
Cestou do Bláhova, foto Jiří Žalman
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Končící advent přechází do 

období Vánoc. Přichází tolik 

očekávaný Štědrý večer, a jak 

se zpívá ve známé koledě, ona 

„Tichá a  svatá noc.“ Jak jsme 

ten advent prožili a  jak jsme 

se na oslavu Vánoc připravi-

li? Žijeme v době, kdy neradi 

čekáme a  všechno chceme 

mít hned. Chceme zachovávat 

staré tradice, ale již nám chybí 

onen duchovní obsah a  roz-

měr, který byl našim předkům 

přirozený. Proto nám často 

vyjde jako výsledek našeho 

snažení něco polovičatého, 

nedotaženého. V  adventní 

době už máme Vánoce a  vá-

noční čas často končí slav-

nostním obědem 25. prosince. 

Již starozákonní Kazatel říká, 

že všechno má svůj čas. A ten-

to čas má také svůj obsah. 

Vánoce jsou svátky obdaro-

vávání. Pro křesťany 

je tím největším da-

rem, že Bůh nám dal 

sám sebe. V Ježíšovi 

nám dal sebe v  té 

nejkrásnější podobě, 

v  podobě malého 

dítěte. Co může být 

krásnějšího, ale také 

bezmocnějšího. Ve 

vánočním příběhu 

čteme, kdo všechno 

přišel toto dítě na-

vštívit a  co s  sebou 

přinesli. Většinou to 

byly samé potřebné 

věci, které pomohli 

zmírnit nouzi Svaté 

rodiny. Ta byla vlast-

ně způsobena okol-

nostmi té doby. Museli opustit 

svůj domov v Nazaretě a pu-

tovat do Betléma. Tam byli 

nežádoucími přistěhovalci, 

pro které se nenašel ani pokoj 

k ubytování. Museli se spoko-

jit s prostou stájí a pomoc při-

náší ti nejchudší pastýři. 

I  my máme ve zvyku 

o  Vánocích si dávat dárky. 

A  mnohdy i  značně hodnot-

né. Ale přiznejme si, že čas-

to i zbytečné. Jak je to těžké 

vybrat vhodný dárek, když 

vlastně všechno máme. Čím 

je člověk starší, tím víc si pře-

je být obdarován ne věcmi, 

ale dobrými vztahy a  láskou 

nejbližších. Mít pro druhé-

ho čas, umět mu naslouchat 

a  chápat, to je mnohokrát 

těžší, než nakoupit věci za 

mnoho tisíc. Dát ten správný 

dárek vyžaduje fantazii a také 

SVÁTKY DÁRKŮ
odvahu. Nezapomínejme ale 

také na to, že pomáhat a ob-

darovávat můžeme i lidi vzdá-

lené a  skutečně hmotně po-

třebné. Stále je ve světě dost 

míst, kde lidé trpí a  umírají 

z důvodu absence nejzáklad-

nějších životních potřeb. Ve 

sdělovacích prostředcích se 

dovídáme o  všech možných 

událostech, které jistě jsou 

tragické, jako jsou atentáty, 

neštěstí, havárie. Ale koho za-

jímá, že někde v Africe umí-

rají tisíce dětí hladem? Ano, 

zajímá, ale nemají tolik místa 

v médiích, takže se o nich ani 

neví. Je mnoho dobrých lidí, 

kteří jsou ochotni pomáhat 

a můžeme k nim patřit i my. 

Stačí se jenom informovat 

a věnovat pár korun na dob-

ré charitativní projekty. Úpl-

ně mě šokovalo, když jsem si 

přečetl, že v africkém Malawi 

jedna organizace nakrmí dítě 

ve škole za 2,- Kč na den a na 

celý školní rok to je pouhých 

421 Kč. Často jediné jídlo, 

které dítě má, dostane prá-

vě ve škole. Když se jednoho 

chlapce zeptali, jaké jsou jeho 

životní přání, řekl: „Chtěl 

bych mít co jíst a  chodit do 

školy.“ A jaká jsou naše přání? 

Jaká je naše ochota pomáhat 

lidem v nouzi?

Přeji vám požehnané Váno-

ce a vše dobré do nového roku 

2020. Ať se vám vaše přání 

vyplní a  pomáhejme k  jejich 

vyplnění i druhým.

Mgr. Jaromír Stehlík, kněz

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2019 

Ne
22.12.

Po
23.12.

Út 
24.12.

St 
25.12.

Čt 
26.12.

Pá 
27.12.

So 
28.12.

Ne 
29.12.

Po 
30.12.

Út 
31.12.

St 
1.1.

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

Zdíkovec 9,00 9,00 9,00

Zdíkov 21,00 9,00 9,00

Nicov 10,30

ŠUMAVSKÉ 
JESLIČKY
Padají hvězdy nebo lilie
na prahy horských stavení?
Do světla jednou v roce rozvije
i v horách mrtvé kamení.
Okýnka chalup v čistých 

košilkách
pokorně klečí ve sněhu
a ploty po pás v křehkých 

postýlkách
čekají ve snech na něhu.
Z vikýřů nebes hvězdy padají
zvon ticha tiše vyzvání,
zpívají v horách dálky potají,
z prohlubní zář se naklání
až k prahům stáje, kde spí 

maličký
na slámě – jen tak položen.
Cestami spěchá mezi políčky
několik vetchých, prostých 

žen,
babička Chalpojc, Princů 

tetice
peřinku nesou roběti.
Ze Stachů kluci, v rukou 

čepice, 
letí sem s husí havětí.
Pastýři z Javorníku pod strání
ovečky vedou k Betlému,
dřevaři staří tisknou do dlaní
dřevěnou hračku malému.
A tak mu každý něco 

přichystal
přišel tak chuďas k chuďasu – 
se srdcem prostým člověk tady 

stál, 
díval se, dívá na Spásu.
A z modra nebes, od cimbuří 

hvězd
zpěv český v zemi zaznívá –
na loktech země boží ratolest
se ve snu tiše usmívá ….
Tuto báseň napsal Jan Jáša. Ob-

jevila jsem ji v  Pedagogickém 

muzeu v Praze, v pozůstalosti 

pana Rudolfa Kůse, kůsovské-

ho rodáka. Pan Jan Jáša se na-

rodil v  roce 1904 v  Berouně. 

