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Vážení spoluobčané,
s uplynulým rokem můžeme bilancovat před-

chozí období, ale většina z  nás je asi pravdě-
podobně zaměřena na dobu, která nám může 
ukázat další cíle, ať již osobní nebo společné. 
Proto také probíhaly poslední úpravy návrhu 
obecního rozpočtu na rok 2019, včetně středně-
dobého výhledu plánovaných veřejných inves-
tic, aby bylo možné koordinovaně plnit předsta-
vy nově zvoleného zastupitelstva o rozvoji naší 
obce. Samozřejmě Vás budeme vždy postupně 

o  jednotlivých záměrech pravidelně a v před-
stihu informovat.

Jelikož se v této předvánoční době zaměřujeme 
více na osobní, či rodinnou pohodu, nechci nyní 
podrobně představovat a hodnotit priority jed-
notlivých oblastí rozvoje obce. Dovolte mi proto 
v této chvíli poděkovat za Vaši dosavadní důvěru, 
práci a mnohdy i trpělivost. Zejména Vám chci 
popřát klidný zbytek adventu, příjemné Váno-
ce a mnoho štěstí, zdraví, osobních i pracovních 
úspěchů v přicházejícím roce 2019.
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ZE ŽIVOTA OBCE… 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
V pátek 26. října proběhl 

v zasedacím sálu obecního 
úřadu kulturní program 
věnovaný 100. výročí re-
publiky. Součástí progra-
mu bylo vystoupení žáků 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy, vy-
hlášení vítězů výtvarné 

soutěže a  přednáška Ing. 
Josefa Kalbáče na téma 
Čeští vojáci a  legionáři 
v  1. světové válce, která 
byla doplněna dobovými 
písněmi pěveckého tria ze 
Zdíkova a dobovými foto-
grafi emi.

I žáci ZŠ Stachy se vrátili 
o  sto let zpátky. Vyzkou-
šeli si, jak se učilo v  době, 
kdy vznikla naše republika, 
ochutnali pokrmy z  obdo-
bí  První republiky, a  uspo-
řádali módní přehlídku do-
bového oblečení. Žáci deváté 

třídy slavnostně položili 
pamětní věnec k  pomníku 
padlým v  I. světové válce 
a nedaleko kostela byla vysa-
zena ,,Lípa republiky“ . Všem, 
kteří se podíleli na organiza-
ci oslav i  účastníkům patří 
poděkování.
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ADVENTNÍ KONCERT - 
POD KŘÍDLY ANDĚLŮ 

Vystoupení Leony Machálkové 
a Pěveckého sboru Andílci pod vede-
ním J.M.K. Korbelové a Petra Zema-
na se konalo již tradičně o prvním ad-
ventním víkendu v sobotu 1. prosince 
v kostele Navštívení Panny Marie ve 
Stachách. Pořadatelem akce byla fi r-
ma ŠVARCTRANS. Výtěžek z  kon-
certu byl věnován Dětskému domovu 
Žíchovec. Děkujeme za hezký hudeb-
ní zážitek. 

MIKULÁŠ 
A STACHOVSKÉ PEKLO

Ve středu 5. prosince zavítal do 
Stach Mikuláš s andělem a čerty. Byli 
na všechny děti hodní. Četli z Nebes-
ké a Pekelné knihy jaké děti v uply-
nulém roce byly, co kdy dělaly dobře 
a v čem se musí polepšit. Nikoho do 
pekla neodnesli, naopak všichni ob-
drželi malé dárečky.

Děti dostaly ovšem i  úkol: úpis 
čertovi, ve kterém slíbily, že budou 
v  příštím roce hodné, budou po-
slouchat, pomáhat rodičům, učit se 
a  rozdávat dobrou náladu. To vše 
musely potvrdit otiskem svého prs-
tíku v  pekle ve sklepení obecního 
úřadu. Slib čertovi potvrdilo více 
než 50  stašských dětí, tak uvidíme 
v příštím roce…

PŘEDVÁNOČNÍ 
SETKÁNÍ STAŠSKÝCH 
OBČANŮ SENIORŮ

Opět po roce se začátkem prosin-
ce sešlo více než šedesát stašských 
občanů – seniorů na tradičním před-
vánočním setkání. V hotelu Stachov 
byl pro všechny příchozí již tradičně 
připraven řízek s bramborovým salá-
tem a další malé občerstvení. Jelikož 
setkání tentokrát připadlo na  den 
svátku svatého Mikuláše, přišli pří-
tomné pozdravit a obdarovat malým 
dárkem Mikuláš s čertem a andělem. 
Příjemné předvánoční posezení dopl-
nili svým vystoupením žáci ze ZUŠ 
Stachy.
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ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Obec Stachy se v  letošním roce 

zapojila do projektu ,,Česko zpívá 
koledy“. Ve středu 12. prosince se 
v  pravý zimní podvečer sešli ob-
čané v altánu pod základní školou, 
aby spojili své hlasy v jeden velký 
vánoční sbor a společně si zapívali 
tradiční české koledy. Pro zahřátí 
byl připraven pro všechny přícho-
zí, zpívající i  nezpívající, vánoční 
punč.

ZE ŽIVOTA ZUŠ 
STACHY….

Srdečně Vás zveme na posled-
ní koncert v tomto roce, který se 
uskuteční v  pátek 21. prosince 
od 17,00 hodin v kostele Navští-
vení Panny Marie ve Stachách.

Vánoční koncert v  Domově pro 
seniory v Kůsově.

