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26. 11. Ušák Chicky a zlokřeček
Obecní sál / kino - 15:30

 
26. 11. Rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy, kulturní

program
Park - 17:30

 

Vánoční strom pro letošní rok poskytne  Emil Konopásek
 

30. 11. Posezení se seniory
Obecní sál - 15:00

 
2. 12.  Sirény na cestách - akce vyprodaná

Obecní sál - 19:00
 

5. 12. Mikulášská nadílka
Peklo na obecním úřadě - 17:00

 
7. 12. Česko zpívá koledy

Park - 18:00
 

10. 12. Přání Ježíškovi
Obecní sál / kino - 19:00

 

P

Adventní
zastavení ve

Stachách 2022

Stachy, Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov,
Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

stašskostašsko
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Nově zvolení zastupitelé Obce Stachy na období 2022–2026

Vážení spoluobčané,

současná situace každému z nás ukrojila určitý díl jistoty, na 

kterou jsme byli v předchozích letech zvyklí a určitě většině 

přináší nemalé starosti nejen ze společenského pohledu, ale 

také zejména z  hlediska zajištění ekonomických podmínek 

svých domovů a rodin. Právě z důvodů alespoň částečné eko-

nomické pomoci se naše obec zapojila do programu Jihočes-

kého kraje ,,My v tom Jihočechy nenecháme II“, jenž schválilo 

ještě zastupitelstvo obce v minulém volebním období. V této 

souvislosti bude z obecních zdrojů nutné přijmout rozpočtové 

opatření na fi nanční spoluúčast k poskytnutí podpory.

Samozřejmě se ve všech oblastech projevuje infl ační spirála, 

která se zákonitě musí promítnout do hospodaření naší obce. 

V rámci přípravy návrhu rozpočtu na rok 2023 budou plánované 

investice obce řešit určitý kompromis mezi nutnými fi nančními 

úsporami a potřebou spolufi nancování v případě získání dotač-

ních příspěvků na některé akce od státu, resp. od státních fondů. 

Tímto způsobem byla v tomto roce provedena v celkové výši té-

měř 6 milionů Kč revitalizace prostranství a okolí v centrální části 

obce s provedením žulové dlažby a nových chodníků podél tělo-

cvičny. Tato záležitost byla fi nancována z 85 % dotací SFŽP pro-

jektu Podpora obce Stachy v NP Šumava. I v následujícím období 

bude cílem obce využít nové dotační výzvy z tohoto fondu pro 

revitalizaci veřejného prostranství a podpory pěší infrastruktury.  

Mimo potřebné běžné opravy a  rekonstrukce sítí veřejné 

infrastruktury je možné zmínit realizaci výměny části trasy 

vodovodního řadu v Úbislavi a provedení hydrogeologického 

vrtu k posílení vodního zdroje Úbislav, na jehož realizaci a fi -

nancování připojení na vodovodní řad byla získána na základě 

obdrženého rozhodnutí dotace ve výši 80 % z celkových před-

pokládaných nákladů 1 558 610 Kč ze Státního fondu životního 

prostředí ČR. Obdobným způsobem je žádáno o dotaci na hyd-

rogeologický vrt k posílení vodního zdroje Stachy – Michalov. 

V  létě tohoto roku obec zajistila ve spolupráci se školou 

modernizaci školní jídelny a  dále pro zlepšení kapacitních 

a provozních možností mateřské školy byla ze strany obce re-

alizována rekonstrukce původního prostoru po bývalé obecní 

knihovně zpět na učebnu, resp. na hernu pro naše nejmenší. 

Současně je na příští rok připravena akce modernizace celé-

ho podlaží budovy mateřské školy, kdy bude tato investice ve 

výši téměř 1,5 milionu Kč fi nancována obcí za přispění dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  V této souvislosti pro-

běhlo výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky. Tím bude 

na základě cenové nejvýhodnější nabídky stavební společnost 

PRIMA a.s., Strakonice. 

Obec předpokládá pro následující období zařadit mezi pri-

ority zejména dokončení základní technické vybavenosti pro 

výstavbu rodinných domů (dále jen ZTV) v lokalitě pod Jaro-

škovem, Stachy sever - II. etapa. Zde byly již ze strany distri-

butora elektrické energie realizovány kabelové rozvody a pří-

pojná místa pro budoucí parcely. Rozpočtové náklady pro 

dokončení kompletní technické infrastruktury rozvodů vodo-

vodu, kanalizace a komunikací nových parcel ZTV v aktuální 

cenové úrovni budou základem pro zajištění způsobu fi nan-

cování akce. Následně obec připraví a schválí podmínky pro 

prodej zájemcům, s vyhlášením způsobu výběrového řízení, 

jehož cílem bude nejen umožnit vlastní výstavbu, ale stabilizo-

vat v obci trvale bydlící občany a zejména mladé rodiny. Dále 

považuje obec za nutné zajistit projektovou přípravu na vybu-

dování nových nebo modernizaci stávajících obecních bytů.  

Současná situace na trhu s  energiemi nutí obec řešit sní-

žení nákladů formou instalace alternativních zdrojů fotovol-

taických panelů (dále jen FVE) a připojení této technologie na 

distribuční síť. Vzhledem k fi nanční náročnosti je tato úvaha 

podmíněna potřebnou administrativní přípravou pro podání 

žádosti na získání dotačních zdrojů k  fi nancování realizace 

FVE. Tato technologie by měla v první fázi podpořit zejména 

snížení provozních nákladů čističky odpadních vod a následně 

také snížení provozních nákladů některých dalších obecních 

budov.  

Na závěr tohoto krátkého příspěvku si dovolím občanům po-

přát mnoho zdraví, morálních sil a klidné prožití závěrečného 

období roku. V neposlední řadě bych chtěl za sebe i jménem 

všech zvolených zastupitelů poděkovat za důvěru projevenou 

v komunálních volbách 2022, kdy obdržené hlasy jsou pro nás 

závazkem a podnětem k tomu, abychom Vaši důvěru co nejvíce 

naplnili.   

Petr Lampa 

INFORMACE O ZVÝŠENÍ POPLATKU ZA POSKYTNUTÍ MVS V OBECNÍ KNIHOVNĚ

S lítostí oznamujeme, že vzhledem k růstu cen České pošty dochází v obecní knihovně od 1. 11. 2022 k navýšení ceny poplatku 

za MVS (meziknihovní výpůjční služba) z 50 Kč na 100 Kč. Cena registračního poplatku a všech ostatních cen v knihovně pro 

tuto chvíli  zůstává stejná.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaší návštěvu v obecní knihovně 
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Ch jako Churáňov
V Churáňově na Šumavě

chovají tam počasí 

Občas pouští vítr z houští, 

co nás tahá za vlasy

Jindy vaří v hrnci kroupy 

Kapky deště strouhají

Kdo si od nich něco koupí, 

ten se tuze nenají

Třesky, plesky, pouští blesky

Vyženou ven vánici

Na počasí mají asi

svojí chovnou stanici

Báseň ze sbírky Šumavské pohádky a říkadla 

z části Šumavská abeceda. 

