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ZZááppiisskkyy  oobbccee  SSTTAAŠŠOOVV  oodd  11..1111..22000022  
 
VVoollbbyy  ddoo  oobbeeccnnííhhoo  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  
 
Ve dnech 1. a 2.listopadu roku 2002 se konaly celorepublikové komunální volby. V naší obci se volilo devítičlenné 
zastupitelstvo. 
Celkem byly podány dvě kandidátní listiny, obě sdružení nezávislých kandidátů, celkem 15 kandidátů.: 

 
Za sdružení nezávislých kandidátů: Za sdružení nezávislých kandidátů pro obnovu obce 

Stašov 
1. Pleticha Zdeněk 1. Frodl Miroslav 
2. Lukelová Helena  2. Vendolský Leoš 
3. Němec Josef 3. Berkovcová Eva 
4. Fuksa František 4. Poliačik Igor 
5. Houdková Vilma 5.Chromá Jana 
6. Otava Ivan 6. Penias Josef 
7. Otava Tomáš  
8. Špačková Ivana  
9. Otava Oldřich  
 

Celkem se voleb zúčastnilo 143  voličů z celkem 196  voličů registrovaných v obci Stašov, což činí 72,96% účast při 
volbách. 
Po sečtení hlasů a jejich statistických přepočtem byli do místního zastupitelstva delegováni: 
 
Čistý součet hlasů: Počet hlasů Po statistickém přepočtu, dle hlasů, umístění na 

kandidátce: 
1. Houdková Vilma 116 1. Houdková Vilma 
2. Penias  Josef 104 2. Penias  Josef 
3. Frodl Miroslav 91 3. Frodl Miroslav 
4. Pleticha Zdeněk 86 4. Pleticha Zdeněk 
5. Němec Josef 86 5. Němec Josef 
6. Vendolský Leoš 78 6. Vendolský Leoš 
7. Poliačik Igor 78 7. Berkovcová Eva 
8. Otava Tomáš 75 8. Lukelová Helena 
9. Berkovcová Eva 75 9. Fuksa František 
10. Otava Ivan 73  
11. Lukelová Helena 65  
12. Fuksa František 62  
13. Špačková Ivana 61  
14. Otava Oldřich 59  
15. Chromá Jana 51  
 

Na ustavující schůzi zastupitelstva konané 15.11.2002  pak byl zvolen starosta Pletich Zdeněk, počtem hlasů pět a 
místostarostka Houdková Vilma, počtem hlasů sedm. 
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RRookk  22000033  
 
Leden 
 
88..11..22000033    SScchhůůzzee  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  
 
Dne 8.1.2003 se konala další schůze zastupitelstva. 
Slečně Berkovcové byla předána pokladna a fakturace obecního úřadu. Ostatní administrativa byla ponechána paní 
Lukelové. 
 
Byly stanoveny poplatky vybírané za rok: 
za svoz komunálního odpadu   360,-Kč na osobu 
za vodu    100,-Kč na osobu 
za psa     50,-Kč, za dalšího pak 70,-Kč 
pro chalupáře byla stanovena taxa: 
za svoz komunálního odpadu   360,-Kč na chalupu 
za vodu    200,-Kč na chalupu 
 
Bylo také rozhodnuto o pozvání zástupce Sdružení Vysočina ohledne rekultivace místního rybníku „Velký Stašovský“ a 
jeho přeměny na sportovní rybník a s tím souvisejících problémů ohledně hygienických opatření a parkování. 
 
Byly vyřízeny podané žádosti o kácení stromů. 
 
Pro děti dojíždějící do mateřské školky a první stupeň základní školy bylo schváleno financování zvláštního autobusu 
s datem od 1.února 2003. 
 
