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Vážení spoluobčané,
Vá noce klepou na dveře a adventní doba na každého pů-
sobí možná trochu jinak – některé z nás nutí do většího 
spěchu, naopak někteří se snaží naladit do klidu, aby si 
tuto předvánoční dobu více užívali.

Jak jsem již upozornil v minulém Stašsku, tento rok se 
podařilo uvést do pohybu dlouho plánovanou akci „Kana-
lizace, ČOV a vodovod Stachy“. Nyní a zejména na začát-
ku příštího roku až do jara 2018 budou probíhat zemní 
práce a pokládka potrubí gravitační kanalizace a vodo-
vodu v trase podél komunikace ze Stach do Jaroškova ke 
křižovatce u č.p.23 Jaroškov, následně přijde na řadu tra-
sa výtlačného potrubí kanalizace v silnici Jaroškov od č.p.4 
až ke křižovatce u č.p. 23 a dále bude provedeno výtlačné 
potrubí v místní komunikaci od č.p. 25 až na křižovatku 
k č.p.6. 

Současně s probíhající kanalizací a vodovodem se pro-
vádí také část přípravy pro nové veřejné osvětlení v trase 
Stachy – Jaroškov. Do konce tohoto roku by mělo být do-
končeno prodloužení veřejného osvětlení v části Zemanov 
a provedena rekonstrukce veřejného osvětlení ve slepé ulici 
mezi č.p. 270 až č.p. 319.

Stejně jako tomu bylo v centrální části, zemní práce se 
vždy dočasně dotknou každého z nás ztrátou bezproblé-
mové dopravy v místních částech obce. Příští rok se ne-
předpokládají zásadní rekonstrukce místních komunikací 
z důvodu, že zemní práce v některých úsecích dokončené-
ho hlavního kanalizačního řadu budou probíhat ještě jed-
nou po dokončení ČOV dalším zásahem do cest provede-
ním přípojek stávající zástavby na řad. Proto jsou zásadní 
opravy a rekonstrukce vnitřních komunikací plánované až 
na druhou polovinu roku 2019 a další období. 

Na podzim se rozběhla rekonstrukce nebytových prostor 
č.p. 79, včetně výměny všech oken a venkovních dveří neby-
tových prostor č.p. 211. Předpokládá se, že tyto práce bu-
dou pokračovat do jara 2018 s dokončením informačního 
centra a obecní knihovny v č.p. 79. 

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 se na výdajové straně 
zaměřuje nejen na hlavní investiční záměry, ale počítá 
i s podporou zájmových spolků, dále s příspěvky na soci-
ální služby a dotacemi příspěvkovým organizacím včetně 
zajištění nutného vybavení pro jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů.

Nejen prací je však člověk živ, ale také zábavou a spo-
lečenským životem. Na příští rok zůstává hlavní spole-
čenskou záležitostí Stašská pouť a traktoriáda v Micha-
lově. Mimo jiné, kvalitní kulturní zážitky nabízí vždy 
také vystoupení Stašského pěveckého sboru. Obec by však 
v budoucnu chtěla rozvíjet organizování dalších kultur-
ních akcí ve spolupráci se soukromými subjekty, stejně 
jako tomu bylo například i na závěr tohoto roku s před-
vánočním koncertem v kostele, kdy obec spolupracovala 
s hlavním organizátorem a garantem, panem Milanem 
Švarcem. Při této příležitosti se musíme omluvit všem, na 
které se nedostaly vstupenky z důvodu omezené kapacity 
kostela a velkého zájmu občanů. 

Rovněž bych chtěl zmínit dosavadní úspěšnou spoluprá-
ci s partnerskou bavorskou obcí Ruderting nejen ze strany 
obecního úřadu, ale také ze strany základní školy a zá-
kladní umělecké školy, vedení mládeže fotbalového oddí-
lu, střeleckého spolku a vedení ČUS – Lyžařského areálu 
Zadov. Tento rok probíhala vzájemná setkání u nás, příští 
rok je naopak bavorskou stranou připravována společná 
prohlídka Pasova, fotbalový turnaj mládeže, střelecká 
soutěž v  Rudertingu a  další příležitosti k  přeshraniční 
spolupráci.

Při této příležitosti bych chtěl poděkovat těm, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podílí na veřejném životě v obci, za-
stupitelům, ale také turistům, kteří náš region navštívili 
a mnohdy nadále pravidelně navštěvují.

Vážení a milí občané, Vám všem bych chtěl popřát krás-
né Vánoce, hodně radosti s  Vašimi blízkými, příjemné 
sváteční dny a v novém roce 2018 vedle osobních úspěchů 
zejména zdraví, štěstí a vzájemnou toleranci, která nám 
pomůže k celkové pohodě. 

