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Vážení spoluobčané, 

v dalším vydání Stašska se s Vámi chci podělit o některé nové 

informace z dění v naší obci. V letošním roce byly realizova-

né některé akce, které byly plánované jak ze strany obce, tak 

i fi nancované Jihočeským krajem. Z krajských akcí se jedná 

zejména o rekonstrukci mostu ev. č.16-145, která v souběhu 

s platnými hygienickými opatřeními poměrně výrazně zasáhla 

do života jak místních obyvatel, tak i turistů, kteří naší oblast 

navštívili. 

V  průběhu léta byly zahájeny stavební práce na sběrném 

místě pod fotbalovým hřištěm. Spolu s vybavením kontejnery 

na tříděný odpad by mělo sběrné místo vykrýt potřeby odpa-

dového hospodářství obce s předpokladem nižšího počtu svo-

zů mimo vlastní odvoz komunálního odpadu. Samozřejmě ani 

nové sběrné místo nemůže zajistit plnou odpovědnost občanů 

za správnou likvidaci a třídění odpadu. 

Dále se podařilo během letních prázdnin v mateřské škole 

modernizovat výdejnu jídel, kdy realizace se stavebními pracemi 

a rozvody instalací byla zajištěna ze strany obce a fi nancování 

technologického vybavení výdejny bylo významně podpořeno 

Nadací ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů. Samo-

zřejmě ze strany obce i vedení školy patří zástupcům Nadace 

ČEZ upřímné poděkování za poskytnutý fi nanční příspěvek. 

Rovněž proběhla realizace akce z programu „Podpora infra-

struktury obcí v NP Šumava v obci Stachy“, týkající se opravy 

chodníků podél silničního průtahu obcí, opravy cest z Jáchy-

mova do Krousova a opravy povrchu komunikace v Říhově. 

Současně byly v rámci rozpočtu obce opraveny některé úseky 

místních a účelových komunikací v  rámci průběžné údržby 

i oprav po předchozích přívalových srážkách na začátku léta.

S ohledem na funkční provoz nové ČOV a nadměrný přítok 

balastních vod do kanalizačního přivaděče byly provedeny práce 

na výměně původního kanalizačního potrubí s realizací oddílné 

kanalizace a výměny starého vodovodního potrubí v úseku pod 

zástavbou Stachy – sever, v trase k Jáchymovskému potoku. 

Pro posílení zdroje pitné vody v  osadě Úbislav proběhlo 

zadání a  vypracování podkladů pro hydrogeologický vrt na 

pozemku parc.č.309 a následně realizace hydrogeologických 

prací se zprávou hydrogeologického posouzení potvrdily před-

pokládané výsledky s možností připojení nového zdroje vody 

na veřejný řad v  osadě. Podklady budou využity v  průběhu 

příštího roku pro žádost k dotaci na posílení a připojení zdroje 

vody v Úbislavi. 

K připravované akci ZTV Stachy-sever-II. etapa - na pozem-

ku parc.č.119/1 a na pozemku parc.č.165/7 k.ú. Stachy, u které 

probíhá vyřizování podkladů pro podání žádosti k územní-

mu rozhodnutí, lze v současné době upřesnit, že se vzhledem 

k možnému rozsahu zastavitelných ploch ve vlastnictví obce 

jedná celkem o 12 parcel pro individuální rodinnou výstavbu 

a jednu plochu určenou například pro řadovou výstavbu cca 

čtyř rodinných domů. S vyřízením stavebního povolení na plo-

chy základního technického vybavení bude potřeba ze strany 

obce řešit způsob a formu fi nancování a výběr dodavatele na 

realizaci komunikací a rozvody inženýrských sítí.

V roce 2020 byl v rámci rady obce projednán záměr vybu-

dování řadové výstavby na pozemku parc.č. 1153/4 a parc.č. 

1169/10, v lokalitě poblíž bytových domů Sídliště, kde by moh-

lo vzniknout několik malometrážních bytů k  pronájmu. Na 

základě geodetického zaměření budou v následné době zadány 

projektové práce na návrh studie a následně po schválení kon-

ceptu také projekt pro povolení stavby.

Do dalšího zasedání zastupitelstva obce byly připraveny 

k projednání podklady návrhu rozpočtu na příští období, ur-

čené na základě hospodaření v  tomto roce. Návrh rozpočtu 

na rok 2022 je v rámci hospodaření v běžném roce předložen 

jako vyrovnaný. Splátky úvěrů na fi nancování investičních akcí 

z minulých období tvoří schodek hospodaření, ale tato skuteč-

nost byla zohledněna ve střednědobém plánu hospodaření 

obce. Významná položka výdajové stránky je v neposlední řadě 

věnovaná potřebám příspěvkové organizace školy, a to z hle-

diska zajištění jak provozu, tak i předpokládaného spolufi nan-

cování dotačních projektů na postupné zlepšování technické 

vybavenosti budov školního areálu. 

Vzhledem k  současné situaci vstupu energií na vnitřním 

i evropském trhu bude bohužel i ze strany obce nutné v před-

loženém návrhu rozpočtu pro následné období v plánovaných 

příjmech a výdajích obce zohlednit zvýšené režijní náklady 

u energií. To se odrazí zejména u navýšení vodného a stočné-

ho a u poplatků za systém odpadového hospodářství. V nepo-

slední řadě musí obec u nově pořízené technické vybavenosti 

vytvářet rezervní fond na obnovu infrastruktury, který je 

tvořen právě z výběru za spotřebu vody a užívání kanalizace 

s ČOV.

Z  důvodu náročnosti administrativního a  časového zpra-

cování podaných žádostí obec neobdržela žádné rozhodnutí 

o přidělení dotace k připravovaným akcím, případné požadav-

ky na spolufi nancování schválených titulů by měly být kryté 

formou rozpočtových opatření na základě schválení zastupi-

telstva obce. 

V  současné době probíhá fi nální fáze kompletace návrhu 

změny č. 16 územního plánu obce, směřující k  následnému 

předložení ke společnému projednání. V tomto zásadním do-

kumentu pro rozvoj se jedná o úpravu ploch celého zájmového 

území obce.

Na závěr bych všem občanům rád popřál v tomto nelehkém 

období hlavně mnoho zdraví, příjemnou podzimní dobu a ná-

sledně klidný adventní čas. 

Vážení spoluobčané, 

v souvislosti s možností budoucí rodinné výstavby na obec-

ních parcelách ve Stachách a dalšími záměry obce, si dovolím 

reagovat na některé názorové ohlasy v obci, vyjádřené v petici 

za zastavení developerské a soukromé výstavby. Pokud neměl 

někdo příležitost k prostudování, petice byla ochotně nabízena 

k podpisu v prodejně Jednoty. 

Není účelem komentovat formu petice, ale pro zúčastněné je 

dobré připomenout, že poslední stavební pozemky ve vlastnic-

tví obce byly prodávány před cca patnácti až sedmnácti roky. 

Od té doby byly na místním trhu k dispozici parcely soukro-

mých vlastníků. Vždy se samozřejmě jedná o pozemky určené 

platným územním plánem s uvedeným charakterem možného 

druhu zástavby. Rovněž i v rámci projednání změny č.16 územ-

ního plánu obce, která řeší celé zájmové území obce, budou 

mít občané v blízké době možnost podat své připomínky nebo 

námitky. Ke každému územnímu plánu, resp. ke každé změ-

ně územního plánu, se má v určené době a lhůtě každý občan 

právo vyjádřit. Vyjma souladu s územním plánem a souhlasu 

s připojením na obecní infrastrukturu není již následný pro-

ces prodejů a povolování jednotlivých staveb na obchodova-

ných pozemcích v soukromém vlastnictví v kompetenci obce. 

Samozřejmě už zcela obci nepřísluší při prodeji soukromého 

majetku určovat vlastníkům, komu a za kolik je z jejich strany 

možné parcelu prodat, stejně jako si v takovém případě vynu-

covat například podmínku trvalého bydlení. Určité podmínky 
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takového charakteru je možné nastavit při prodeji obecních 

parcel. Navíc možný počet parcel vzhledem k předpokládané-

mu počtu zájemců a fi nančním nákladům na realizaci dává 

pravděpodobně omezené možnosti pro „zvýhodněné ceny“, 

které jsou v petici pro místní občany požadované. Další názor 

petice, zda obec Borová Lada by měla být pro nás vzor, pone-

chám na posouzení každého našeho občana bez dalšího ko-

mentáře, jelikož zásadně nehodnotím problematiku okolních 

obcí, stejně jako do takové problematiky nepřispívám svými 

radami.

