dovednosti 
a praktické schopnosti dětí 
ze všech kroužků vedených 
pod MO ČRS Vimperk 
v  průběhu celého roku. 
Děti za své úlovky v indivi-
duálních závodech získáva-
jí nejen poháry pro vítěze, 
hodnotné ceny, ale i bodo-
vá ohodnocení. Poslední 
dětský rybářský den se kaž-

doročně koná v měsíci říjnu 
po podzimním zarybnění. 
Pro nejúspěšnějšího rybá-
ře s  největším bodovým 
ohodnocením je odměnou 
získání putovního poháru 
pro svůj kroužek. V  roce 
2017 získal Putovní pohár 
Vilém Klapsia – rybářský 
kroužek Zdíkov. Pohár byl 
po převzetí umístěn a vy-
staven v ZŠ Zdíkov.

I přes nepřízeň počasí co 
mnohdy závody doprová-
zely, se děti snažily účast-
nit většiny vyhlášených 
závodů a  za velké pomoci 
rodičů i  prarodičů, se jim 
velice dařilo. 

Naše poděkování tímto 
patří Janu Horejšovi, Janu 
Kortusovi, Michaele Vol-
dřichové i Milanu Voldři-
chovi. Nejvíce těm z nich 
co se nebáli a i s menšími 
dovednostmi poprvé na-
stoupili do jednotlivých 
dětských závodů kona-
ných pod MO ČRS Vim-
perk. 

Rádi bychom také podě-
kovali rodičům, prarodi-
čům i Vám všem, kteří jste 
děti v  jejich rybaření pod-
porovali a podporujete. 

Nyní se již připravujeme 
na další otevření kroužku 
a těšíme se na nové mladé 
rybáře. 

S pozdravem Petrův Zdar!

Kolektiv rybářského kroužku 

mladých ve Zdíkově



12

Svoz nebezpečného 
a objemného odpadu 

proběhne v Obci Stachy 

v sobotu 3. listopadu 2018 
!!! u autobusového nádr aží ve Stachách !!!

Mezi tento odpad řadíme:

oleje v nerozbitných nádobách, mrazničky, chladničky, 

televize, mikrovlnné trouby, varné konvice, 

tiskárny, rádia, počítače

pneumatiky, koberce, linolea, starý nábytek, autobaterie

obaly od barev, plasty, polystyren, eternit, apod.

 
 

Ve st edu 5. prosince v 16,00 hodin navštíví Obecní ú ad Stachy  

Mikuláš s erty a and lem. 

Jist  budou velmi rádi, když je d ti spole n  p ivítají. 

Hodné d ti obdaruje Mikuláš malým dáre kem a ty zlobivé ert postraší. 

D ti a  si p ipraví pro Mikuláše a jeho družinu básni ku nebo písni ku. 

Pro malé i velké, hodné i „h íšníky“ se otev ou brány „pekla“. V p vodním 
sklepení radnice bude umožn no všem smrtelník m spat it, jak se v pekle 

ert m žije. 

 

Z d vodu p ípravy ,,knihy h ích “ žádáme rodi e, aby ú ast d tí nahlásili 
p edem na OÚ Stachy na tel.: 388 428 304 do pátku 30.11.2018. 
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SP ORT
SOKOL STACHY 
ZAKONČIL SEZÓNU 
TITULEM MISTR ČR 
V LETNÍM BIATLONU 

Sokol Stachy zakončil 
sezónu titulem Mistr ČR 
v letním biatlonu.

Na Mistrovství ČR ve 
Starém Městě pod Land-
štejnem vyvrcholila sezó-
na letního biatlonu v  roce 
2018. Celkem 330 startu-
jících. Žactvo našeho klu-
bu předvedlo opět krásné 
výsledky. V České Kanadě 
se bojovalo ve třech dis-
ciplínách – sprint, štafety 
a vytrvalostní závod s hro-
madným startem. 