Po studiích vyučoval v Sušici, 

byl básník, prozaik, bibliofil 

a  sušický kronikář. Spolupra-

coval s hudebním skladatelem 

J. Křičkou a  seznámil se zde 

s učitelem p. R. Kůsem. Zemřel 

v Sušici v roce 1979. 

Pro časopis Stašsko 
připravila M. Puschmanová
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AUTOBUSEM NA LYŽE
VÍKENDOVÉ SPOJE 15. 12. 2019 - 15. 3. 2020

LIPNO
7:20 České Budějovice 17:50

 Dolní Třebonín, rozc. Věncova Hora

7:55 Český Krumlov 17:15
 Kájov, Černá v Pošumaví, Frymburk

8:45 Lipno nad Vltavou 16:30

• Víkendy, vybrané státní svátky.
• Vánoční, pololetní prázdniny + jarní prázdniny pro okres ČB a ČK.

ZADOV
6:40 České Budějovice 18:25

 Dasný, Češnovice, Němčice, Netolice

7:45 Prachatice 17:30
 Husinec, Vimperk, Zdíkov, Stachy

8:49 Zadov 16:21

• Víkendy, vybrané státní svátky.
• Ve Vimperku zajištěn přestup na/z Kvildu.
• Ve všední dny je možné spojení s přestupem ve Stachách.

HOJNÁ VODA
8:00* České Budějovice 17:49 | 17:25

 Nová Ves, Strážkovice, Trhové Sviny

9:05 Nové Hrady 17:05** | 16:31
 Horní Stropnice, Dobrá Voda

9:25 Hojná Voda 16:25 | 16:05

• Víkendy, vybrané státní svátky.
• *V neděli v Trhových Svinech přestup na autobus s odj. 8:40 směr H. Voda.
• **V sobotu v Nových Hradech, žst. přestup na vlak s odj. v 17:14 směr ČB.

KVILDA
6:00 Tábor 18:55

 Opařany, Bernartice

7:00 Písek 17:48
 Strakonice, Vimperk, Nové Hutě, Borová Lada

9:15 Kvilda 15:40

• Víkendy, vybrané státní svátky.
• Ve Vimperku zajištěn přestup na/z Zadov.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O JÍZDNÍCH ŘÁDECH
www.jikord.cz/ski-busy

PŘEPRAVA LYŽÍ JE UMOŽNĚNA POUZE V OBALU

sobota           neděle
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PŘÍJMY NA ROK 2020
Paragraf

v Kč
0000 20 114 000
1031 Pěstební činnost 700 000
2310 Pitná voda 1 200 000
2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 1 000 000
3111 Mateřské školy 25 000
3113 Základní školy 0
3314 Činnosti knihovnické 10 000
3519 Ost. ambulatní péče 80 000
3612 Bytové hospodářství 750 000
3613 Nebytové hospodářství 80 000
3632 Pohřebnictví 55 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 515 000
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 580 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000
6171 Činnost místní správy 340 000
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 2 000

Příjmy celkem 26 461 000

VÝDAJE NA ROK 2020 

Paragraf
1031 Pěstební činnost 460 000
2212 Silnice 2 491 000
2310 Pitná voda 4 924 000
2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 4 520 000
3113 Základní školy 2 400 000
3314 Činnosti knihovnické 489 000
3326 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... 10 000

3329 Zálež. ochrany památek, péče o kult.
dědic 10 000

3399 Zálež.kultury, církví a sděl. prostředků 383 000
3419 Ost. sportovní činnost 388 000
3519 Ost. ambulatní péče 50 000
3612 Bytové hospodářství 495 000
3613 Nebytové hospodářství 9 665 000
3631 Veřejné osvětlení 706 000
3632 Pohřebnictví 78 000
3635 Územní plánování 789 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 205 000
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 70 000
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 2 710 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 305 000

4351 Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.
byd 110 000

5212 Ochrana obyvatelstva 20 000

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE STACHY NA ROK 2020
v Kč

5299 Ost. záležitosti civ. připr. na kriz. st 25 000
5512 Požární ochrana - dobr. část 473 000
6112 Zastupitelstva obcí 1 292 000
6171 Činnost místní správy 4 173 000
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 300 000
6399 Ost. finanční operace 1 100 000
6402 Finanční vypořádání minulých let 10 000

Výdaje celkem 41 651 000

8115 Změny stavu kr. prostřed na účtech 
(snížení+, zvýšení-) 4 624 000

8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 13 488 000
8124 Uhrazené splátky dlouh. přijat. prostř. 2 922 000

Celkové příjmy rozpočtu 26 461 000
Financování -čerpání úvěru 13 488 000
Úspora zůstatku z minulých let 4 624 000
Celkové zdroje ve výši 44 573 000
Celkový výdaje rozpočtu 41 651 000
Financování (splátky úvěru) 2 922 000
Výdaje včetně financování (splátek úvěrů) 44 573 000

Rozpočet Obce Stachy na rok 2020 byl schválen usnesením 
č.  162 z  jednání X. řádného zasedání ZO Stachy dne 9.prosince 
2019. Přílohou schváleného rozpočtu obce je Zápis ze zchůze Fi-
nančního výboru obce ze dne 28.11.2019, který se rozpočtem obce 
na rok 2020 podrobněji zabýval. Oba materiály jsou zveřejněny na 
www.stachy.net, v části obecní úřad -rozpočet.