VÁNOCE
Je to již dáno, že ke konci roku slavíme Vánoce. Mnozí 

už možná ani neví proč. Je to již více než dva tisíce let, kdy 
se za městečkem Betlémem, tam na Východě, narodilo 
židovské dítě, kterému dali jméno Ježíš. Kolik takových 
dětí se narodilo a dnes o nich nevíme vůbec nic. Ale Je-
žíš nebyl dítětem obyčejným. Byl to ten, kterého židé již 
dávno očekávali. Byl to Boží syn, Mesiáš. Ten, který při-
jde obnovit svět. Pravda, oni čekali krále, bojovníka, který 
přemůže všechny nepřátele a obnoví izraelské království, 
jak je proslavil jejich oslavovaný král David. Často jsou 
naše lidské představy o Mesiáši falešné. Ježíš přišel hlásat 
království jiné, než uznává tento svět. Království míru, 
spravedlnosti, lásky a  pokoje. I  za takové království se 
musí tvrdě bojovat. Ale není to boj se zbraní v ruce proti 
vnějším nepřátelům. Není to boj o moc, území a slávu. 
Není to boj za svobodu proti okupantům. Je to boj v nás 
samých. Je to boj za osvobození našeho srdce z otroctví 
hříchu, tedy sobectví, zloby, pomstychtivosti. Osvobo-
zení ze závislosti na touze po moci, bohatství a požitku. 
A takový boj bývá často dost nepříjemný,protože se týká 
mého JÁ. Jak snadněji se bojuje proti těm druhým. Jak 
je mnohem snadnější je obviňovat a  kritizovat ty dru-

hé. To oni za všechno můžou. Politici, nadřízení, souse-
dé, přistěhovalci, nepřizpůsobiví, extrémisté, islamisté 
a „všechna ta ostatní verbež“. Hlavně si nepřiznat, že za 
něco mohu také já sám. 

A také proto zde máme Vánoce, které nás mají povzbu-
dit k dobrému. Jsou mnozí, kteří právě o Vánocích zamí-
ří i do kostela. Při každé slavnostní bohoslužbě se zpívá 
chvalozpěv „Gloria“, který právě patří do událostí naro-
zení dítěte Ježíše. Když andělé oznamují pastýřům tuto 
událost, zpívají: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj 
lidem, v kterých má Bůh zalíbení“. /v naší verzi: lidem 
dobré vůle/. A je radost vidět, kolik těch lidí dobré vůle je. 
Kolik dobročinných akcí, kolik pomoci potřebným. Kolik 
různých přání všeho dobrého. Jaká to kouzelná vánoční 
atmosféra, prozářená ovzduším pokoje a  lásky. Důleži-
té je, aby nám ta dobrá vůle neskončila hned po Novém 
roce. Snažme se poselství Vánoc přenést do našeho kaž-
dodenního života a buďme „lidmi dobré vůle, v kterých 
má Bůh zalíbení“ i po celý příští rok. 

S přáním požehnaných Vánoc a všeho dobrého v no-
vém roce 

Mgr. Jaromír Stehlík, kněz.
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Rádi bychom Vás pozvali na poslední koncert tohoto roku 
a zároveň si společně s Vámi užili krásnou 
předvánoční atmosféru na koncertě žáků, 
který se uskuteční

v sobotu 23. 12. od 15,00 hodin 
v kostele Navš  vení Panny Marie 
ve Stachách.

POZVÁNKA NA VYSTOUPENÍ STAŠSKÉHO PĚVECKÉHO 
SMÍŠENÉHO SBORU V ČASE ADVENTNÍM A VÁNOČNÍM
24. 12. 2017 v 21 hodin (Štědrý den) – Půlnoční mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie
              ve Stachách
26. 12. 2017 (úterý) v 11 hodin (Svátek sv. Štěpána) – Mše svatá v kostele sv. Martina v Nicově
5. 1. 2018 (pátek) v 18 hodin – Novoroční koncert v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách
6. 1. 2018 (sobota) od 17 hodin – Tříkrálová sbírka – Novoroční koncert v kostele Panny Marie 
     Bolestné (hřbitovní kostel) ve Stachách
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HI STORIE  –  KULTUR A

JOHANN PETER: 
ŠTĚDRÝ VEČER V DOMĚ 
RYCHTÁŘE
(vzpomínky z druhé polovi-
ny 19. století, na Bučině). 

„Konečně nadešel vytou-
žený Štědrý den. V duchu 
jsme slyšelistříbrné zvonky 
zlacených koňských po-
strojů ze spřežení Ježíško-
vých saní, snášejících se 
z  nebe na zemi. Zaléhal 
k nám zpěv pastýřů ze sně-
hových plání a i my jsme se 
podíleli na klanění Svatých 
tří králů před jesličkami 
a  nezapomněli jsme ani 
na seno, aby koně při na-
dílení, venku nezůstali bez 
potravy. Uvnitř domu bylo 
vše vydrhnuto a napečeno 
dobrot, radost pohledět. 
Platilo přece, že v  rychtá-
řově domě musí být Štědrý 
den svátkem hodným své-
ho jména.

Snídaně nám byla ovšem 
upřena, poněvadž o  Štěd-
rém dni se dodržoval nej-
přísnější půst. V  poledne 
jsme ostatně samým ra-
dostným vzrušením za-
pomněli skromně pojíst. 
Kousek chleba nám pak 
stačil k utišení hladu, kte-
rý se úplně odvrátit nedal. 
Matka napekla vánočky, 
zvané u nás štricle, štoly či 
copy, připravila švestkovou 
omáčku s  křížalami, po-
choutku velmi oblíbenou, 
a zadělala kynuté těsto na 
lívance, které později o vá-
noční hostině nesměly chy-
bět. Starší bratři došli do 
našeho lesa pro jedličku, 
a  to pro každé dítě jednu, 
aby o jeden společný stro-
mek nebyly spory. Nesměli 
jsme však o  jejich výpravě 
nic vědět, víra v  Ježíšův 
příchod měla zůstat čistá 
a svatá.