Vánoční koncert v ZUŠ Stachy.
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H I STO R I E

KAREL FAUSTIN KLOSTERMANN 
A POVÍDKA „ODYSEA SOUDNÍHO 
SLUHY“.

V  letošní roce připomí-
náme 170. výročí narození 
Karla Klostermanna.

Přehled životopisných dat:
Rok 1848
narozen 13. února v hor-

norakouském Haagu.
Rodiče  

otec MUDr. Josef Kloster-
mann – šumavský rodák, 
Němec

matka Charlota (Karo-
lína), roz. Hauerová, pů-
vodem ze sklářské rodiny 
Abélé 

sourozenci: byl nejstar-
ší z  deseti sourozenců (5 
chlapců a 5 děvčat)

bydliště: Haag, Sušice, 
Žichovice, Kašperské Hory, 
Plzeň, Štěkeň

Studoval na gymnázi-
ích v  Klatovech a  Písku, 
medicínu ve Vídni, vycho-
vatelem v  Žamberku, byl 
redaktorem vídeňského 
časopisu Wanderer. Půso-
bil jako suplent a  později 
řádný profesor na německé 
reálce v Plzni (od roku 1873 
až 1908). 

V r. 1875 se oženil s Ma-
rií Carmine z Plzně a v té-
mže roce mu zemřel otec, 
ve věku 61 let, nastala mu 
starost o  matku a  nezao-
patřené sourozence. Svého 
nejmladšího bratra Jakuba 
podporoval na studiích na 
kněze, ten byl po vysvěce-
ní farářem v Rejštejně. V r. 
1891 v  časopisu „Osvěta“ 
vychází první česky na-
psaná povídka „Rychtářův 
syn“. R. 1892 vyšel první 
česky psaný román „Ze 
světa lesních samot“, v roce 
1893 román „V ráji šumav-
ském“.

Začátkem roku 1898 mu 
zemřela manželka Marie 
a v témže roce se podruhé 
oženil s paní Betty Jurán-
kovou, vdovou po tovární-
ku Juránkovi. V následují-
cích letech posupně vychá-
zely další Klostermannovy 
romány a povídky, celkem 
asi 40 svazků. V roce1903 
zemřela Karlova osmdesá-
tiletá maminka a je pocho-
vána v Rejštejně, vedle syna 
Jakuba, který ji ve smrti 
předešel. V  roce 1908 od-

chází na odpočinek a Klos-
termannovi střídavě žijí 
v Plzni a ve Štěkni. 16. čer-
vence 1923 Klostermann 
ve Štěkni ve věku 75 let 
zemřel a byl uložen k věč-
nému spánku na ústředním 
hřbitově v Plzni. 

Život Karla Klosterman-
na byl pestrý, naplněný 
láskou k Šumavě a literární 
práci. V  mládí často trpěl 
nouzí. Studia ve Vídni byla 
drahá a doma měl řadu ne-
zaopatřených sourozenců. 
Od dětství miloval toulky 
Šumavou a  její obyvatele. 
Dohovořil se sedmi jazyky, 
a ve stáří byl vášnivý rybář. 

Život i  literární tvorbu 
Karla Klostermanna ovliv-
nil i pobyt na Stachách. Na 
gymnáziu v Písku se sezná-
mil s „Křenojc studentem“ 
a ten svého spolužáka Kar-
la na Stachy pozval. Spolu 
s  další stašskou mládeží 
byli častými hosty v  „Ko-
vářojc mlejně“ u podnika-
vého a pokrokového býva-
lého rychtáře a  v  té době 
starosty, Matěje Štrobla. 
Středem pozornosti mla-
díků byla i  starostova 
dcera Barbora, domů při-
jížděla ze studií v  Praze. 
Zejména Karel jí projevo-
val náklonnost, ona ji však 

neopětovala. Omladina se 
scházela také v hostinci na 
„Staré faře“. Zde se bavili, 
zpívali a  poslouchali vy-
právění místních sedláků 
a  po svátku sv. Kateřiny 
i  „světáků“ vracejících se 
ze „světa“ s  mnoha zážit-
ky. Karel Klostermann byl 
pozorným posluchačem 
a některá jejich vyprávění 
zvěčnil později ve svých 
povídkách a románech. Ve 
Stachách si našel řadu přá-
tel a přijížděl sem i jako už 
uznávaný spisovatel. Jed-
ním z nich byl vlastenecky 
založený divadelník, mu-
zikant, učitel Kukla (otec 
Libuše, budoucí manželky 
generála Bartíka). Probí-
rali spolu místní poměry 
i novinky a chodili na vy-
cházky po okolí. Při jedné 
vycházce na Zadov, stanu-
li na horské loučce a  spi-
sovatel se nemohl nabažit 
výhledu do kraje. Učitel 
Kukla ukázal na skály na 
dohled pod nimi: „Mistře, 
tyhle skály jsme pojmeno-
vali Vaším jménem“, byl 
potěšen a  dojat (jedná se 
o  Klostermannovy ská-
ly, které jsou utajeny již 
vzrostlým lesem a  nachá-
zejí se v  kopci nad silnicí 
z Kůsova do Zadova. Býval 
z  nich nádherný výhled 
do kraje). V  roce 1898 1. 
září, po návratu z  výletu 
po šumavských kopcích 
se zastavila skupina turis-
tů na občerstvení v hotelu 
„U  Lva“ (dnes Štampach). 
Přítomen byl i  Kloster-
mann s manželkou a s ne-
teří Bedřiškou. Z  této ná-
vštěvy se v  knize návštěv 
dochoval zápis i s podpisy 
spokojených návštěvníků. 