V  jednotlivcích jsme zís-
kali díky Hance Randákové 
titul Mistr ČR ve vytrva-
lostním závodě a  dalších 
šest umístění v  TOP 10: 
H. Randáková 1. a 6. místo, 
A. Tušlová 4. a  10. místo, 
J.  Bouška 8. a  9.místo, D. 
Eliáš 7.místo. V  druhé de-
sítce se pohybovali K. Bouš-
ková a O. Šilha, v  třetí de-
sítce J. Satóriová . Střelecky 
se nedařilo T. Hojdekrovi 
a V. Boldovi, přesto všech-
no si 9 biatlonistů Sokola 

Stachy vybojovalo účast na 
MČR a  to je velký úspěch 
po dvouleté činnosti klubu.

Součástí víkendu byl 
i závod štafet, ve kterém se 
nejlépe z  Jihočechů vedlo 
v kategorii žáci C J. Bouš-
kovi, O.Šilhovi a D. Eliášovi 
– obsadili 6.místo z 28.šta-
fet, žákyně C ve složení A. 
Tušlová, J. Satoriová /poru-
cha na zbrani/ a H. Randá-
ková obsadila 14.místo ze 
23.štafet.

Mistrovstvím České re-
publiky žactva také vy-
vrcholila soutěž Českého 
poháru, která se skládala 
ze tří kol (ČP Letohrad, 
Bystřice pod Hostýnem, 
Jilemnice) a  právě repub-
likového šampionátu. Vý-
borně si vedla A. Tušlová 
– 4. místo, J. Bouška 5. mís-
to, H. Randáková 6. místo, 
K. Boušková 16. místo

V  celorepublikové sou-
těži ČP se družstvo žac-
tva umístilo na skvělém 
15. místě ze 43 družstev. 

SOKOL STACHY 
FOTBALOVÝ ODDÍL

Ve fotbalových mládež-
nických kategoriích fungu-
jí již několik sezon společné 
týmy Stach a  Zdíkova. Po 
loňských náborech se od-
díly slušně naplnily. Starší 
a mladší přípravka má díky 
tomu na místní poměry 
slušnou základnu. Zaujetí 
a  radost ze hry dětí moti-
vují trenéry dále pracovat 
a  věnovat nejmladším fot-
balistům svůj volný čas. 
To samé se dá ještě říci 
o žácích. Stav soutěží žáků 
na okrese je však zoufalý 
(malý počet družstev) a tak 
byl OFS nucen udělat krok 
zpět a  spojit soutěž mlad-
ších a starších žáků. I tak je 
v OP žáků jen 5 týmů. 

Bohužel se nepodařilo do 
nové sezony udržet oddíl 
dorostu. Přestože se přes 
zimu tým doplnil i  o  děv-
čata, která dostala výjimku 
pro tuto soutěž, zápal pro 
hru mnoha chlapcům chy-
běl. Nejen, že se nescháze-
li na tréninky, ale trenéři 
mnohdy nevěděli, zda se 
jim sejde mužstvo na zá-
pas. Není pak divu, že do-

rost nechtěl nikdo trénovat 
a logicky tak tato kategorie 
svou činnost ukončila. Ne-
příjemná je také skutečnost, 
že se tím přerušila posloup-
nost. Dorost je soutěž, kdy 
se fotbalisté připravují na 
soutěž mužů. Rozpad této 
kategorie bude mít dopad 
na budoucnost fotbalu jak 
ve Stachách, tak ve Zdíkově. 
Ale fotbal se zde hraje pro 
radost a nelze nikoho nutit!

Koncem léta měli již tra-
dičně soustředění žáci. Le-
tos proběhlo v Lažišti. Tre-
néři byli s účastí i přístupem 
15 hráčů spokojeni. Tým 
byl čtyři dny pohromadě 
a svědomitě se připravoval 
na start nové sezóny.

V současné době probíhá 
podzimní část soutěží mlá-
deže. Žáci hrají svá domá-
cí utkání na hřišti ve Sta-
chách (hrací dny středy). 
Mladší a  starší přípravky 
hrají ve Zdíkově (mladší 
středy, starší soboty). Tak 
držte našim fotbalistům 
palce a přijďte je podpořit 
na hřiště. Určitě se bude na 
co koukat.