Nadešel konečně i  sám 
Štědrý večer, svatá noc ve 
vší slávě zářivých hvězd-

ných nebes. Byla zažehnu-
ta velká lampa a  všichni 
obyvatelé domu poklekli 
na stoličkách u  zdí, aby 
se účastnili slavnostní 
společné modlitby. Otec 
předříkával. Pak zahrál 
bratr Franc na klavír píseň 
„Tichá noc“ a se svěcenou 
vodou začal zbožný ob-
řad příslušející otci, jemuž 
jsem směl posvítit na cestu 
lucernou. Všechny prosto-
ry rozlehlého dvorce zdola 
až nahoru byly tak provo-
něny a posvěceny, aby tem-
né síly neměly nad domem 
žádnou moc. Štědrovečer-
ní noc měla přece mít sílu 
vykupitelskou. 

Před slavnostní večeří 
byl jeden kousek vánočky 
vhozen do domovní stud-
ny, jeden do ohniště krbu 
a  jeden do dobytčího žla-
bu ve stáji, aby oheň nikdy 
nevyhasl a  voda i  mléko 
nikdy nevyschly. Pak jsme 
se teprve usadili kolem 
stolu. Nejprve byla káva 
a  vánočka, pak švestková 
omáčka opět s  vánočkou 
a  nakonec přišly na stůl 
cukrem a skořicí posypané 
lívance, někdy i la-
hodný jablečný či 
tvarohový závin, 
zvaný též štrůdl. 
Chutnalo nám líp, 
než urozeným pá-
nům jejich vybra-
né pokrmy.

Po večeři se do-
spělí strojili k ces-
tě do Knížecích 
Plání, kde byla ve 
starém kostelíku 
sloužena půlnoční 
mše. Pro nás děti 
tu byl však ještě 
jeden vzrušující 
okamžik: to Je-
žíšek ohlásil svůj 

příchod. Zvonek se ozval tu 
přede dveřmi do světnice, 
tu od domovního vchodu, 
tu i pod okny a my se mod-
lili tak nahlas usilovně, že 
nás musel slyšet a vyslyšet. 
Hned nato jsme však muse-
ly všechny na kutě a zatím 
co jsme snily o  blaženos-
tech příštího dne, Ježíšek 
naděloval.

Za ranního úsvitu, když 
se lidé vraceli z  půlnoční, 
vzbudili nás a zářící nádhe-
ra vánočních stromků nám 
v té chvíli vzala řeč i dech. 
Vzápětí nato byl však jásot 
ještě mocnější. Otec a mat-
ka sdíleli naši radost a sou-
rozenci nám ukazovali 
a slovy doprovázeli všech-
ny ty věci ležící pod strom-
kem a kolem něho. Babička 
však naléhala, abychom se 
rychle pomodlili na zna-
mení díků, což jsme také 
s  niternou opravdovostí 
učinili, poněvadž naše na-
děje se v  této slavnostní 
hodině obracely už na pří-
ští rok. A sotva se rozedni-
lo, objevily se v  rychtářo-
vě domě i  děti ze vsi, aby 
obdivovaly naše vánoční 
stromky a než byl sváteční 
den u konce, navštívili nás 
i  dospělí vesničtí sousedé 
a sousedky.

Není blaženějšího času 
nad dobu vánoční. Ještě 

dnes stojí přede mnou ten 
důvěrný a milý obraz domu 
rychtářova: zářící vánoční 
jedle v jeho středu a kolem 
ní štěstím tančící plavovla-
sý hošík“. 

Johann Peter byl němec-
ký učitel, básník a spisova-
tel. Narodil se na Bučině 
u  Kvildy 23. února 1858 
v rodině rychtáře, mamin-
ka - za svobodna Přibilová - 
byla z Knížecích Plání. Na-
vštěvoval farní školu v Kní-
žecích Pláních a  obecnou 
školu v  Bučině. Učitelský 
ústav vystudoval v Českých 
Budějovicích. Po studiích 
působil jako učitel v  Dol-
ním Rakousku, v Prachati-
cích a v Boru u České Lípy. 
Měl hudební nadání, hrál 
na fl étnu, varhany i na ně-
kolik smyčcových nástrojů. 
Od roku 1930 žil ve Vim-
perku ve vile Abendfrieden 
(„ večerní klid“), kterou ne-
chal postavit místní tiskař 
a  nakladatel Steinbrener. 
Zde také 14.  února 1935 
zemřel a  byl pochován na 
hřbitově ve Vimperku. 

V  červnu 2015 byl na 
místě jeho rodného domu 
(rychtářova domu) odhalen 
památník. 

Pramen: Z knihy vzpomínek 

Johanna Petera 

„Der Richterbub“ 

(Rychtářův hoch)
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY A ŠKOLKY
PLAVECKÝ VÝCVIK

Žáci I. stupně ZŠ se zú-
častňují každé dva roky 
plaveckého v ýc v i k u . 
Všechny děti tak mají mož-
nost absolvovat minimálně 
dvakrát za školní docházku 
výuku plavání.