V předpokládaných výdajích Obce Stachy na rok 2020 v částce 
41 651 000,- Kč je zahrnuto spolufinancování plánovaných inves-
tičních akcí formou úvěru případně formou dotace. Jedná se o ,,Sní-
žení energetická náročnosti objektu čp. 232 Stachy -rekonstrukce“ 
v celkové částce 9 500 000,- Kč, dále o ,,Opravu místních komuni-
kací v obci - celoplošné asfaltování „ v celkové částce 6 500 000,- Kč 
a  dofinancování úvěru na předchozí investici ,, Stachy -kanaliza-
ce, ČOV a vodovod“. V  rozpočtu na rok 2020 na straně výdajové 
a v rozpočtech na následující kalendářní roky se po uzavření smluv 
o úvěru na uvedené investiční akce, které jsou nyní ve fázi přípravy, 
přípradně smlouvy o poskytnutí dotace projeví financování inves-
tičních akcí v podobě ročních splátek úvěrů. Úvěrový rámec pro obě 
uvedené investiční akce byl stanoven v době trvání 10-ti let.

UPOZORŇĚNÍ PRO OBČANY
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O VÁNOČNÍCH 

SVÁTCÍCH PROBĚHNE V OBCI STACHY: 
V PÁTEK 27. PROSINCE – OBČANÉ, PODNIKATELÉ
VE ČTVRTEK 2. LEDNA – OBČANÉ, PODNIKATELÉ
V PÁTEK 3. LEDNA – PODNIKATELÉ

UPOZORŇĚNÍ PRO OBČANY
OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU 

STACHY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
PONDĚLÍ 23. PROSINCE .................. 8:00 -12:00 HODIN
PÁTEK 27. PROSINCE ....................................... ZAVŘENO
PONDĚLÍ 30. PROSINCE .................  8:00 -12:00 HODIN
ÚTERÝ 31. PROSINCE  ....................................  ZAVŘENO
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MÍSTNÍ POPLATKY V OBCI 
STACHY V ROCE 2020

Zastupitelstvo Obce Stachy na 
X. řádném zasedání dne 9. prosince 
2019 schválilo v souladu se Zákonem 
č. 278/2019 Sb., kterým se mění zá-
kon č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, ve znění pozdějších předpi-

sů, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020 Obecně 
závaznou vyhlášku Obce Stachy č. 1/2020 o  místních 
poplatcích. 

Nově byl zaveden poplatek z pobytu, který nahrazuje 
poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací ka-
pacity. Zastupitelstvo obce rovněž odhlasovalo zvýšení 
sazby poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídě-
ní a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020 na 
částku 650,- Kč/rok. Aktualizován byly rovněž systém 
osvobození a úlev od poplatku.

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky Obce Stachy 
č. 1/2020 o místních poplatcích je zveřejněno na www sta-
chy.net, v sekci obecní úřad – vyhlášky a nařízení. 

POPLATEK ZE PSŮ
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely 

tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo 
na území České republiky (dále jen „poplatník“).1

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za jednoho psa ......................................................... 200,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč,
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let  ....  100,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým 
je osoba starší 65 let  ...............................................  150,- Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného 
kalendářního roku.

POPLATEK Z POBYTU
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 

60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého po-
skytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při 
kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.3

Poplatníkem poplatku je osoba, která není v obci při-
hlášená.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. 
Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4

Poplatek se platí za každý započatý den pobytu s výjim-
kou dne počátku pobytu. 

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nej-
později do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v po-
skytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plát-
ce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

Sazba poplatku činí 15,- Kč za každý započatý den po-
bytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nej-
později do 15 dne následujícího čtvrtletí. 

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

Poplatníci:
a) fyzické osoby, přihlášené v Obci Stachy,
b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této 
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit po-
platek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající po-
platku za jednu fyzickou osobu,
c) cizinci s povoleným trvalým nebo přechodným poby-
tem delším než 90 dnů a cizinci pobývající na území měs-
ta přechodně po dobu delší než 3 měsíce

Sazba poplatku je 650,- Kč, poplatek je splatný jedno-
rázově nejpozději do 31. března příslušného kalendář-
ního roku, popř. do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové 
povinnost. 

Od poplatku jsou osvobozeni:
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 21 

odst. 1 písm. a), která je5 :
umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, 

školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné vý-
chovy nebo školského zařízení pro preventivně výchov-
nou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou po-
moc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce 
dítěte nebo nezletilého,

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiže-
ním, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem 
nebo chráněném bydlení.

Od poplatku se osvobozují:
poplatníci přihlášení na adrese Stachy čp. 200, kteří se 

na území obce Stachy prokazatelně nezdržují nepřetržitě 
po dobu delší než 6 měsíců,

poplatníci v kalendářním roce, kdy se narodili,
poplatníci přihlášení v Obci Stachy starší 80 –ti let.

Poplatek lze uhradit hotově na OÚ Stachy nebo převo-
dem na účet č. 1725281/0100 nebo poštovní poukázkou, 
kterou Vám na vyžádání zašleme. Při úhradě převodem 
na účet je nutno uvést variabilní symbol - desetimístné 
číslo sloužící k identifi kaci poplatníka, které je pro poplat-
níka neměnné a bez jeho uvedení je obtížné platbu správ-
ně identifi kovat. U staveb určených k individuální rekre-
aci je možno uvézt jako variabilní symbol číslo popisné. 
Pokud jej neznáte z předchozích let, bude Vám sděleno na 
základě dotazu zaslaného na obecstachy@stachy.net nebo 
telefonicky na čísle 388 428 304.

Prosíme o úhradu místních poplatků na rok 2020 v ter-
mínu od 15. 01. 2020.