Ještě se dozvídáme o dal-
ší a  bohužel poslední ná-
vštěvě Klostermannových 
ve Stachách. Bylo to pár 
dní před osudovým 26. 
červencem 1914. Byli na 
návštěvě v  domku rodi-

O VÝZNAMNÝCH STAŠSKÝCH RODÁCÍCH A NÁVŠTĚVNÍCÍCH
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čů pani učitelky Kalinové, 
kde právě v  tu dobu byla 
na letním bytě Klosterma-
nnova známá, spisovatelka 
a  etnografka Amálie Kož-
mínová. Paní učitelka Ka-
linová o  tom vyprávěla: „ 
z pokojíku s balkonem byl 
výhled ke hřbitovnímu kos-
telu, dále na luka a pastviny 
a sousední obec Zdíkovec. 
Se zalíbením spočinuly jis-
krné, přívětivé, modré oči 
Klostermannovy na svěží 
zeleň luk. Za potokem se 
páslo veliké stádo dobytka, 
bylo slunné dopoledne. Až 
k  nám do pokoje doléhaly 
zvuky zvonců pasoucího 
se stáda. Mistr přivřel oči, 
zaposlouchal se do směsi 
zvuků a  tónů a  po dlou-
hém odmlčení pronesl: 
víte, kdybych ten pokojík 
si mohl tak přenést s  se-
bou do Plzně, to bych byl 
nejšťastnějším člověkem na 
světě!.“

Ze Stachů spěchali Klos-
termannovi na Javorník. 
Měla se tam projednávat 
výstavba rozhledny. Nikdo 
netušil, že z  jednání se-
jde. Jízdní kurýr ze Sušice 
přinesl zprávu o  vyhláše-
ní války. Nebyla nálada 
a  Klostermannovi odjíždí 
přes Vacov na vlak do Čky-
ně. Tak smutně skončila 
poslední návštěva Karla 
Klostermanna na Staš-
sku. Za pár let přišla další 
smutná zpráva. Mistr Karel 
Klostermann 16. července 
1923 ve Štěkni zemřel. 20. 
července se konal v  Plzni 
pohřeb. Mistra na poslední 
cestě doprovázelo mnoho 
přátel i  prostých lidí. Byli 
mezi nimi i občané ze Sta-
chů. Paní Palečková, staš-
ská rodačka žijící v  Plzni, 
na jeho hrob každoročně 
přinášela kytičku šumav-
ského vřesu. 

Cituji samotného Karla 
Klostermanna: „Neumím 
naprosto vynalézati ani 
typů, ani povah, ani udá-
lostí, toho daru se mi nedo-
stalo. Osoby, jež předvádím 
čtenářům, existovaly, a co 
vypravuji ve svých romá-
nech a povídkách se stalo. 

Já jsem to pouze kombino-
val, uspořádal a v jakýsi ce-
lek upravil.“ 

O  to je dílo Karla Klos-
termanna pro nás cennější! 

Jednou z  povídek Karla 
Klostermanna, jejíž námět 
pochází ze stašska, je Ody-
ssea soudního sluhy. Její děj 
se odehrává v čase vánoč-
ním, právě v  naší bývalé 
stašské rychtě. Od soudu 
v Kašperských Horách byl 
se soudní obsílkou vyslán 
sluha Mastílek. Pan soudce 
nebyl původem ze Šumavy 
a místní poměry a krajinu 
neznal. Netušil jak těžkým 
úkolem pověřil nebohého 
Mastílka, když ho vyslal na 
Stachy vyhledat Josefa Vol-
dřicha, aby se dostavil do 
Kašperských Hor k  soudu 
dosvědčit jakousi příhodu, 
která se udála v  Porýnsku 
nebo Vestfálsku. Dva dny 
před Štědrým večerem se 
Mastílek vydal na cestu. 
Byla zima, cesty klouzaly. 
Unavený došel do Stachů. 
Usadil se v  hospodě na 
„Staré faře“. Jak ho hosté 
spatřili, ustali v  hovoru, 
kdekdo se po něm zvědavě 
ohlédl. Když se posilnil jíd-
lem a pivem, ptal se hostin-
ského …“ Jakže to je, že ve 
všední den, už před poled-
nem, se zde sešlo tolik hostí 
…“ U nás je v  zimě veselo 
každý den a celý týden. Jsou 
tu světáci a žijí“. „Hm,hm… 
mám tady obsílku… snad 

byste mi mohl říci… číslo 
domu na ní není… Josef 
Voldřich ze Stachova. Hos-
tinský  sebou škubl …. Na 
smrt bledý, všecek se třesa, 
prohlížel obsílku, načež ze 
sebe vyhrkl „ a  proč mne 
obesílají … u mne se přece 
nic nestalo“. Z obavy, že by 
byl k soudu předveden čet-
níkem, se k soudu dostavil. 
Ukázalo se, že soud hledá 
Josefa Voldřicha, který byl 
v  tom roce za prací v  Ně-
mecku. Hostinský si od-
dechl. Jaktěživ v Německu 
nebyl. Mastílek dostal no-
vou obsílku, teď již věděl, že 
má hledat Josefa Voldřicha, 
který pracoval v Německu. 
Ze Stachů ho poslali na Ja-
vorník. Tam nepochodil. 
Zpět na Stachy … Do Řího-
va, do Kůsova, neměl štěstí 
na pravého Josefa Voldři-
cha. Až náhodou zastavil 
u  chalupy v  Kůsově, aby 
se znovu optal. Měl štěs-
tí, v  chalupě bydlel radní 
a ten mu poradil. Vydal se 
opět do kopců. Už se mu 
nedostávalo sil. Měl hledat 
stavení „U Josefů“. Tam by-
dlel hledaný Josef Voldřich. 
Začalo se stmívat. Stíny se 
prodlužovaly, nebe potem-
nělo. Večer padal, Štědrý 
večer! V mysli se mu honi-
ly myšlenky na manželku, 
děti, to už domů nedojdu… 
Stanul, uvažoval, neměl-li 
by se vrátit, ale nakonec se 
rozhodl, že půjde dál. Vy-