Řadu let jsme jezdili do 
plaveckého bazénu v  Pra-
chaticích, který není prá-
vě nejnovější, a  proto jsme 
hledali něco modernějšího. 
Vzhledem k  tomu, že do 
Sušice je to přibližně stejně 
daleko, oslovili jsme Sporto-
viště města Sušice, p.o.. Ve-
dení areálu, sám pan ředitel 
Lukáš Hanák a vedoucí pla-
vecké školy Mgr. Jitka Kaší-
ková nám osobně přijeli na-
bídnout program, který byl 
nejen finančně lákavý, ale 
sliboval i něco více než pou-
hou výuku plaveckých stylů. 

Plavecká škola v  Sušici učí 
během výuky i sebezáchra-
ně a  záchrannému plavání, 
děti mají možnost vyzkou-
šet si plavání v protiproudu 
a též se zapojit do programu 
recyklace odpadů ve vodě.

Abychom věděli, že ne-
kupujeme zajíce v pytli, po-
zvali nás na konci loňského 
školního roku na ukázko-
vou hodinu a to zcela zdar-
ma. Budoucím prvňáčkům 
věnovali rovněž bezplatně 
jednu návštěvu.

Děti byly nadšené a  na 
výuku se přihlásili i ti nej-
větší odpůrci vody a straš-
pytlové..

Opravdu neradi jsme se 
21. listopadu loučili s milý-
mi instruktory a moderním 
a  vždy čistým prostředím. 
Už se těšíme na další výcvik.

Když jsme se po prázd-
ninách sešli, naším prvním 
úkolem bylo přivítat nové 
kamarády a  usnadnit jim 
vstup do nového prostředí 
mateřské školky. Bylo třeba 
si znovupřipomenout pra-
vidla, dle kterých můžeme 
fungovat jako skupina, na-
učit se spolupráci ve hře 
i v řízených činnostech, ale 
především se radovat ze 
společného hraní, cítit se 
ve školce dobře a těšit se na 
každý nový den v ní.

Podzim nastoupil rychle 
a s ním na děti čekala spous-
ta práce. Musely prozkoumat 
všechny jeho krásy a  dary, 
zjistit, co vše se schovává 
v  lese i  jaké počasí s  sebou 
podzim přináší. Předškoláčci 
natiskali krásné bramboráč-
ky a děti v malé třídě si vy-
robily podzimního skřítka. 
Když jsme již poněkolikáté 
shrabali a zase rozházeli spa-
dané listí, školku nám provo-
něly posvícenské hnětýnky, 
které si děti samy upekly.

Pohádkou “Strašidýlko na 
hrášku”, kterou jsme shlédli 
ve zdíkovském kinosále, se 
otevřelo období Hallowee-
nu a  našich Dušiček. Star-
ší děti si přinesly kostýmy 
a  nepatrně postrašily své 
mladší kamarády, nechybě-
lo ani dlabání dýně a  spo-
lečné rozsvěcení svíček.

Zanedlouho zazvonil 
podkůvkami bílý kůň svaté-
ho Martina a když jsme se 
společně pasovali na rytíře, 
pokryl nám zahradu sně-

hovou peřinou. To už však 
zbýval jen krůček k zapálení 
první svíčky na adventním 
věnci a  přivítání Mikulá-
še v naší školce. Čerti nám 
naštěstí nikoho neodnesli, 
a tak se můžeme všichni tě-
sit na blížící se Vánoce.

Jménem dětí i  zaměst-
nanců mateřské školy pře-
jeme všem klidný advent 
a radostné prožití nadchá-
zejících svátků a do nového 
roku vykročen í tou správ-
nou nohou.

S MATEŘSKOU ŠKOLOU OD PRÁZDNIN DO VÁNOC

HALLOWEEN 2017

ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TÉMATICKÁ SETKÁVÁNÍ 
A SPOLUPRÁCE S RODIČI DĚTÍ V MŠ

Mateřská škola zorganizovala setkávání rodičů za účasti 
externích odborníků. První beseda a přednáška proběhla se 
zástupkyní Policie ČR n. p. M. Joklovou, která byla zaměře-
na na bezpečnost děti v silničním provozu. Druhou besedu 
v MŠ realizovala lékařka MUDr. Lenka Řezníkova na téma 
„Zdravé dítě v MŠ“. Třetím tématem přednášky byla „Psy-
chologie dětské kresby“ pod vedením PhDr. Marie Maškové. 
Tyto besedy se setkaly s velkým zájmem rodičů. Zpětnou 
vazbou nám byl velký zájem rodičů o tyto setkání, kterým 
tímto děkujeme.

V. Randáková vedoucí MŠ
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ZE ŽIVOTA ZUŠ
OHLÉDNUTÍ ZA 
PRÁZDNINAMI 
– ČESKÝ HUDEBNÍ 
TÁBOR MLÁDEŽE 2017

Dvě žákyně ZUŠ Stachy 
(Adéla Kopfová a  Anna 
Váchová) se v  létě 2017 
účastnily XXI. Českého 
hudebního tábora mládeže 
(ČHTM) v  Horním Jelení 
u Pardubic. Celkem na tá-
bor dorazilo 185 studentů 
z  6 zemí (ČR, SR, Litva, 
Rusko, Turecko a  USA). 
K  tomuto rozmanitému 
hudebnímu projektu mám 
úzký vztah, jelikož jsem se 
spolupodílela na realizaci 
úplně prvních ročníků.