Stašští závodníci zakončili sezonu letního biatlonu titulem 
Mistryně ČR pro Hanku Randákovou
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VÍCEMISTRYNĚ SVĚTA, MISTR EVROPY 
A OLYMPIONIK… STACHY SE MAJÍ VE SPORTU ČÍM 
CHLUBIT…

V  minulém Stašsku, kde 
jsme Vás seznamovali s vý-
bornými výsledky mladých 
stašských cyklistů v  první 
polovině roku, jsme avizovali, 
že nejdůležitější mezinárodní 
závody nás teprve čekají…

Pořadí a důležitost závo-
dů byla jasná … Mistrov-
ství ČR v  Peci pod Sněž-
kou, Mistrovství Evropy 
v  rakouském Grazu, Mis-
trovství Evropy mládeže 
v Italské Pile a v září vrchol 
sezóny v podobě Mistrov-
ství světa horkých kol ve 
švýcarském Lenzerheide.

Výsledky již možná zná-
te z denního tisku, proto-
že výsledky to byly určitě 
výborné – prvním velkým 
závodem bylo Mistrovství 
ČR v  Peci pod Sněžkou 
předposlední červencový 
víkend… Terka Sásková 1. 
místo a titul mistryně ČR, 
Sam Jirouš 2. místo, Honza 
Sáska 3. místo, navíc oba 
junioři byli součástí týmo-
vé štafety, kde skončili na 
druhém místě.

Ihned po Mistrovství ČR 
odjížděli Terka a  Sam do 
rakouského Grazu na Mis-

trovství Evropy. Tamní trať 
již dobře znali z předchozích 
let, kdy se zde konalo Mist-
rovství Evropy mládeže. 

A této znalosti dobře vy-
užili… o  úvod se postaral 
závod štafet, který štafeta 
České republiky s  oběma 
našimi juniory dokončila 
na 9. místě! A  pak už ná-
sledovala neděle 29. 7. a in-
dividuální závod juniorek 
a  juniorů… A  pro Českou 
republiku to byla medailo-
vá neděle. Po dlouhých 14ti 
letech vybojovala Terka 
Sásková pro ČR evropskou 
medaili v  závodě juniorek 
a to bronzovou za 3. místo, 
Sam Jirouš dojel v  závodě 
juniorů na 19. místě, když 
ještě půl kola před cílem 
bojoval o 10 místo. Výsled-
ky z Grazu byly tedy velmi 
slibné a  dávali naději pro 
závod Mistrovství světa na 
technické trati ve švýcar-
ském Lenzerheide…

Ještě před tím se ale 
Honza Sáska vydal na Mis-
trovství Evropy mládeže do 
italské Pily. Náročné zvody 
ve vysoké nadmořské výšce 
Čechům vyšly. Honza byl 

součástí zlaté štafety kade-
tů a  přivezl do Stach dres 
Mistra Evropy a zlatou me-
daili, v závodě jednotlivců 
prožil smolný závod ale 
nakonec dokončil na vý-
borném 20. místě. 

… a pak už tady byl prv-
ní zářijový týden a  Mist-
rovství světa ve Švýcarsku. 
Kulisou mistrovství světa 
byly nádherné alpské kop-
ce na břehu jezera HeidSee 
a pod nimi velice technická 
trať, která se našim junio-
rům velice líbila. Prvním 
závodem byl závod štafet, 
kde se do české sestavy po 
bok Jardy Kulhavého, Jitky 
Škarnitzlové a Matěje Prů-
dka postavili i oba šumavá-
ci Terka i  Sam. Závod byl 
velice vyrovnaný a v super 
konkurenci brali Češi na-
konec 11. místo. 

Náročný byl závod ze-
jména pro Terku – již 19 
hodin po dojezdu štafety 
nastupovala na start svého 
individuálního závodu… 
a opět to byl boj do posled-
ních metrů a opět s britkou 
Hariet Harnden stejně jako 
v Grazu… tentokrát s  lep-

ším koncem pro Terezku… 
za Rakušankou Stigger si 
dojela pro stříbrnou me-
daili, když o  ní rozhodla 
nástupem v  technických 
kořenitých pasážích po-
sledního kola. Fantazie. 

