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Vážení spoluobčané,

všichni jsme zajisté rádi, že se se náš život po komplikova-

ném období minulých měsíců postupně vrací do běžných ko-

lejí. I my se těšíme z toho, že vám můžeme poskytnout díky 

tomu širší spektrum informací o dění v naší obci. Služby, které 

byly nabízeny v uplynulém období ze strany obce některým 

občanům určitě nemohly nahradit veškerá omezení, kterými 

jsme byli v tomto období limitováni. Přesto nás těší, že snad 

i díky této omezené pomoci mohli mnozí z nás přečkat toto 

těžké období ve zdraví. 

Obec se snažila v posledních měsících zajistit v maximální 

míře veškerý běžný komunální provoz, včetně realizaci pláno-

vaných investičních akcí. Jedná se zejména o dokončení po-

sledních částí projektu ČOV a kanalizace, včetně související 

rekonstrukce komunikačního průtahu osadou Jaroškov a opra-

vou povrchů místních komunikací ostatních tras v Jaroškově 

a centrální části Stach, které byly dotčené zejména předcho-

zími výkopovými pracemi na kanalizaci a  vodovodu. Stejně 

tak zdárně probíhá postupné připojování všech zbývajících 

objektů na nový kanalizační a vodovodní řad, což je velmi dů-

ležité především pro správný chod technologie centrální ČOV. 

Opravy povrchů místních komunikací byly rovněž podnětem 

k vyvolání podmiňujících investic rekonstrukce některých tras 

podzemních sítí vodovodu a kanalizace. Děkujeme, že v dotče-

ných částech obce v průběhu oprav asfaltových povrchů brali 

občané dočasná dopravní omezení s veškerou trpělivostí a po-

chopením. 

Současně je možné konstatovat, že pokračuje rekonstrukce 

obecní budovy bývalého kina s tím, aby hlavní stavební část 

budovy s  provozní technologií vytápění a  vzduchotechniky 

mohla být dokončena podle předpokládaného harmonogramu 

výstavby do konce října 2020. 

Můžeme předpokládat, že s  uvolňováním protiepidemio-

logických opatření ze strany vlády se bude s největší pravdě-

podobností postupně také obnovovat obvyklý turistický ruch, 

obsazenost místních ubytovacích a stravovacích zařízení i cel-

ková návštěvnost v našem kraji. 

Vzhledem k nejasnému vývoji nebylo možné včas smluvně 

zajistit kulturní program pouťových slavností v  rozsahu, na 

jaký jsme byli v minulých letech zvyklí. S ohledem na dosavad-

ní zájem prodejců a provozovatelů pouťových atrakcí je však 

možné usuzovat, že slavnosti nebudou nijak významně zkrá-

cené a omezené. 

Rádi bychom popřáli dětem hezké i aktivní prázdniny a vám 

všem příjemné prožití léta, mnoho zdraví a potřebnou regene-

rací sil do další práce.
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SOBOTA 4. 7. A NEDĚLE 5. 7. 2020

POUŤOVÉ ATRAKCE 
NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ 

STÁNKY V PARKU 

NEDĚLE 5. 7. 2020

10.15 – MŠE SVATÁ

 

FOTBAL SOBOTA 4. 7. 2020

15:00 – hodin

MLÁDÍ STACHOVSKÉHO FOTBALU 
DO 30 LET 

versus

LEGENDY STACHOVSKÉHO FOTBALU 
NAD 40 LET 

Zveme všechny příznivce stachovského fotbalu 
na netradiční fotbalové utkání. TR
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Přichází začátek prázd-

nin a dovolených, na který 

se většinou všichni těšíme. 

Letos je to trochu zvláštní, 

protože děti si školy za po-

slední měsíce moc neužily 

a  také mnozí lidé vypadli 

z  normálního pracovního 

rytmu. Důvody jsou dobře 

známé, a  i když je už snad 

lépe, vyhráno ještě nemá-

me. K  začátku prázdnin 

patří již neodmyslitelně 

stašská pouť. Bývá to vel-

ká událost nejen pro míst-

ní obyvatele, ale přichá-

zí i  mnoho návštěvníků 

z okolí a prázdninoví hosté. 

Pouťové atrakce, stánky se 

vším možným /i  nemož-

ným/ a  různé doprovodné 

akce. Mnozí ale už ani ne-

vědí, proč se vlastně pouť 

slaví a  jaký je původní 

smysl. Jde o důvody původ-

ně duchovní. Jak již slovo 

„pouť“ napovídá, šlo o pu-

tování, cestování, směřo-

vání k  určitému cíli. Tím 

cílem byl většinou kostel, 

kde se slavil svátek jeho 

zasvěcení. Stašský farní 

kostel má zasvěcení svátku 

Navštívení Panny Marie, 

který se původně slavil 2. 

července /podle nového 

církevního kalendáře to je 

31.  května/. Bývá zvykem 

velké slavnosti přesouvat na 

nejbližší neděli, takže jsme 

si zvykli slavit pouť první 

červencovou neděli. Svátek 

Navštívení Panny Marie se 

v církvi slaví již od středo-

věku. V Čechách se poprvé 

slavil v  roce 1387 a velkou 

zásluhu na tom má pražský 

arcibiskup Jan z  Jenštej-

na. Svátek nám připomíná 

událost, kterou popisuje 

evangelista Lukáš. Marii 

bylo sděleno, že se má stát 

matkou Ježíše, Mesiáše, 

kterého židé tolik očeká-

SLAVÍME POUŤ
vali. Zároveň se dovídá, že 

také její příbuzná Alžběta 

očekává syna, i když již byla 

starší a myslelo se, že je ne-

plodná a děti mít nemůže. 