šel z lesa, ještě ušel kousek 
cesty, když se ozval zvuk 
zvonku. Klekání štědrove-
černí k  duši mluvilo řečí 
tak slavnostní. Poznamenal 
se křížem a jeho rty šepta-
ly: „Anděl Páně zvěstoval 
Panně Marii poselství …“ 
Než odříkal modlitbičku 
už byl u  chalupy, nad je-
jíž střechou čněla vížka se 
zvoncem. Byl snad u  cíle. 
Stanul pod malým oknem 
a k jeho sluchu zaletěl zpěv, 
sbor milých dětských hla-
sů, vánoční píseň: 

Narodil se Kristus Pán, 
veselme se...!

Sáhla mu ta píseň na srd-
ce. Štědrý večer, svátky … 
všecko se jim zkazí. Není 
možná, nevejde k  nim, ať 
z toho pojde, co pojde! 

Příběh ještě není dlouho 
u konce. Jak ale dopadl ....? 
dozvíte se ze jmenované 
povídky Karla Klosterman-
na, kterou si můžete vypůj-
čit v nově otevřené stašské 
knihovně. 

Všem čtenářům Stašska 
přeji příjemné prožití Vá-
noc a hezké počtení. 
Použitá literatura
Karel Klostermann –Vzpo-
mínky na Šumavu 
RRAŠ –Petr Mašek:K.K.-
-spisovatel Šumavy
Časopis Výběr z r. 1973 
Některé pasáže jsou z  po-
vídky Odyssea soudního 
sluhy.

Marie Puschmanová 
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VÁNOCE
Prožíváme adventní dobu, která nás při-

pravuje na oslavu Vánoc. Na přípravě velmi 
záleží. To potvrdí každý sportovec a každý, 
kdo chce něčeho dosáhnout. O  hezkém 
a radostném prožití vánočních dní to platí 
také.

Na mnohých náměstích a návsích našich 
měst a obcí svítí vánoční strom, aby nám 
jako maják svítil do dlouhých zimních ve-
čerů. Mnohé domovy zdobí adventní vě-
nec, který se stal symbolem blížících se 
Vánoc. Zelená barva je znamením života, 
čtyři svíce, které se postupně zapalují, nám 
připomínají naplňující se čas a věnec, kruh, 
je znamením společenství. Je to pozvání si 
sednout ke stolu a  společně prožívat ono 
těšení se na Vánoce. Dříve se lidé společně 
modlili, četli si z Bible, vyprávěli si příběhy. 
To je vzpomínka na celý život. Je to dneska 
těžké najít si čas, vypnout televizi i počítač, 

ale stále to stojí za to. Vždyť Vánoce nejsou 
jen o jednom večeru.

Když někde čekají narození dítěte, říká 
se, že čekají radostnou událost. A Vánoce 
mají být radostnou událostí. Připomínáme 
si, že na svět přišel člověk, dítě. A ne ledaja-

VÁNO NÍ BOHOSLUŽBY 2018  

 So 
22.12. 

Ne 
23.12. 

Po 
24.12. 

Út 
25.12. 

St 
26.12. 

t 
27.12. 

Pá 
28.12. 

So 
29.12. 

Ne 
30.12.

Po 
31.12.

Út 
1.1. 

 
Vimperk 

 8,30 16,00 
23,00 

8,30 8,30  8,30  8,30 16,00 8,30 

 
Svatá Ma í 

 10,00 
bs 

21,00 10,00 
bs 

    10,00   

 
Šum. Hoštice 

 10,15 
 

21,00 
bs 

10,15  17,00   10,15
bs 

  

 
Stachy  

 10,15 22,30 10,15     10,15  10,15 

 
Zdíkovec  

 9,00  9,00     9,00   

 
Zdíkov  

  21,00  9,00 17,30     9,00 

 
Nicov  

    10,30       

 
Kvilda  

16,00    14,30 
pou  

  16,00    

 
Nové Hut  

   16,00        

 
Horní Vltavice 

 15,00 19,30 
Kája 

     15,00
bs 

  