Myšlenka uspořádat 
ČHTM vznikla v  roce 
1996 v  USA, kde existuje 
podobný tábor Blue Lake 
Fine Arts Camp (BLFAC). 
Zakladatelem je náš krajan 

Peter Walter Marek (1918 – 
2010), katolický kněz, který 
se v  emigraci stal právě 
spoluzakladatelem BLFAC 
v  americkém státě Michi-
gan, kde působil jako dob-
rovolný pokladník od jeho 
založení v roce 1966 až do 
své smrti. Ředitelem toho-
to mezinárodního táboru 
se stal Ing. Josef Kušička, 
který získal cenné zkuše-
nosti při svém působení 
v BLFAC.

Brány ČHTM se poprvé 
otevřely 23. 8. 1997. Teh-
dy se tábora zúčastnilo 46 
studentů (z  ČR, Francie, 
Spojených států), včetně 
mě. Během osmi dní jsme 
se společně zdokonalovali 

ve hře v dechovém a smyč-
covém orchestru pod ve-
dením dirigenta z  USA. 
Velká většina účastníků 1. 
ročníku se do tábora vráti-
la i v roce následujícím, kdy 
se program velmi rozrostl. 
Dokonce v areálu byla ote-
vřena letní koncertní hala.

Tábor je určen pro děti 
a  mládež od 8 do 19 let. 
Navštěvují jej studenti ne-
závisle na rase, barvě ple-
ti, náboženském vyznání, 
národnostním či etnickém 
původu.

Program táborových dní 
je pestrý. Konají se večerní 
recitály, koncerty pro stu-
denty i  veřejnost, zábavné 
večery (talent show, oddílové 
show, hry, diskotéka, jam se-
ssion atd...), volitelné aktivi-
ty (sbor, zpěv, klavír, základy 
hry na harfu a bicí, hudební 
teorie a historie, jazz band, 
české a anglické divadlo, ja-
zyková konverzace, kreslení, 
sport, turistika...). 

Studenti, učitelé a vedou-
cí ČHTM nosí modré uni-
formy ČHTM (Blue Lake) 
na všechny koncerty a ně-
které další akce.

ČHTM tvoří v  Horním 
Jelení krásnou mezinárodní 
hudební tradici, doufejme 
i pro léta následující!

PÁR VĚT OD STUDENTEK 
TÁBORA, ŽÁKYŇ NAŠÍ ZUŠ:

Nejlepším zážitkem byla 
hra ve velkém symfonickém 
orchestru pod vedením 
amerického dirigenta plk. 
Th omase Palmatiera a  zá-
věrečný koncert. Zdokona-
lily jsme se nejen ve hře na 
nástroje, ale i  v  angličtině, 
máme spousty nových zá-
žitků a dojmů. Užily jsme si 
i volitelné aktivity, ale nej-
cennější jsou pro nás zkuše-
nosti v oblasti hudební. 
Lenka Jůzková Čížková, DiS, 

Adéla Kopfová, 

Anna Váchová

Folklorní soubor Chorošek – vánoční koncert
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VÁNOČNÍ PROJEKTY 
DOMOVA PRO SENIORY 
KŮSOV 2017

Vánoční svátky jsou 
časem štědrosti a  společ-
ných setkání s  těmi, kte-
ré milujeme. Ne všichni 
však mohou trávit Váno-
ce s někým blízkým. Jsme 
rádi, že chce někdo pomá-
hat seniorům a udělat jim 
na Vánoce radost alespoň 
maličkostí. S vědomím, že 
na ně někdo myslí, mohou 
být i jejich Vánoce šťastné 
a veselé :)

Letošní rok se sešlo více 
projektů a Vánočních sbí-
rek: přihlásili jsme se do 
projektu Ježíškova vnouča-
ta, oslovila nás fi rma Marks 
& Spencer s nabídkou Vá-
noční charity a velice rádi 
jsme přijali i Vánoční sbír-
ku plyšových medvídků, 
kterou pořádá paní Micha-
ela Bauerová z Vimperka. 

Ježíškova vnoučata jsou 
projekt Českého rozhlasu. 
Propojuje osamocené lidi 
v domovech a dalších stát-
ních i nestátních zařízeních 
pro seniory s dárci, kteří se 
rozhodnou splnit jim na 
vlastní náklady přání nebo 

poskytnout věcný dar. Do-
movy zaregistrují své se-
niory do databáze, napíší 
přání a krátké zdůvodnění, 
proč si senior přeje právě 
toto. 

K  velkému překvapení 
nás všech k dnešnímu dni 
bylo našim uživatelům spl-
něno 26 přání z  33, které 
jsme do databáze Ježíško-
vých vnoučat vkládali. 
Přání byla malá i velká, od 
dárkových košů po výlet 
do Jánských Lázní. Někteří 
dárci chtějí své obdarova-
né navštívit a  dárek pře-
dat osobně, což je oprav-
du krásné. Je neuvěřitelné, 
kolik se mezi námi našlo 
lidí, kteří chtějí na Vánoce 
udělat radost těm, kteří ne-
mají rodinu nebo nemohou 
Vánoční chvíle prožívat se 
svými blízkými. Protože 
jsou to právě oni – babičky 
a dědečkové, kteří se o nás 
celý život s  láskou starali 
a  díky nim můžeme dnes 
být tam, kde jsme. 