 
VVýýzznnaammnnáá  vvýýrrooččíí  oobbččaannůů  

 
Po několika desítkách let byla obnovena tradice přání zastupitelů občanům při jejich významných jubileích. Oslavencům 
hrají a chodí přát jménem zastupitelstva  sl. Berkovcová Eva a p. Vendolský Leoš. 
Pravidla pro oslavy významných jubileí: 

 
50 a 55 let     hraní a přání rozhlasem 
60 a vždy po 5 letech až 75 let  hraní rozhlasem a osobní gratulace 
od 75 let každý rok   hraní rozhlasem a osobní gratulace  

 

Únor 
 
11..22..22000033    ZZáájjeezzdd  ddoo  HHrraaddccee  KKrráálloovvééhhoo  ddoo  AAqquuaappaarrkkuu  
 
Dne 1.2.2003 se pod záštitou obce Stašov uskutečnil první z plánovaných zájezdů, tentokráte do Hradce Králového do 
místního Aquaparku. Obec přispěla na dopravu 2 000,-Kč. Cena zájezdu byla vykalkulována na 150,-Kč pro dospělého, 
130,-Kč pro děti a 180,-Kč pro účastníka zájezdu odjinud. 
Celkem se vypravilo 18 lidí, převážně dětí a mladší generace. Zájezd představoval dvě hodiny čistého času koupání 
v areálu Aquaparku a pak dvouhodinovou návštěvu nákupního centra Futurum. 
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VVyymmaalloovváánníí  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  
 
Ve dnech 14.až 20.února 2003 proběhlo vymalování obecního úřadu po cca. deseti letech. Bylo vymalováno celé horní 
patro, kde je umístěn obecní úřad, celkem dvě velké zasedací místnosti, knihovna, počítačová místnost, kuchyň a 
umývárna s koupelnou, spolu s chodbou a schodištěm. Bylo nalakováno dřevěné schodištní obložení a voděodolnými 
nátěry zbytek schodištních stěn. 
To vše celkem za 20 200,-Kč s DPH firmou „Natěračství a malířství Pospíšil“. 
Při této příležitosti byla zrenovována umývárna s koupelnou, kde byl vyměněn bojler a postavena sprchová  zástěna. To 
v vše pro možnost očisty, při budoucích sportovních aktivitách, které chce zastupitelstvo realizovat. Na pracích se podíleli 
p. Penias Josef, Vendolský Leoš a pí. Houdková Vilma.  
Na úklidu se podíleli sami občané. Se stěhováním nábytku pomohli dobrovolně zejména Otava Tomáš a Poliačik Igor a 
Vendolský Leoš s  úklidem pak Houdková Vilma, Lukelová Jana, Dvořáková Alena a Frodlová Věra a paní Lukelová 
Helena, která má tu tuto činnost v popisu práce. 
Následně byly zrenovovány i vstupní dveře do obecního úřadu. 
Byla provedena i revize a oprava akumulačních kamen na úřadě, při které bylo zjištěno, že převážná část topení byla 
zcela nefunkční.  
 
 
Výstavba vodovodu 
 
V měsíci únoru v týdnech 5. až 7. byla realizována výstavba vodovodní větve v délce cca. 6000 metrů. Celková cena 
těchto stavebních prací činí cca 5 000 000,-Kč. Z této částky byla suma 2 500 000,-Kč poskytnuta z dotací státu. Zbytek 
částky bude financován formou pronájmu vodovodu firmě Profistav s.r.o. Litomyšl, která je realizátorem celé výstavby. 
Práce prováděla firma Šváb, jako subdodavatel firmy Profistav.  
 
 
Odstranění skládky za kostelem 
 
Obci se podařilo vyklidit skládku umístěnou za kostelem. Dále pak se odstranily a zavezly nádrže k míchání vápna mezi 
objektem „hasičárny“ a objektem firmy Agronea pro uskladnění obilí. V jarních měsících také došlo k vyklizení skládky u 
silnice vedoucí na obec Jedlová. 
 