Petiční zmínka o poklesu počtu mladých obyvatel a dětí ve 

škole, vychází mimo jiné bezpochyby z nabídky dostupného 

bydlení, ale nelze v této souvislosti opomenout také možnost 

zaměstnanosti a celkové vybavenosti venkova, což jistě není lo-

kální problém pouze obce Stachy. K tomu je možné doplnit, že 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola ve 

Stachách prošla v nedávné době administrativními změnami 

ve vedení a v tomto směru lze konstatovat, že změny přinesly 

celkovou stabilizaci v přístupu ke zřizovateli i k žákům a rodi-

čům. Z jakých podkladů vychází v petici zmíněné zanedbání 

rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy, včetně údajné 

situace, že „ již ji málem zavřela hygiena“ není známo. Žádné 

takové upozornění není k dispozici ani na obci, která by je jako 

zřizovatel příspěvkové organizace musela obdržet, tak nebyla 

předána ani vedení školy. Ze strany obce jsou v rámci potřeb 

průběžně zajišťovány opravy či údržba, včetně výše zmíněné 

rekonstrukce výdejny jídel v mateřské škole. Rovněž předlože-

ný strategický plán rozvoje školy ve Stachách, který je určen 

jako podpůrný dokument při investičních záměrech a získává-

ní dotačních příspěvků, byl v minulosti ze strany obce v plném 

rozsahu schválen. 

Proti názoru občanů samozřejmě nelze nic namítat, je to 

naštěstí nezadatelné právo každého z nás, nicméně podávané 

argumenty by měly být objektivní a úplné, ne vytržené z jed-

notlivých souvislostí. Ani já sám nemusím být zcela spokojen 

s danou situací, která ale vychází ze současného svobodného 

trhu s nemovitostmi, právních předpisů, včetně kompetencí 

jednotlivce i obce. Namísto podbízení petičních archů nebo 

názorově kritických komentářů ve vzájemně názorově ladě-

ném okruhu účastníků na sociálních sítích, se jako lepší va-

rianta vzájemné komunikace jeví aktivnější přístup občanů 

při projednávání územního plánu nebo přítomnost na zase-

dání zastupitelstva obce. Samozřejmě za předpokladu slušné-

ho vystupování všech zúčastněných, se snahou přijmout ar-

gumenty v širších souvislostech řešené problematiky. Věřím, 

že takovým způsobem lze dojít ke společným cílům daleko 

jednodušeji a efektivněji.

Výměna splaškové kanalizace „Pod Le-

vičkou“ a Obnova infrastruktury - Sta-

chy - výměna vodovodu „Pod Levičkou“

 Obec Stachy dne 15. 10. 2021 ukončila 

realizaci na projektech Obnova infra-

struktury - Stachy - výměna splaškové 

kanalizace „Pod Levičkou“ a  Obnova 

 Během letních prázdnin proběhla 

v  Mateřské škole Stachy modernizace 

výdejny stravy. Záměrem moderniza-

ce výdejny bylo zlepšení hygienických 

a  pracovních podmínek, včetně zlep-

šení celkové úrovně vybavení budovy. 

Stavební stránka tohoto projektu byla realizována obcí za fi -

nanční podpory na dodávku technologického vybavení výdej-

ny od Nadace ČEZ (v rámci grantového řízení Podpora regio-

nů). Jednalo se o úvodní etapu úprav a postupné modernizace 

dalších prostor mateřské školy, včetně hygienického zázemí 

pro děti.

OBNOVA  INFR A STRUK TURY  –  STACHY

MODERNIZACE VÝDEJNY STR AVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

lečnost STAVOPLAST KL spol. s  r.o.. 

Projekty došlo k obnově splaškové ka-

nalizace a tím k zamezení průniku ba-

lastních vod do potrubí a následně na 

novou ČOV a k obnově vodovodu a tím 

k zamezení vyplavování podloží a vzni-

ku netěsností vlivem sedání potrubí.

infrastruktury - Stachy - výměna vo-

dovodu „Pod Levičkou“, které jsou pod-

pořeny z  rozpočtu Jihočeského kraje 

částkou 550 000 Kč v rámci dotačního 

programu „Podpora výstavby a  obno-

va vodohospodářské infrastruktury“ 

pro rok 2021. Projekty realizovala spo-
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Vážení a milí spoluobčané, 

zavítáte-li do centra naší 

krásné obce Stachy, zkuste se 

svými dětmi, vnoučaty či přá-

teli podniknout malou sou-

těž. Vaším úkolem bude najít 

celkem šest nově nainstalova-

ných ptačích budek. 

P r o s t ř e d n i c t v í m 

MUDr.  Lucie  Podrazilové 

jsme pro náš park získali od 

jejího známého pana Kozáka 

v Praze ptačí budky, které sám 

vyrobil. Následně byl osloven 

můj manžel Pavel Šebek, ten 

vymyslel a  provedl technic-

kou stránku instalace.

Věříme, že během jarních 

měsíců se z ptačích budek za-

čne ozývat štěbetání nových 

ptačích tvorečků.

P. S. Malá nápověda – jedna 

ptačí budka se nachází poně-

kud stranou samotného cent-

ra obce. Kromě ptačího štěbe-

tání pod ní můžete pravidelně 

ve všedních dnech slyšet dět-

ské hlásky. Uhodnete, kde se 

nachází?

Manželé Šebkovi, Stachy.

Všem, kteří se na zpro-

středkování, výrobě i instala-

ci budek na stromy podíleli, 

patří velké díky!!!

Srdečné přání se splnilo!

Paní Herta Piehler (nar. 20. 12. 1942 v Po-

pelné čp. 156) si vždy přála, aby v místech 

zmizelého dvora jejího dědečka (Jakob Win-

ter nar. 12. 1. 1874, † 10. 7. 1960 v Německu) 

v Popelná čp. 164, byla zřízena pamětní deska.

V roce 2018 po rozhovoru se starostkou Ni-

cova paní Jitkou Čiefovou se ukázalo, že kvůli 

tomuto místu to nebude tak snadné, protože 

pozemek patří do Národního parku Šumava.

Dne 4. 11. 2019 podala paní Herta žádost 

správě Národního parku Šumava.

Na Prokopskou pouť v  roce 2020 při-

nesla starostka Nicova radostnou zprá-

vu „povolení je schváleno“. Okamžitě 

se stala jedním z  našich českých přátel.

V říjnu 2020 bylo ujednáno umístění desky na 

místo. Pak přišla „Corona“, hranice byli uza-

vřeny a znemožnilo umístění pamětní desky. 

Paní Herta stanovila nové datum, tedy 

9.10.2021 v 10.00 hodin. Na srazu u kostela 

v Nicově za slunečného podzimního počasí 

čekali němečtí dělníci, pan Šašek s trakto-

rem a pan Švec se čtyřkolkou jako dopravní 

prostředek pro nás. Materiál a lidé se dopra-

vili na bývalé místo, na současné lesní cestě 

na Popelné. Po určení místa pamětní desky 

byla deska ukotvena do země. 

Slavnostní oběd v  časných odpoledních 

hodinách uzavřel tuto krásnou událost. 

Velké díky českým a německým pomocní-

kům.

Alois Wastl

Němečtí rodáci či spíše jejich potomci 

se pravidelně a rádi vrací formou krátkých 

návštěv do míst, kde kdysi pobývali nebo 

žili jejich předci. Za německou stranu se 

organizováním těchto setkání s místními 

Čechy v obci Nicov již mnoho let zabývají 

pan Wilhelm Müller (92 let) a pan Alois 

Wastl, kteří ve společnosti jiných němec-

kých rodáků do obce Nicov přijíždějí, ať už 

na česko-německé mše nebo jenom projít 

jim známá místa. V lokalitách, kde kdysi 

stály nemovitosti, které jejich němečtí 

obyvatelé museli po roce 1945 opustit, 

a nebyly již více osídleny, dnes není znát, 

že zde pulzoval život, a to dokonce i přes-

to, že mnohdy se jednalo o velké usedlosti 

a statky. Někde jen malá hromádka kame-

ní a v okolí staré ovocné stromy (většinou 

třešně) připomínají, že zde kdysi něco stá-

lo a žili tady lidé. 

Paní Herta Piehler dlouhodobě usi-

lovala o  to, aby na její rodné Popelné 

mohla být umístěna upomínková des-

POPELNÁ – UPOMÍNKA NA USEDLOST HANNESN HOF
ka s  informacemi o rodném statku ro-

diny jejího dědečka, pana Wintera. Ve 

spolupráci s  Ing. Vladimírem Šaškem 

z Nicova a jeho kamarádem Ing. Stani-

slavem Švecem se podařilo tento nápad 

realizovat. Na základě vyjádření Správy 

Národního parku Šumava, která vydala 

souhlasné stanovisko s umístěním dře-

věné upomínkové desky, mohla být věc 

provedena.

Dne 9.10.2021 (sobota) za krásného 

slunného počasí byla na horní Popelné 

umístěna upomínková deska v místech, 

kde kdysi stála usedlost čp. 164 rodiny 

Winterových. Za účasti shora jmeno-

vaných pánů Ing. Šaška a  Ing. Švece, 

paní Herty Piehler, včetně jejích rodin-

ných příslušníků, příbuzných a  přátel 

z  Německa, byl při tom i  náš spolek 

Duha Králováci z Kašperských Hor. Po 

umístění upomínkové desky vedle ces-

ty spojující Popelnou s horní Popelnou 

paní Piehler zazpívala píseň Böhmischer 

Wind (Český vítr). Pamětní deska obsa-

huje barevný obrázek bývalé usedlosti 
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Odpověď na otázku pana Lubora 
Chmelaře poskytla paní Anna Vrbová 
z  oddělení jazykové kultury Ústavu 
pro jazyk český AV ČR 

Odpověď paní Anny Vrbové z oddě-

lení jazykové kultury Ústavu pro jazyk 

český AV ČR, v. v. i. ze dne 11. října 2021 

k otázce skloňování jména obce Stachy 

a s tím spojenými předložkami: 

„… na Vaši otázku neexistuje jedno-

značná odpověď. Dle dostupných pří-

ruček je skutečně možné užít tvary Sta-

Obecní knihovna Stachy ve spolupráci s autorem 

knihy PŘÍBĚHY ZE ŠUMAVSKÝCH CHALUP Ing. 