Lukáš o  tom píše: „V  těch 

dnech se Maria vydala na 

cestu a  spěchala jednoho 

města v  horách. Vešla do 

Zachariášova domu a  po-

zdravila Alžbětu.“ Pak se 

popisuje veliká radost ne-

jen ze vzájemného setkání, 

ale především veliká vděč-

nost a  děkování Bohu za 

vše, co pro ně udělal a čím 

je obdaroval. „Maria řekla: 

Velebí má duše Pána a můj 

duch jásá v  Bohu, mém 

spasiteli . Veliké věci mi 

učinil ten, který je mocný, 

jeho jméno je svaté a  jeho 

milosrdenství trvá od poko-

lení do pokolení k těm, kdo 

se ho bojí…“ Na pouť tedy 

jdeme i my, abychom Bohu 

děkovali, chválili i  prosili. 

Můžeme se zároveň rado-

vat se vzájemného setkání 

s  druhými lidmi. Dříve si 

to lidé více uvědomovali, 

a proto byly poutě ve veliké 

oblibě. Jestliže ale zapome-

neme na duchovní rozměr 

pouti, co nám zbude? Snad 

chvilkové povyražení, pře-

cpaný žaludek a druhý den 

možná bolení hlavy. Oprav-

dová pouť nás má potěšit, 

ale především povzbudit 

a  posílit, abychom v  tom 

našem pozemském puto-

vání vytrvali a  neztráceli 

naději. Letos si to zvlášť 

můžeme uvědomit, že je 

za co děkovat i prosit, a že 

ani setkání s druhými není 

tak úplná samozřejmost, 

jak jsme si vždycky mysleli. 

Přeji všem krásnou a  po-

žehnanou pouť. P. Jaromír 

Stehlík, farář.

P. Jaromír Stehlík, farář

ZVLÁDLI JSME TO! A SE VZTYČENOU HLAVOU
Na konci školního roku se pravidelně ohlížíme za tím, co 

nám přinesl, co jsme s našimi žáky dokázali a loučíme se s dal-

šími deváťáky. Ještě začátkem března se zdálo, že bude tento 

rok stejný jako ty předchozí. Nikdo z nás nečekal, že se vše ze 

dne na den změní.

11. března se pro žáky uzavřela základní i základní umělecká 

škola a o pár dní později se zavřely dveře i školy mateřské. O důvo-

du uzavření není asi třeba mnoho psát. Chtěla bych zde spíš infor-

movat o tom, jak jsme se s nouzovým stavem poprali my ze školy. 

Po uzavření škol jsme si dali hned první dny úkol kontakto-

vat všechny rodiče, domluvit s nimi způsob, jakým jim budeme 

předávat informace o tom, jak budeme žáky na dálku vzdělávat 

a jakou pomoc od nich budeme potřebovat. 

Všem žákům základní školy jsme zřídili účet v  aplikaci 

Teams. Tu jsme hned během prvního týdne začali pomalu po-

užívat. První dny jsme se s aplikací spíše učili, oťukávali jsme 

všechny její funkce a  připravovali se na domácí vzdělávání. 

Zároveň jsme na webových stránkách vytvořili odkazy, na kte-

rých byly k nalezení na každý týden informace o učivu z kaž-

dého předmětu. S rodiči jsme pravidelně komunikovali maily, 

přes telefon atd.

Již od druhého týdne po uzavření školy jsme začali s pra-

videlnými online hodinami. Většina žáků obzvlášť z druhého 

stupně neměla s  připojením na online vyučování problémy. 

U těch mladších probíhala komunikace více s jejich rodiči. 

V základní škole jsme během domácího vzdělávání pro žáky 

vytvořili přes 160 kvízů a formulářů, více než 450 výukových 

videí, pracovních návodů a prezentací, bylo zasláno téměř 500 

online interaktivních cvičení. Pro  žáky bylo zorganizováno 

více než 700 online skupinových lekcí napříč všemi předměty.

V základní umělecké škole se podařilo s žáky kontakt navá-

zat také bez větších problémů . Učitelé jim pravidelně zasílali 

potřebné materiály, nahrané doprovody, metodické návody 

a inspirace. Žáci jim zase na oplátku posílali své nahrávky. Po-

dařilo se uspořádat i malý třídní online koncert. 

A jak to zvládla mateřinka? Kolegyně posílaly rodičům nápa-

dy na činnosti, kterými si mohli s dětmi krátit dny. Předškolá-

kům byly předávány menší úkoly, aby se i z domova připravo-

vali na blížící se školní povinnosti. I zde probíhala spolupráce 

mezi školou a rodiči perfektně.

Se znovuotevřením škol se někteří žáci vrátili v omezeném 

režimu do školních lavic. Ve školách to opět ožilo, začaly se ozý-

vat pro ni typické zvuky a zmizelo to podivné ticho a prázdno. 

Žáci, kteří zůstali doma, pokračovali v již zaběhnutém režimu 

domácího vyučování. 

Myslím, že v naší škole jsme situaci zvládli skvěle a žákům 

jsme předali maximum toho, co se dalo z domova zvládnout. 

I  učitelé se naučili spoustu nových věcí, které jistě využijí 

i v budoucnosti. 

Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem svým pedago-

gickým i nepedagogickým kolegům za jejich pracovní nasazení 

a odvedenou práci. Letošní rok byl výrazně náročnější než kte-

rýkoli předchozí. Zároveň musím přidat poděkování i rodičům 

našich žáků, protože bez jejich intenzivní spolupráce bychom 

to tak hladce jistě nezvládli. 

Do letních dnů Vám všem přeji hlavně pevné zdraví a dob-

rou náladu. 

Monika Kotherová, ředitelka školy
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Z HI STORIE  . . .
O VÝZNAMNÝCH STAŠSKÝCH RO-
DÁCÍCH A NÁVŠTĚVNÍCÍCH
Rudolf Kůs – učitel a národopisec – 
pokračování ze Stašska č. 1 – jaro 2020
Vážení čtenáři, v minulém čísle Stašska jsem vás 
seznámila s životním příběhem kůsovského rodáka, 
pana Rudolfa Kůse. Dnes se chci zmínit o jeho zá-
sluze na zaznamenání a tím i uchování místního li-
dového nářečí našich předků, díky kterým si můžeme 
vytvořit představu, jak zde v době 19. a první polo-
viny 20. století komunikovali. Mnohý člověk mávne 
rukou, co nám po tom, ale mějme na paměti myšlen-
ku moudrých: kdo nezná svoji minulost, nemůže po-
chopit současnost. 

Pan Kůs sestavil poměrně rozsáhlý seznam slov, 
která se ve zmíněné době používala. Já zde uvedu na 
ukázku pouze menší část. Předpokládám, že starším 
čtenářům budou některé výrazy známy, možná je 
používají dodnes:

ajci ať si
bedle vedle
babka buchta
burnus krátký zimník
borky cihly rašeliny
bolest v háku bolest v kříži
břasa vřes
calta houska
cákl hodinové kyvadlo
droužka družička
dozůpravdy doopravdy
do nazimy do zimy
esli jestli
filec šátek do uzlu
flák velký kus
houlata nezralé ovoce
holt tedy

hejčka plátěná kolébka visící od 
stropu

heřmelich kyselé mléko,
hrcálka polévka z kyselého mléka
choudnout chřadnout
chčasně časně
inčko nyní
Jouza Josef

justament vzdor
jejejnaná údiv
kaftan sukně z domácího plátna
kamejček kamínek

kanduš nabíraná sukně se živůtkem 
bez rukávů

klempíruje postonává
krapet trochu
linyár pravítko
maní ne maní křížem krážem
na hřad na bidlo v kurníku
outarej úterý
pročiž proč
půt kolena pod kolena
ponebí půda
pajtlovati lomcovati
pošmákl si pochutnal si
pocaď potud
rumlejšit poprchávat
řítice řídké síto
střachejle rampouchy
suden koš na brambory
škrunda šetrný člověk
štrachanda večerní dostaveníčko
spražňovat vykládat seno z vozu
šifoner skříň
škudlit příliš spořit
trejl ohnice (plevel)
tlepanka placka
voucidle – půcidle odtud – potud
vymňoukl to špatně provedl
všímačnej pozorný
voprubovat vyzkoušet
zvostává zůstává
zblajznout s chutí sníst
žížeň žízeň

UKÁZKA PROMLUVY STARÝCH LIDÍ NA STACHOVSKU:
Vondyno šla tetice Chalpojc s Márinou Fany Kadlojc na 
prejzálky. Vzaly na ně suden a hrnce. Vyšly chčasně ráno. 
Šly přejs Šmídojc šlok a vociď se daly k Churánovu. Mu-
šely ít přejs borkoviště a zapadaly do behna půt kotníky. 
Brzy přišly do břasy a na kopečkách se všude červenalo 
prejzalkama. Vod Likiperku se stočily k Ušniperku 
a votamtuď už se nehnůly. Vo polednách si vzaly z fi lce 
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každá babku, zapily kafem 
a daly se zasejc do trhání. 
Zahřmílo a dyž míly 
natrháno, šly démů. Začelo 
pokrapávat. Ženský si daly 
kanduš přes hlavu. Přišly 
eště sčastně k šístej démů. 
Za chvíli pršílo, jen lílo. 
U nás je neký život. Hned 
v neděli podvíčer začne 
hrát muzika a pacholí-
ci s dívčaty v kole krouží, 
až jim kanduše vodlítají. 
A i staří utrácejí, jako by 
peníze z nebe pršíly. Dobře 

se každý najíd a pije holbu 
za holbou. Kdo by chtíl jít 
démů? Šak zejtra chčasně 
ráno půjde zasejc do práce 
na šindýl a k pití bude jen 
hrcálka. 

Mluva k dobytku:
Hospodyně láká k sobě 
telátka: Pošem, pošem. 
Na zastavení pobídne oráč: 
Ouha, stojíš! 

Na ovce křičel ovčák: 
Hůle, hůle!

LYŽAŘI V MICHALOVĚ
Brzy po založení pobočky 

Národní jednoty pošumavské 

(NJP) v  Michalově v  r. 1935 

inicioval p. Rudolf Voldřich 

(Rudlvajn, 1900 – 1992, Mi-

chalov 304) vytvoření samo-

statného lyžařského odboru 

NJP. Ustavující schůze se ko-

nala 20. listopadu 1935 v hos-

tinci u  Kortusů a  účastnilo 

se jí 25 lyžařských příznivců. 