Autorem je místní občan, spisovatel a básník 

Ondřej Fibich

OBEC STACHY SRDEČNĚ ZVE OBČANY SENIORY 

NA PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ, 
které se uskuteční ve středu 30. listo-

padu 2022 od 15,00 hodin v  Obecním 

sále. K poslechu zahrají Jiří Švarc a Ra-

dek Mráček. Vystoupení dětského sbo-

ru při ZŠ Stachy ,,Zpívánky“ pod vede-

ním A. Podzimkové. Návštěva Mikuláše 

a jeho družiny s předáním malého dáreč-

ku objednána. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vaši účast.

* * *

INFORMACE OBČANŮM SENIORŮM 

OHLEDNĚ GRATULACÍ K ŽIVOTNÍM VÝROČÍM

Období covidu spolu se zákonem o ochraně osobních údajů 

změnilo ze strany obce, podobně jako i některé další zvyklosti, 

také předchozí způsob předávání blahopřání spojenou s osob-

ní návštěvou seniorů k významným životním příležitostem. 

Gratulace občanům seniorům jménem obce Stachy u příle-

žitosti dovršení jejich životního jubilea 75, 80, 85, 90 a více 

let věku bude od roku 2023 probíhat doručením písemné gra-

tulace a dárkového poukazu. V případě zájmu o osobní ná-

vštěvu zástupců obce kontaktujte prosím OÚ Stachy na tel.: 

388428304.

MIKULÁŠ S ČERTY A ANDĚLEM 
navštíví Obecní úřad Stachy v pondělí 5. prosince 2022 od 

17,00 do 19,00 hodin

Pro všechny hodné děti i ty zlobivé je připravena malá miku-

lášská nadílka. Ve sklepení radnice bude všem smrtelníkům 

umožněno spatřit, jak se čertům v pekle žije. Brány pekelné se 

otevřou v 17,00 hodin.

POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Milí rodiče, dovolujeme si vás a vaše miminko pozvat na 

slavnostní vítání občánků narozených v letech 2021 a 2022 

s trvalým pobytem v obci Stachy a v obci Nicov, které se 

uskuteční v sobotu 10. prosince 2022 od 10,00 hodin v za-

sedací místnosti OÚ Stachy. 

PROGRAM:

Přivítání přítomných • Vystoupení dětí 

Proslov zástupce obce • Zápis do pamětní knihy

Fotografování a předání dárkového poukazu

Slavnostní přípitek

Prosíme rodiče o potvrzení účasti na tel.: 388428304 do 

pátku 2. prosince 2022 do 13,00 hodin.
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INFORMACE O DRUHÉ KNIZE AUTORA JANA VOLDŘICHA 
„OSUDY ZE ŠUMAVSKÝCH CHALUP“

Rodák ze stašské osady Lesní 

Chalupy ing. Jan Voldřich, zná-

mý jako autor několika článků 

a přednášek o historii Šumavy 

a  zejména Stašska, ale i  jako 

autor knihy „Příběhy ze šu-

mavských chalup“, vydal svou 

druhou knihu s názvem „Osu-

dy ze šumavských chalup“. 

Kniha nedávno vyšla z tiskárny 

a je distribuována do prodejen 

knih na předvánoční trh. 

Kniha navazuje na autorovu 

prvotinu „Příběhy ze šumav-

ských chalup“, věnované po-

pisu historie osídlení Šumavy 

jako celku a  historie osidlo-

vání Stašska a Zdíkovska, mj. 

i  v kontextu vzniku a  rozvoje 

dřívějšího šumavského sklář-

ství, dále popisu dřívějších 

zemědělských prací na šumav-

ských svazích a životním pří-

běhům dřívějších obyvatel au-

torovy rodné osady Lesní Cha-

lupy, doplněné dalšími příběhy 

ze Stašska a Zdíkovska. 

Druhá autorova kniha čte-

náře seznamuje s  osudy dří-

vějších obyvatel chalup v osa-

dách Zadov a Churáňov, kte-

ré jsou součástí obce Stachy. 

Jejím přečtením si lze učinit 

představu o  tom, jak se dří-

ve žilo v  těchto šumavských 

osadách, kde nyní, v moderní 

době, bují rekreační, turistic-

ký a sportovní ruch a jsou zde 

provozovány penziony, hotely 

a  sportovní zařízení. Popi-

sovaná oblast se týká horské 

části dřívější královácké obce 

Stachy, která až do r. 1946 

představovala česko-němec-

kou národnostní hranici. 

V  úvodní části je popsána 

historie osídlení obou osad, 

přehled o  číslování chalup 

v  Zadově a  v  Churáňově dle 

soupisu stabilního katastru 

obce Stachy z  r. 1837, s popi-

sem původu jejich označování 

tzv. „po chalupě“, z nichž větši-

na je dosud živá, nebo známá. 

V  další části knihy jsou 

popsány poutavé osudy dří-

vějších obyvatel jednotlivých 

chalup historické části Zado-

va a  Churáňova, včetně po-

pisu souvislostí jejich vzniku 

převážně v osmnáctém stole-

tí. Příběhy se opírají o genea-

logická zjištění rodů, které 

osídlily tuto část Šumavy, 

o  vlastnických vztazích jed-

notlivých chalup a jejich pře-

dávání z generace na generaci 

a  nahlíží do jejich osudů od 

druhé poloviny devatenácté-

ho století až do současnos-

ti. Ze čtení vyplyne obrázek 

o  tom, jak byly jednotlivé 

lokality osidlovány jednot-

livými rody v  samostatných 

dvorcích, jak se kolem původ-

ních stavení stavěly další pro 

potomky původních osídlen-

ců, jak vznikaly a rozvíjely se 

příbuzenské vazby a svazky. 

Osudy chalup byly posbírá-

ny z vyprávění dosud žijících 

pamětníků, ze získaných do-

kumentů a  genealogických 

zjištění. Publikace je doplně-

na velkým množstvím původ-

ních historických fotografií 

a dokumentů vztahujících se 

k jednotlivým příběhům, zís-

kaných od pamětníků, dále 

historickými mapami a srov-

návacími dřívějšími a součas-

nými fotografi emi.