Přehled schválených poplatků za svoz a zneškodňování 
komunálního odpadu pro rok 2020

Fyzické osoby přihlášené v obci Stachy ...........  650,- Kč 
- ruší se úleva občanům za svoz nádob na směsný odpad 
umístěné v delší vzdálenosti od jejich trvalého bydliště

1 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
3 § 3a zákona o místních poplatcích
4 § 3f zákona o místních poplatcích 5 §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Fyzické osoby vlastnící stavbu určenou rekreaci na území 
obce Stachy  ...............................................................  650,- Kč
Právnické osoby vlastnící stavbu určenou k rekreaci na 
území obce Stachy ...................................................  650,- Kč
Fyzické osoby oprávněné k podnikání (drobní živnostní-
ci) na území obce Stachy ........................................  650,- Kč
Právnické osoby podnikající na území 
obce Stachy – (110 l–120 l nádoba) ................... 4.650,- Kč

Právnické osoby podnikající na území 
obce Stachy (1100 l kontejner) .......................... 32.089,- Kč
Ubytovatelé - kapacita do 6 lůžek  ........................  650,- Kč
Ubytovatelé - kapacita nad 6 lůžek včetně  ...... 4.650,- Kč
Fyzické a právnické osoby podnikající 
v hostinské činnosti ............................................... 4 650,-Kč
(ceny uvedené včetně 21% DPH)

VÁŽENÍ SPOLUOB ANÉ A P ÍZNIVCI 

PETROVA CECHU. 

 
CELÝ KOLEKTIV RYBÁ SKÉHO KROUŽKU 
VÁM VŠEM P EJE HEZKÉ VÁNOCE  
A POHODOVÉ PROŽITÍ VÁNO NÍCH SVÁTK   
V KRUHU VAŠICH NEJBLIŽŠÍCH  
A ÚSP ŠNÉ VYKRO ENÍ DO NOVÉHO ROKU. 
VŠEM LEN M RYBÁ SKÉHO CECHU,  
P EJEME HODN  ÚSP CH   
V NOVÉM RYBÁ SKÉM ROCE 2020 
 

 
D ti a zájemci co nestihli zahájení, cht jí si 
splnit svá p ání, cht jí se potkávat 
s kamarády, nebo poznat nové kluky a holky, 
se mohou p ihlásit do jednotlivých kroužk  ve 
Zdíkov  i v nejbližším okolí. 
 

Vimperk I. - Mgr. Vladan Pokorný  
       mob: 728 246 990  

Vimperk II. (DDM) - Bc. Milan Sojka 
       mob: 602 112 450 

Vimperk, lov na um lou mušku  
   - Bc. Stanislav Bláha           mob: 734 305 353 
Zdíkov - Vilém Klapsia        mob: 606 274 611 
Vacov - Vladimír Kalivoda    mob: 721 013 174 

kyn  - Karel Košek              mob: 777 844 491 

Jaroslava Lukešová a fenka Fly

Ukázku výcviku psů a agil-

lity připravili pro studenty 

Střední zemědělské školy Pí-

sek, kteří každoročně v rámci 

dvoudenní exkurze navštěvují 

místní zemědělské statky, aby 

tak získali cenné informace 

nad rámec učeben a teorie.

Akce kynologů se uskutečni-

la 19. září na stachovské louce 

u  hlavní silnice na Kašperské 

Hory na podnět pana Václava 

Plášila. Služební psi předvedli 

ukázky poslušnosti i obrany. Při 

obraně se psům postavil zku-

šený psovod a fi gurant Tomáš 

Reindl ze Stach, módní soutěž-

ní disciplínu běhu s překážka-

mi agility pak reprezentovala 

se svou fenou Fly stachovská 

rodačka Jaroslava Lukešová.

Všichni členové klubu se 

pravidelné účastní různých 

soutěží, ve kterých získali ce-

lou řadu ocenění a pohárů.

Vítězné poháry si mohly 

o  tři týdny později prohléd-

nout děti zdíkovské základní 

školy, pro které vimperští ky-

nologové akci na jejich přání 

zopakovali.

M. V.

ČLENOVÉ KYNOLOGICKÉHO KLUBU VIMPERK 
NAVŠTÍVILI STACHY
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ZE STA ŠSKÉ KRONIKY . . .
NÁSTUP ZIMY V ROCE 1979 

Nový rok 1979 nastoupil svou vládu velmi mimořádným 

způsobem, pokud jde o počasí. Od 24. 12. 1978 v našem kraji 

nepřetržitě pršelo. Někdy méně, jindy více a teploty se přes 

den pohybovaly kolem 10 stupňů nad nulou a v noci o málo 

méně. Ještě v noci na 1.1. 1979 ve 3 hodiny pršelo, pak však 

začala teplota prudce klesat a v 6 hodin bylo již – 15 stupňů 

a padal sníh. Na silnicích vzniklo náledí a tvořily se závěje. 

U nás napadlo 6–10 cm sněhu tak, že nevznikly mimořádné 

potíže. 