Svolavatelem byl Josef Kluiber 

(z Vyšehradu, později od Sed-

láků ze Stachů). Na schůzi byl 

zvolen přípravný výbor. Před-

sedou se stal František Štrobl 

(od Ševců), jednatelem Josef 

Kluiber a pokladníkem Karel 

Kluiber (oba z Vyšehradu).

Spolek se zpočátku zabýval 

organizováním lyžařských 

tréninků, což byly relativně 

dlouhé výlety. Jeden z  těchto 

„tréninků“ se uskutečnil 24. 

1. 1937. V zápisu se uvádí: 40 

cm výborného sněhu, teplo-

ta -18°C, start 8:30. Trasa vedla 

z Michalova přes Kůsov, Nový 

Dvůr, Pláně, Kvildu, Bučinu, 

po hranici k pramenům Vlta-

vy a zpět přes Kvildu a Zadov, 

což jest 51 km. Asi si to těž-

ko dnes dovedeme představit 

s  tehdejším vybavením a  bez 

strojové úpravy stopy. Zúčast-

nilo se 8 lyžařů, vedoucím byl 

František Kortus a mezi účast-

níky byl mj. Václav Kojzar. 

V  této sezóně se michalovští 

závodníci zúčastnili župní-

ho závodu na Kubově Huti ve 

sjezdu z Boubína a Václav Koj-

zar obsadil 3. místo.

Odbor pořádal pro své čle-

ny závody v běhu a ve sjezdu 

a  podílel se na organizaci 

mnoha závodů, které se teh-

dy v Michalově konaly. Úzce 

spolupracoval s  divadelním 

souborem „Svornost“, jenž 

zde v této době rovněž vyvíjel 

činnost. Podílel se i na spole-

čenském životě v  Michalově 

pořádáním plesů a  dokonce 

i divadelních her.

První řádná valná hromada 

odboru se konala 4. 1. 1938 

v hostinci u Kortusů. Na pro-

gramu bylo mj. přijetí nových 

členů (např. František Krause 

ze Stach) a  volba funkcioná-

řů. Předsedou se stal Arnold 

Felbinger, místopředsedou 

František Štrobl, jednatelem 

Josef Kluiber a  pokladníkem 

Václav Kojzar. 

K  dalším významným 

událostem v  lyžařském od-

boru dochází po záboru Su-

det a vyhlášení Protektorátu. 

V  dubnu 1939 byla rozhod-

nutím protektorátních úřadů 

zrušena Národní jednota po-

šumavská a  lyžařský spolek 

byl přejmenován na Odbor 

svazu lyžařů při Národní Ma-

tici Michalov – Stachy.

V říjnu 1939 přijíždí do Mi-

chalova komise Svazu lyža-

řů republiky Československé 

v  Praze, která řeší výstavbu 

můstku. Jednání inicioval p. 

Rudolf Voldřich. Komisi vedl 

místopředseda Svazu arch. 

Karel Jarolímek, který poté 

udělal projekt na lyžařský 

můstek. Ten byl v následujícím 

roce postaven. Na skokanské 

závody do Michalova jezdili 

tehdy závodníci z celých Čech.

Další valná hromada se 

konala 14. ledna 1940 v hos-

tinci u  Felbingerů. Novým 

předsedou byl zvolen Rudolf 

Voldřich. Mezi funkcionáři 

se kromě již dříve uváděných 

objevují nová jména (Rudolf 

Felbinger, Jaroslav Hercik, 

František Krause, Jindřich 

Pěnek a další). Na schůzi byla 

mj. podrobně probírána pří-

prava masopustního plesu. 

V listopadu téhož roku infor-

muje Rudolf Voldřich členy 

o  příjezdu trenéra skoku p. 

Koženého z  Prahy, který má 

dojíždět 2x týdně do Micha-

lova na kurzy. 

V  lednu 1941 má Odbor 

schválenu částku 20  000 Kč 

od svazu lyžařů na zřízení 

bufetu u  můstku. Přítomný 

Dr. prof. M. Voldřich, ředitel 

reálky, byl jmenován čestným 

členem lyžařského spolku. 

Zasloužil se mj. o  prodlou-

žení silnice na Zadově od 

Puchru k  Lencovům. Za to 

bylo odhlasováno učinit zá-

vod na 18 km jako „Závod 

Dr. prof. M. Voldřicha“. (Ce-

lým jménem Tomáš Miloslav 

Voldřich, PhDr. se narodil v r. 

1878 v Michalově u Barčáků.) 

Naši závodníci Rudolf Žižka 

a  František Janoud obsadili 

v  této sezóně v závodě štafet 

ve Volyni druhé místo za SKI 

klubem České Budějovice.

Další valná hromada se 

uskutečnila 2. února 1941 

u Kortusů. Sešlo se 25 členů. 

Lyžařský klub měl tehdy 45 

členů a 14 dorostenců. Před-

sedou byl opět zvolen Rudolf 

Voldřich a  obměna ve funk-

cích nebyla veliká. Byl schvá-

len návrh, aby každý člen od-

boru pokud možno pracoval 

jeden nebo dva dni na stavbě 

bufetu u můstku.

Dne 23. února 1941 se usku-

tečnil 1. veřejný závod v běhu 

na lyžích na 18 km o putovní 

pohár Dr. prof. M. Voldřicha, 

ředitele v. v. a o  cenu rychty 

Král Hvozdu Stachů. Start 

i  cíl závodu byl u  hostince 

U  Felbingerů. Závodů se zú-

častnili členové KČT z Písku, 

SK Volyně a  SK Strakonice. 