Marks and Spencer pro-
vozuje v  České republice 

PODĚKOVÁNÍ
Členům SDH v Úbislavi, za pomoc při údržbě obecních 

ploch. Jmenovitě J. Kuneš, Bubrle, J. Had, Dvořák, J. Hebr 
vyčistili potok u mostu, natřeli kovové části obou úbislav-
ských mostů, vysekali přebytečné křoviny kolem potoka, 
upravili parčík. Po větrné noci byla neprůjezdná jedno-
směrka lesem. ,,Nastoupil“ pan Kuneš s pilou a polomy 
odstranil. Polovina jmenovaných jsou ,,chalupáři“. O to 
více si ceníme jejich pomoci. 

Na jaro již plánují další akce. Možná, že to bude výzva 
i pro ostatní, kteří by také chtěli pomáhat. 

OS Úbislav

18 prodejen s  oblečením 
a potravinami. Letos bude 
do prodejen v Praze ve vá-
nočním období umístěn 
„Strom splněných přání“, 
kde budou moci zákazníci 
koupit dárky, které si naši 
senioři přejí. Vedle tohoto 
stromu bude umístěna ta-
bule, na které budou křest-
ní jména, věk a  Vánoční 
přání. Jakmile někdo ze 
zákazníků zakoupí dárek, 
napíše na tabuli své křest-
ní jméno a odkud je. Celá 
akce bude probíhat od 
27.11. do 20.12. 2017, pra-
covníci Marks and Spencer 
pak všechny dárky zabalí 
a  pokud by se na někoho 
nedostalo, pokryjí nákla-
dy z vlastních zdrojů. Před 
Štědrým dnem nám dárky 
doručí. 

Vánoční sbírka ply-
šových medvídků. Letos 
náš domov oslovila paní 
Michaela Bauerová, která 
každoročně před Vánoci 
pořádá sbírky do dětských 
domovů nebo domovů pro 
seniory. Tento rok uspo-
řádala sbírku plyšových 
medvídků. Dobrovolníci 
zakoupí plyšového medvě-
da, kterého poté naši uživa-
telé najdou pod Vánočním 
stromkem.

Chtěli bychom za celý 
kolektiv domova i  za naše 
uživatele poděkovat všem 
organizátorům těchto akcí 
a  charitativních sbírek 
a  hlavně těm, kteří se bu-
dou na těchto projektech 
jakkoliv podílet.

Kateřina Levanská

Sociální pracovnice

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Poplatek 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 individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 

není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu,

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

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 od 01.02. 2018 hotově na OÚ Stachy, převodem na účet č. 172 52 81/0100 nebo 
poštovní poukázkou, kterou Vám na vyžádání  zašleme. Při úhradě převodem na účet je nutno uvést variabilní sym-
bol - 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, kontaktujte OÚ Stachy na adrese obecstachy@stachy.net 
nebo telefonicky na čísle 388 428 304.

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



8

KRÁLOVÁK 2017
Letos oslavy vzniku samo-

statného Československa 
připadly na sobotu. Dalo se 
očekávat, že účastníků vý-
stupu na Královský kámen, 
který se již po devatenácté 
uskutečňoval u  příležitosti 
tohoto výročí, bude stejně 
jako v předcházejícím roce. 
Bylo jich však o něco méně 
než loni. Příčinou neúčasti 
pro některé bylo méně pří-
znivé, dosti chladné počasí, 
pro jiné, kteří v  minulých 
letech přijížděli ze vzdále-
nějších míst, bylo možná 
důvodem neúčasti i  to, že 
sdělovací média informova-
la o blížící se vichřici, a obá-
vali se, aby je nezastihla na 
zpáteční cestě. Vichřice se 
však přes naše území pře-
hnala až v noci a následující 
den. Ve stejný den se pořá-
dala ve stachovské obci také 
jiná akce a tak bylo účastní-
ků kolem padesáti.

Mezi těmi, kteří se v  le-
tošním roce výstupu nezú-
častnili, jsem byl i já a pro-
to informace o něm budou 
jen zprostředkované.

Desátá hodina byla opět 
pro účastníky časem shro-
máždění na chalupské 
návsi. V  Šebestově, kam 
vedly jejich další kroky, se 
k  nim přidalo jen několik 
málo lidí. Již se stalo tradi-
cí, že první zastávka je zde 
u Kůsů, kde byl pro všechny 
připraven svařák. Jejich ces-
ta vedla dál směrem na Tej-
mlov. Zde byli mile překva-
peni manželi Kortusovými, 

kteří na ně čekali s koláčem. 
Dozvěděli se totiž, že letos 
kolem jejich chaty nepůjdou 
a přišli jim naproti k silnici.

Další překvapení čekalo 
na začátku Javorníka, kde 
se setkali s mladou televizní 
hvězdou ze seriálu Ulice, ze 
kterou se vyfotografovali.

Jelikož se v tento den ko-
nali v restauraci Na Vyhlíd-
ce na Javorníku zvěřinové 
hody, byla jejich další za-
stávka zde. Většina objed-
návek zněla „kančí se šípko-
vou“. Po tomto občerstvení 
a odpočinku se šlo na Klos-
termannovu rozhlednu, 
kam však mnoho lidí ne-
vystoupalo, jelikož vlivem 
počasí nebylo nikam daleko 
vidět. Další kroky turistů 
směřovaly po stezce na Krá-
lovský kámen, kde bylo spo-
lečné focení a opékání buř-
tů. Každý účastník obdržel 
upomínkovou medaili.