Je přirozené, že se počasí takto nevyvíjelo pouze u nás, 

ale na území celé střední Evropy. Studený vzduch ze severu 

a prudké sněhové vánice způsobily na celém území Evropy 

mnoho škod. Byly to zejména potíže se zásobováním uhlí, 

v  dopravě i  na jiných úsecích. V  naší obci žádné těžkosti 

prakticky nebyly, avšak v povrchových dolech a dopravě pře-

pravované substráty zamrzly, a to vše se projevilo v dodávce 

elektrické energie. V naší obci byla již 2. ledna 1979 3x vy-

pnuta dodávka na 1- 2 hodiny a 3.ledna se to opakovalo ještě 

2x. Od 8. ledna byly uzavřeny všechny školy a byl vyhlášen 

zvláštní regulační stupeň dodávky elektrické energie. Týž 

den se značně oteplilo, ustaly noční mrazy. Školní prázdni-

ny však byly prodlouženy do 25. ledna. 13. Ledna opět začal 

padat sníh sice pomalu, ale vytrvale. Kolem 23. Ledna nasta-

la menší obleva a střídavé počasí s menšími nočními mra-

zíky. Takové počasí trvalo až do konce března. 29. března 

se ochladilo a do rána napadlo 50 cm vlhkého sněhu. V na-

šem kraji napadlo nejvíce sněhu v celé ČSR. Bylo poškozeno 

mnoho telefonních i elektrických vedení, silnice i železniční 

tratě byly zavaleny padlými stromy. 8. Dubna napadlo opět 

asi 20 cm sněhu. Churáňov ohlásil dokonce 110 cm, ačko-

liv 30. března tam bylo pouze 25 cm. Za poslední léta tolik 

sněhu v dubnu ještě nebylo. 10.dubna se oteplilo a sníh začal 

rychle tát. Nastalo opět střídavé, proměnlivé počasí. Ještě 

v noci na 3. května napadlo asi 2 cm sněhu. Bylo stále velmi 

chladno a deštivo. 

Slavnostní otevření skokanského můstku P70
Slavnostní otevření skokanského můstku P70 se konalo 

v neděli 28. ledna 1979 za účasti vedoucích pracovníků OV 

KSČ. 8. února byl slavnostně předán do užívání. Naplnil se 

tak se sen zdejších sportovců, kteří již před dvaceti lety za-

čali budovat můstky P17 a 34 s vlekem a sjezdovkami. Te nto 

nový moderní můstek má kritický bod doskoku 88 metrů 

a bylo docíleno již přes 85 metrů. Byl vybudován nákladem 

4 700 000,-Kčs, má ocelovou nájezdovou konstrukci, tribu-

ny rozhodčích a ostatní potřebná zařízení. Byla rovněž vy-

budována silnice k nájezdové věži nákladem 900 000,-Kčs 

a i od doskoku ke stanici rychlovleku nákladem téměř 700 

000,-Kčs. 

Poprvé v historii byly na Zadově také zahájeny IX. mezi-

národní závody lyžařských nadějí Družba. A to do 7. do 10. 

února. Závodů se zúčastnili mladí sportovci ze 7 spřátele-

ných zemí. Dalším významným závodem TJ Sokol Stachy 

byl Jarní běh, konaný za masové účasti závodníků a závod-

nic ve všech kategoriích. Bohatá lyžařská sezóna byla zakon-

čena 17. března tradičním závodem Emanův běh. Na Chu-

ráňově se uskutečnila celá řada dalších závodů a vystřídalo 

se tam během zimního období tisíce milovníků zimního 

sportu z celého kraje.
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Z ÚBI SL AVI

Dva dny letošního roku 

byly pro Královský kámen 

trochu významnější oproti 

ostatním. Byly to 21. září a 26. 

říjen.

Poslední letní sobotu si vy-

brali občané nicovské obce 

pro uskutečnění akce, která 

měla připomenout 120 let 

od vzniku kapličky, která je 

dominantou tohoto místa. 

Pro tuto významnou událost 

byla také patřičně připrave-

na. Byly na ní umístěny nové 

obrazy a sošky, opraven a na-

barven kříž, zvýrazněny ná-

pisy, nechyběla ani květinová 

výzdoba. Bylo vzorně uprave-

no i její okolí. Desátá hodina 

21. září se pak stala začátkem 

slavnosti. Na úvod vystoupila 

starostka obce Nicov Mgr. Ji-

tka Čiefová. Ve svém krátkém 

proslovu připomněla vznik 

kapličky i pověsti, které se vá-

žou k tomuto místu. Poté pro-

vedl P. Vavřinec Skýpala žeh-

nání kapličky za doprovodu 

Stašského pěveckého sboru. 

Pro všechny účastníky bylo 

připraveno malé občerstvení, 

na němž měla zásluhu paní 

Anna Josefíková z  Řetenic. 

Nejen ona, ale i všichni, kteří 

se podíleli na opravě kapličky 

a na uskutečnění této akce si 

zaslouží poděkování od všech 

turistů, kteří se rádi vracejí na 

toto místo.

Změny, které nastaly na 

Královském kameni, neušly 

pozornosti i účastníkům 21. 

ročníku výstupu na Králák. 

Ten se uskutečnil 26. října. 

Za krásného podzimního 

dne se asi dvacítka přátel tu-

ristiky sešla na návsi v Cha-

lupách, aby se vydala na spo-

lečný pochod. První jejich 

zastávka byla jako obvykle 

v Šebestově u Kůsů (Na Vy-

strčilce). Zde bylo připraveno 

malé občerstvení. Další trasa 

byla od předcházejících roč-

níků zkrácena. Nezacházelo 

se na Javorník, z  Tejmlova 

cesta vedla přes Krankoty 

přímo na Královský kámen. 

To umožnilo zastavit se 

u chaty pana učitele Kortuse. 

Ten s  manželkou připra-

vil účastníkům občerstvení 

a umožnil jim, aby si na oh-

ništi opekli špekáčky. Krátký 

odpočinek před závěrečným 

výstupem byl vyplněn zpě-

vem a  hrou na harmoniku 

pana Radka Mráčka a  byl 

příčinou toho, že k  cíli vý-

stupu se šlo všem velice dob-

ře. I  zpáteční cesta se nesla 

v duchu dobré nálady všech. 

Byla zakončena v  restauraci 

Šumavák v  Šebestově. I  zde 

panovalo veselí a  dlouho se 

zpívalo za doprovodu har-

moniky. Je možno říci, že se 

podařila velmi pěkná akce.