Když o  dvě hodiny déle 
odstartovali junioři do své-
ho závodu, Terka už byla na 
trati mezi českými fandy… 
Klukům závod úplně nevy-
šel podle představ, ale i tak 
byl nejlepším Čechem Sam 
Jirouš na 48. místě po veli-
ce solidním výkonu bohu-
žel s jedním defektem…

Po Lenzerheide dostala 
Terka ještě důvěru od tre-
néra silniční reprezentace 
k účasti na silničním Mis-
trovství světa v rakouském 
Innsbrucku… tamní velice 
náročná trať a  dlouhá se-
zóna si vybraly svoji daň 
a Terka závod dokončila na 
64. místě… na víc prostě 
nebylo …

To Sam si ještě sezónu 
prodloužil – byl nomino-
ván do českého olympijské-
ho týmu pro Olympiádu 
mladých v  argentinském 
Buenos Aires (česká děv-Tereza Sásková

Samuel Jirouš
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čata si bohužel pro Terku 
nominaci v  roce 2017 ne-
vyjela…) a  právě v  těchto 
dnech tam absolvuje spo-
lečně s českým silničářem 
Petrem Kelemenem celých 
pět startů v  kombinova-
ném týmovém závodě!

Celý letošní sportovní 
rok a sezóna tak dostala ty 
nejlepší možné tečky, po-
tvrdilo se, že jdeme dobrou 
cestou, ale také se potvr-
dilo, že ta cesta ještě bude 
hodně dlouhá a  náročná. 
Příští rok budou Terka 
i Sam bojovat již v katego-
riích dospělých, a  Honza 
v  kategorii juniorů… tak-
že… děkujeme za přízeň 
a držte palce dál…

Zdraví Vás Terka, Sam 

a Honza

Jan Sáska

HORNISTKY ZE STACH NEJLEPŠÍ V REPUBLICE
Každoročně MŠMT ČR 

vyhlašuje soutěže pro žáky 
základních uměleckých škol. 
V  tříletých intervalech pak 
soutěží ve svých oborech 
a hudebních nástrojích žáci 
v kolech školních, okresních 
a  krajských. Ti nejlepší ze 
všech krajů se pak zúčast-
ňují ústředního (celostátní-
ho kola). V  roce 2018 byla 
mj. tato soutěž vypsána pro 
dechové nástroje. Soutěže 
se zúčastnily i  stachovské 
občanky, žákyně ZŠ ve Sta-
chách Julie a Lucie Vališovy. 
Obě navštěvují hru na lesní 
roh v  Základní umělecké 
škole Vimperk u pana učite-
le Karla Škvrny. Julie byla ve 
svých 7 letech již od školní-
ho kola nejmladší účastnice, 
Lucie hrála v kategorii 10 let. 
Obě dvě prošly úspěšně sou-
těžním sítem, který je po-
psán výše. Zvítězily v okres-
ním i krajském kole. Julie se 
dokonce stala absolutní ví-
tězkou celého krajského kola 
ze všech žáků na dechové 
nástroje žesťové. V  květnu 
pak vyrazily do Prahy, kde je 
čekalo poslední kolo téměř 
půlročního soutěžního klá-
ní. Obě dvě zahrály skvěle 
a udělaly dojem i na odbor-

nou porotu, která byla slo-
žena z odborníků celé naší 
republiky (profesoři AMU, 
JAMU, konzervatoří, hráči 
z předních českých orchest-
rů). Obě dvě si za svůj sou-
těžní výkon vysloužily do-
statečný počet bodů, který 
znamenal v obou případech 
1. místo. Julie byla záro-

veň ve svém věku nejmladší 
hráčkou na lesní roh v celé 
České republice. Věřím, že 
obě dvě budou ve své úspěš-
né umělecké dráze pokračo-
vat i nadále, a že ve Stachách 
budou žít nejen skvělí spor-
tovci, ale i skvělí muzikanti.

Mgr. Pavel Vališ

ředitel ZUŠ Vimperk
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Vítání občánků na OÚ Stachy 13. října 2018 
Vystoupení dětí z MŠ Stachy

Vítání občánků na OÚ Stachy 13. října 2018 
Daniel Had