Závěr této akce se konal 
v  nicovské hospodě, tento-
kráte bez hudebního do-
provodu. Odtud se malé 
skupinky lidí vydávali na 
zpáteční cestu k  domovu. 
Podle hlavního organizáto-
ra pana inženýra Antonína 
Caise i přes nepřízeň počasí 
se výstup vydařil. Je zároveň 
přesvědčen, že příští ročník, 
který bude jubilejní, dvacátý, 
bude stejně zdařilý. Jeho vý-
znam bude podtržen i  tím, 
že se bude konat u příležitost 
stého výročí vzniku samo-
statného Československa.

Josef Mach

ŠUMAVSKÉ OHLÉDNUTÍ
Druhá polovina září, za 

pár dní první podzimní 
den. To už Šumava ví, že 
může ještě přijít delší či 
kratší babí léto, potom již 
tradiční Klostermannovské 
mlhy a  pak už jed dlou-
há šumavská zima. ,,Jen 
tak“ se vypravím s  kolem 
nahoru na Šumavu, Kvil-
da mě přivítá již opravdu 
podzimním počasím. Tam 
záhy potkávám staré zná-
mé. První kamarád se po 
osmnácti letech (říkal, že 
je již třeba změna) přesu-
nul o pár stovek metrů dál, 
z  kvildského penzionu do 
tradiční vyhlášené kvildské 
pekárny a  rovněž známé-
ho z Němčic, který se svojí 
pracovní partou, firmou, 
buduje penzion podnikate-
li, ,, který na to má“. Potom 
již Horská Kvilda, moje 
oblíbená Zlatá Studna a již 
mě vítá Churáňov a Zadov. 
Fascinující pohled do vni-
trozemí se nikdy neomrzí. 

Potom již moje cesta míří 
do Konopice, k  chalupě 
Leonky Urbanové, která je 
na krásném místě na louce 
v sousedství hotelu Zadov, 
dřívě Stavbař. Zde pře-
spávám ve víře, že přijdou 
nějaké šumavské sny, ale 
nepřišly, spíše mě pohltila 
příjemná atmosféra cha-
lupy Leonky, pec krásně 
hřeje.

Podzim však již přichází, 
úplně první jsou zlatavo-
-červěně zbarvené javory. 
Pamětnice Leonka říká, že 
podzim již je tu a šumavská 
zima také na sebe nenechá 
dlouho čekat. 

Ráno mířím přes Nové 
Hutě do Vimperka, Šu-
mavu opouštím, zahlédnu 
Boubín a v mysli se mi ob-
jeví část básně:,,Boubíne, 
sbohem, oči planou, oprav-
du sbohem, na shledanou.“ 
Stašsko zůstává hluboko 
pode mnou.

Miroslav Zachariáš



9

SP ORT
FOTBALOVÝ PODZIM 

S podzimní částí musíme 
být jak výsledkově tak ta-
bulkově spokojení. 19 bodů 
a 9. místo v klidném středu 
tabulkyI.B třídy je důvo-
dem ke spokojenosti. Navíc 
Martin Šíp se stal nejlepším 
střelcem soutěže s  12 góly 
a  v  tabulce slušnosti jsme 
obsadily 2. místo.

Vstup do soutěže byl hod-
ně rozpačitý a  pouze jeden 
získaný bod z  prvních tří 
kol přinesl změny v sestavě 
a herním systému. Zajížděli 
jsme k nováčkovi do Cehnic 
a  po zodpovědném výkonu 
jsme zvítězili 1 : 0 a připra-
vili tím domácímu týmu 
jedinou prohru na domá-
cím hřišti v podzimní části. 
Další zápasy byly jak na hou-
pačce a to jak výsledkově tak 
i herně. Prohry 1:7 a 0:7 a ví-
tězství 5:2 a 6:0 se musely lí-
bit hlavně divákům, hráčům 
a  realizačnímu týmu ale 
ukázaly, jak velký kus cesty 
nás ještě čeká. Smolná pro-
hra v Chelčicích v poslední 
minutě a  domácí utrápená 
výhra v derby se Zdíkovem, 
kdy jsme v poločase vedli 3:0 
ale nakonec jsme byli rádi za 
3 body po výhře 3:2 potvr-
dily, že bez tréninků bude-
me hrát jenom o  umístění 
ve středu tabulky. Konec 
podzimní části nás zastihl 
v  té „NEJ“ formě. Suveréní 
vítězství s Dřítní 4:0, ostu-
dná prohra ve Volyni a náš 
nejlepší herní projev ve Va-
cově a vítězstvi 1:3, kdy jsme 
v  poločase prohrávali 1:0 
a zápas jsme otočili během 
10ti minut.

V podzimní části se v zá-
pasech prostřídalo 20 hrá-
čů. Tahounem týmu byl ka-
pitán Martin Šíp s  12 góly 
nejlepší střelec týmu i celé 
soutěže. Ve výčtu jmen 
nesmím zapomenout na 
Pavla Záleského, který vše 
dirigoval z  obrany, Jimiho 
ve středu zálohy, a v útoku 

předsedu klubu Láďu Hei-
denreicha, který když bylo 
nejhůř opět nazul kopačky. 

Góly jsou ozdobou fotba-
lu a těch jsme při zápasech 
našeho mužstva na podzim 
viděli nejvíce v  celé soutě-
ži. Skóre 28:37 a  65 gólů. 
Z toho 22 jsme jich vstřelili 
na domácím hřišti (jen při-
pomenu, že za celý loňský 
rok jsme vstřelili celkem 32 
gólů). Na jaře budeme po-
kračovat s přestavbou muž-
stva, co se týče věkové sklad-
by, ale změny nastanou i na 
jednotlivých postech. 