1959–2019
První úbislavští osadníci si 

určitě uvědomovali, že vzduch 

a voda patří k nejdůležitějším 

potřebám nejen člověka. Proto 

se usadili v údolí na úpatí hory 

Javorníka a Suchého vrchu při 

Nicovském, Díleckém a  Ryb-

ném potoku a studánkách na 

úbočí těchto hor.

S přibývajícími roky a  roz-

vojem obce rostla spotřeba 

pitné vody a s jejím zásobením 

byly obtíže. V roce 1957 podal 

na veřejném shromáždění ob-

čanů pan Karel Sláma (čp. 72) 

návrh na vybudování obecní-

ho vodovodu, neboť lidé ode-

bírali pitnou vodu z několika 

mála studní a  z  Díleckého 

potoka. Voda nebývala vždy 

čistá – zemědělci např. příliš-

ným práškováním chemicky 

znečišťovali vodu, ale i  dnes 

dopadají z  vrstev ovzduší na 

vodní zdroje miliony látek 

z naftových, benzínových mo-

torů, nad naším územím (též 

územím národního parku Šu-

mava) přelétávají dnem i nocí 

stovky letadel.

Zmíněný návrh p. Slámy byl 

tenkrát s nadšením všemi ob-

čany akceptován a již dne 10. 

5. 1957 byla ustavena komise 

pro stavbu obecního vodovo-

du (10 členů). 

V  podzimních měsících t. 

r. bylo započato se stavbou. 

Nejdříve byl proveden výkop 

vodojemu na 50 hl, zašalování 

a  zabetonování – vše svépo-

mocí, bez strojů. Dne 5. červ-

na 1958 byla dokončena další 

etapa, tj. zřízení dvou studní 

u  Zavírky (samota), dále vý-

kop od studní k  vodojemu 

a  položení rour. Během léta 

a  podzimu proveden hlavní 

výkop od vodojemu do obce, 

položení a  zaházení potrubí. 

Veškeré práce spojené s výko-

pem a zaházením vodovodní-

ho vedení vykonali ochotně 

místní občané sami. Přípojky 

od hlavního vedení a  vnitř-

ní izolaci si každý zajistil ve 

vlastní režii.

Před 60. léty dne 2. květ-

na 1959 so konalo slavnostní 

spuštění nového obecního 

vodovodu, prvního obecního 

vodovodu v regionu Stachy.

Proti projektu vodovodu se 

stavěli vedoucí funkcionáři 

ONV ježto byl vypracován bez 

jejich souhlasu a mimo to žádost 

byla podána přímo na KNV.

Celkový rozpočet na stavbu 

činil Kč 363 832,- 

Skutečné náklady činily cel-

kem Kč 125 966,-, 

z toho mzdy Kč 21 152,- (od-

borný poradce)

KRÁLOVSKÝ KÁMEN V R. 2019

60 LET OBECNÍHO 
VODOVODU NA STAŠSKU

Stašský pěvecký sbor na Králováku
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DRAKIÁDA
Nad loukou pod Jaroškovem se v neděli 21. října na Tradiční stachovské drakiádě vznášeli nejen draci, ale i modely letadel 

a trojplošník. I přes nepříznivý vítr se drakiáda vydařila.

V  neděli dne 1. prosince 

2019 se v  podvečer v  17,00 

hodin rozsvítil v  parčíku pod 

Kohoutím křížem ozdobe-

ný a  mnoha svícemi ozářený 

strom.

Téměř šest desítek obča-

nů – návštěvníků (od mimina 

v kočárku po devadesátníky) si 

přišlo užít vánoční poetiku ve 

středu obce, kde byly cítit pří-

jemné vůně nařezaných větví, 

vůně svařeného vína, čaje, zá-

kusků.

Pořadatelé nabídli pestrý 

program, sestávajíce z pěvec-

kého a  hudebního vystoupe-

ní žáků a  studentů. Střídaly 

se melodie vánoční, moderní 

i  klasické a  společně zně-

lo údolím v  Končí Aleluja. 

Všichni si navzájem popřáli 

zdraví, štěstí, radostné pro-

žití vánočních svátků prová-

zených pohodou a upřímnou 

láskou.

Poděkování za přípravu 

a  zdárný průběh veřejného 

slavnostního přivítání Adven-

tu patří hlavně panu Jaroslavu 

Kunešovi ( od ,, Kolářů“).

Občanský výbor Úbislav

VÁNOČNÍ STROM

ZE ŽIVOTA OBCE …

LESNÍ CHRÁM ANEB POVĚSTI STACHOVSKÉ
V pátek 25. října proběhla přednáška na téma Lesní chrám aneb pověsti stachovské. V zasedací místnosti obecního úřadu si 

lidé poslechli pověsti, které uváděl Ondřej Fibich ze své sbírky. Přednášku doprovodil promítáním fotografi í „ pověstných“ míst 

a čarovných předmětů.

KONCERT KOMORNÍHO SOUBORU TRIO OPERA DIVA
V pátek 15. listopadu se u příležitosti 30. výročí sametové revoluce – 30. let svobody 1989–2019 konal v kostele Navštívení Pan-

ny Marie ve Stachách koncert věnovaný této významné události. Díky kampani "Nezapomeňme" organizace Post Bellum –Paměť 

národa Českou republiku také spojilo jedinečné gesto: 17. listopadu v 17:11 hodin se rozezněly všechny zvony kostelů a radnic. 

Připomenuli jsme si tak hodnotu svobody i ty, kteří za ni bojovali. 

Starý školní vodovod byl 

uzavřen v létě r. 1960

V roce 1963 byla samostat-

ná obec Úbislav připojena ke 

střediskové obci Stachy jako 

další osada, se kterou v  mi-

nulých letech společně často 

řešili problémy v  oblasti kul-

turněpolitické, školské, eko-

nomické… Spolupráce přines-

la i kvalitní výsledky, zejména 

v budování střediskové obce.