Bohumilice 
 

 9,30 22,00 
bs 

9,30 9,30  16,30  9,30  9,30 

Lšt ní 
 

   11,15 11,15 
bs 

   11,15
bs 

 11,15 

Vacov 
 

        11,30   

Jaromír  Vav inec  Jaroslav  

ké dítě. Ježíš, boží syn. Při-
šel, aby přinesl radost a na-
ději do temnoty tohoto svě-
ta. Vždycky se těším, až se 
o „půlnoční“ bude číst úry-
vek z proroka Izaiáše: „Lid, 
který chodil ve tmě, vidí 
veliké světlo, obyvatelům 
temné země vzchází svět-
lo.“ I  nám se někdy může 
zdát, že temnota naplňuje 
náš život. Stálý spěch, stres 
a  neklid, ze všech stran se 
na nás valí něco negativ-
ního. Jak je důležité znovu 
si připomenout, že Bůh se 
mnou, s každým z nás, po-
čítá. Jsem povolán ke spolu-
práci na budování světa, ve 
kterém vítězí dobro, pravda, 
láska. Ano, je to boj, ale je 
potřebné se znovu povzbu-
dit a nevzdat to. Ježíš přišel, 
aby nám ukázal cestu, aby 
nás ujistil, že Bůh je na naší 
straně, že je „Emanuel“, Bůh 
s námi a mezi námi. Přišel 
jako malé dítě, abychom se 
ho nemuseli bát, ale mohli 
ho s láskou přijmout do své-
ho života, do společenství 
našich rodin. Vánoce slaví-
me jednou v roce, ale jejich 
poselství musíme uvádět 
do života každý den. Každý 
den je dobrý k  tomu, aby-
chom jednali v pravdě a lás-
ce, abychom šířili dobro 
a pokoj, abychom přinášeli 
radostnou naději lidem oko-
lo sebe. Vždyť Ježíše mám 
vidět v každém člověku. On 
sám řekl: „Cokoli jste uděla-
li /nebo neudělali/ pro dru-
hého, svého bližního, pro 
mě jste udělali /neudělali/.“ 
Přeji nám všem radostný, 
klidný a požehnaný vánoční 
čas a celý příští rok. Ať svět-
lo naděje svítí i do našich ži-
votů, jako světlo vánočního 
stromu do dlouhých zim-
ních večerů.

P. Jaromír Stehlík, 
římskokatolický kněz

Na 3. adventní neděli 
proběhlo na OÚ ve Stachách 
malé hudební vystoupení 
P. Vavřince a jeho skupiny 
Miriam.
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KRÁLOVÁK 2018
Sobota 27. 10 2018 byla 

předznamenána očekává-
ním vyvrcholení oslav stého 
výročí vzniku samostatné-
ho Československa. Nejinak 
tomu bylo v osadě Chalupy 
a  v  ostatních osadách sta-
chovské obce. Jejich obyva-
telům je již několik let zná-
mo, že chalupská náves se 
v této době stává výchozím 
místem pochodu na Králov-
ský kámen. V letošním roce 
se konal již jeho dvacátý 
ročník. Krátce před desátou 
hodinou, která je vždy začát-
kem tohoto pochodu, bylo 
na tomto místě liduprázdno. 
Bylo to ovlivněno nevlídným 
počasím, které zapříčinilo 
malý počet účastníků této 
akce. Nejprve se dostavili 
místní, později dojeli něko-
lika auty účastníci ze Stra-
konic, kteří celkový počet 
dovršili na dvacet.

Dvě výročí, vztahující se 
k  pochodu, byla důvodem 
k poněkud slavnostnějšímu 
začátku celé akce. V  jejím 
úvodu byl přednesen kra-
tičký proslov, ve kterém 
byla zdůrazněna obě výro-
čí. Byl zde připomenut prv-
ní ročník výstupu, který se 
váže k roku 1998 a jehož je-
dinými účastníky byli paní 
Božena Caisová a  Josef 
Střeleček. Lze je tedy po-

važovat za průkopníky po-
chodu. Postupně se počet 
účastníků zvyšoval. V  ně-
kterých letech dosahoval 
více jak půl stovky.

Výročí vzniku samostat-
ného Československa bylo 
v  proslovu připomenu-
to zmínkou o  událostech 
z  roku 1918, jež se týkaly 
bezprostředně osady Cha-
lup a dále pak celé stachov-
ské obce.

V  závěru proslovu bylo 
zdůrazněno, že je jedině 
dobře, že se Den vzniku 
samostatného českoslo-
venského státu slaví jako 
státní svátek, čímž se této 
události přikládá patřičný 
význam. Lidé v  celé naší 
vlasti si jej připomínají růz-
ným způsobem a že i malá 
osada, jakou jsou Chalupy, 
přispívá k  těmto oslavám 
akcí, kterou je již po dva-
cáté výstup na Královský 
kámen.

Shromáždění účastní-
ků pochodu bylo využito 
i  k  odhalení malé desky, 
připomínající autorství zde 
stojící zvoničky.

Po té se milovníci turisti-
ky, mezi které se všichni zde 
přítomní pokládají, vydali 
na cestu. Jejich kroky smě-
řovali k osadě Šebestov, kde, 
jak už je několik let zvykem, 

byla první občerstvovací za-
stávka na „Vystrčilce“. Man-
želé Kůsovi všem příchozím 
nabídli velmi chutný svařák 
a po obsloužení posledního 
se s ním vydali na pochod. 
Jeho trasa byla tradiční. 
Směřovala přes Tejmlov na 
Javorník. Zde se všichni po-
silnili před další cestou v re-
stauraci „Na Vyhlídce“, kde 
byl pro ne reservován celý 
salónek. Zde se také popr-
vé rozezvučela harmonika 
pana Radka Mráčka, kte-
rý všem k poslechu zahrál 
známé šumavské písničky. 
Poslouchali i  ostatní ná-
vštěvníci restaurace a to, že 
se jim toto vystoupení líbi-
lo dali najevo tím, že jeden 
z nich přišel panu Mráčkovi 
poděkovat za pěkný kultur-
ní zážitek.