 
 
Stav na přelomu roku 2002 a 2003 –pohled od rybníka  

 
 
- pohled do rokliny 

 
 
Stav v listopadu 2005  
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Skládka za objektem fa.Agronea na břehu rybníka 
„Velký stašovský" 

 

 
 
 
Rekultivace rybníka „Velký Stašovský“ a jeho přeměna ve sportovní rybník 
 
V týdnech 7.až 9. došlo k rekultivaci výše zmiňovaného rybníku a odvozu několika stovek tun vybagrované zeminy vně 
intraviána obce. Uprostřed rybníku byl postaven umělý ostrůvek, pro hnízdění ptactva. Byla zpevněna a navýšena část 
hráze, vytvořena nová přístupová cesta k rybníku s nájezdem pro auta. Vytvořeno nové malé parkoviště na místě louky, 
kde dříve byla „skládka“ starých kádí na míchání vápna. Další bude vytvořeno na břehu sousedícím s místní komunikací. 
V březnu roku 2003 by se měl rybník napouštět. 
 
 
Březen 
 
Kurz aerobiku 

 
V měsíci březnu roku 2003 byl pro zájemce především z řad žen zahájen kurz aerobiku, který se koná každý pátek od 
17:30 do 18:30 hodin. Předcvičuje cvičitelka Alena Mihulková. 
 
 
OOpprraavvaa  rroozzhhllaassoovvéé  úússttřřeeddnnyy,,  rreepprroodduukkttoorrůů  aa  vveeřřeejjnnééhhoo  oossvvěěttlleenníí  
 
V jarních měsících byla provedena výměna rozváděčových skříní veřejného osvětlení a samotných jednotlivých svítidel 
firmou Šudoma Elektro Svojanov, která se i nadále bude  podílet na servisních pracích. Firmu zajistila pí.Houdková V., na 
realizacích se podílel p.Vendolský L. Veškeré veřejné osvětlení bylo zapojeno přes snímače světla.  
Dále byla provedena oprava rozhlasové ústředny a jednotlivých reproduktorů v obci, popřípadě některé vyměněny za 
nové. 
 
 
14.3.2003 Hokejový turnaj 
 
14.3.2003 se hokejisté ze Stašova umístili na 9. místě v hokejovém turnaji „O putovní 
pohár starosty města Poličky“. Každý rok získávají hokejisté Stašova od obce dotaci 
14.000,- Kč na pronájem ledové plochy v Poličce. 
 
 
15.3.2003 Zájezd do Brna do Mahenova divadla 
 
Dne 15.3.2003 se uskutečnil další zájezd, tentokráte do Národního divadla v Brně na 
komedii Williama Shakespeara „Zkrocení zlé ženy“. 
Zájezdu se tentokráte zúčastnilo 30 zájemců. Cena byla stanovena jednotně na 260,-Kč. 
Cena zahrnovala cestu autobusem a vstupenku na činohru. Před vlastním představením 
byla zastávka v Schopping parku, s možnostmi nákupu i příjemného posezení.  
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26.3.2003 Schůze zastupitelstva 
 
Byla přijata rezignace pí.Lukelové jako zastupitelky, byl zvolen nový zastupitel pan Otava Ivan. 
Byl schválen rozpočet obce Stašov pro rok 2003 ve výši 1.933.500,-Kč a jednací řád obce.  
Dále ustanoveny povinné komise, finanční: p.Němec J.,Penias J., Otava T. a kontrolní: Vendolský L., Frodl M., Poliačik I.. 
Byl projednán prodej pozemků: Silnice Hradec Králové a.s., p.Peša J., Bukáčková E., Hessová H.. 
 
Ustanovena hasičská devítka, velitel jednotky: Bačovský Stanislav 
    velitel družstva: Melišík Lukáš 

členové: Chromý M., Pleticha M., Frodl D., Penias J. Špaček J., Frodl D. 
 
Odsouhlaseno vypracování nových nájemních smluv pro všechny obecní byty, nájemníkům budou zaslány evidenční listy. 
Byla získána dotace na čtyři pracovní  místa pro veřejně prospěšné práce. Vybráni občané registrovaní na úřadu práce: 
pí.Vopařilová D., Chromá J. (v měsíci květnu místo ní nastoupila Teplá J.), Schafferová J. a p.Flídr J. (do června). 
 