Kniha je ve formátu A5, 

má 218 stran, v pevné vazbě, 

v barevném obalu, na křído-

vém papíru. MO cena v knih-

kupectvích je 399 Kč. 

Bližší informaci o  knize, 

i  s  ukázkami, lze získat na 

webových stránkách naklada-

telství KOPP České Budějovi-

ce https://www.kopp.cz/osu-

dy-ze-sumavskych-chalup. , 

nebo i na privátním webu au-

tora Publikace – Jan Voldřich 

(wordpress.com). 

Slavnostní křest knihy se 

uskuteční ve čtvrtek 24. 11. 

od 18.00 hod. v  restauraci 

horského hotelu Dobrá Chata 

v Zadově. Křest bude spojen 

s  první prezentací knihy na 

veřejnosti. S autorem je sjed-

nána i  brzká beseda k  jeho 

druhé knize ve Staších. 

Kniha v  několika příštích 

dnech bude ke koupi v Obecní 

knihovně Stachy.
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ZVONIČKA V JAROŠKOVĚ NOVĚ VYBUDOVÁNA 

Po několika letech příprav se nejen obyvatelé Jaroškova, ale 

i turisté procházející, nebo cykloturisté projíždějící touto za-

jímavou lokalitou, budou moci potěšit pohledem na novotou 

zářící typickou šumavskou zvoničku zhotovenou ze samorostu 

z jaroškovského polesí. Ta je nyní umístěna na návsi v Jaroško-

vě, na místě, kde se v nejbližší budoucnosti počítá také s umís-

těním informační tabule. Místo se tak stane přirozeným kon-

taktním centrem pro všechny obyvatele Jaroškova i náhodné 

kolemjdoucí. Jaroškov a jeho zvonička tak budou pokračovat 

v tradici šumavských osad a ponesou dál budoucím generacím 

symboliku zvoničky a zvonění vůbec.

Ale podívejme se společně nedříve trochu do historie.

Zvoničky bývaly dříve k vidění takřka v každé vesnici a spo-

lutvořily tak tradiční ráz šumavských osad. „Je třeba rozlišo-

vat zvonice a zvoničky. Zatímco zvonice jsou součástí církevní 

stavby, zvonička stojí samostatně a slouží pouze k zavěšení zvo-

nu. Pověřená osoba, dříve většinou ponocný, zvoněním varoval 

obyvatelstvo před šířícím se požárem. Některé obce využívaly 

pro ten účel kostelní zvony, jiné zřídily speciální zvoničky.“

Povinnost obcí mít zvon pro tyto účely byl dán ohňovým pa-

tentem Marie Terezie z roku 1751, kterým panovnice reagovala 

na řadu velkých požárů v tehdejším Rakousko-Uhersku. 22. září 

1755 vydala Marie Terezie Řád ohně pro království České, který 

stanovil povinnost přispěchat k ohni na pomoc i obcím vzdále-

ným od požáru hodinu cesty, každé osídlení musí mít nádrž na 

vodu nebo rybník, aby bylo čím hasit, dále stanovil povinnost 

osázet plochu mezi domy listnatými stromy, proti šíření požáru.

Dojetí, úcta, tichá radost i posvátná bázeň – takové poci-

ty v nás vzbuzuje zvuk zvonů. V dobách císaře Josefa II. pak 

bylo nařízeno, aby měla každá obec vlastní zvoničku – zvon 

byl symbolem ochrany a pokoje. Lidé měli proto ke zvonům 

zvláštní vztah – zvony dostávaly jména a lidé jim přisuzova-

li nadpřirozené síly. Zvonice se stala významným doplňkem 

celkového obrazu vesnice. Byla v tom patrná snaha o zajištění 

bezpečnosti na vesnicích při požárech a jiném hrozícím nebez-

pečí, „aby se mohlo na poplach zvoniti“.

Zvonička na Šumavě v mlžných dnech a lijácích a také bě-

hem sněhových vánic zastávala funkci zvukového majáku. 

Zvonění se opakovalo každý den třikrát – za úsvitu, v poledne 

a večer. Lidé měli při zvuku zvonu zanechat práce, pokleknout 

a modlit se modlitbu Anděl Páně. V době, kdy ještě nebylo roz-

šířené nošení hodinek a nebyl letní a zimní čas, sloužilo také 

k určování času. Za ranního klekání lidé vstávali, při poledním 

obědvali a u večerního posílali své děti spát. Starší děti večerní 

klekání upozorňovalo, že se mají vrátit domů. Opozdilce moh-

la podle pověstí v poledne odvléct polednice a večer pak kleká-

nice. V některých obcích se tradice stále dodržuje.

Co by ale byla zvonička bez zvonu a jeho historie? Historie 

zvonu se začala psát v letech 1833–1834, kdy proběhla peněžní 

sbírka na jeho zakoupení mezi občany Jaroškova, a v roce 1834 

byl osazen do zvoničky na střeše domu č. 1. Provaz od zvonu 

byl otvory ve střeše a stropu spuštěn do místnosti, odkud se 

zvonilo. Za 2. světové války byl zvon sňat a ukryt, jako spous-

ta jiných zvonů v celé republice. Po přestavbě domu na začát-

ku 60 tých let byl zvon přemístěn do hospodářského objektu 

a  bylo zvoněno jen při úmrtí občana Jaroškova. Posledním 

zvoníkem byl pan František Tomášek, Jaroškov č. 1. Po změně 

majitele domu byl zvon sňat a uložen (u pana Josefa Žižky) až 

do současné doby. Nyní je zvon osazen do nové zvoničky“. 

Od myšlenky k  dokončení díla bývá často dlouhá a  složitá 

cesta. Pokud tomu tak nebylo v případě zvoničky v  Jaroškově, 

tak velký dík patří všem, kteří se o znovuvybudování zasloužili. 

V první řadě Obecnímu úřadu Stachy za významný fi nanční pří-

spěvek, dále pak panu Sedláčkovi, který našel a přivezl samorost 

na zvoničku, panu Václavu Budínovi a jeho stavební fi rmě, která 

vyhloubila základní otvor, do kterého zabetonovala železné kot-

vení samorostu, dále pak panu Františku Žižkovi a jeho truhlářské 

fi rmě za výrobu stříšky zvoničky a osazení zvonu a v neposlední 

řadě rodině pana Jaroslava Brabce a panu Josefu Žižkovi, kteří se 

podíleli na úpravě samorostu a osazení celé zvoničky a za fi nanční 

příspěvek panu Aloisi Brabcovi a SDH Jaroškov.