Členem čestného předsednic-

tva závodu byl mj. i spisovatel 

Karel Weis. V závodě zvítězil 

náš člen Rudolf Žižka z Jaro-

škova, závod žen na 8 km vy-

hrála St. Kortusová z Micha-

lova, v závodě dorostenců na 

8 km byl první rovněž domácí 

závodník Karel Kůs. Ceny ví-

tězům předával vládní komi-

sař Adolf Kůs a  poděkování 

pořadatelům a  závodníkům 

přednesl předseda Rudolf 

Voldřich. Původně se měl ten-

to závod konat již 23. března 

1940 o  velikonocích. Zřejmě 

pro špatné sněhové podmín-

ky k němu však nedošlo. (Pla-

kát z r. 1940 otiskl Emil Kintzl 

v knize O počátcích lyžování 

na Šumavě.)

V březnu 1941 se v Micha-

lově konal přebor Jihočeské 

župy ve skoku a v závodě šta-

fetovém. Pořadatelem přeboru 

byla Jihočeská župa s  fi rmou 

Brouk a Babka z Českých Bu-

dějovic. Ve skoku zvítězil do-

mácí závodník Jindřich Pěnek 

se skoky dlouhými 28, 26 a 25 

m. Koncem roku se řešila stav-

ba bufetu u můstku, na kterou 

došlo slíbených 20 000 Kč.

Ve dnech 10. – 11. ledna 

1942 se v  Michalově usku-

Na koně: 
Prr. 
Směr vpravo určuje sed-
lák škubáním opratě a slo-
vy: 
Hot, hot!
Vlevo volným tažením 
a voláním:
Těhý, těhý! (Čehý!)

Hospodyně volá na husy: 
Hujsa, hujsa, hůdě!
Na kachny: 
Kač, kač!

Na kočku: 
Čic! 

Na slepice: 
Všš, všš, půta, půta, pi, pi, 
pi! 

Na vepře: 
Čurý, čurý! 

Na svini: 
Čura!

Pro časopis Stašsko podle 

záznamů Rudolfa Kůse při-

pravila Marie Puschmanová.
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tečnil přebor Jihočeské župy 

v běhu na 18 km a ve sjezdu. 

Bylo zajišťováno ubytování 

pro asi 160 závodníků. Na 

22. února 1942 byl napláno-

ván 2. ročník závodu v běhu 

o putovní pohár Dr. prof. M. 

Voldřicha. Výsledky nejsou 

známy.

Čtvrtá a  poslední valná 

hromada se konala 18. ledna 

1942 v  hostinci paní Felbin-

gerové. Pokladní zpráva byla 

prohlášena za bezvadnou, 

v  majetku byly 3 páry lyží 

s vázáním kandahár, 1 skoč-

ky komplet a  lyžařský vosk. 

Členská základna měla 55 čle-

nů a 18 dorostenců. (Seznam 

je k dispozici.) Mezi členy se 

objevují ve větší míře též lyža-

ři ze Stach, Říhova a Kůsova. 

Staronovým předsedou se stal 

Rudolf Voldřich. Na schůzi 

byla mj. schválena půjčka 2 

000 Kč na postavení hasičské 

zbrojnice.

Poslední známý zápis je ze 

4. března 1942. Bylo projed-

náno půjčování lyží a vázání, 

v  majetku je 5 párů lyží po 

250 Kč. Z podpory minister-

stva obchodu ve výši 20 000 

Kč byl zakoupen materiál na 

stavbu bufetu u můstku (dříví 

- Vastl Zadov 5000 Kč, dříví - 

Bauer Zadov 5000 Kč, lomový 

kámen - Žižka 3000 Kč; zbý-

vajících 7000 Kč uloženo v zá-

ložně v Kašp. Horách). 

V  tomto roce byl lyžařský 

klub v Michalově německými 

úřady zlikvidován, musel být 

předán veškerý majetek, kni-

hy jednacích protokolů atd. 

O činnosti po válce je málo 

informací. Na žádost ústředí 

lyžařského klubu z Prahy byl 

utvořen nový klub, nejedna-

lo se však již pouze o micha-

lovský spolek. Při ustavující 

valné hromadě tohoto klubu 

31. ledna 1947 ve Staších bylo 

zvoleno do příští řádné valné 

hromady nové vedení. Před-

sedou se stal znovu Rudolf 

Voldřich, další funkcionáři 

již byli z  celé obce (Stachy, 

Zadov, …). V  roce 1948 pak 

dochází k povinnému slouče-

ní tělovýchovných spolků pod 

hlavičkou Sokola.

Ačkoli lyžařský spolek 

v Michalově neměl dlouhého 

trvání, zapsal se tehdy pořá-

dáním lyžařských závodů, vý-

stavbou skokanského můstku 

a  výsledky svých závodníků 

významně do historie spor-

tovního i společenského živo-

ta v obci i v jižních Čechách. 

Dle opisů jednacích proto-

kolů pořízených p. Rudolfem 

Voldřichem zpracoval Milo-

slav Voldřich.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY A ŠKOLKY

ZPÁTKY VE ŠKOLCE

Po koronavirové odml-

ce jsme se, byť v  omezeném 

počtu jedné třídy a za zvýše-

ných hygienických podmínek, 

opět sešli ve školce. Děti se 

těší z přítomnosti kamarádů 

a  hrají si ze všech sil. Také 

se učí novým dovednostem 

a zkoumají svět ze všech úhlů. 