Janem Voldřichem uspořádala autorské vyprávění 

o zajímavostech související se jejím vznikem. Setkání 

proběhlo 1. 10. 2021 v zasedací místnosti Obecního 

úřadu Stachy a bylo doplněno prodejem knihy a au-

togramiádou. 

Návštěvníci si z poutavého vyprávění odnesli ne-

jen informace o obsahu knihy, ale i další zajímavosti 

z okolí Lesních Chalup, Stašska a Zdíkovska.

Další vyprávění se týkalo nově připravované knihy, 

která bude obsahovat postřehy starousedlíků s akcen-

tem na Churáňov a Zadov a dalších již zmíněné lokali-

ty. V nové knize nebude chybět povídání o šumavských 

lékařích a učitelích, kteří byť někteří z nich nemají šu-

mavské kořeny, zanechali za sebou silnou stopu.

Vydání této knihy autor plánuje na příští rok 

v předvánočním čase. 

Na knihu si lze od července 2022 vytvořit rezervaci 

v obecní knihovně. 

VE STACHÁCH/STAŠÍCH ČI NA STACHÁCH/STAŠÍCH?

AUTOR SKÉ  V YPR ÁVĚN Í 

chách i Staších, v  tom jsou Vaše infor-

mace správné (viz např. též zde: https://

prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=Stachy). 

Co se však týče užití předložek na vs. 

v, je situace složitější. V  češtině totiž 

pro distribuci těchto dvou předložek 

ve spojení s místními jmény neexistují 

striktní pravidla, můžeme spíše pozo-

rovat jisté tendence. Podrobně o tomto 

jevu pojednáváme v  Internetové jazy-

kové příručce: https://prirucka.ujc.cas.

cz/?id=640, viz zejména odstavec 2.1. 

V celonárodním měřítku je pravděpo-

dobnější, že se setkáte s  ‚neutrálním‘ 

spojením ve Stachách / ve Staších, to 

však rozhodně neznamená, že místní 

zvyklost užívat spojení na Staších (příp. 

na Stachách) je nesprávná. Ze systémo-

vého hlediska jsou v pořádku obě vari-

anty. Představu o tom, jaká vazba v úzu 

převládá, si můžeme udělat, nahlédne-

me-li do Českého národního korpusu, 

souboru autentických českých textů. 

Spojení ve Stachách zde najdeme 460x, 

ve Staších 79x, na Staších 15x a na Sta-

chách 35x.“

čp. 164 a německý text, který se do češ-

tiny dá přeložit jako: Zde stál Hannesův 

dvůr, Popelná 164

S  láskou na památku našich předků 

rodiny Winterových

Na závěr se sluší poděkovat Ing. Vla-

dimíru Šaškovi a Ing. Stanislavu Šveco-

vi, bez kterých by tento počin byl těžko 

proveditelný. Bohužel se této akce ne-

mohl ze zdravotních důvodů zúčastnit 

pan Wilhelm Müller, kterému tímto 

přejeme aby v  nejbližší možné době 

opět mohl navštívit svůj rodný Nicov 

a okolí.

Miroslav Vrhel 
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 V knize Příběhy ze šumavských chalup je v několika příbě-

zích zmíněna postava nazývaná Král Šumavy a jsou uváděna 

místa, s kterými je spjata. To byl důvod, proč mne tato postava 

začala více zajímat a pustil jsem se do sbírání bližších infor-

mací o ní. Zmíněnou postavou onoho Krále Šumavy v oblasti 

Vimperska resp. Kvildska byl sudetský Němec Kilian Nowotny 

z obce Kaltenbach (nyní Nové Hutě). 

Tento zájem vyústil v zorganizování poznávacího zájezdu 

směrovaného právě do míst, v nichž se Kilian Nowotny dle 

zmíněné knihy pohyboval. Zájezd byl připraven ve spolupráci 

s českobudějovickou agenturou M-ARS s.r.o. a pro velký zájem 

se během letošního podzimu uskutečnil již třikrát a je pláno-

ván i na jaro příštího roku. 

Pro zájem o toto téma si proto dovolím tímto připomenout 

některé skutečnosti ze života Kiliana Nowotného a o jeho pře-

vaděčské minulosti a místa, jimiž se pohyboval.

Převaděčství přes hranice do Rakouska a  Německa po 

r. 1948 předcházelo po staletí provozované pašeráctví, které 

bylo v hraničních šumavských horách i v předválečném období 

tradiční. Pro některé obyvatele bylo přivýdělkem, pro některé 

i výnosným „řemeslem“ (z Německa se pašoval sacharin, jehly, 

nitě, tabák včetně šňupavého – brizil, později cigaretové papír-

ky, dutinky, zapalovače a další sortiment, o který byl vždy na 

druhé straně hranice zájem).

V  poválečném období, zejména po „Vítězném únoru“, se 

pašeráctví změnilo na převaděčství emigrantů do „svobod-

ného světa“, nebo agentů americké CIC z Německa do Čech. 

V období do prosince 1950 hranici s Rakouskem a Německem 

(Západním) střežily jednotky SNB. Pro jejich malou početnost 

a absenci technických prostředků zabraňujících volný přechod 

hranice, byly přechody snazší než v pozdějších letech.

Od ledna 1951 ostrahu hranic převzaly jednotky Pohranič-

ní stráže, podél hranice byly instalovány technické prostředky 

(dráty s el. proudem), čím se přechod hranice podstatně ztížil.

Převáděním přes hranice se v té době zabývalo více převadě-

čů, nebo převaděčských skupin.

Někteří svou četností přechodů hranice a nepolapitelnos-

tí získali označení „Králové hranic“, nebo „Králové Šumavy“. 

Mezi nejznámější převaděče, označované za „Krále Šumavy“, 

patří např. bývalý příslušník SNB Josef Hasil ze Zábrdí na Pra-

chaticku, působící v této oblasti. Jeho příběh byl popsán v kni-

ze „Návrat krále Šumavy“ od Davida Žáka. Na Kvildsku byl 

„Králem Šumavy“ označován sudetský Němec z Kaltenbachu 

(Nových Hutí) Kilián Nowot-

ny (Němci označovaný jako 

Paschkönig /král pašeráků/ 

a  Grenzkönig /král hranice/). 

Jeho příběh byl předlohou pro 

fi lm a román z 50. let „Král Šu-

mavy“, sice scénáristicky a re-

žijně dobře zpracovaný, avšak 

silně poznamenaný komuni-

stickou propagandou. S  his-

torickou skutečností fi lm ani 

kniha neměly prakticky nic 

společného, jen jméno slavné-

ho převaděče – Kiliána. 

Kilian Nowotny (řečený Franz) se narodil 1. 12. 1905 ve Sta-

rých Hutích (Althütte-součásti obce Kaltenbachu). 

Do školy chodil v  Kaltenbachu a  v  letech 1919–1922 se 

ve Vimperku vyučil řezníkem a  přivydělával si pašováním. 

K tomu ho již od mala vedl jeho otec Josef Nowotny. V roce 

1935 se Kilian přiženil do Kaltenbachu č.p. 35. Jeho manželkou 

se stala Th eresie Pfeiff erová.

Zde se mu narodily dcery 

Elma a  Helga. Právě s  Elmou 

Nowotnou seděla ve škole v la-

vici Karla Vastlová, dcera Kar-

la Vastla, majitele pily v  Pu-

chru v Zadově, která v dětství 

pobyla jeden rok v  Kaltenba-

chu při tehdy obvyklé výměně 

dětí za účelem výuky cizímu 

jazyku. Dle vyprávění Karly 

tak došlo k  tomu, že Kilian 

Nowotny v rodině Karla Vastla 

v Puchru údajně čekával před 

vyzvednutím emigrantů k přechodu přes hranici. K tomu se 

v knize váže příběh rodiny Pešlů a Kyznarů.

Kilian Nowotny prezenční vojenskou službu vykonal 

v Čs. armádě v Českých Budějovicích. Po zabrání Sudet mu-

sel v r. 1940 narukovat do německého válečného námořnictva 

a sloužil na minolovce. V r. 1943 byla jeho loď potopena a Ki-

lian byl zajat Brity a umístěn do zajateckého tábora na Brit-

ských ostrovech. V roce 1945 byl převezen do pevnosti Saint-

-Nazaire na západním pobřeží Francie, odkud se mu podařilo 

uprchnout. Kilianova rodina, dosud žijící v Kaltenbachu, byla 

v r. 1946 s ostatními Němci odsunuta do Německa do městeč-

ka Röhrbach.

Sem se Kilian Nowotny vrátil po útěku ze zajetí ve Francii. 