Zvonička byla slavnostně předána veřejnosti symbolicky dne 

28. října 2022 a přejme si, aby naše jaroškovská zvonička byla 

vždy místem příjemného sousedského setkávání, a abychom již 

nikdy nemuseli zvon ze zvoničky sundávat a ukrývat.

Jan Tříska, Josef Žižka, Jaroškov (SDH Jaroškov)

Částečně podle: Miroslav Kůs Andres
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ZANIKLÉ KOSTELY A KAPLE NA ŠUMAVĚ – část 2
Informace k zaniklým kostelům a kap-

lím jsem čerpal ze stránek www.znice-

nekostely.cz, kde jsou i dobové fotogra-

fi e, skici a plánky týkajících se zaniklých 

staveb. Obrázky byly kresleny uhlem od 

roku 2020 do 2022. Touto výstavou chci 

ukázat na poválečnou historii a následný 

devastující vliv komunistického režimu 

na církevní stavby na Šumavě.

Ať se vám výstava líbí! 

Ing. Martin Dekan.

5. HŮRKA U PRÁŠIL – KOSTEL 
SV. VINCENCE FERRASKÉHO
Postaven: 1789, věž přistavěna 1819

Zbořen: po 1964

Důvod devastace: vojenský prostor

Kostel byl postaven v  letech 1788–

1789 nákladem majitele skláren Ignatze 

Hafendbrädla, vysvěcen byl v září 1789. 

V  roce 1792 dostal kostel dva zvony 

a varhany. Chyběla ale věž, zvony visely 

provizorně na lešení. Věž nechal přista-

vět až v  roce 1812 nový majitel Hůrky, 

Jiří Kryštof Abele. V  roce 1952 se ves 

stala součástí vojenského újezdu Dobrá 

Voda a  všechny stavby včetně kostela 

byly postupně zbořeny. Kostel byl nej-

prve používán jako stodola k uskladně-

ní sena pro vojenské koně, nicméně na 

leteckém snímku ze dne 9. 7. 1959 je již 

beze střech a s částečně pobořeným zdi-

vem. Ještě na leteckém snímku ze dnů 

9. 10. 1962 a 25. 9. 1964 je obvodové zdi-

vo kostela zčásti zachováno; zřejmě brzy 

poté bylo defi nitivně zbořeno. – V roce 

2007 byla provedena konzervace zbytků 

zdiva kostela. – Pozemek s kostelem pa-

tří obci Prášily.

6. NOVÝ SVĚT – KOSTEL SVATÉHO 
MARTINA
Postaven: 1796–1797

Zbořen: 1976

Důvod devastace: zánik osady

Kostel byl postaven v  letech 1796–

1797 Johannemm Hainzerem z Bavorska 

podle plánů J. Bindnera z Vimperka na 

místě původní dřevěné kaple sv. Ducha 

z roku 1787, v letech 1906–1907 byl upra-

ven. Jednolodní stavba zděná z lomové-

ho kamene, obdélná, loď. Po roce 1948 

kostel postupně chátral. Odbor školství 

a kultury tehdejšího Okresního národ-

ního výboru (ONV) v  Prachaticích, ve 

svém dopise ze dne 1. 3. 1966, zaslaném 

Krajskému středisku státní památkové 

péče a ochrany přírody v Českých Budě-

jovicích, žádá o vyjádření k využití kos-

tela na Novém Světě. V odpovědi ze dne 

23. 5. 1966 Krajské středisko sděluje, že 

objekt kostela je ve státním soupisu pa-

mátek a tudíž se na něj vztahuje ochrana 

podle zákona a z toho důvodu není mož-

né dát souhlas k demolici. Dále uvádí, že 

kostel je situován ve Chráněné krajinné 

oblasti Šumava (CHKO) na urbanistic-

ky významném místě a  jeho zachování 

je žádoucí nejen z důvodů památkových 

a krajinářských, ale i z hlediska podpory 

turistického ruchu v oblasti. V další části 

dopisu je prachatickému odboru kultury 

ONV vytýkáno, že nebyla provedena po-

třebná opatření k zajištění a zabezpečení 

kostela jako památky. Krajské středisko 

navrhuje, aby objekt, vzhledem k tomu, 

že již neslouží k bohoslužebným účelům, 

byl po projednání s  církevními činiteli 

vyjmut z církevního užívání a po dohodě 

s CHKO Šumava a Jihočeským muzeem 

v něm byl instalovaný depozitář muzej-

ních exponátů z šumavské oblasti. Více 

než rok poté na odboru školství a  kul-

tury ONV v Prachaticích zahájili kroky 

vedoucí k  opravě kostela; narazili však 

na ignorantský přístup oslovených sta-

vebních podniků. Dne 10. 11. 1967 zaslal 

odbor kultury ONV v Prachaticích do-

pis Okresní prokuratuře v Prachaticích, 

ve kterém poukazal na tyto skutečnosti: 