Nejvíce času se snažíme trá-

vit venku, různými soutěžemi 

a  zábavnými hrami jsme na 

zahradě školky oslavili také 

Den dětí. Pro předškoláčky 

zůstává nadále v  běhu i  do-

mácí vyučování, chválíme 

touto cestou všechny děti 

i  jejich rodiče, jak svědomitě 

zadané úkoly plní a děkujeme 

jim za trpělivost a píli.

Do první třídy nám letos 

odchází 13 předškoláčků, 

přejeme jim šťastné vyplutí 

do života, ať jsou spokojení 

a  úspěšní nejen ve škole, ale 

v  životě vůbec a  neztrácejí 

nikdy své dětské sny a touhy.

V  nastávajícím školním 

roce naopak přivítáme 13 

(možná až 15) nováčků, na 

které se již moc těšíme a sna-

žíme se připravit třídy i pro-

gram tak, aby se jim u nás lí-

bilo a cítili se tu šťastně, bez-

pečně a  spokojeně a  chodili 

do školky rádi.

Vzhledem k  nastalé situa-

ci jsme bohužel přišli o řadu 

akcí, výletů a  jiných aktivit, 

nicméně vše se pokusíme 

dohnat v  příštím roce. Uza-

vřeného provozu jsme vy-

užili k  drobným opravám 

i  úpravám tříd, přetřídění 

knihovny, přepracování tříd-

ních vzdělávacích programů, 

sepsání školkové kroniky a ji-

ným činnostem. Oč se letos 

ale připravit nenecháme, je 

rozloučení s předškoláky, kte-

ré plánujeme na předposlední 

červnový týden, přesné da-

tum ještě upřesníme.

Během letních prázdnin 

(na základě vyhodnocení 

dotazníku pro rodiče) ote-

víráme jednu třídu ve dnech 

1.–10. 7. a 17.–31. 8. 2020 ve 

zkráceném provozu od 6:30 

do 16:00 h.

Všem malým i velkým pře-

jeme prosluněné léto plné 

radostných okamžiků a krás-

ných zážitků a v září se těšíme 

v plném počtu na viděnou !

UČÍME DĚTI MILOVAT 
KNIHY!

Přiznejme si, kdo se často vy-

mlouvá, že nemá na čtení čas? 

Asi každý z nás to někdy zažil, 

nicméně doba koronaviru nám 

nabídla nespočet příležitostí, 

jak s pozměněným režimem na 

chvíli otevřít knihu. Březno-

vé podvečery doslova vybízely 

Natálie Urbanová, Prokop Janečka, Th ea Pokutová, Štěpán Růžička, Vanesa Chludilová, 
Phan Vu Quoc – Honzík, Štěpán Kortus, Adél Předotová, Tereza Kyznarová, 

Anna Ondrejčová, Barbora Heřmanová, Vlastimil Kadrnoška, František Valič.
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k usednutí pod plášť příběhů, 

zaposlouchání se do šustění 

stránek a  nechat se odnášet 

přes řádky do jiného světa. 

A kde na to všechno sbírá-

me inspiraci? Jak je možné, že 

čtenářské kluby si u nás získá-

vají oblibu a žáci je často re-

fl ektují jako příjemně stráve-

ný čas, pohodová atmosféra, 

možnost být kreativní během 

aktivit a  dostatek inspirace? 

Na naší škole se pravidelně 

věnujeme rozvoji čtenář-

ské gramotnosti, snažíme se 

v  dětech probouzet lásku ke 

knihám a  nejrůznějšími ak-

tivitami podporujeme jejich 

čtenářské dovednosti. Což 

souvisí i s tím, že tento školní 

rok uzavíráme předposlední 

rok projektu síťování základ-

ních škol. Společně s kolegyní 

Martinou Klímovou jsme ve-

doucí čtenářské gramotnosti 

pro Jihočeský kraj a  každý 

měsíc s námi pravidelně spo-

lupracují další učitelky ze zá-

kladních škol, kde mimo lek-

torování i sdílíme zkušenosti. 

Během posledního roku 

projektu nás čekají ještě za-

Zleva: Nela Střelečková –housle, Zuzana Slancová – klavír, Lucie Rychtářová – housle (absolventka II. cyklu), 
Anna Váchová – akordeon, Anna Švarcová – klávesy

hraniční stáže na školách, 

letní škola, školení vedoucí 

center a  v  neposlední řadě 

i  lektorování učitelů. Nadále 

se hodláme vzdělávat a  zku-

šenosti poté předávat dál. 

Některé žáky mrzelo, že 

kluby nemohly probíhat v za-

jetém školním režimu, pro-

tože někteří tam rádi chodili 

díky té atmosféře, která tam 

vládla. Mohli si sednout a v ti-

chosti se začíst. Distanční 

výuka nám ale nabídla nové 

možnosti a  tímto bych ráda 

druhostupňové pochválila 

za jejich ochotu a spolupráci. 

Inspirovali jsme se projektem 

veřejného čtení a každý z nás 

nahrál videoukázku, kde 

předčítal z knihy a pro ostatní 

vytvořil otázky a úkoly. Bylo 

to něco nového a každý si při-

šel na své.

Věřím, že se v příštím škol-

ním roce setkáme již ve škole, 

a i během čtení knih zažijeme 

zábavu nebo se za knihami 

vypravíme někam na výlet.