V Röhrbachu se po válce manželům Nowotným narodil ještě 

syn.

V roce 1948 Kiliana jako znalce prostředí kontaktoval dů-

stojník americké CIC, pro kterou pak začal převádět agendy 

– chodce přes hranice do Československa a zpět. Převáděné 

agenty zpravidla vodil z německé obce Finsterau do Zadova 

k rodině Pešlů (po chalupě Krýslů), kteří byli do převádění za-

pojeni. Odtud agenti již postupovali samostatně dál do vnit-

rozemí.

Při návratu z Čech do Německa převáděl emigranty. Za pře-

vody si nic neúčtoval, pokud mu emigranti však nabídli od-

měnu, přijal ji. Za celý Kilianův pašerácký a převaděčský život 

P O  S TO PÁCH  K R ÁLE  ŠUM AV Y 
DLE KNIHY PŘ ÍBĚHY ZE  ŠUM AVSK ÝCH  CHALUP

Plakátek s pozvánkou na poslední ze tří letošních již 
uskutečněných podzimních zájezdů. (koláž autor)

Kilian Nowotny (obrázek 
převzat od Moskyt – 

Geografi cko badatelský 
magazín)

Místní část Kaltenbachu 
s vyznačením domu, kam se 
Kilian přiženil. (Koláž autor 
s použitím archivu CUKZ- 

cís. katastr (1837)
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údajně přešel hranici 2000 krát a od r. 1948 do r. 1950 převedl 

přes hranici údajně na 500 osob (emigrantů i agentů). Za celou 

dobu ho strážící příslušníci SNB nepolapili. Kilian používal 

vícero převaděčských tras. Nejznámější se stala trasa, kterou 

STB nazvala „Kanál 54“.

Kilianův poslední 

převod se uskutečnil 

v noci z 5. května 1950 

(dle jiných pramenů 

z  8. 5.), kdy spolu se 

svým převaděčským 

partnerem Otto Gra-

bmüllerem převáděli 

dva agenty CIC Beneše 

a Veselého. U Františ-

kova (v  zatáčce v  pro-

storu skalnatého ost-

rohu zvaného Pivní hrnec) však padli do léčky SNB a Kilian 

Nowotny byl postřelen. Se zraněním se doplazil zpět na ně-

mecké území, kde ho našla americká hlídka a dopravila ho do 

nemocnice. Grabmüller s Benešem a Veselým prchali do čes-

kého vnitrozemí, dostali se ke Zlaté Studni do tehdejší osady 

Torfstich, kde požádali o úkryt německého dřevorubce Franze 

Pösla. Ten je ale varoval, že jeho dům už je hlídaný. Podal jim 

oknem trochu jídla a uprchlíci pokračovali dále lesem. STB za-

hájila po uprchlících rozsáhlé pátrání, k jejich dopadení byly 

povolány i Lidové milice. Při honičce byli následující den zadr-

ženi Grabmüller a Beneš. Veselý byl dopaden po třech dnech, 

nedaleko Modravy, zcela vysílený. V rámci této akce byla zatče-

na rodina Franze Pösla a jejich dům byl srovnán se zemí. Tím 

osada navždy zanikla. 

Nastalo velké zatýkání, při 

němž do spárů STB padla 

řada lidí, kteří převaděčům 

a  uprchlíkům pomáhali.  Při 

monstrprocesu v  únoru 

1951 byly vyneseny tvrdé 

tresty: padl rozsudek smr-

ti pro B.  Beneše (popraven 

8. 6.1951), R.  Veselý  byl od-

souzen na doživotí, O. Grab-

müller na 20 let a  řada dal-

ších souzených byla odsou-

zena k dlouholetým trestům 

odnětí svobody.

Po vyléčení ze zranění se Kilian na hranici již nevrátil. Na-

dále se živil jako obchodník se dřevem. Dožil se 72 let a zemřel 

12. března 1977 ve Waldkirchenu. Pohřben byl do rodinné 

hrobky v Röhrbachu. 

Pro co nejširší poučení účastníků o historii a zajímavostech 

této části Šumavy jsou v rámci zájezdu Po stopách krále Šuma-

vy navštívena další zajímavá místa, s historickým exkurzem 

a vyprávěním o těchto místech, jako například:

o  příběhu rodiny Vastlů z  Puchru, kdy Karel Vastl byl 

tehdejšími příslušníky STB zatčen a odsouzen k 10 letům 

trestu odnětí svobody za napomáhání útěku přes hranice, 

jako i některých dalších dřívějších obyvatel Zadova a blíz-

kého okolí, 

•  o vzniku dřívější Měrkovy chaty (nyní Dobré chaty) v Zado-

vě a o osudech jejích a jejího majitele,

•  o vzniku školy v Zadově v r. 1875, působící až do ukončení 

vyučování v ní v r. 1974, 

•  o osadě Churáňov, jejíž vznik je datován do r. 1734, jejímž 

zakladatelem byl Martin Churán z Křesánova u Vimperka, 

spolu s  Krištofem Schuhbauerem, Michalem a  Václavem 

Pešlem. Další osadníci Martin, Matěj a Matouš Kortusové 

a Matěj Frühauf pak osídlili horní část Zadova 

•  o příběhu rodiny Pešlů ze Zadova č. 23, kteří byli nuceni dne 

15. 12. 1948 náhle uprchnout do Německa před příslušníky 

STB, a o dalších osudech jejich a rodiny dcery, dříve žijící 

s rodinou na Bučině (vlastnící dřívější Pešlovu chatu, nyní 

nově zbudovaný hotel Alpská vyhlídka),

•  o sklářství na Stašsku a Zdíkovsku s návštěvou dřívějších já-

mových lomů u Starého a Nového Kýzu, 

•  o dřívější osadě Pláně, tehdy první německé osadě sousedící 

se Zadovem,

•  o  Bučině, dřívější osadě obce Kvilda, osídlené převážně 

Němci, ležící na hranici s Německem a o jejím osudu,

•  o pomníku převaděčům pod Františkovem, k němuž se váže 

i poslední převaděčská cesta Kiliana Nowotného v květnu 

1950,

•  s  návštěvou Chalupské slatě a  obnoveného historického 

hřbitova v Novém Světě u Borových Lad a úpravě místa bý-

valého farního kostela zbořeného v r. 1976. 

Je potěšující zjištění, že poměrně velkou skupinu obyvatel 

i z jiné oblasti než ze Šumavy, konkrétně z Českobudějovic-

ka, zajímá historie, krajina Šumavy a osudy lidí zde dříve 

žijících. To je i důvod a výzva k přípravě dalších zájezdů do 

dalších míst Šumavy, z nichž každé má současníkům co říci 

o své historii a o odkazu minulých časů pro současnost i bu-

doucnost.

O dalších obdobných poznávacích zájezdech budeme čtená-

ře informovat.

Jan Voldřich

České Budějovice 31. 10. 2021 

Zdroje: 

J. Ciglbauer, J. Čížek: Kilian Nowotny – Král Šumavy, Wiki-

pedie: Kilian Nowotny, J. Stach: Osídlení Zadova a Churáňo-

va, Moskyt – Geografi cko badatelský magazín: Zánik osady 

Torfstich.

Zbytky jámového lomu "Starý Kýz" (obrázek archiv autora)

Pomník převaděčům a Pivní hrnec 
u Františkova -místa posledního 

přechodu K. Nowotného (koláž autor 
s použitím Mapy.cz)

Plastika na místě zbořeného kostela 
(obrázek Wikipedie)

Náhrobek rodiny Nowotny 
v Röhrbachu (obrázek převzat 

od Moskyt – Geografi cko 
badatelský magazín)

Památník na 
hřbitově (obrázek 

Wikipedie)
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NABÍDKA KNIH, KTERÉ JE MOŽNÉ SI PŮJČIT V OBECNÍ KNIHOVNĚ
ŠUMAVA 

Kudy na šumavské vrcholy

Petr Mazný, Jaroslav Vogeltanz & Jan Ha-

jšman

Kniha podrobně popisuje přístupové 

trasy na více než 30 šumavských vrcholů 

na české, bavorské i rakouské straně, kte-

ré stojí za turistickou návštěvu. Většinou 

nabízejí nádherné výhledy do okolního 

kraje, ale také se mohou chlubit zajíma-

vou historií nebo zachovalými památ-

kami – kaplemi, vrcholovými kříži nebo horskými chatami.

Šumava bez hranice

Tomáš Bernhardt

Podrobný místopisný průvodce Šu-

mavou, Bavorským lesem a  Mühlvierte-

lem. Abecedně řazený místopis 550 obcí 

(i dnes neexistujících), architektonických 

památek i přírodních a  turistických zají-

mavostí se vzájemnými odkazy usnadní 

orientaci v krajině a plánování vycházek, 

tůr a  cyklovýletů. Dosud nejširší míra 

základních informací o  historii sídel.

320 černobílých + 24 barevných stran, bo-

hatě doplněno historickými i současnými fotografi emi. Mapa 

z roku 1924 i současná.