Okresní stavební podnik v Prachaticích 

obdržel dvě objednávky. Jedna (1966) se 

týkala oprav kostelů v Novém Světě, Kvil-

dě, ve Volarech a také kostela sv. Magda-

leny ve Spálenci. Druhá písemná žádost 

(ze dne 5. 7. 1967) se týkala vypracování 

rozpočtu a provedení oprav dvou památ-

kově chráněných kostelů v Horní Vltavi-

ci a Volarech v roce 1968. Ani na jednu 

objednávku Okresní stavební podnik 

neodpověděl, též opravy zmíněných ob-

jektů nezařadil do plánu oprav. Své vyjá-

dření zaslal až dne 7. 11. 1967 a svoji ig-

noranci vysvětluje nedostatkem výrobní 

kapacity, které prý využívá na důležitější 

práce. Ani Jihočeský podnik pro údržbu 

památek v Táboře, zřízený právě za úče-

lem těchto oprav, od roku 1962 na žá-

dosti nereagoval. V podání prokuratuře 

ONV poukázal i na skutečnost, že Kraj-

ské středisko památkové péče navrhlo 

znemožnit přístup vandalů do prostoru 

kostela v Novém Světě. Přestože byly na 

tyto práce získány prostředky, nepodaři-

lo se pro změnu zajistit materiál. Okres-

ní prokuratura učinila ve věci devastace 

kostela na Novém Světě šetření, o jehož 

výsledcích dne 12. 9. 1967 písemně infor-

movala ONV v Prachaticích. Mimo jiné 

uvedla, že bylo zjištěno záměrné poško-

zování uvedené kulturní památky. Byly 

také zajištěny osoby, které se na devasta-

ci kostela podílely. Místní vandalové roz-

kradli dřevěné části střechy a krovu, kte-

ré používali jako topivo v domácnostech, 

zároveň bezdůvodně ničili vnitřní zaří-

zení kostela i zdivo. Počínání těchto osob 

označila prokuratura za zavrženíhodné 

a doporučila, mimo vyšetření jejich čin-

nosti orgány tehdejší Veřejné bezpeč-

nosti, aby se ničemové fi nančně podíleli 

na opravě objektu. V  závěru zprávy je 

doporučení, aby zainteresovanými or-

gány byla zpracovaná koncepce renova-

ce kostela sv. Martina jakožto kulturní 

památky. Postoj Okresní prokuratury 

v Prachaticích byl na tehdejší dobu obdi-

vuhodný, leč neúčinný a kostel další roky 

chátral a byl devastován. Odbor kultury 

ONV V Prachaticích v dopise ze dne 13. 

10. 1971 žádá o vypracování rozpočtové 

a  projektové dokumentace pro opravu 

kostela v Novém Světě a zároveň koste-

la sv. Magdalény ve Spálenci u  Zbytin, 

tentokráte Státní ústav pro rekonstruk-

ci památkových měst a objektů v Praze. 

Státní ústav pro rekonstrukci zasílá dne 

5. 5. 1972 rozpočet pro první etapu re-

konstrukce kostela v Novém Světě, která 

zahrnovala nejnutnější práce na záchra-

nu objektu. Částka činila 350 tisíc korun. 

Odbor kultury ONV v Prachaticích vy-

zývá v dopise ze dne 17. 10. 1972 Děkan-

ský úřad ve Vimperku ke spolupráci na 

záchraně kostela sv. Martina, žádá o vy-

jádření, zda bude mít církev zájem na 

využívání kostela k bohoslužbám a na-

bízí jeho opravu ze státních prostředků. 

Dne 3. 11. 1972 byla uzavřena smlouva 

o průzkumných a projektových pracích 

mezi Státním ústavem pro rekonstruk-

ci památkových měst a objektů a odbo-

rem kultury ONV v Prachaticích. Ten-

týž ústav zasílá dne 13. 11. 1972 žádost 

o zajištění elektrické přípojky do kostela 

v Novém Světě a dále žádá informaci, zda 

má ONV v Prachaticích zajištěn podnik, 

který bude provádět rekonstrukci. Dopi-

sem ze dne 21. 11. 1972 dostává odpověď, 

že nikoliv. Poslední, spíše zoufalá prosba, 

je vedoucím odboru kultury ONV v Pra-

chaticích panem Paclíkem adresována Ji-

hočeského podniku pro údržbu památek 

v Táboře, a  to dne 9. 4. 1973. V dopise 

vedoucí odboru uvádí, že oba památ-

kové objekty, kostel sv. Martina v  No-

vém Světě a kostel sv. Maří Magdalény 

ve Spálenci u  Zbytin, byly radou ONV 

v Prachaticích zařazeny do programu zá-

chrany nejohroženějších památek. Žádá, 

aby podnik s opravou začal alespoň v ná-

sledujícím roce (1974): „Jsme si vědomi 
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toho, že pro letošní rok nebude již zařa-

zení možné. Rádi bychom, aby alespoň 

v příštím roce bylo započato s nápravou 

špatného stavu obou objektů, který je 

kritizován návštěvníky Šumavy (a neje-

nom jimi) zejména v  turistické sezóně. 

Opravou obou objektů a zpřístupněním 

veřejnosti (oba jsou významné krajinné 

dominanty) chceme pomoci památkám 

našeho okresu na nejcitlivějším místě.“. 

Ředitel Jihočeského podniku pro údržbu 

památek Tábor Josef Lis zaslal dne 16. 4. 

1973 odboru kultury ONV v  Prachati-

cích zamítavou odpověď. Kostel v  No-

vém Světě tak chátral a  byl vandalsky 

demolován další dva roky. Poté se ve věci 

začal angažovat Místní národní výbor 

(MNV) v Borových Ladech. Jeho tehdej-

ší předseda Jaroslav Kuboň se dne 9. 3. 

1976 obrací přímo na Ministerstvo kul-

tury ČR s žádostí o upuštění od památ-

kové ochrany kostela: „Místní národní 

výbor Borová Lada, okres Prachatice, 

je od 20.  října 1975 za Československý 

stát vlastníkem kulturní památky poř. 

č. 3718 – kostel sv. Martina na Novém 

Světě. Objekt je stavebně ve velmi špat-

ném stavu, není kapacita na jeho opravu, 

nelze najít pro něj ani vhodné společen-

ské využití a v současné době je i nebez-

pečí zřícení objektu a  nebezpečí ohro-

žení zdraví a života dětí, které v nejbliž-

ším okolí žijí. Z těchto důvodů žádáme 

o upuštění od další ochrany této kulturní 

památky podle § 13 zák. č. 22/58 Sb., aby 

mohla být provedena demolice objektu. 

Tato žádost je doložena fotografi ckou 

a měřičskou dokumentací. Zároveň žá-

dáme ŠKK ONV Prachatice a KSSPPOP 

České Budějovice, aby v této věci zaslaly 

své vyjádření přímo MK ČSR. Děkujeme 

za urychlené vyřízení této záležitosti. 

Se soudružským pozdravem Čest práci 

Jaroslav Kuboň, předseda MNV Borová 

Lada.“ Po zaslání žádosti o likvidaci kos-

tela ze strany MNV Borová Lada mění 

své stanovisko i  Krajské středisko stát-

ní památkové péče a  ochrany přírody 

v Českých Budějovicích, do té doby usi-

lující o záchranu kostela. Dopisem Mini-

sterstvu kultury ČSR ze dne 25. 3. 1976 

doporučil Ing. arch. Trčka žádosti MNV 

Borová Lada vyhovět. Vedoucí oddělené 

památkové péče Ministerstva kultury 

ČSR Dr. Helena Hanšová zasílá dne 31. 5. 

1976 MNV v  Novém Světě informaci 

o rozhodnutí ministerstva o upuštění od 

památkové ochrany kostela sv. Martina 

v Novém Světě. Následně dne 31. 8. 1976 

nařídil Okresní národní výbor v Pracha-

ticích zboření kostela s tím, že demolice 

měla být provedena do 30. 4. 1977; kostel 

byl zbořen ještě v roce 1976. – Pozemek, 

na němž kostel stál, patří obci Borová 

Lada. – Blízký hřbitov byl zničen v květ-

nu 1976, obnoven byl v roce 2008.