 
Duben 
 
1.4.2003  Nový oltář pro kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 
V měsíci dubnu byl dokončen nový oltář pro místní kostel. Oltář zhotovil pan Srnský z Poličky na pile v Poličce. Práce a 
materiál pro oltář stály 11.000,-Kč. Nátěry oltáře pak provedl pan Tůma z Modřece. 
 
 

Květen 
 
3311..55..22000033  ZZáájjeezzdd    ZZOOOO  DDvvůůrr  KKrráálloovvéé  aa  AAddrrššppaaššsskkéé  sskkáállyy  
 
V roce 2003 byl pořádán obcí Stašov první zájezd tématicky věnovaný dětem ku příležitosti dětského dne. V dopoledních 
hodinách jsme navštívili zoologickou zahradu ve Dvoře Králové. Ta představuje svým počtem více jak 2300 druhů 
chovaných zvířat k nejvýznamnějším evropským zahradám. Největším lákadlem je samozřejmě „safari“ jízda v otevřeném 
autobuse. Z dalších atrakcí se dětem líbila „tropická řeka“ 
nebo „ptačí svět“.  
V odpoledních hodinách pak výlet pokračoval přesunem 
do skalního města Teplicko-Adršpašských skal. Počasí se 
na tento výlet povedlo možná až moc, takže po náročném 
a parném dopoledni v ZOO přišel stín a chlad skal vhod.  
Cestu zpět celý autobus únavou prospal. 
Zájezdu se zúčastnilo celkem 35 zájemců ze Stašova a 
Radiměře. 

 
 

Červen 
 
1.6.2003  Dětský den – sportoviště Stašov 
 
Po několika letech byl obnoven dětský den ve Stašově. Pod vedením několika zastupitelů a za pomoci místních hokejistů 
byl realizován sportovní den na místním sportovišti. Své dovednosti předvedl i sbor místních dobrovolných hasičů a 
projížďky na koni zajistil p. Kovařík. Ze sběru železného odpadu a ze sponzorských darů firem v okolí byly zajištěny ceny 
pro dětské účastníky.  
 
 
1133..--1144..66..22000033  rreeffeerreenndduumm  oo  vvssttuuppuu  ČČRR  ddoo  EEUU  
  
V těchto dnech proběhly volby poslanců do evropského parlamentu. 
V komisy zasedly pí.Fródlová V., Špačková I., Němcová K. a Dvořáková A.. 
Ve Stašově se účastnilo 49,22%  ze 193 oprávněných voličů. Celkové 
výsledky při celorepublikové účasti 55,21 %: 
Ano: 77,33%   
Ne: 22,67% 
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1166..66..22000033  VVeeřřeejjnnáá  sscchhůůzzee  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  
  
Hlavním programem jednání zastupitelstva bylo využití nebytových prostor obecního úřadu. Zastupitelé vybírali ze dvou 
variant. Nakonec zvítězila varianta, kdy bývalé prostory budou ponechány současným nájemcům obecního bytu, sklady 
využity pro posilovnu a bývalá prádelna bude sloužit jako skladové prostory obecního úřadu. 
 
Dalším tématem byly nájemní smlouvy v obecních bytech, které dosud nebyly sjednoceny.  
 
Byly stanoveny poplatky za možnosti připojení na nový obecní vodovod. Občané, kteří si přípojku vybudují na vlastní 
náklady za podmínek stanovených vyhláškou bez poplatku 
 
Odsouhlaseno vybudování dětské zahrady v areálu bývalé mateřské školky. 

 
 

Červenec 
 
25.7.2003 Ozvučení kostela 
 
Bylo dokončeno ozvučení kostela zapojením mikrofonů v celkové hodnotě 33.000,-Kč. Na ozvučení kostela přispěla ze 
svého rozpočtu i obec Stašov. 
 
 
30.7.2003 Zádušní mše 
 
Zádušní mše svatá v 10:00 hodin za zesnulého pana faráře pana Miroslava Cölbu (23.7.2003). Celkem bylo účastno 24 
kněží, dokonce až z Kutné Hory a biskup, zpíval pěvecký sbor z Březové nad Svitavou. 