Po asi hodinové přestáv-
ce pochod směřoval na 
rozhlednu a  dále pak po 
známé Klostermannově 
stezce až na Královský ká-
men. V cíli pochodu se ujal 

slova opět Radek Mráček 
a všechny přítomné upou-
tal především písní vyjad-
řující lásku k  Šumavě. Byl 
to nejdůstojnější závěr ofi -
ciální části pochodu.

Je nutno ještě připome-
nout, že všichni účastníci 
pochodu obdrželi upomín-
kovou medaili, kterou pro 
ně připravil hlavní orga-
nizátor pan inženýr Anto-
nín Cais. Závěrem nutno 
zdůraznit, že i  přes malý 
počet účastníků pochodu, 
byla tato akce důstojnou 
oslavou stého výročí vzni-
ku samostatného českoslo-
venského státu. Při zpáteč-
ní cestě jsem si již poněko-
likáté vzpomněl na slova 
pana Josefa Voldřicha (od 
Písařů), která pronesl na 
konci výstupu v roce 2009: 
„Takových akcí by mělo být 
více. Lidé se při nich poba-
ví a  dají dohromady. Pře-
stanou se hádat a přít.“ 

Josef Mach 

 CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
V  tělocvičně místní zá-

kladní školy se pravidelně 
v  úterý od 16:30 do 17:30 
koná cvičení pro men-
ší děti. Účast není věkově 
omezená, na své si přijdou 
jak děti, které se teprve na-
učily chodit, tak i ty o něco 
starší. Budete-li mít chuť, 
přijďte se podívat, pro děti 
jsou připravené společné 
pohybové hry i  dostatek 
volné zábavy. Těšíme se na 
Vás!

Radka, Drahuška 
a Klárka 
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Z ČINNOSTI FOTBALOVÉ 
MLÁDEŽE

V OP žactva došlo z dů-
vodu malého počtu přihlá-
šených družstev ke spojení 
soutěží mladších a starších 
žáků. Soutěž má bohu-
žel jen 5 týmů. Naši kluci 
skončili po podzimu na 3. 
místě. Vzhledem k  tomu, 
že v našem týmu je převáž-
ná část žáků mladších, je 
toto umístění uspokojivé. 

Starší přípravka odehrála 
velice slušný podzim, po-
chvala patří celému druž-
stvu. V individuálních sta-
tistikách se prosadil Vojta 
Vondráček, kterému patří 
4. místo mezi střelci okre-
su. Do sítí soupeřů nasázel 
26 branek a  okamžitě se 
díky svým výkonům dostal 
i do výběru OFS Prachatice 
U11.

Mladší přípravka má ve-

lice slušnou základnu. Kro-
mě fotbalistů ročníku 2010, 
kteří tvoří kostru týmu se 
do hry již zapojují i  hráči 
ročníků 2012 a 2013. V ta-
bulce je 10 družstev okresu. 
Našim nejmladším patří 6. 
místo. Více jak polovinu 
branek týmu (29) nastřílel 
Samuel Šebánek a v tabul-
ce nejlepších střelců okresu 
mu patří 2. místo.

Svou činnost stále drží 
i  tzv. př ed přípravka. Pod 
vedením pana Loudy děti 
mohou získat vztah ke 
sportu a  všestranně se 
sportovně připravit na 
možnost přechodu do fot-
balových týmů mládeže.

Podzimní část soutěží 
skončila a  naše mládež se 
již pilně připravuje na jaro. 
Mezi tím ještě probíhají 

přípravy na 5. ročník turna-
je „O krále Šumavy“, který 
je naplánován na 26. ledna 
a organizátory turnaje jsou 
fotbalové oddíly Stachy 
a Zdíkov. Turnaj pro starší 
i mladší přípravky proběh-
ne ve sportovní hale v Kaš-
perských Horách a jedním 
z účastníků turnaje by měl 
být i tým z partnerské obce 
Ruderting. Všichni fanouš-
ci místního fotbalu jsou na 
tuto již tradiční akci srdeč-
ně zváni.

Na závěr bychom rádi 
poděkovali obcím Stachy 
a  Zdíkov, bez jejichž pod-
pory by byla naše činnost 
složitější. Poděkování patří 
všem trenérům, kteří vě-
nují svůj čas našim dětem 
a také všem ostatním pod-
porovatelům mládežnické-
ho fotbalu.

Přejeme všem krásné Vá-
noce a hodně zdraví v no-
vém roce 2019.

Za kolektiv trenérů mládeže 
Mgr. Karel Nový

FOTBALOVÝ PODZIM
S podzimní částí fotbalové 

sezóny I.B třídy nemůžeme 
být v  žádném případě vý-
sledkově spokojeni. Pohled 
do tabulky je alarmující. 
S 8 body, jen 15 vstřelenými 
góly, ale za to s 30 inkasova-

nými brankami, se krčíme 
na posledním místě tabulky.

Začátek podzimní fotba-
lové sezóny nás zastihl ne-
dostatečně připravené jak 
po fyzické, tak i  taktické 
stránce. Hned úvodní do-

mácí zápas s jedním z adep-
tů na postup, se Sousedovi-
cemi, nás přesvědčil o tom, 
jak těžké bude vyrov nat se 
s odchodem jednoho z nej-
lepších hráčů fotbalových 
krajských tříd Martina 

Šípa. I přes bojovný výkon 
celého týmu je ztráta ta-
kového hráče velmi citel-
ná a  uhájit domácí tvrz se 
nám nepodařilo. Další kolo 
jsme jeli na horkou půdu, do 
Vacova. Díky době prázd-

DĚTI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NAVŠTÍVILY KNIHOVNU 

V  listopadu a  v  prosin-
ci navštívili žáci z  dru-
hé a  čtvrté třídy obecní 
knihovnu. 