Život staré Šumavy

Vlastimil Vondruška

Kniha historika a spisovatele Vlastimi-

la Vondrušky vypráví čtivým, ale přitom 

fundovaným způsobem o proměnách ži-

vota staré Šumavy. Je doplněna téměř stem 

unikátních dobových fotografi í ze sbírek 

Muzea Šumavy v  Sušici. Autor popisuje 

osídlení hor od pravěku až do počátků 20. 

století a prostřednictvím příběhů a citací 

z dobových pramenů představuje rozmanité skupiny tehdej-

ších obyvatel, ať již to jsou rolníci, dřevaři, skláři, pastýři nebo 

pašeráci a lupiči. Kniha rovněž popisuje lidovou architekturu, 

oděv, zvyky i způsob obživy. Potěší určitě nejen ty, kteří ob-

divují krásu Šumavy, ale všechny, kteří si váží života našich 

předků.

.    

BELETRIE ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

Prokletý kraj

Jelení Horou se několikrát prohnaly 

dějiny plné nenávisti a zmaru. Vesnička 

ukrytá v  pošumavských lesích dodnes 

není ideální místo k životu. Gerdu s dce-

rou k návratu sem přiměl jenom rozvod 

a nedostatek peněz. Z  jednotvárnosti ji 

vytrhne až seznámení s Lindou, která tu 

pátrá po minulosti své rodiny. Vzápětí 

ale ve vesnici za podivných okolností ně-

kdo zemře... a zločin oběma ženám po-

může odhalit staré tajemství, které nikdy nemělo vyjít na 

povrch…

O svobodě myšlení

Vlastimil Vondruška

Na základě logiky a historických zkuše-

ností rozebírá jeden z nejznámějších čes-

kých autorů hranice mezi dezinformací, 

informací a názorem. Vypráví o  tom, jak 

bylo mínění lidí ovlivňováno v minulosti, 

jaké prostředky se k  tomu používaly, na-

víc na řadě konkrétních příkladů ukazuje, 

jak škodlivá je netolerance k  myšlenkám 

jiných lidí. V knize nalezne čtenář kromě 

mnoha zajímavých informací a odborných údajů také autorův 

svěží humor.

Ještě že nejsem kat

Vlastimil Vondruška

Dobrodružný detektivní příběh, který se 

odehrává v renesanční Praze. Román vzni-

kl na podkladu autorovy stejnojmenné di-

vadelní hry. Nabízí plno zvratů, napětí, ale 

i zábavných situací a nečekané rozuzlení. 

Hlavními hrdiny nejsou detektivové, zná-

mí z  jiných Vondruškových románů, ale 

zdánlivě nesourodá trojice hrdinů –sta-

roměstský rychtář, katovka a zběhlý student teologie. Součástí 

knihy je jako bonus i CD s písněmi v renesančním duchu Petra 

Traxlera z divadelních her V. Vondrušky Ještě že nejsem kat 

a Gaudeamus konšelé.

BELETRIE ODDĚLENÍ DĚTI A MLÁDEŽ

Kubula a Kuba Kubikula

Vladislav Vančura

Veselé příhody medvědáře Kuby Ku-

bikuly, jeho medvěda Kubuly a  po-

divného medvědího strašidla Bar-

buchy na jejich toulkách světem.

Roztomilý příběh medvědáře a  medvě-

da patří již mezi klasiku české literatury 

pro děti. Ani po letech od svého první-

ho vydání neztratil nic ze svého kouzla, 

osobitosti a vtipu, a tak by neměl chybět v žádné dětské kni-

hovničce. Připomeňme si jen, že vypráví o medvědáři Ku-

bovi Kubikulovi a jeho nezbedném medvědovi Kubulovi, se 

kterým se toulal po světě a kterého strašil strašidlem Bar-

buchou..

Instagirl

Annette Mierswa

Sdílet svůj život online je snadné. A díky 

pár pěkným fotkám můžete získat úspěch 

i  spoustu fanoušků. Nebo snad přátel? 

Příběh středoškolačky Isi (neboli Easy) je 

napínavou eskapádou o  skutečném i  fa-

lešném přátelství, vylepšených identitách, 

lákadlech snadného úspěchu i o nebezpečí 

kyberšikany. Jsou fotky, na které jste pyšní 

a získají vám obdiv, ale stejně tak jsou fot-

ky, za které se stydíte – ale co když je za vás zveřejní někdo jiný? 

Vypořádat se s ránami pod pás stojí vždy spoustu sil, odvahy 

a podpory nejbližších přátel.
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Láska s. r. o. – Trable s láskou

Elisabeth Gänger

Tak tohle snad ne! Nejlepší kamarád-

ky Marie a Lea si naplánovaly i se svými 

kluky bezva prázdniny na ranči. Niclas 

a Kerze chtějí jet ale na vodu a dají holkám 

košem. To si přece nenechají líbit! Kluci 

budou litovat: Marie a Lea se totiž zamilují 

do někoho jiného, užijí si spoustu dobro-

družství a budou mít prima léto. Co když 

se jim to ale tak trochu vymkne z ruky? 

AUDIOKNIHY

Americký sniper - audiokniha

Jim De Felice, Chris Kyle & Scott 

McEwen

V letech 1999 až 2009 zazname-

nal Chris Kyle z  jednotky americ-

kého námořnictva SEAL nejvíce 

odstřelovačských zásahů v  ději-

nách USA. Nepřátelé mu přezdívali 

„Ďábel“, spolubojovníci ze SEALu 

„Legenda“. Tato autobiografi cká kniha líčí strhujícím způso-

bem bojové zážitky, které Kyle na jednotlivých misích prožil 

a představuje jedny z nejvýznamnějších válečných memoárů 

všech dob. Přináší osobní zpověď vojáka od jeho výcviku přes 

jednotlivá nasazení až po traumata z války.

Muži s dýmkou 

Arthur Conan Doyle, Gilbert Keith 

Chesterton, Maurice Leblanc, Ed-

gar Allan Poe 

Povídky slavných zakladatelů kla-

sické detektivky, uznávaných spiso-

vatelů a mistrů napětí v podání ne-

zapomenutelných hereckých osob-

ností . Pojem detektivka platíval 

v dobách jejího zrodu výhradně pro povídku. Výraz detektivka 

je odvozen od slova detekce, čili systematické a plánovité odha-

lování pachatele, při němž je čtenář či posluchač svědkem, jak 

se z porůznu sesbíraných útržků faktů a jejich výkladem v my-

sli detektiva pomalu skládá skutečný obraz toho, co se stalo. 

Věhlasným detektivům pomáhá logické myšlení, schopnost 

všímat si i drobných detailů, vcítit se do lidských povah, dále 

pak nezastupitelná intuice a více či méně maskovaný deus ex 

machina. Hybnou silou děje jsou vášně, jejichž příčinou bývají 

buď peníze, nebo láska, které jak známo mohou vzbuzovat ne-

návist, nebo strach. To platí pro zločin obecně, až do dnešní 

doby.

Povídky malostranské

Jan Neruda

Soubor třinácti povídek, kte-

ré původně samostatně vycháze-

ly v  různých časopisech. Náměty 

k povídkám autor čerpal ze vzpo-

mínek na léta svého dětství a  do-

spívání strávená životem na Malé 

Straně. Čtenářům v nich předkládá 

věrný obraz každodenního života 

měšťanů i prostých obyvatel měs-

ta v polovině 19. století. Jeho postavy jsou vždy pečlivě a po-

drobně vylíčeny a charakterizovány. Nemalý význam v  jeho 

povídkách zaujímá i přesný místopis prostředí, v němž se děje 

povídek odehrávají.

STOLNÍ HRY

B etexa Pexetrio Znáš naše stro-

my?

Tematicky zaměřená hra (kni-

ha) na profesi hasiče. Děti mají za 

úkol doplňovat do knihy nejrůzněj-

ší vybavení hasiče, mezi které pat-

ří vysílačka, zdravotní box, žebřík 

a spousta dalšího. 

Pexeso Abeceda 64 karet v  ple-

chové krabičce 

Pexeso Abeceda zábavná hra na 

rozvoj paměti a logického myšlení

Kdo najde nejvíce dvojic vyhrá-

vá! Zábavná rodinná hra s moti-

vem abecedy pro děti. Pexeso ob-

sahuje 32 dvojic balených v prak-

tické plechové krabičce na uložení 

pexesa. 

Puzzle pro nejmenší: První slova

Tematické kufříky-boxy, které obsahují 28 velkých dílů pu-

zzle ideálních pro malé ruce, nástěnný plakát a 16stránkovou 

knížku, jsou určeny pro nejmenší děti od tří do pěti let. Sklá-

dáním puzzle s důvěrně známými obrázky se dítě učí prvnímu 

počítání, nazývá předměty každodenní potřeby a poznává prv-

ní zvířátka. Při sestavování puzzle mu pomáhá nástěnný plakát 

i knížka, které se vzájemně doplňují a podporují hravé učení.

Větší a podrobnější výběr knih naleznete na webových strán-

kách obce Stachy https://jck.tritius.cz/library/stachy.

V současné době je na webové adrese https://jck.tritius.cz/

library/stachy k dispozici velký výběr e-Knih, které si můžete 

stáhnout do svého mobilního telefonu, tabletu či čtečky knih. 

Pro podrobnější informace navštivte obecní knihovnu.