K  fotbalu neodmyslitelně 
patří hráči, rozhodčí, míč, 
fanoušci, hřiště, šatny, spr-
chy, občerstvení, venkovní 
posezení, emoce, atmosféra, 
pohoda, smích…Když slyšíte 
od rozhodčích a hostujících 
hráčů jak máme nádherné 
hřiště, že se k nám na Sta-
chy rozhodčí těší, že naše 
fair play v  zápasech dávají 
příkladem na školeních roz-
hodčích, že díky atmosféře 
a pohodě odjíždí ze zápasu 
s  pocitem, že nemají zka-
žený den, řeknete si „tak to 
je ta cesta a ono to jde“. Na 
druhé straně ale také sly-
šíme, že ty šatny a  sprchy 
a  i  to občerstvení je stejné 
jako před 28 lety kdy se po-
stupovalo do I.B třídy. I když 
to už si asi nikdo nepamatu-
je, jak to vypadalo, ale něco 
na tom bude… Blíží se jaro 
tak se snad začne blýskat na 
lepší časy…Tímto bych chtěl 
za hráče poděkovat vedení 
obce Stachy za pomoc při 
údržbě sportovního areálu, 
panu Voldřichovi za sekání 
hrací plochy, předsedovi za 
přípravu hřiště na domácí 
zápasy, fanouškům za atmo-
sféru a  všem co si ve svém 
volném čase najdou chvil-
ku přijít na hřiště, pokecat 
a odreagovat se s kamarády 
pod kulisou „mistrovského 
zápasu SOKOLA Stachy“.

SOKOL STACHY – NOVÉ 
HŘIŠTĚ A WORKOUT

Stavba v lyžařském běžeckém areálu na Churáňově byla 
úspěšně dokončena. Od druhé poloviny srpna zde Sokol 
Stachy díky dotacím z Jihočeského kraje dokončil srov-
nání plochy ke sportovním účelům / hřiště, plocha na 
posilování, rozcvičování, fotbálek a žákovská střelnice na 
vzduchovku/, dále zde bylo dokončeno Workoutové hřiš-
tě, které bude plně využíváno nejen sportovci, ale i širo-
kou veřejností.

Velké poděkování za fi nanční podporu patří: Penzion 
Pod Churáňovským vrchem, Ubytování U Valdeckých, 
Penzion U Lenců.

Florbalový turnaj na Stachách
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Horní řada z leva: Josef Záleský, Jan Kraml, Aleš Eigner, Tomáš Hošek, Michal Rod, Jan Pešl, David Pek, Martin Šíp, Radim 
Šebánek, J an Dvořák, Lukáš Hovorka, trenér Vlastimil Červený. Dolní řada z leva: Václav Lukeš, Tomáš Winter, Jan Foltýn, 

Ladislav Heidenreich, Pavel Záleský, Daniel Schinzel, Petr Foltýn, Marian Druta.

Dorost

Mladší přípravka Starší přípravka

KALENDÁŘ ZÁVODŮ 
NA LYŽAŘSKÉM 
STADIONU ZADOV 
(POŘÁDÁ SOKOL STACHY) 

17. 12. 2017 
Oblastní závod 
v biatlonu
13. 01. 2018 
Zadovské štafetky
04. 02. 2018 
Stašská 15 – 69.ročník
09.–11. 02. 2018 
Český pohár doros-
tu a U 23 – repub. 
závody
18. 03. 2018 
Jarní běh – memoriál 
Z. Strnada
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Redakční rada Stašska – Mgr. Marie Puschmanová, Ing. Lenka Střelečková, Marie Machová. 

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

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

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

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

SP OLEČEN SK Á KRONIK A

JUBILANTI 

Jubilanti v období listopadu – prosince 2017, kterým 
přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let:
Jana Voldřichová,  Stachy čp. 360
Jana Gaierová,  Stachy čp. 140
Jaroslav Švarc,  Stachy čp. 267

Nejmladší občánci naší obce:
Amálie Zíková,  Stachy čp. 379
Tamara Voldřichová,  Kůsov čp. 421
Štěpán Král,  Úbislav čp. 85

Opustili nás:
Marie Žižková, Jaroškov čp. 6  ve věku 78 let
Jiří Vlček, Sídliště čp. 335 ve věku 71 let
Zdeněk Janoud, Úbislav čp. 43 ve věku 72 let

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
STAŠSKÝCH OBČANŮ –SENIORŮ
Opět po roce se začátkem prosince sešlo více než pa-
desát stašských občanů – seniorů na tradičním před-
vánočním setkání. Na toto setkání jsou zváni občané 
obce, kteří v kalendářním roce dovrší věku 65. let a výše. 
K 30. 11. 2017 bylo v naší obci těchto jubilantů celkem 
230. V Hotelu Stachov bylo pro všechny příchozí při-
praveno občerstvení a  každý obdržel malý dáreček – 
kalendář Šumavy s logem obce. Poté se příjemná nála-
da rozproudila, společně jsme povídali a za doprovodu 
harmoniky Radka Mráčka a Františka Kopfa zazpívali 
oblíbené a známé písničky. Poděkování patří všem, kteří 
přijali pozvání a i za pravého zimního počasí přišli po-
besedovat se svými známými.