 
 

Srpen 
 

11..88..22000033    SSllaavvnnoossttnníí  ootteevvřřeenníí  dděěttsskkéé  zzaahhrraaddyy  
 

V odpoledních hodinách byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná dětská zahrada bývalé mateřské školky. Na nové 
vybavení byly použity prostředky ze sběru železného šrotu, který proběhl v jarních měsících letošního roku následujícím 
způsobem: 

9.470,- Kč  celkem výtěžek akce 
2.600,-   písek na pískoviště 
   780,-  houpačky 
1.300,-  materiál STAVEX 
   240,-  občerstvení k otevření hřiště 
 
zbytek částky byl použit na: 
2.550,-  věcné ceny na dětský den 
2.000,-   dotace na zájezd k dětskému dni do ZOO – 31.5.2004 
 
 

 Na opravě  zahrady se podíleli zejména zastupitelé pan Penias J., Frodl M., Vendolský L. a slečna Berkovcová E. 
zajištěním materiálu pak pan Fuksa J., dále pak Poliačik I., paní Frodlová a Dvořáková. 
Byl postaven nový plot, který rozdělil bývalou zahradu mateřské školky, postaveny nové prolézačky, opraveny a  nově 
natřeny ty stávající, nově upraveno pískoviště. 
Otevření bylo doprovázeno opékáním špekáčků a sportovním podvečerem pro děti. 
 
 

Září 
 
Nová část veřejného osvětlení 
 
Nově bylo uvedeno v provoz veřejné osvětlení v centrální části obce směrem k bývalé bažantnici  - u Fródlů, a na druhou 
stranu kolem nemovitostí p.Houdkové. 
Výstavba nové části veřejného osvětlení v dolní části obce od točny pod kostelem zádní částí směrem k lomu. Jednotlivá 
světla byla umístěna v zatáčce před nemovitostí Páralových, u nemovitosti Pietropaolových - oprava, mezi Sýkorovými a 
Wágnerovými a dále pak dvě světla směrem k lomu. Práce zajišťovali pí. Houdková V. a p. Vendolský L.. Vlastní realizaci 
prováděla firma Šudoma Elektro s.r.o. a zednické práce prováděli otec a syn Sýkorovi. 
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Říjen 
 

2233..1100..22000033    SScchhůůzzee  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  
 

Hlavním bodem programu 6. veřejné schůze zastupitelstva obce konané ve čtvrtek 23.10.2003 byla volba nového 
místostarosty z důvodu žádosti o uvolnění z této funkce paní Houdkové V.. Poměrem hlasů 6 ku 2 byl novým 
místostarostou zvolen pan Frodl M.. 
 
Dále byl vybrán dodavatel pro realizaci vodovodních přípojek na nový vodovodní řad – firma Gullivers s.r.o. Výkopy a 
položení nových vodovodních přípojek probíhají v měsíci říjnu a listopadu tohoto roku na základě žádostí, které si podali 
občané. 
 
Byly závazně stanoveny nové ceny pro podej pozemků obce a to následovně: 
  15,- Kč stavební parcela 
     10,- Kč zahrada 
     3,50 Kč pastvina a louka 
 
 
26.10.2003  Biřmování 
 
Biřmování v kostele ve Stašově v 9:30 hodin pro obce Starý Svojanov, Svojanov, Rohozná a Stašov, celkem 70 lidí. 
Celebroval pan biskup Dominik Duka z Hradce Králové, doprovázen na varhany panem Němcem J. a zpěvem p. 
Wágnera. 

 
 

Listopad 
 
88..1111..22000033    ZZáájjeezzdd  ddoo  HHrraaddccee  KKrráálloovvééhhoo  ddoo  AAqquuaappaarrkkuu  
    
Pro velký ohlas byl zopakován výlet do Aquaparku v Hradci Králové. Největším lákadlem je pravděpodobně bazén 
s umělým vlnobitím a tobogán se světelnými efekty a černou dírou v délce 82 m. 
Pro tyto zájezdy jsme zvolili malý autobus o 17 místech, který je pravděpodobně nejoptimálnější variantou a je vždy plně 
obsazen. 