Michaela Kačmárová

Učitelka ZŠ

OSLAVA DNE DĚTÍ
Na stachovské škole jsme 

slavili Den dětí sice až 4. červ-

na, ale o to radostněji. 

Děti ráno po skupinkách 

vyrazily plnit nejrůznější 

úkoly. Trasu dopředu nezna-

ly, na každém stanovišti se 

po splnění záludných úkolů 

dozvěděly, kam vyrazit dál. 

Cesta je dovedla oklikou přes 

les až na fotbalové hřiště. 

Tam na ně kromě odměny za 

splněné úkoly čekala spousta 

zajímavých pohybových sou-

těží. Svůj den si děti opravdu 

užily. 
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Adriana Benešová

Petra Hrubá

Velmi hezký koncert, na kterém vystoupili P. Vavřinec Skýpala a Eliška Švarcová, proběhl v kostele Panny Marie Bolestné 
ve Stachách.

Nikola Ratajová

Václav Andrle Vojtěch Andrle
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Z ÚBI SL AVI

NA ŠUMAVU ZE ZÁPADNÍ EVROPY DORAZILA SABINA
V  pondělí dne 10. února 

2020 od půlnoci žačal řádit 

orkán Sabina v České republi-

ce a poničil ve státních lesích 

kolem 1000 krychlových me-

trů dřeva, což znamená i stej-

ný počet stromů. V lesích ko-

lem Úbislavi lámal a vyvracel 

stromy zvláště v  prořídlém 

lese Na hrbech na úbočích 

Javorníka, Královské ho ka-

mene a  Suchého vrchu, kde 

les ,,prosvítá“ kvůli suchu 

a kůrovci.

Několik hodin bez elektřiny 

ve Stachách i  osadách ener-

getici poměrně brzy zvládli 

a  domácnostem nevznikly 

větší problémy.

Vichřice ale zaútočila na 

více než stoletou lipovou alej 

na západním okraji osady. 

Alej i  další okrasné stromy 

byly vysazeny při celoobecní 

akci v roce 1908. 

Celkem bylo vysázeno 12 

lip, 7 jilmů a dalších 180 stro-

mů. Výsadbu podle zápisů 

v kronice organizoval správ-

ce školy Josef Kochan, který 

působil v obci od roku 1882. 

Bylo to tedy za Rakousko – 

Uherska, kdy děti ve škole 

krom jiného poznaly a zpíva-

ly píseň od skladatele Josefa 

Haydna, rakouskou státní 

hymnu ,, Zachovej nám Hos-

podine, císaře a naši zem“, /

poprvé zazněla ve Vídni dne 

24. 4. 1854/.

Dne 10. února t.r. pátá lípa 

počítáno od školní budovy/,s-

todvanáctiletá po prudkém 

závanu vichru byla i s kořeny 

vyvrácena.

Při těchto příležitostech si 

lidé připomínají i  jiná líče-

ní, kdy příroda vystupuje ve 

své kráse a krutosti. Barvitě 

a neotřele vylíčil vichřici Ka-

rel Klostermann ve svých ro-

mánech ,, V ráji šumavském“ 

a  ,,Ze světa lesních samot“, 

oné vichřici, která se přehna-

la přes Šumavu z  25. na 26. 

října 1870.//…..směrem od 

Roklanu objevil se mrak nad 

samou zemí, hale v  příšer-

ný háv svůj vrcholy stromů, 

a pojednou třesk a praskotm 

hukot, pískot i  vytí, jako by 

vesmír v  základech se bo-

řil……..vpravo, vlevo kácely 

se k zemi vyvrácené stromy, 

s děsným prakotem padajíce 

….//

Dalším ničivým živlem na 

našem katastru bylo krupobi-

tí v roce 1929, kdy byl zničen 

Obecní les – ten byl opět vy-

sázen v roce 1933.

Katastrofické léto zažili 

úbislavští v  roce 1953. Niči-

vé krupobití zničilo téměř 

všechny střechy domů a  ob-

čanům byla poskytnuta vlád-

ní pomoc.

Dvěma vichřicemi byl 

značně poškozen památný 

buk a  to 15. července 1993 

i  bleskem odlomena jedna 

třetina stromu a 21. července 

2002 druhá třetina stromu,/

ošetření zajistili ochránci 

přírody/.

V současném období míst-

ní majitelé lesů ve větší míře 

kácejí les a vytvářejí na svých 

pozemcích i na obecních pro-

stranství neobvykle dlouhé 

hranice klád a polen. Podni-

kavci kupují lesy, nezákonně 

je kácejí a dříví prodávají do 

ciziny.

Dne 1. května 2001 vznikl 

,,Národní park Šumava“. V tom 

čase už pokračovalo vápnění 

lesů v Krušnohoří a piloti he-

likoptér, s  nimiž jsme sdíleli 

ubytování v hotelu v Kovářské 

nás informovali o záchranných 

akcích při obnovování lesa. 

Kdo by tehdy pomyslil, že naše 

Šumava = zelené plíce Střední 

Evropy – bude mít podobné 

problémy. Někteří doufají, že 

se poškozené lesy samovolně 

obnoví, někde ano, jinde ne. 

Staleté stromy na Boubíně, 

u Vydry ještě drží ale většinu 

těch, které stínily prameny Vl-

tavy naše generace v původní 

kráse neuvidí.