NOVÍ OBČÁNCI NAROZENÍ 
V OBCI STACHY ROCE 2021
Čeněk Chroboček, Stachy čp. 478

Šimon Pálka, Stachy čp. 385

Tomáš Voldřich, Stachy, Sídliště čp. 347

Alžběta Jiranová, Úbislav čp. 31

Veronika Palečková, Michalov čp. 280

Viktor Frček, Stachy čp. 294

Lada Pešlová, Kůsov čp. 33

Petr Majer, Stachy čp. 392

Všem rodinám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

K trvalému pobytu se v roce 2021 přihlásilo 21 občanů (ne-

jsou započítáni nově narození), z trvalého pobytu se odhlásilo 

27 občanů.

Zemřelo 17 spoluobčanů (z toho 5 občanů s trvalým poby-

tem v DPS Stachy – Kůsov).

V předvánočním čase se koná každoročně setkání občanů - se-

niorů. Omlouváme se, že z důvodu aktuálního vývoje koronaviro-

vé pandemie, se setkání v letošním roce neuskuteční. Obec Stachy 

doručí všem občanům –seniorům kalendář s šumavskými motivy.
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 Při silnici ze Stach do Kašperských Hor se nachází několik 

křížů. Kdo je postavil a za jakým účelem v současné době již 

asi nikdo neví. Snad to bylo z toho důvodu, že po této cestě 

v dřívější době chodila začátkem srpna procesí na pouť v Kaš-

perských Horách, možná to bylo zcela jiných příčin. Jeden ta-

kovýto křížek stával i v Šebestově nedaleko křižovatky směrem 

na Nicov. Ten zde však vydržel jen do šedesátých let minulého 

století, kdy byl projíždějícím autem povalen. Jeho kovovou část 

uschoval na nějaký čas pan Vastl doma, později ji převezl do 

kostela v Nicově. Kamenná část po nějaké době zmizela ne-

známo kam.

V posledních letech bylo v naší obci obnoveno několik kříž-

ků. Jedním z těch, kteří měli na tom zásluhu, je i pan Milan 

Voldřich z Jáchymova. Ten si pamatoval z doby svého mládí, 

kdy chodil ze Stach do svého rodiště v Řetenicích i na tento 

křížek v Šebestově. Snažil se vypátrat, zda se z něho něco za-

chovalo. Nenašla se však ani jeho kovová část v nicovském kos-

tele. Rozhodl se proto, že pro toto místo připraví jiný. Kamenný 

podstavec použil ze zrušeného hrobového místa, kovovou část 

zachránil ze sběrny kovového šrotu. S jeho postavením mu po-

mohli zaměstnanci Obecního úřadu ve Stachách, a to Milan 

Voldřich ml. a František Vácha. Jejich společnou zásluhou tak 

po více jak půl století stojí v Šebestově opět křížek. 

 O prázdninách jsme se dočkali plánované 

rekonstrukce výdejny obědů v naší školce a tak 

se nyní můžeme radovat z  krásného nového 

interiéru i vybavení. Doufejme, že stejná pro-

měna v budoucnu čeká i další prostory, tak aby 

bylo prostředí školky funkční a přívětivé pro 

děti i dospělé.

Na letošní školní rok se nám do školky za-

psalo nově 15 dětí, celkový počet tedy vyšplhal 

k  rekordním čtyřiceti osmi, rozdělených po 

čtyři a dvaceti do dvou tříd. Bohužel se však 

od září potýkáme s velmi vysokou nemocností 

– děti opakovaně trápí rýmy a kašel a tak jsme 

se v plném počtu dosud nesešli.

Ze stejného důvodu jsme rovněž byli nuceni 

zrušit řadu plánovaných akcí – např. výlet vel-

ké třídy do enviromentálního centra Dřípatka 

v Prachaticích, s prvním stupněm ZŠ společné 

divadlo Já to jsem Víti Marčíka ml. či první 

truhlářskou dílničku pro děti i rodiče.

Něco se nám ale samozřejmě zrealizovat po-

dařilo. Předškoláčcii si pořádně protáhli nož-

ky i plíce při projektu NP Šumava „Šumavští 

skřítkové“ na Stožci, ve školce jsme přivítali v rámci programů 

MAS Šumavsko Hudební dílničku pod patronací paní Mgr. 

Bečvářové a také jsme se ve vánočním provedení vyfotogra-

fovali.

Děti procházely adpatačním obdobím (s dvouleťáčky nám 

od října opět vypomáhá naše chůva), stále ještě se učíme „být 

spolu“, dolaďujeme pravidla společného soužití, aby nám tu 

bylo hezky a abychom s očima doširoka otevřenýma mohli po-

zorovat a poznávat svět kolem nás.

Těšit se můžeme na velkou škálu akcí – tradiční výukové 

programy NP Šumava, MEVPISu Vodňany, společné dílničky 

(ve středu 27.10. jsme zahájili Knofl íkovou, kde si děti s rodiči 

navlékaly náramky a přívěsky z knofl íků...),divadla, muzikote-

rapeutické pohádky a spoustu dalších prima zážitků, legrace 

a společně sdílených chvil.

Tak si přejme dostatek zdraví i sil, abychom se do toho mohli 

s radostí pustit !

KŘÍŽEK  V  ŠEBE STOVĚ

P O  PR Á ZD N I N ÁCH  V   N A Š Í  Š KO LCE
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ZŠ STACHY
Na začátku srpna naše škola opět po roce pořádala další pří-

městský tábor. Tento rok se ho zúčastnilo 17 dětí od předško-

láků až po žáky 7. třídy.

Pondělní ráno se neslo především v duchu seznamování, poté 

jsme se vypravili autobusem směr Kvilda. Na Kvildě naše cesta 

vedla k pramenům Vltavy. V úterý jsme se vydali autobusem do 

Strakonic, prohlédli areál hradu, vyluštili Strakonickou šifru. Do 

Vimperka nás svezl vláček, myslíme, že tuto jízdu si děti užily.

Ve středu naše cesta vedla směr Nicov, poté jsme vyrazili 

směr Obří hrad u Popelné. Po prohlídce tohoto posvátného 

místa, vedla naše cesta směr Zadov. Čtvrteční den nám trochu 

zkazilo počasí. Nejdříve jsme se byli ve škole a zahráli si nějaké 

hry. Poté jsme se autobusem vypravili směr Vimperk. Kde naše 

cesta vedla na nově zrekonstruovaný zámek. Po prohlídce na 

děti čekalo překvapení – bowling, pro některé účastníky byl 

jedním z největších zážitků tábora. Dětí si prověřily nejen své 

fyzické schopnosti, ale také týmovou spolupráci. V pátek na 

děti čekalo také malé překvapení, tentokrát jsme se vydali do 

Sušice a do kina. Poté sladká odměna, cesta domů a rozloučení.

Děkujeme všem zúčastněným za báječně strávený týden 

a těšíme se na další ročník!

Heidenreichová Katarína a Šebánková Hanka.

ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZÓNY SOKOL STACHY,Z.S., FO
Po koronavirové pauze se nám opět rozběhly tréninky a sou-

těže mládeže i  dospělých. Ve FO Sokol Stachy momentálně 

máme 5 mládežnických kategorií spojených ve společenství 

s TJ Sokol Zdíkov. Tato spolupráce funguje už více než 10 let. 

Chtěl bych také vzpomenout a poděkovat dvěma zakladate-

lům této spolupráce Milanu Svobodovi a Karlu Novému a také 

všem trenérům, kteří u mládeže působí nebo dříve působili. 

Tato spolupráce a výchova nových hráčů se nám již dnes za-

číná projevovat v družstvu dospělých kde začínají nastupovat 

naši dorostenečtí odchovanci. A toto je také cesta v které by 

jsme chtěli do budoucna pokračovat.

V předpřípravce se pod vedením trenérů Vojty Špánka a Pet-

ra Foltýna připravují naši nejmladší, kteří se věnují spíše růz-

ným zábavným sportovním hrám a rozvíjejí svoje pohybové 

a sportovní dovednosti.

Mladší přípravka pod vedením trenérů Petra Holzknechta 

a  Josefa Heřty sehrála 8 zápasů v okresním přeboru okresu 

Prachatice s bilancí 3 výher a 5 porážek.

Starší přípravka pod vedením trenérů Radima Šebánka a Ro-

mana Šebánka sehrála 8 zápasů v okresním přeboru okresu 

Prachatice s bilancí 3 výher a 5 porážek.

Starší žáci pod vedením trenérů Michala Vondráčka a Jiřího 

Peška sehráli 7 zápasů v okresním přeboru okresu Prachatice 

s bilancí 2 výher a 5 porážek a v tabulce se momemtálně na-

cházejí na 6. místě.

Dorostenci pod vedením trenéra Vladislava Voldřicha se-

hráli 6 zápasů v okresním přeboru Strakonice s bilancí 2 výher 

a 4 porážek a v tabulce se momentálně nacházejí na 5. místě.