 
 

Dokončení vodovodních přípojek 
 
V měsíci listopadu byla úspěšně dokončena realizace nových vodovodních přípojek pro nový vodovodní řad, který byl 
letos dokončen. Celkový počet realizovaných přípojek je 18. Konečná suma za veškeré práce byla stanovena na 
374.230,-Kč. Práce probíhali po konzultacích s panem Fróldem M. a Němcem J.. 

 
 

SSttaattiissttiicckkéé  úúddaajjee  zzaa  rrookk  22000044  
 
Počet obyvatel (k 31.12.2003) 247 
Průměrný věk   36 
 
Narodili se:  Jašek Jakub 29.03.2003 
  Přidalíková Lucie 16.07.2003 
  Poláchová Natálie 14.08.2003 
 
Zemřeli:   
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RRookk  22000044  
  
Leden 
 
Zastávka „U transformátoru“ 
 
Pod vedením pana Penise J. byla na přelomu roku 2003 a 2004 realizována výstavba nové autobusové zastávky „U 
transformátoru“ v horní části obce Stašov směrem na Pomezí.  

 
Únor 
 
2266..22..22000044  SScchhůůzzee  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  
 
Ve čtvrtek 26.2.2004 proběhla další z veřejných schůzí zastupitelstva obce. Byla schválena nová vyhláška na rok 2004 
upravující místní poplatky následujícím způsobem: 

poplatek za psa      50,-Kč/rok 
poplatek za vodné za rok 2003  100,-Kč/rok  
poplatek za odpad   420,-Kč/rok  

 
Byl odsouhlasen prodej obecních pozemků následujícím obyvatelům: 

p.č. 173/1, 173/2 pí.Andrlová 
p.č. 40/1, 40/2 p.Novosad 
p.č. 111  pí.Rounová 
p.č. 286  p.Pešek 
p.č. 131, 132, 128/2, 128/3, 137, 136, 144/2, 67, 2129,/5 pí.Hessová 

 
Dále byl zastupitelstvem schválen pronájem vodovodu firmě Profistav s.r.o. Formou pronájmu a vybraných poplatků 
bude pak splácen dluh u této firmy, která byla investorem stavby vodovodního řadu. Podmínky pronájmu budou dále 
specifikovány ve smlouvě. 
 
Bylo projednáno a scházelo kácení stromů na základě podaných žádostí a po uhrazení poplatků 100,-Kč 
 
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti na úřad práce na požadavek čtyř osob pro veřejně prospěšné práce 
v obci Stašov. 
 
Bylo konstatováno, že po předání neplatičů právnímu zástupci dosáhla obec 100% úspěšnosti ve vymáhání dlužných 
částek. 
 
 

Březen 
 
1122..33..22000044  hhookkeejjoovvýý  ttuurrnnaajj  
 
Hokejisté Stašova se umístili v 5. ročníku turnaje „O putovní pohár starosty města 
Poličky“ na 7. místě, tedy o dvě místa výše, než v loňském roce. 
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2211..33..22000044  ZZáájjeezzdd  ddoo  BBrrnnaa  ddoo  MMaahheelloovvaa  ddiivvaaddllaa  
 

V sobotu 21.3. se uskutečnil v pořadí již druhý zájezd do Brna do Mahelova divadla na komedii stejného autora 
W.Shakespeara „Mnoho povyku pro nic“.  
Zájezd byl opět kombinován s volným rozchodem v areálu Globus a následným společným odjezdem na představení. 
Zájezdu se zúčastnilo 32 občanů. 