Monolog ze hry ,,Zuzana 
Vojířová“ ND:
………..strašné, krásné jsou ty 

naše hvozdy-

jsou chrámem boží velikosti, 

učí nás pokoře

a vědomí vlastní nicoty – kam 

dohlédneš

do daleka v modravých šlojí-

řích němé moře

lesů, mrtvé holiny slatin 

a pláně odumírající kleče…..

/ Jan Bor/

JK
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JUNIOR TEAM4TEEN V DOBĚ PANDEMICKÉ
Doba pandemická bohužel zasáhla i naši činnost a byli jsme 

nuceni se tak trochu stáhnout do „ilegality“. Velikou výhodou 

bylo, že máme vlastní webové stránky a skupinu na Facebooku, 

kterou stačilo upravit pro online kroužek – takto jsme každý 

u svého PC přečkali do doby, kdy už jsme mohli vystrčit nos 

z domova a vydat se v malé skupince k oblíbeným revírům. 

První výprava kroužku vedla 18. 5. 2020 k řece Volyňce a bylo 

krásné vidět náruživost, s jakou se děti ponořily do jejích vod, 

které vydaly spoustu nádherných ryb. Bohužel hned druhý 

kroužek nás místo výpravy ven zahnalo špatné počasí opět 

domů k PC a vazačským svěráčkům, ale tím spíše jsme to vyu-

žili pro přípravu k lovu na  Otavě 6.

Výprava na Otavu 6 byla zorganizována z několika důvodů. 

Na prvním místě bylo, aby děti vyrazily od počítačů do nád-

herné přírody a po čase opět ochutnaly, jak vypadá lov velkých 

ryb, což tento revír splňuje bezezbytku. Abychom děti dlouho 

uvězněné doma u PC ještě více namotivovali k návratu od re-

ality virtuální do reality skutečné přírody, připravili jsme ještě 

minizávod pod názvem Otavský tygr. Tygr je slangový výraz 

pro křížence pstruha potočního se sivenem americkým a na 

tomto revíru je možno ho chytit. 

Revír jsme obtěžkali „dvojitou směnou“, kdy od rána do odpo-

lední druhé probíhal závod Otavský tygr a po vyhlášení výsled-

ků do večera pak běžný rybolov. V rámci závodu bylo důležité 

hlavně ulovit onoho otavského tygra, až pak se počítaly ostatní 

nalovené ryby. Kluci to ráno podcenili a první hodinu je ryby 

připravovaly o jejich drahocenné mušky. Pak se to naštěstí otoči-

lo a začaly se fotit první úlovky nádherných ryb. Otavského tygra 

jsme ukončili kolem druhé odpolední a výsledek byl vyhlášen 

kolem půl třetí: 1. místo Libor Kukla (tygr 53 cm + 7 ryb), 2. 
místo Jan Horejš (tygr 50 cm + 9 ryb) a 3. místo Jan Krejsa (tygr 

40 cm – zde je nejvíce patrné, jak důležité bylo chytit právě tygra, 

neboť to v závodu byla Honzova jediná ryba a až za ním skončili 

borci, kteří sice měli více než 7 ryb, ale žádného tygra). Ještě byla 

vyhlášená speciální soutěž, komu se podaří ulovit velkou pětku 

tohoto revíru (tzn. pstruha potočního, pstruha duhového, sivena 

amerického, tygra a lipana podhorního). To se nepovedlo niko-

mu, ale nejblíže tomu byli Libor Kukla (chyběl lipan) a Zdeněk 

Dvořák (chyběl tygr). Po závodu byl vyhlášen volný pohyb po ce-

lém revíru a kluci toho využili k nachytání spousty nádherných 

velikých ryb. Den na Otavě jsme si náramně užili a ukončili jsme 

ho v půl desáté večer, kdy už i ryby šly do hajánek.

Náš ohromný dík patří Klatovskému rybářství a.s. za prona-

jmutí tohoto nádherného revíru, Jihočeskému kraji za fi nanční 

podporu, fi rmám TOMMI-FLY a Sybai za věnování krásných 

cen do závodu Otavský tygr a fi rmě HANÁK COMPETITION 

za propůjčení úžasných muškařských prutů, díky kterým kluci 

zvládali ryby zdolat. DĚKUJEME.

Výše zmíněné akce jsou již minulostí, ale u Junior team4teen se 

stále něco děje, a tak už všichni netrpělivě vyhlížíme 10. srpen, kdy 

proběhne naše tradiční prázdninové soustředění – opět v Horní 

Vltavici. Po pandemických opatřeních se pomalu probírají k životu 

také tradiční závody a začínají nám chodit různé propozice. Letos 

nejsou závody bodované do žádných žebříčků a půjde více méně 

o společenské akce, kterých se pokusíme dle možností zúčastnit. 

Již jsme potvrdili účast na dvou mezinárodních závodech, a to 

Svratecký lipan (Svratka, Tišnov) a Memoriál Th eodora Kouby 

(Vltava, Vyšší Brod). Po domluvě jsme se rozhodli jako klub vzít 

pod svá organizační křídla podzimní kolo krajské divize a udělá-

me ho jako otevřený závod, kterého se bude moci zúčastnit každý, 

kdo bude mít zájem a dá dohromady čtyřčlenné družstvo. Ještě 

máme v plánu dvě víkendová soustředění na Otavě v Novém Měs-

tečku a Soumarském mostě. Je toho v plánu opravdu hodně a urči-

tě se o své zážitky opět podělíme také na Vašich stránkách. Všem 

přejeme klidné prožití prázdnin. 

Za Junior team4teen Bc. Stanislav Bláha
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