S  druháčky jsme si po-
vídali o  bajkách a  nejvý-
znamnějších i  méně zná-
mých autorech bajek. Spo-

lečně v tichosti poslouchaly 
příběhy o zvířátkách a poté 
jsme navzájem diskutovali 
na dané téma. Děti s  se-
bou do knihovny přinesly 
namalované obrázky ob-
líbených knih. Obrázky 
jsou v knihovně vystavené 

a  může si je každý přijít 
prohlédnout.

Čtvrťáci si poslechli pří-
běh o  Svatém Mikuláši. 
O  jeho životě, o  tom jak 
se choval a  proč se stal 
svatým. Z návštěvy si děti 
odnesly obrázek s Mikulá-
šem, který si mohou podle 
své fantazie vymalovat.

Vysvětlili jsme si, jak to 
v  knihovně chodí, jak si 
mohou půjčovat a  vracet 
knihy. Dále se dozvěděly, 
na jak dlouhou dobu si lze 
knihy půjčit a další potřeb-
né informace pro návštěv-
níka knihovny. 

Doufám, že se dětem 
návštěva knihovny líbila. 
Dle počtu těch, kteří se do 

knihovny vrátili v  podobě 
nových mladých čtenářů, 
soudím, že si je knihy zís-
kaly a  že se pro ně stane 
návštěva knihovny samo-
zřejmostí.

V novém roce přeji všem 
hodně zdraví, štěstí, lásku, 
pohodu a  také, abyste si 
v  dnešní uspěchané době 
našli čas na otevření a pře-
čtení knihy. 

VÝPŮJČNÍ DOBA OBECNÍ 
KNIHOVNY STACHY 
Pondělí  11:00 – 17:00
Úterý 9:00 – 15:00
Středa 11:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 15:00
Pátek  8:00 – 14:00

Obecní knihovna Stachy
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nin a dovolených jsme byli 
značně oslabeni a jen záslu-
hou bývalých hráčů Hon-
zy Kramla, Víti Voldřicha, 
legendy Vládi Voldřicha 
a  samozřejmě ještě Honzy 
Foltýna, který nám pomo-
hl v sezóně ještě několikrát, 
jsme jeli v počtu 14 hráčů. 
Tímto bych jim chtěl po-
děkovat, že ani na chvilku 
nezaváhali a přijeli nám po-
moci. I přes veškerou snahu 
jsme si domů odvezli pří-
děl ve formě 4 obdržených 
branek. Po dvou těžkých 
kolech nás konečně čekal 
přijatelnější soupeř v  po-
době Cehnic. Vyrovnaný 
zápas jsme nakonec zvládli 
a konečně si připsali první 
3 body do tabulky. S domá-
cí výhrou v zádech jsme si 
chtěli dojet alespoň pro je-
den bod do Chelčic. Bohu-
žel po celý podzim jsme se 
potýkali s malou účastí hrá-
čů na venkovní zápasy, a tak 
naše plány začali troskotat 
už před výjezdem. Nako-
nec jsme se vrátili opět s 4 
gólovým přídělem. Poté ná-
sledoval zasloužený bodový 
zisk za remízu v Dražejově. 
V  dalším domácím zápase 

jsme hostili celek z  okres-
ního města Prachatic. 
K velkolepé oslavě 40-tých 
narozenin domácího hráče 
I. Vrhela, která se konala 
na fotbalovém hřišti, jsme 
chtěli přispět 3 bodovým 
ziskem. I  přes jednoznač-
nou převahu, kdy soupeř byl 
oslaben, a po několika sto-
procentních šancích, jsme 
místo toho obdarovali sou-
peře 1 bodovým ziskem. Od 
té doby jsme výsledkově ab-
solutně vyhořeli, 5 prohra-
ných zápasů v  řadě. V  ně-
kterých nás soupeř porazil 
svojí kvalitou, ale ve většině 
případů jsme se o  důležité 
body v boji o záchranu při-
pravili sami. Samozřejmě že 
když se týmu nedaří výsled-
kově, tak to doléhá i na psy-
chiku. Naštěstí jsme zvládli 
domácí zápas s  Vlachovo 
Březím, který pro nás byl 
doslova existenční. Na ko-
nec podzimní části sezóny 
nás čekal zápas v Bělčicích. 
Posilněni výhrou a odhod-
láním uspět jsme chtěli 
přivézt z  Bělčic aspoň je-
den bod. Ze začátku zápasu 
jsme hráli výborně takticky 
a zaslouženě vedli 2:0. Opět 

přišly důvody, o  kterých 
jsem se zmiňoval již na za-
čátku a  nadějný výsledek 
vzal za své. Sezónu jsme za-
končili prohrou 3:2.