 
MNOHO POVYKU PRO NIC 

Překlad: Martin Hilský 
Režie: Michael Tarant 
Hrají: Fr.Derfler, J.Grygar, V.Vašák, Z.Slavíková, Jiří Pištěk, P.Svojanovský, 
O.Mikulášek a další 
Pokud byste toužili vědět, jaké že "nic" je předmětem oné přemíry povyku, 
který je avizován v titulu komedie, pak vězte, že tím "nic" je samozřejmě - 
láska. Je komplikována intrikami, závistí i osudnými náhodami. Nic se nestane, 
a přesto se strhne "mnoho povyku". Jeden zamilovaný mládenec je totiž 
záměrně uveden v omyl, jeho lásku vystřídá prudká žárlivost a nenávist, což 
zase nevydrží neprávem obviněná milovaná dívka... Všechno se na konci hry 
vrátí zpět do svých kolejí, ale předtím je divákovi dopřáno napětí, strach o 
hrdiny, soucit s nimi i hněv na intrikány a k tomu ještě zábava nad nemožností 
a neschopností městské policie, jejíž členové se proměňují v neodolatelnou 
dvojici klaunů... 

 

 
Duben 
 
2244..44..22000044  SSbběěrr  žžeelleezznnééhhoo  ooddppaadduu  

 
V sobotu 24.4.2004 proběhl již druhý rok sběr železného odpadu. Po dohodě se zastupiteli bylo možno odvézt šrot přímo 
z místa uložení na skladová místa. V úterý 27.4.2004 byl pak šrot odvezen odbornou firmou. 
Celkem tato akce vynesla necelých 11.000,-Kč, které stejně jako loni budou využity pro dětský den a na další úpravy 
dětské zahrady. 
 
2266..44..22000044  ZZáájjeezzdd  ddoo  HHrraaddccee  KKrráálloovvééhhoo  ddoo  AAqquuaappaarrkkuu  
  
Pro velký ohlas byl zopakován zájezd do vodního centra v Hradci králové.  Malý autobus byl naplněn počtem účastníků - 
14 osob. Vstupné do areálu na dvě hodiny činí 100,-Kč pro dospělou osobu a cesta autobusem tam i zpět na 100,-Kč 
 

 
Květen 
 
11..55..22000044  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa  ččlleenneemm  EEUU  
  
  
2200..55..22000044  VVeeřřeejjnnáá  sscchhůůzzee  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  
  
Na veřejné s chůzi došlo k odsouhlasení smlouvy „O nájmu a provozování obecního vodovodu“ firmě Profistav s.r.o. 
Litomyšl a dále byl prodloužen termín pro zavedení vodoměrů z 31.12.2005 do 31.12.2010. 
Dále došlo ke změnám poplatků za využívání obecního vodovodu na: 

300,- Kč/rok a osobu 
600,- Kč/ rok a rekreační objekt 

podnikatelské subjekty smluvně dle smlouvy obce s firmou Profistav 
 
Dále byl odsouhlasen prodej obecních pozemků následujícím obyvatelům: 

p.č. 192, 191/3 Mauer Josef starší 
p.č. 193 Mauer Radek 
p.č. 177/1 Andrlovi 
p.č. 177/2 Koudelovi 
p.č. 205 Frodl M., Jašek J. mladší 
p.č. 255/4, 255/5 Melišík č.p.168 
Zastupitelé rozhodli, že veškerou agendu spojenou s převodem pozemků a smluvních ujednání bude realizovat obec 
sama. Agendu si vzal na starost zastupitel Frodl M. 
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Dalším bodem programu bylo odsouhlasení vymáhání dlužné částky za výměnu sádrokartonů v obecním době č.p.178 a 
předání celého případu JUDr.Topolářové. 
Posledním projednávaným bodem byl výběr firmy pro opravu místní komunikace. Zastupitelstvo odsouhlasilo firmu 
COLAS s.r.o. 
Obec získala opět dotaci na veřejně prospěšné práce pro 4 zaměstnance z řad nezaměstnaných. Vybráni byli: 
pí.Vopařilová D., Teplá J., Schafferová J. a Hercík A.. 
 