Tým dospělých hraje pod vedením trenéra Aleše Eignera 

I.B třídu a momentálně se po 12 kolech nachází na posledním 

místě tabulky s pouhými 3 body. Tato bilance není lichotivá, 

ale odráží současnou fotbalovou kvalitu kádru. Tento stav za-

příčinilo jak ukončení sportovní činnosti několika dřívějších 

opor, tak také několik momentálně vážně zraněných kvalitních 

hráčů. A proto došlo k doplnění několika mladými a perspek-

tivními hráči a také hráči z našeho dorostu. Přeji si aby se tito 

mladí hráči plnohodnotně začlenili do týmu a aby je fotbal ba-

vil a zažili s ním spoustu sportovních zážitků.

Na závěr bych chtěl požádat naše fanoušky o zachování příz-

ně a podpory i v této pro nás velmi fotbalově obtížné sezóně. 

Věřím, že bude líp a fotbal na Stachách nás bude bavit ještě 

další desítky let.

Heidenreich Ladislav

předseda Sokol Stachy, z.s. , fotbalový oddíl

Dorostenci pod vedením trenéra Vladislava Voldřicha
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BIATLON ZADOV NA 
MČR ZÍSKAL TITUL MČR 
A 3 MEDAILOVÉ UMÍSTĚNÍ

Na Mistrovství ČR v Letohradu vyvrcholila sezóna letního 

biatlonu na kolečkových lyžích. Studenti Sportovního gymná-

zia ve Vimperku se v závodním poli neztratili a přivezli 4 cenné 

kovy. Celkem bylo 213 startujících. V Letohradu se bojovalo ve 

třech disciplínách – sprint, supersprint a stíhací závod.

V  jednotlivcích jsme získali díky Agátě Tušlové titul Mi-

str ČR ve sprintu, Jakub Bouška si přivezl stříbro ze sprintu 

a bronz ze stíhacího závodu, Hanka Randáková bronz ze stí-

hacího závodu.

Další krásné výsledky: H. Randáková sprint 7. místo, 

A. Tušlová 4.místo stíhací závod, Johana Satoriová 15. místo 

sprint a 12. místo stíhací závod, Ondřej Šilha 20. místo sprint 

a 21 místo stíhací závod.

ZPRÁVY Z HORSKÝCH KOL …
Naše „stašská“ skupinka cyklistů (Terza a  Honza Sáskovi 

a Sam Jirouš), reprezentující vimperský tým Rouvy Specialized, 

má za sebou další sezónu a jak byla úspěšná posuďte sami…

Vzhledem k tomu, že už i Honza Sáska, jako nejmladší z tro-

jice, věkem postoupil z  kategorie juniorů do kategorie Elite 

muži, bylo jasné, že sezóna bude těžká a přechod mezi Elitu… 

zejména ve světových pohárech nebude jednoduchý. Celá naše 

staššská trojka tuto sezónu závodila v kategorie Elite a podka-

tegorii U23 … neboli jezdci do 23 let.

Protože v horských kolech je velice důležité, zejména v ka-

tegorii mužů, startovní pořadí, které je stanovena vždy podle 

aktuálního žebříčku bodování UCI tak naši tři závodníci vy-

razili „nasbírat“ nějaké body již koncem února do Turecka. 

Menší množství bodů se zadařilo, ale hlavně nám tyhle zá-

vody ukázali, že závodit v únoru když vrchol sezóny nás čeká 

na přelomu srpna a září není úplně to pravé… Proto jsme do 

ostrého závodního tempa skočili po přípravě až začátkem 

dubna… Celá část roku až do konce června byla spíše o ladění 

formy, sbírání zkušeností a přípravě na vrcholy sezóny, který-

mi měly být Mistrovství ČR v Harachově, Mistrovství Evro-

py v srbském Novém Sadu a Mistrovství světa v italském Val 

di Sole. Z první poloviny sezóny vypíchneme pár výsledků… 

Terka … přetrvávající problémy s  výhřezem ploténky ji ne-

dovolili v podstatě celou sezónu podávat top výkony a zdra-

ví se ukázalo velkým limitem, přesto Terezka dokončila 

velice dobře tři závody – Světový pohár v  rakouském Leo-

gangu na 17. místě, Mistrovství Evropy na skvělém 14. mís-

tě a  Mistrovství světa na 24. místě… Ostatní závody bohu-

žel po většině nedokončila kvůli zmíněným bolestem zad. 

Sam … obhajoval letos titul Mistra ČR v  kategorii U23 

z roku 2020 a nejlepších výsledků dosáhl na českém poháru 

v Bedřichově, který vyhrál a na Mistrovství ČR, kde dojel 3., 

v  celkovém pořadí Českého poháru Elite Muži skončil na 

13. místě. Nejlepší výsledek v mezinárodních závodech zajel 

na světovém poháru ve francouzském Les Gets – 34. místo!

Honza… aneb to nejlepší na konec… prvním rokem v  Elitě 

SOKOL STACHY ZÍSKAL 
3 TITULY NA MČR

O víkendu 25.-26.9.2021 se v Liberci-Vesec konaly závody 

MČR na kolečkových lyžích. V pátek se jel závod sprintu, kde 

studenti Sportovního gymnázia a členové Sokol Stachy v kva-

lifi kaci uspěli a postoupili do fi nále. Zde si skvěle vedla Hanka 

RANDÁKOVÁ, která vybojovala 1. a získala titul Mistrně ČR, 

Jakub BOUŠKA, vybojoval v kvalifi kaci i ve fi nále krásné 2. 

místo. Agáta TUŠLOVÁ v kvalifi kaci získala 10. místo a ve fi -

nále se probojovala na 9. místo.

Další umístění : Kaiferová Iva a Völfl ová Natálie 14. místo, 

Satoriová Johana 16. místo, Šilha Ondřej 19. místo a Kyrál Ma-

těj 40. místo

V sobotu se závodilo v  individuálním startu na dlouhou 

trať, kde si skvěle vedla Hanka RANDÁKOVÁ, která obhájila 

titul Mistr ČR z roku 2020 a druhou závodnici porazila o 51s. 

Jakub BOUŠKA svou skvělou jízdou získal titul MČR a dru-

hého závodníka L. Kulhánka na 7km trati porazil o  25,6s. 

V první desítce se umístili Agáta TUŠLOVÁ 8. místo, Johana 

SATORIOVÁ 9. místo.

Další umístění: Natálie Völfl ová 11. místo, Iva Kaiferová 20. 

místo, Ondřej Šilha 29. místo, Matěj Kyrál 35. místo.
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a hned se benjamínek naší skupinky rozkoukal velice dobře… 

první dobré výsledky přišli na světových pohárech v květnu 

a  červnu – Albstadt (Německo) 38. místo, Nové Město na 

Moravě 31., Les Gets (Fra) 37. a vrchol sezóny pak byl napros-

to z říše snů i pro Honzu… na Mistrovství Evropy 32. místo, 

poté vítězství a titul MISTR ČR na MČR v Harrachově! A poté 

28. místo na Mistrovství světa ve Val di Sole. Ale tím sezóna 

ještě nekončila, nejlepší výsleky přišli v září… nejprve napros-

to skvělé 16. místo na světovém poháru ve švýcarském Len-

zerheide a  poté vítězství ve vimperském fi nále Šumavského 

poháru, 3. místo na Polském poháru v Jeleni Goře a nakonec 

na začátku října 3. místo na francouzském poháru v Marseille. 

To dohromady znamená v tuto chvíli 120. místo ve světovem 

žebříčku Mužů Elite… a  to jako „prvoročák“ … mezi svými 

vrstevníky (r. nar. 2002) je v tuto chvíli dokonce 4. na světě… 

Určitě je to velký příslib pro další sezóny a v tomto kontextu 

nás a Honzu obzvlášť těší i chvála od české jedničky Ondry 

Cinka, který o Honzovi poznamenal „… a to je teprve začá-

tek… Honza je jediný závodník, který je naděje a budoucnost 

pro český MTB…“ děkujeme Ondro a přejem celé naší trojici 

hlavně pevné zdraví, zejména Terezce brzké odstranění pro-

blémů se zády a  příští rok 21. 5. si poznamenejte do kalen-

dářů – závod českého poháru na Zadově…. přijďte zafandit.
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OZNAMOVÁNÍ PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK ELEKTŘINY BUDE PRO 
OBČANY RYCHLEJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ

Plakátky, které značily části ulic, kde nepůjde elektřina kvůli opravám nebo dalších jiným pracím na rozvoji a moder-

nizaci distribuční sítě, zmizí. Od 1. září mění společnost EG.D na části svého distribučního území způsob, jakým bude 

informovat zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie.

„Rozhodli jsme se sjednotit způsob, jakým budeme ohlašovat plánované odstávky 

elektřiny. Zvolili jsme přitom tu nejjednodušší, nejrychlejší a nejekologičtější mož-

nost a tím je elektronické oznámení.“ vysvětluje Lukáš Svoboda z oblastního man-

agementu společnosti EG.D.

Tato změna se od září bude týkat celých jižních Čech a podstatné části Kraje 

Vysočina. „Právě v těchto lokalitách jsme doteď kromě elektronických informa-

cí v datových schránkách vylepovali i informační letáky.,“ dodává Miroslav Točín 

z oblastního managementu. 

Služba Distribuce24 je bezplatná a poskytuje nejen informace o plánované 

odstávce elektřiny.