V  podzimní části se 
prohánělo po trávníku za 
Sokol Stachy celkem 28 
hráčů. Chtěl bych vyzved-
nout zejména výkony Pavla 
Záleského, který je i  přes 
pokročilý fotbalový věk 
(teď doufám, že jsem se ho 
nedotkl) pořád neskutečný. 
A hlavně v průběhu sezóny 
příchozího Dana Červené-
ho, který do týmu výborně 
zapadl, jak na hřišti, tak 
mimo něj. Je to mladý per-
spektivní kluk s fotbalový-
mi schopnostmi, s kterým 
je radost z  pozice trenéra 
pracovat. Ještě bych chtěl 
poděkovat realizačnímu 
týmu za spolupráci a  ze-
jména předsedovi klubu 
Ladislavu Heidenreichovi 
za jeho přístup a  pracovi-
tost ve fotbalovém klubu. 
Velké poděkování patří 
obci za spolupráci s fotba-
lovým oddílem a  zejména 

fanouškům za jejich trpě-
livost v  době, kdy se nám 
nedaří.

Fotbalový povrch trávní-
ku na Stachách je absolut-
ně nejlepší v celém okrese 
možná i  kraji. Teď je jen 
na nás s  hráči si sáhnout 
do svědomí, jestli jsme pro 
stachovský fotbal udělali 
maximum a zasloužíme si 
na tak skvěle připraveném 
„pažitu“ hrát. Doufám, že 
se mnou hráči budou sou-
hlasit a  uděláme společně 
pořádný kus práce, aby i po 
jarní části sezóny se po sta-
chovském hřišti proháněli 
hráči I.B třídy a ne okres-
ního přeboru. Pevně věřím 
hráčům, že po absolvování 
tvrdé zimní přípravy bude-
me opět rozdávat radost na 
hřišti nejen výsledky, ale 
i fotbalovým umem, které-
ho se stachovským fanouš-
kům na podzim moc nedo-
stalo. Doufám, že společně 
s fanoušky boj o záchranu 
zvládneme a  I.B třídu na 
Stachách ještě mnoho let 
udržíme. 

ORDINAČNÍ HODINY MEZI SVÁTKY
MUDr. Zuzana Appeltová

ordinace praktického lékaře
Zdravotní středisko Stachy

27. 12. 2018 7:30 – 13:00
28. 12. 2018 – zavřeno

 31. 12. 2018 7:30 – 11:00
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BLÁHÁCI JEŠTĚ ŽIJÍ
Toto potvrzuje účast 

na prvním rozsvícení vá-
nočního stromu v  sobotu 
1. 12. 2018, den před první 
adventní nedělí.

Po dohodě se sešli Jouzík, 
Ferda, Matys a Pepík z Hrbu 
a  připravili pro sousedy, 
přátele a  známé, setkání, 
kterým jsme si všichni při-
pomněli období příprav na 
Vánoce, zvláště pak na čas 
narození Ježíška, na kterého 
se všichni těší, nejvíce v po-
době dárků.

Pozvaní hosté, kterých 
bylo více než 50, obdrže-
li losovaný vánoční dárek, 
mnohdy i hodnotný. Krom 
punče, hraček, vína, slivo-
vice byly i dárky praktické 
například váleček na nudle 
s  paličkou na maso, které 
paní vyhrála sdělila, že se jí 
budou hodit na svého muže.

Výborné svařené víno 
i  lahůdky, které přinesli 
všichni účastníci význam-
ně obohatily celou sváteční 
atmosféru.

Díky panu Ernestovi, kte-
rý hrál na akordeon a zpí-
val se svojí ženou Jitkou, 
výbornou sopranistkou, 
mnoho vánočních koled 
a i jinak se starali o dobrou 
náladu se nám všem na se-
tkání líbilo, vžyť přijeli lidé 
až z Kladna, Prahy i dalších 
míst.

Před slavnostním rozsví-
cením vánočního stromu, 
které se konalo přesně v 18. 
hodin, jsme společně za-
zpívali Otče náš, motlidbu, 
kterou nás náš Pán naučil.

Radost z dárků i družná 
zábava trvala až do pozd-
ních večerních hodin, při 
odchodu do svýcch domo-

vů mnozí nešetřili chválou 
a poděkováním.

Poděkování však patří 
všem těm, kteří se o usku-
tečnění této slavnosti 
zasloužili, zúčastnili se 
a  svým dílem přispěli ke 
zdárnému uvítání adventu.

Všem Vám sousedé, přá-
telé, hosté i  milovníci Šu-

mavy za bláhováky přeji, 
krásné prožití předvánoč-
ního období, šťastné a ve-
selé vánoční svátky a  do 
příštího roku 2019 kromě 
zdraví též osobní i  pra-
covní úspěchy, štěstí, klid 
a stálou pohodu.

Josef Sova z Bláhova
Foto René Lintimer

DESKA AUTOROVI ZVONIČKY
U příležitosti jubilejního dvacátého výstupu na Králov-

ský kámen, který se nesl v duchu oslav stého výročí vzniku 
samostatného Československa, byla v centru osady Cha-
lupy odhalena deska, připomínající autorství zdejší zvo-
ničky a ještěra. V proslovu, který byl přednesen na úvod 
tohoto pochodu, bylo připomenuto, že zvonička stojí na 
místě lípy svobody, kterou vysadili žáci bývalé chalupské 
školy 26. března 1919. Tato lípa nevydržela náporu větru, 
byla zlomena. Na jejím místě v současné době stojí zvo-
nička, která byla vyřezána z části jejího kmene panem Jo-
sefem Kůsem ze Šebestova, stejně tak vedle stojící ještěr. 

Z lip svobody, které byly vysázeny ve výše zmíněném 
roce, se do současné doby zachovaly pouze ty, které ros-
tou před bývalou školou.