7. ZHŮŘÍ – KAPLE SVATÉHO 
VÁCLAVA
Postavena: není známo

Zbořena: 1956–1957

Důvod devastace: vojenský prostor

Velká obdélná mešní kaple s trojúhelní-

kovými štíty nad oběma průčelími a sed-

lovou střechou. Sanktusník byl asymet-

ricky posunut k přednímu štítu. V letech 

1945–1947 došlo k  vyhnání německého 

obyvatelstva ze vsi a  následně k  jejímu 

osídlení obce přistěhovalci ze Slovenska 

a Rumunska. To vše skončilo v roce 1952, 

kdy byla oblast zabrána vojskem a noví češ-

tí osídlenci vyhnáni (také z osad Flusárna 

a  Podlesí) kvůli umístění radarů proti-

vzdušné obrany na vrcholu kopce severně 

od Zhůří; ves byla následně postupně zbo-

řena. – Kaple byla po vysídlení vsi v roce 

1954 zčásti pobořena a  využívána jako 

chlév pro prasata chovaná pro vojenskou 

kuchyni. Na přelomu let 1956–1957 byla 

kaple zbořena. – Pozemek, na němž kaple 

stála, je v soukromém vlastnictví (Roman 

Kreuziger ze Sence, cyklistický závodník); 

majitel pozemku by chtěl ves Zhůří obno-

vit tak, aby se co nejvíce podobala stavu 

z roku 1945. V první fázi v roce 2020 chtěl 

obnovit na původních základech 3 domy 

a kapli. Proti obnově vsi se postavila Správa 

Národního parku Šumava, kterou v roce 

2019 podpořil i krajský úřad v Plzni. Ze vsi 

Zhůří zůstaly větší trosky dvou budov; jsou 

zde postaveny i čtyři nové domky u v me-

zidobí zbořených kasáren.

8. ČESKÉ ŽLEBY – KOSTEL SVATÉ 
ANNY
Postaven: 1789–1791

Zbořen: červenec, srpen 1965

Důvod devastace: hraniční pásmo

Kostel byl vystavěn na místě starší 

kaple stejného zasvěcení. Základní ká-

men nového kostela byl položen dne 

23. 6. 1788 a nový kostel byl vysvěcen 

16.  10. 1791. Po skončení 2. světové 

války a  po odsunu německého obyva-

telstva kostel přestal být soustavně vy-

užíván pro náboženské účely. Po roce 

1948 se kostel ocitl v pohraničním pás-

mu, kam byl povolen vstup jen na pro-

pustky, které vydávalo OV VB. Drsné 

horské podmínky se začaly projevovat 

na samotné kostelní budově, která tak 

bez jakékoli údržby chátrala. Již na po-

čátku roku 1952 se objevila myšlenka 

zrušit kostel a  jeho inventář odvézt do 

sousedních Volar. Jako důvod se uváděl 

malý počet věřících a hlavně umístění 

kostela v zakázaném pásmu, kam neměl 

přístup každý občan. Dne 8. 3. 1965 vy-

dal ONV – odbor výstavby Prachatice 

příkaz kapitulní konzistoři v  Českých 

Budějovicích ke zboření stavby. Jako 

důvody bylo uvedeno následující: „ob-

jekty nebyly delší dobu udržovány, jsou 

v dezolátním stavu, k dalšímu užívání 

nezpůsobilé. Provedení oprav po strán-

ce technické nelze zajistit bez větších 

fi nančních nákladů. Bylo by to nehos-

podárné a  odporovalo by to veřejným 

zájmům. Je potřeba zabezpečit obranu 

státu.“ Postup demolice pak byl násle-

dující: do 20. 4. 1965 bylo rozhodnuto 

vystěhovat vnitřní použitelné zařízení 

a umístit dle dispozic konzistoře. Veš-

keré bourací práce mají být provedeny 

do 30. 6. 1965. Kostel byl od roku 1958 

prohlášen kulturní památkou, památ-

ková ochrana byla Ministerstvem kul-

tury ČR formálně zrušena až dne 19. 11. 

2012. – Pozemek, na němž kostel stál, 

patří církvi.
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Hůrka u Prášil – kostel sv. Vincence Ferraského

Nový Svět – kostel svatého Mar  na
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Zhůří – kaple svatého Václava

České Žleby – kostel svaté Anny
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V NAŠÍ ŠKOLCE
V září jsme se sešli v opravdu hojném počtu 53 dětí a ač se 

nám během října počet ustálil na 51 (dvě ukrajinské děti se 

vrátily domů), stále máme třídy hodně naplněné. A hned jsme 

se dali společně s dětmi do práce.

Nejmenší děti si zvykaly na prostředí školky, poznávaly 

své nové kamarády a zkoumaly, co vše se dá ve školce dělat, 

starší děti se tmelily v kolektivu velké třídy, aby z nich byla 

správná parta a společnými silami se učily novým dovednos-

tem. Hned na začátku školního roku jsme si také pověděli 

vše důležité na schůzce s rodiči a informovali je o plánované 

rekonstrukci vnitřních prostor školky, která nás v dohledné 

době čeká.

V rámci přátelské spolupráce s MŠ a ZŠ Zdíkov nám přijely 

zahrát pohádku „O třech prasátkách“ děti ze zdíkovské deváté 

třídy pod vedením paní učitelky Vacíkové. Chceme jim touto 

cestou poděkovat, vystoupení se nám moc líbilo, všichni jsme 

si společně na závěr zazpívali a doufáme, že nás soubor opět 

někdy navštíví.

Během října se nám rozeběhly naše kroužky – angličtina 

pro předškoláky, logopedie, program Maxík pro děti ohrožené 

školním neúspěchem, v rámci šablon OP JAK výuka češtiny 

pro děti s odlišným mateřským jazykem a nově také Zdravé 

pískání pod vedením paní učitelky Evy Hadravové. V prvním 

říjnovém týdnu u nás provedla depistáž vybraných dětí paní 

Mgr. Červíková z SPC Prachatice a zaštítila tak náš logopedic-

ký kroužek i „Maxíka“.

Zvládli jsme se již také vyfotografovat (vánoční motiv), 

s první částí třídílného preventivního bloku PČR „Umím si 

hrát bezpečně“ nás seznámila por. Bc. Martina Joklová a jako 

tradičně nám sestřička z fi rmy Prima vizus vyšetřila screenin-

govou metodou očička.