Po zaregistrování na portále Distribuce24 zde zákazníci najdou svá odběrná 

místa. Ve svém účtu si nastaví kontaktní údaje, na které pak budeme ještě zvlášť 

posílat informace o odstávkách, poruchách nebo servisních pracích.

Zaregistrovat do portálu se dá jednoduše na webu www.egd.cz/d24, stačí si vybrat 

možnosti které jim nejvíce vyhovují. K uvedené registraci pak stačí pouze několik 

základních údajů, které najdete na faktuře za elektřinu. Pro snadnější přístup k re-

gistraci pomůže i letáček s QR kódem, který Vás na danou stránku přímo navede.

Případné dotazy na info@egd.cz nebo na 800 22 55 77.

Z DOMOVA PRO SENIORY STACHY – KŮSOV
Mnozí zájemci se ptají: „ Jak tráví vaši klienti volné chvíle? “ 

Možností se nabízí hned několik: cvičíme paměť, čteme si společ-

ně knihy nejrůznějších žánrů dle výběru klientů, vzpomínáme na 

určené téma, hrajeme společenské hry …

Nepohrdneme ani poučnými přednáškami a besedami. Ku-

příkladu jsme moc rádi uvítali v domově pana Sovu z Bláhova, 

hejtmana „ Králováckého spolku,“ který si pro nás připravil velice 

poutavé povídání. Klienti se v průběhu posezení rozdělili do dvou 

skupin. Jedna skupina se horlivě zapojila do debaty, poněvadž jsou 

také rodáky zdejšího kraje. Druhá skupina se zúčastnila za účelem 

„dozvědět se něco nového“. Na závěr jsme si přislíbili další setkání. 

Vždyť témat na povídání je vždy hodně.

„ Putování po Vltavě “, tak jsme nazvali cyklus přednášek pana 

Špeciána spojené s promítáním fotografi í. Od Kvildy, přes Leno-

ru, Český Krumlov, České Budějovice, Hlubokou a Zvíkov, jsme 

se ocitli až na Orlíku.

Pokud nám to tato doba dovolí, rádi bychom i nadále organizo-

vali další akce pro naše klienty.

Martina Mistrová, DiS., sociální pracovnice

22. ročník výstupu na Královský kámen se uskutečnil 23. říj-

na 2021. Od posledního výstupu uběhly dva roky, jelikož vloni 

z důvodu pandemie se neuskutečnil. V 10.00 se jeho účastníci 

sešli u zvoničky v Chalupách. Počasí neslibovalo, že cesta bude 

příjemná. Královák i Javorník se halily do mlhy a začínalo drob-

ně pršet. Na první obvyklé zastávce, v  Šebestově u  Zelenků, 

došlo k delšímu zdržení, jelikož začalo vydatně pršet. Čas zde 

strávený byl vyplněn chutným občerstvením. Asi po půl hodině 

prška ustala a všichni zúčastnění se vydali směrem na Javorník.

Příjemné teplo v  jídelně hotelu Na Vyhlídce všichni přijali 

s povděkem. Před další cestou zde došlo k posilnění vydatným 

obědem. Obsluha byla velice rychlá, takže ve 13. 00 jsme stou-

pali k rozhledně, která stojí na nejvýše položeném místě naší 

trasy vedoucí ke Královskému kameni. Během oběda došlo k vý-

raznému zlepšení počasí, velmi často se mezi mraky objevovalo 

slunce. Nikdo nemohl proto litovat, že se za dopoledního ne-

příznivého počasí vydal na cestu. Z paseky pod rozhlednou se 

otvíraly nádherné výhledy na Boubín a ostatní vrcholy Šumavy.

Královský kámen nás přivítal sluncem ozářenou kapličkou. 

Na připraveném ohništi jsme si opekli buřty, nezapomnělo se 

ani na společnou fotku. Po příjemně strávené hodince zde naše 

kroky směřovaly dolů k Nicovu. K vyhodnocení celodenní akce 

došlo v nicovské hospodě. Všichni jsme se shodli, že až na malý 

počet účastníků pochodu, je možno 22. ročník výstupu považo-

vat za úspěšný. 

KR ÁLOVSK Ý K Á MEN 2021
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KAPLIČKA V BLÁHOVĚ
Je docela možné, že si mnohý místní občan někdy 

položil otázku, kde je v Bláhově kaplička. Stojí zcela ne-
nápadná na pravém břehu potoka spěchajícího od Plání 
přes Zadov k  Bláhovu. To místo je naproti usedlosti 
Jirky Pešla, po chalupě „U Ferdů“. Kaplička tam stála 
smutná v žalostném stavu. Prasklé, oprýskané zdivo, 
chatrná stříška, výklenek kapličky zpustlý a  můstek 
k ní jen pro odvážného návštěvníka, který riskoval ne-
dobrovolnou koupel v potoce. Původní stavitel kaplič-
ky ani doba jejího vzniku nejsou známy. 

To vše dnes již není pravda. Na jaře roku 2021 se blá-
hovští rozhodli, že kapličku opraví. Při bližším ohledá-
ní se odkryly závady, které na první pohled nebyly pa-
trné. Ani jarní počasí nebylo opravě nakloněno. Přesto 
se do práce pustili správní chlapi Frühauf Zdeněk, Ka-
cetl Aleš, Pešl Jirka, jeho bratr Bohouš a Sova Josef. Na 
opravě kapličky včetně zbudování nového můstku se 
zábradlím odpracovali 312 hodin těžké dřiny. Mnoho 
času zabralo obstarávání materiálu. Vynaložené ná-
klady činily 57.131Kč. Na opravu přispěl Obecní úřad 
Stachy i soukromí dárci. Kaplička se proměnila. Je moc 
hezká a každého kolemjdoucího pohled na ni potěší. 

Je 7. srpna 2021 a chystá se oslava. Pracovníci OÚ po-
stavili velké stany, dovezli stoly i  lavice. O sedmnácté 
hodině jsou všichni shromážděni a program může začít. 
Josef Sova, bláhovský občan a zároveň hejtman spolku 
Horních Králováků přivítal přítomné stašské občany 
i zástupce sousedních obcí a zejména dva pány faráře, 
P. Stehlíka a P. Ing. Koutského a pohovořil o průběhu 
oprav kapličky. Ing. Vokáč, další člen spolku, seznámil 
účastníky s historií Bláhova. Představil všem podrob-
nou fotodokumentaci stavebních prací, kterou insta-
loval na plotě přilehlé zahrady. Slavnost pokračovala 
„poutí“ ke kapličce za vedení Josefa Sovy a obou farářů. 
Kaplička byla následně požehnána P. Stehlíkem. Pro-
mluvil též P. Koutský ze Strašína. Slavnostní atmosféru 
dokreslily písně tří zpěváků. Pouťovou náladu podpo-
řili místní při zpáteční cestě chutným občerstvením. 

Setkání bylo příjemným oživením tohoto jinak skry-

tého koutu Šumavy a celá akce ukázala, že i v tak ma-
lých osadách si lidé váží díla svých předků a touží po 
společenském a  kulturním vyžití. Poděkování patří 
především těm, kteří se osobně zasloužili o znovuzro-
zení bláhovské kapličky, ale i všem, kdo s dobrou vůlí 
přispěli finančními dary. 

MP

95. NAROZENINY PANA JIŘÍHO KOPAČKY
V sobotu 14. srpna 2021 oslavil krásné 95. narozeniny pan 

Jiří Kopačka, emeritní ředitel stachovské školy, aktuálně nej-

starší stachovský muž a také nejstarší hasič široko daleko.

Protože si vážíme jeho přízně a  přátelství, nemohli jsme 

mezi gratulanty chybět ani my, Horní Králováci. Pana Kopač-

ku jsme navštívili doma v den jeho výročí a strávili jsme s ním, 

jeho paní i dcerou krásné chvíle při vyprávění a vzpomínání. 

Paní Kopačková připravila výtečné pohoštění a tak jsme se při 

kávě a zákuscích dobře bavili. Paměť panu Kopačkovi výborně 

slouží, závidět by mu jí mohl kdekterý třicátník. 

Protože jsme však nebyli jediní gratulanti a čas se nachýlil, 

museli jsme se s Kopačkovými rozloučit. Popřáli jsme ještě jed-

nou vše nejlepší a hodně zdraví a rozjeli se k domovům.

Za Horní Králováky Ivan Vokáč



16

OBEC STACHYOBEC STACHY
Vás zve na Vás zve na 

ADVENTNÍ ČAS 2021ADVENTNÍ ČAS 2021
PROGRAM: 

SOBOTA 27. LISTOPADU

OD 17 HODIN POD OBECNÍM ÚŘADEM 

VÁNOČNÍ TRHY, KULTURNÍ PROGRAM, ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMU

NEĎELE 5. PROSINCE

OD 17 HODIN OBECNÍ ÚŘAD VE STACHÁCH

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

NEBUDE CHYBĚT ANDĚL, ČERTI 

A OPRAVDOVÉ PEKLO!

PŘEDPOKLÁDANÝ ADVENTNÍ PROGRAM 
BUDE ZÁVISLÝ NA AKTUÁLNÍCH 

PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH.

ENÍ 