Po připojení ke střediskové 

obci byl vodovod předán do 

správy JIVAKu, kde přechod-

ně do vedení zasahovaly fi rmy 

z Rakouska a Anglie.

Iniciátory pro stavbu vodo-

vodu ve Stachách v 70. letech 

byli členové komise při MNV 

Stachy stavaři Karel Sláma, 

Kamil Žižka, Ivan Štrobl.

Po vybudování vodovodu 

nemuseli občané využívat 

studnu na náměstí, ani ty 

menší v soukromí.

Díky zastupitelům obec-

ního úřadu, zejména p. sta-

rostovi Lampovi dochází ve 

Stachách k propojování a zo-

kruhování vodovodní sítě, aby 

možnost připojení na vodovod 

měli i obyvatelé dosud nepři-

pojení.

V  současnosti fakturaci 

vodného obci Stachy zabez-

pečuje fi rma AQUA Šumava, 

s.r.o. Nýrsko.



11

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE STACHÁCH

MIKULÁŠ A STACHOVSKÉ PEKLO
Ve čtvrtek 5. prosince v předvečer svátku sv. Mikuláše zaví-

tal do Stach Mikuláš s andělem a čerty. Ty děti, které se nebály, 

navštívily také čerty v pekle ve sklepních prostorách radnice. 

Ani letos si ale do pekla nakonec nikoho neodnesli. Slib čer-

tům, že budou v příštím roce hodné a budou rozdávat úsměv 

a dobrou náladu potvrdilo více než 60 dětí.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ STAŠSKÝCH 
OBČANŮ SENIORŮ

Předvánočního posezení občanů seniorů, které se konalo 

v úterý 3. prosince v hotelu Stachov, se zúčastnilo více než 60 

stašských seniorů. Posezení proběhlo v příjemné a milé atmosfé-

ře, všichni se dobře bavili a doufáme, že se budou těšit na další 

setkání. Nechybělo ani tradiční pohoštění řízek s bramborovým 

salátem a malý dáreček od obce Stachy v podobě kalendáře Šu-

mavy od Vladislava Hoška a malého andělíčka. Děkujeme také 

Radku Mráčkovi a Jiřímu Švarcovi za hudební doprovod.



12

VÁNOČNÍ KONCERT PRO MŠ STACHY

ZE ŽIVOTA ZUŠ STACHY …

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Obec Stachy se i v letošním roce zapojila do projektu ,, Česko zpívá koledy“. Jedná se o akci regionálního Deníku, během které se 

v určený čas společně zpívají stejné koledy na mnoha náměstích a návsích, kostelech i kaplích celé České republiky. V Jihočeském 

kraji se v letošním roce jednalo o 150 míst o zapojilo se více než 18 tisíc zpěváků. I ve Stachách se v podvečer 11. prosince v altánu 

pod základní školou sešlou více než šedesát zpěváků. Těší nás, že i mrazivém počasí se zpěváci dostavili v tak hojném počtu.
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VÁNOČNÍ KONCERT V ZUŠ STACHY

VÁNOČNÍ KONCERT V DOMOVĚ PRO SENIORY KŮSOV

VYSTOUPENÍ SKUPINY MIRIAM NA OÚ STACHY
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Z NAŠÍ ŠKOLKY
Čas plyne jako voda a  sot-

va se děti ve školce trochu 

porozhlédly, čekala nás řada 

zajímavých aktivit.

V místní sklářské huti měly 

možnost přihlížet, jak se fou-

ká sklenička či jak pod ruka-

ma zkušených mistrů vzniká 

z  rozžhaveného skla křehký 

ptáček. Společně s  první tří-

dou se pobavily a  zasmály 

u hravé pohádky „Dobrodruž-

ství lesního skřítka Kuka“ tá-

borského Divadla Dokola.

To už se však přiblížil čas 

dušiček a  především dětmi 

oblíbený Halloween, vyráběly 

si masky, duchy i svíčky a ma-

linko jsme se strašili kouzel-

nou baterkou.

V rámci projektu Zdraví dě-

tem jsme se zúčastnili progra-

mu „Zdravík a kamarádi z kou-

zelného lesa“, děti se mohly 

zábavnou formou dozvědět 

mnoho zajímavostí o  životě 

lesních zvířátek i o správné vý-

živě. Rovněž jsme se zapojili do 

projektu „Domestos pro školy“ 

a plníme společně s dětmi úko-

ly týkající se správného mytí 

rukou.

Svatý Martin nám přinesl 

první sníh, děti si nenecha-

ly ujít jedinou příležitost si 

v něm dosyta zařádit. S mra-

zivým počasím jsme se také 

začali starat o ptáčky na naší 

zahradě, pro které jsme insta-

lovali krmítka a  děti z  velké 

třídy si rozšířily své vědomos-

ti při výukovém programu 

NP Šumava „Ptačí cvrlikání“.

Před zimou jsme se scho-

vali rovněž do místní Obecní 

knihovny, kde nám paní kni-

hovnice přečetla veselou po-

hádku a pro děti byly připra-

veny komínky krásně ilustro-

vaných knížek o  zvířátkách, 

které si všechny se zájmem 

prohlédly.

Společně s  rodiči jsme při 

besídce odemkli adventní 

dobu, děti si pro tuto příle-

žitost nacvičily taneček a vá-

noční píseň a všichni dohro-

mady jsme si zazpívali koledy.

Záhy nás navštívil i Mikuláš 

se svými pomocníky, anděly 

a  čerty a  protože děti před-

nesly své básničky a  ani tro-

chu nezlobily, byly odměněny 

sladkými balíčky.Nyní již děti 

netrpělivě ujídají čokoládky ze 

svých adventních kalendářů, 

aby popohnaly čas a ukrátily si 

tak čekání na Ježíška a nám ne-

zbývá než si toto předvánoční 

těšení pořádně vychutnat.