To už jsme ale zahájili náš první letošní projekt „Co se děje 

v  lese“. V  jeho rámci jsme s dětmi objevovali tajemství lesa, 

společně s NP Šumava navštívili vlčí výběh na Srní, díky SHD 

Stachy jsme hasili pomyslný les na zahradě školky (mnohokrát 

děkujeme za krásné dopoledne, děti si mohly všechno samy 

vyzkoušet a od té doby se jich řada chce stát hasičem...), 31. říj-

na se nám les promění ve strašidelný, v němž oslavíme s dětmi 

Halloween a celý projekt nám ukončí muzikoterapeut Zdeněk 

Hladík s programem „Jak usínají stromy“.

V listopadu si připomeneme památku sv. Martina a na jeho 

počest otevřeme první letošní dílničku pro děti i rodiče, vý-

robky opět poputují coby vánoční pozdrav do Domova seniorů 

v Kůsově a po dílničce rozsvítíme Stachy lampionovým prů-

vodem.

V  adventním čase plánujeme další projektové vyučování, 

tentokrát spjaté s vánočním příběhem a Vánocemi vůbec – tě-

šit se můžeme na prohlídku kostela s panem farářem Vavřin-

cem či na představení divadla Já to jsem, které nám přiveze 

„Betlémský příběh“.

V letošním školním roce se také obnovila nabídka Ski Zadov 

na týdenní lyžařský kurz pro děti a na jaře opět vyrazíme na 

plavání do Sušického bazénu.

A mezitím musíme především objevovat svět v celé jeho krá-

se a rozmanitosti, poznávat nové věci, sbírat zkušenosti, hrát si 

a radovat se s kamarády.
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MALÉ PODZIMNÍ SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH 
KNIHOVNÍKŮ VE STACHÁCH

Již 29. ročník tradiční akce jihočeského SKIPu se po dvou 

letech konečně mohl konat beze změn a odkládání v obvyklém 

termínu – v polovině září.

V Obecní knihovně ve Stachách (nebo ve Staších – podle 

jazykovědců jsou přípustné obě verze) účastníky přivítala kni-

hovnice, a zároveň i vedoucí Infocentra, pí. Jana Brabcová a ce-

lou dobu našeho pobytu se nám věnovala. Stašská knihovna se 

za pár let jejího působení zcela proměnila. Knihovna získala 

hezké prostory spojené s  infocentrem přímo v centru města 

a  nové vybavení. Díky modernímu knihovnickému systému 

začala půjčovat kromě klasických knih a časopisů také elek-

tronické knihy, audio knihy nebo společenské hry. Pro mnohé 

byla překvapením třeba 3D tiskárna, kterou knihovna získala 

pomocí grantu. V knihovně proběhlo zahájení i předání spol-

kového praporu a pak už se program odvíjel podle napláno-

vaného scénáře. Paní knihovnice nám zprostředkovala moc 

zajímavou procházku městečkem a blízkého okolí, Průvodky-

ní se stala rodačka a patriotka znalá místní historie, pí. Marie 

Puschmanová.

Setkání se konalo na Šumavě, takže jsme chtěli připomenout 

elektronickou knihu Kohoutí kříž. Inspirací k  jejímu názvu 

byly skutečné kohoutí kříže na Šumavě, na které jsme se chtěli 

také podívat. Po obědě jsme tedy vyrazili na kratší turistický 

výšlap, jehož cílem byl jednak Královský kámen (1 059 m n.m.) 

a Kohoutí kříž (soubor nástrojů použitých při ukřižování Kris-

ta) u Nicova. Navštívili jsme také druhý šumav-

ský Kohoutí kříž v Úbislavi. Bonusem pro hou-

baře byly plné tašky hub. To prostě nešlo odolat 

– když jsou hříbky v dohledu, přece je tam ne-

můžete nechat. A že jich bylo! Skutečně – jen tak 

cestou lehce nasbírané plné tašky.

Představení velkolepého a  rozsáhlého sou-

boru informací o šumavské německé literatuře 

Kohoutí kříž, který vzniká v Jihočeské vědecké 

knihovně a je přístupný na adrese: https://www.

kohoutikriz.org/ následovalo po návratu do 

Stach.

Před večeří jsme ještě stihli zajít na místní 

hřbitov, kde je pochován Rankl Sepp, známý 

šumavský silák, a  nahlédli jsme i  do místního 

kostela s unikátním lustrem, o kterém jsme se 

dozvěděli při dopolední procházce obcí.

Páteční program zakončilo příjemné posezení 

u večeře a teprve pak se všichni vydali večerními 

Stachy do penzionů na ubytování. A všichni byli 

nadšeni – krásný tichý večer plný hvězd i moc 

pěkné ubytování.

A ráno … zase sbalit a penziony opustit – če-

kala nás cesta do Vimperku a nové dětské od-

dělení vimperské knihovny umístěné v  bývalé 

lesnické škole. Jako třešničku na dortu jsme měli 

na závěr prohlídku nádherně zrenovovaného 

vimperského zámku. Pro mnohé bylo zajímavé 

porovnání – před 5 roky jsme zámek navštívili 

těsně před uzavřením, v době, kdy už byly pro-

story připravovány na rekonstrukci.

Jak už to tak bývá – zajímavě naplněné staš-

ské podzimní setkání uteklo hrozně rychle a po 

sobotním společném posezení u oběda se účast-

níci rozjížděli domů. Snad s potěšujícím pocitem z příjemného 

potkání se a s výhledem na další MPS, tentokrát jubilejní 30., 

v roce 2023.

Ludmila Švíková 

Oddělení regionálních služeb 

 

 

 

Projekt „Vybavení kulturního centra Stachy“ 

Projekt „Vybavení kulturního centra Stachy“ byl p edložen do 7. výzvy Programu rozvoje 
venkova administrované MAS Šumavsko, z.s. (Fiche 7). Tato výzva byla p ipravena v rámci 
napl ování strategie komunitn  vedeného rozvoje pro roky 2014 – 2020 s názvem „Živé a 
š astné Šumavsko“ (http://www.massumavsko.cz/strategie-ke-stazeni/).  Jedná se o 
rozvojový dokument, díky n muž je možno realizovat adu projekt  podnikatel , zem d lc , 
obcí i neziskových organizací na území ORP Vimperk, Prachatice a Strakonice.  

Projekt eší vybavení nov  vzniklých prostor kulturního centra za ú elem jeho následného 
využití jako zázemí pro konání hudebních koncert , ples , besed, filmových produkcí, 
um leckých vystoupení i prezentací prací žák  a dalších kulturn  spole enských aktivit. 
aktivit. Samoz ejm  nadále i filmových produkcí. Kulturní centrum bude tedy sloužit pro 
konání nejr zn jších akcí širokému spektru jeho návšt vník . 