Rádi bychom touto cestou 

poděkovali všem rodičům, 

že nás podporují a pomáhají 

nám, jmenovitě zvláště panu 

Kadrnoškovi za úpravu polic 

ve výtvarném skladu a  paní 

Podhorné za věcné dary.

Přejeme všem poklidný 

a  voňavý advent, dětem spl-

něná přání pod stromečkem 

a  mnoho štěstí, zdraví a  ra-

dosti do nového roku!

HALLOWEEN
31. října se koná svátek Ha-

lloween a  přesně tak tomu 

bylo i na naší škole. Žáci, tedy 

strašidla, se sešli v  hojném 

počtu. Již tradičně si deváťá-

ci nachystali řadu stanovišť, 

na kterých děti plnily zadané 

úkoly a  dostávaly sladké od-

měny. Největší úspěch skli-

dilo prolézání pavoučí sítí, 

závodní dráha s míčkem mezi 

koleny a  trefa nafouknutým 

kladivem do vylézajícího stra-

šidla. Jedinečné kostýmy dětí 

jste pak mohli zahlédnout na 

lampionovém průvodu, kte-

rým náš večer ovšem nekon-

čil. Ti odvážnější (a  musím 

dodat, že první stupeň se bojí 

méně než ten druhý) překona-

li strašidelnou stezku odvahy, 

která byla opravdu vyvedená 

– nechyběly rekvizity ani do-

provodná hudba. Doufám, že 

si tuto akci užili jak účastníci, 

tak organizátoři, protože za 

mě byla rozhodně povedená.

Zacharová Jana

DÍKY, ŽE MŮŽEM!
Události 17. listopadu si ten-

to rok připomínaly tisíce lidí. 

Atmosféra doléhala na každé-

ho ze všech stran, proto jsme 

se s kolegyní Janou Zacharo-

vou rozhodly uspořádat pro 

starší žáky projektový den, 

kde by zažili všední i nevšed-

ní události minulého režimu. 

A co všechno bylo možné vi-

dět během vyučování? Osmá 

a  devátá třída byla rozdělena 

na čtyři skupiny, z  kterých 

vzešel jeden vítěz s  nejvíce 

body. Nasbírali je tak, že si na-

příklad sami secvičili sparta-

kiádu, vystáli frontu na pome-

ranče, o které byla samozřej-

mě nouze, a tak se na všechny 

nedostalo. Dále se naučili něco 

nového o mezinárodním Dni 

studentstva, po škole hledali 

předměty z  dob socialismu, 

spojovali indicie a  vytvářeli 

plakáty s informacemi o pádu 

komunismu a vítězství svobo-

dy. Na závěr všichni předvedli 

své výkony a musím všechny 

velmi pochválit, protože pra-

covali s  nadšením, zápalem 

a chutí. 

M. Kačmárová

ZE ŽIVOTA ŠKOLY A ŠKOLKY
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V BLÁHOVĚ

Již pěknou tradicí se stává se-

tkání obyvatel Bláhova a jejich 

přátel u příležitosti rozsvícení 

vánočního stromu na počátku 

adventního času. Letos se tato 

milá událost konala v  sobotu 

30. listopadu 2019 u slavnostně 

vyzdobeného stromku v  Blá-

hově na prostranství u Frühau-

fů. V podvečer se zde sešlo více 

než třicet sousedů a přátel, ka-

ždý s sebou přinesl nějakou tu 

dobrotu a tak se připravené sto-

ly brzy zaplnily talíři a miska-

mi s nejrůznějším pohoštěním. 

V chladný podzimní čas přišel 

velmi vhod i horký čaj či sva-

řené víno, pánové i dámy však 

nepohrdli ani něčím ostřejším. 

Vkusně ozdobený strom byl 

za setmění rozsvícen a  ten-

to okamžik doplnili manželé 

Ernestovi zpěvem vánočních 

písní. Po něm si všichni mohli 

vyslechnout také několik slov 

o historii i současnosti adventu 

a jeho duchovním významu.

Sousedské popovídání, hud-

ba, zpěv a vyprávění u dobrého 

jídla a pití určitě všem zvedly 

náladu a pomohly alespoň na 

chvíli zapomenout na strasti 

běžného života. Akce se určitě 

povedla a všemi zúčastněnými 

byla vesměs pozitivně hodno-

cena. Je velmi pěkné, že i v tak 

malé osadě se udržují přátelské 

vztahy mezi lidmi a všichni si 

najdou čas na společné sváteč-

ní akce. Již nyní se plánují další 

na rok 2020.

Závěrem se sluší poděkovat 

všem, kdo toto setkání pomoh-

li organizovat: panu Sázkovi ze 

Skiareálu Zadov za zapůjčení 

stanů, manželům Ernestovým 

za hudební část a  pak souse-

dům Jiřímu Pešlovi, Zdeňkovi 

Frühaufovi, Miroslavu Reslovi, 

Ondrovi Krupařovi za ostatní 

přípravu. A  poděkování patří 

i všem ostatním zúčastněným 

za vytvoření příjemné a  milé 

atmosféry. Děkujeme!

za Horní Králováky I. Vokáč

Vážení spoluobčané,

u  příležitosti nadcházejícího 

závěru roku nám dovolte po-

přát Vám všem klidně prožitý 

zbylý čas Adventu, pohodou 

naplněné Vánoce a do nové-

ho roku 2020 jen to nejlepší, 

mnoho úspěchů v  rodinném 

i  pracovním životě a  hlavně 

pevné zdraví.

Za Horní Králováky, z. s.

Josef Sova
Ivan Vokáč

VÁNOČNÍ TRHY RUDERTING
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