Cílem je podpora projekt  kone ných žadatel  napl ující cíle SCLLD p íslušné MAS. 

 

Termín realizace projektu: do 31.03. 2022 

P íjemce dotace:  Obec Stachy, I : 00250678 

P edpokládané náklady projektu:  495 780 K  bez DPH 

Výše dotace 80% 
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NAŠE TŘÍDA V PRAZE
Bylo ráno 14. září 5 hodin 30 minut a čekali jsme na 

autobusové zastávce. Všichni byli ospalí a nikdo si neu-

vědomoval, že jedeme do Prahy. V autobuse se mi chtě-

lo spát, ale holky neustále něco šeptaly. Takže jsem se 

nevyspala. Jediné, co jsem mohla dělat, bylo to, že jsem 

koukala na cestu a okolí.

Když jsme dojeli do Prahy, tak jsme hned šli do metra. 

Metro jelo tak rychle, že jsem si nevšimla, na jaké za-

stávce jsme. Z metra všichni vystoupili a vydali se smě-

rem k České televizi. V České televizi to bylo super. Mě 

to bavilo, ale bylo to moc dlouhé. Ale myslím si, že to 

byl skvělý zážitek. Viděli jsme, jak se natáčí Planeta Yó. 

Provedli nás po půlce areálu, je nádherný a velký.

Po České televizi jsme se byli projít po Praze, všich-

ni viděli orloj, Karlův most a Václava na jeho koni. Za 

mě byl nejhezčí orloj. Po hezké procházce po Praze jsme 

na Smíchově zamířili do nákupního centra, kde jsme si 

mohli něco koupit. Měli jsme i dobrý oběd v McDonal-

d/s a kluci v KFC. V McDonald/s jsem si dala, co mám 

ráda, a holky taky.

Cesta zpátky uběhla rychle. Přijela jsem domů okolo 

19. hodiny a hned jsem šla spát.

Za 6. třídu 

Jana Randáková

STŘÍPKY Z VÝTVARKY
Zdravíme z  našeho malého výtvarného ateliéru v  ZUŠce. 

V letošním školním roce jsme opět otevřeli čtyři skupiny pro 

výtvarníky - od těch nejmenších školkových ve výtvarné pří-

pravce, až po deváťáky a středoškoláky, kteří už studují druhý 

stupeň výtvarného oboru. (A ač máme i další zájemce, bohužel 

je momentálně plno.) 

Po nesnázích spojených s distanční výukou jsou naši mladí 

tvůrci nabití nápady a chutí tvořit a já jsem jim za to vděčná. 

Možná jste nás potkali venku, v plenéru, možná jste si všim-

li výtvorů na obecním úřadě 

nebo na oknech zvenku naší 

učebny. Naši tvorbu a  výtvar-

né dovádění můžete objevit 

i na webových a facebookových 

stránkách. Tam brzy přibudou 

i  první animátorské pokusy: 

loni jsme se věnovali klasické 

kreslence i stop-motion anima-

ci (hlavně plastelínové).

A  že se naši výtvarníci ne-

ztratí ani za hranicemi Stach, se 

mohli přesvědčit i  návštěvníci 

vimperské knihovny. Zúčastnili 

jsme se soutěže Máme rádi zví-

řata, kam se nejen kreslilo a ma-

lovalo, ale děti psaly i  příběhy 

(a dokonce básně) o zvířátkách, 

která si vybraly. Mezi nejlepšími 

třemi ve své kategorii byly do-

konce oceněny dvě naše žačky: 

Adélka Kunešová a Leontýnka 

Pokutová. Moc gratulujeme!

A co dál? My budeme kreslit, 

malovat, točit na kruhu, vyrábět kde co, animovat, jezdit na 

výlety, ale hlavně se královsky (královácky:) bavit. A Vy si ne-

nechte si ujít v červnu naši velkou výstavu v Obecním domě, 

máme tentokrát dvě absolventky: Elišku Heidenreichovou 

a Radku Švarcovou. A s nimi bude vystavovat i všech 43 žáků 

výtvarného oboru.

Krásný zbytek podzimu!

MgA. Vendula Roučová
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FOLKLÓRNÍ SOUBOR CHOROŠEK ZE ZUŠ STACHY 
S TANEČNÍKY ZŠ ZDÍKOV NA MEZINÁRODNÍM 
DUDÁCKÉM FESTIVALE STRAKONICE!

24. ročník MDF se konal od čtvrtka do neděle 25.–28. 8. 2022.
,,Město dudáků“ opět po dlouhé době ožilo. Dudy a zpěv zněly ze všech koutů. Tradičně nechybělo ,,kasací“ u starosty města, 

velkolepý ohňostroj nad řekou Otavou a slavnostní průvod.

Na šesti scénách se vystřídaly soubory i sólisté z dvaceti zemí. Diváci mohli obdivovat umění hudby, zpěvu, tance a krojů do 

pozdních nočních hodin.

Folklórní soubor Chorošek vystupoval na MDF ve Strakonicích počtvrté. Již nyní se těší na pozvání za 2 roky, kdy by se měl 

uskutečnit ročník 25.! Pro nás platí: ,,Kdo má doma dudy, nikdy se nenudí!“

Děkujeme paní učitelce Michaele Vacíkové a tanečníkům ZŠ Zdíkov za úžasnou spolupráci a trpělivost!

Lenka Čížková, ved. souboru Chorošek ZUŠ Stachy

Centrální sběrné místo Stachy 
 (pod fotbalovým hřištěm)  

 

Otevírací doba: v pracovní dny 8-15 po předchozí 
domluvě na tel. 606 612 076 

 

 

Vybíráme všechny druhy odpadu a 
elektrospotřebičů vyjma stavebních 

materiálů a sutě. 
Pneumatiky pouze bez plechových (ALU) disků. 
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Předpřípravka a mladší přípravka Zdíkov + Stachy

Mladší přípravka Zdíkov + Stachy

Starší přípravka Zdíkov + Stachy

FO SOKOL STACHY...
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Žaci Stachy + Zdíkov

Dorost Stachy + Zdíkov

Společné foto mužů před zápasem Zdíkov – Stachy
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12. 12. 2022

10:00 - 16:00

Předvánoční
prodej dětských
knih

Za pultem
spisovatel Ondřej
Fibich

Příjemné ceny,
osobní věnování,
šumavská
tematika

Obecní
knihovna

stachy