Červen 

 
55..66..22000044    ZZáájjeezzdd  ddoo  PPrraahhyy  ––  mmuuzziikkááll  BBííddnnííccii  
 

Dne 5.6.2004 se uskutečnil zájezd do hlavního 
města Prahy. Přes den s volným programem a večer 
s návštěvou hudebního divadla GOJA na pražském 
výstavišti 
a představení „Bídníci“. Mezi jinými účinkovali Pavel 
Vítek a Helena Vondráčková. 

 

Během dne si účastníci zájezdu mohli prohlédnout například veřejnosti zdarma přístupné prostory Valdštejnského paláce 
– sídla senátu, nebo palácové zahrady. V době zájezdu byla prováděna oprava pilířů Karlova mostu, která se stala další 
„atrakcí“ pro turisty. 
Zájezdu se zúčastnilo 15 osob, tedy malý autobus. 

 

  
  
  
66..66..22000044    DDěěttsskkýý  ddeenn  22000044  
 
Ve spolupráci tří obcí – Květná, Pomezí a Stašov se v neděli 6.6.2004 podařilo uskutečnit první společný dětský den.  
Přistaveným autobusem, který zajistila pro děti a rodiče obec, byli všichni přepraveni do kulturního domu v Pomezí, kde 
ve dvě hodiny odpoledne začal program dětského dne představením Michala Nesvadby a jeho „Kouzelné školky“. Na 
závěr svého představení pak všechny přítomné děti obešel a s každým, kdo měl zájem zapózoval před objektivem 
fotoaparátu. Na honoráři pro vystoupení se podílely všechny tři obce, vstupné pro děti bylo zdarma, rodiče zaplatily 30,-
Kč. 
Po představení následovalo pořádání různých her s výhrami věcných cen a odpoledne bylo zakončeno diskotékou.  
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Návrat dětí opět přistaveným autobusem byl kolem šesté hodiny. Při odjezdu obdržely děti, které jely autobusem tašku 
plnou dárků, které byly zakoupeny za výtěžek ze sběru železného šrotu, který proběhl na jaře letošního roku. 
  
  
  
1111..--1122..66..22000044  VVoollbbyy  ddoo  eevvrrooppsskkééhhoo  ppaarrllaammeennttuu  
 
Ve dnech 12.-13. června proběhly v České republice 1.volby do evropského parlamentu. Volby byly provázeny nezájmem 
ze strany voličů. Účast byla celorepublikově kolem 28,32%. V obci Stašov přišlo k volebním urnám 29 voličů z celkového 
počtu cca 190 oprávněných voličů.V obci Stašov získali politické strany následující Pořadí: 
ODS (občanská demokratická strana):  40% 
KSČM:      17,5% 
KDU-ČSL:     12,5% 
SNK – sdružení nezávislých a evr.demokraté: 10% 
Nezávislí:      7,5% 
Ostatní (ČSSD, pro otevřenou společnost, zelení, unie liberálních demokratů) 2,5% 
 
Celorepublikově se o přízeň ucházelo 31 politických stran a sdružení. Na prvním místě se umístila ODS 30%, druhá KSČM 
s 20%. 
Komise byla složena z: p.Večeřa (Bystré), Buřval J.,Teplá J. a Schafferová J.. 
 
 
TTýýddeenn  2266..  OOpprraavvaa  cchhooddnnííkkuu  ppřřeedd  oobbeeccnníímm  úúřřaaddeemm  

 
V tomto týdnu byl opraven chodník před obecním úřadem č.p.6, kde byla původní betonová dlažba vyměněna za 
zámkovou. Na opravách se největší měrou podílel pan Girschele Gerhard. 

 
 

Oprava komunikace v dolní části obce 
 
Od 27. do 28. týdne probíhá oprava místní komunikace v okolí kostela od sjezdu z hlavní silnice – domu paní Gajdošové 
č.p. 3 až po točnu u domu rodiny Jelínkových č.p.171 a její spojnice směrem k bytovkám. Sjezdy z hlavní silnice byly 
nově vyasfaltovány tzv.“teplou obalovačkou“, zbytek silnice je zavezen použitým rozemletým asfaltem , uválcován a 
následně zastříkán asfaltem. Byly nově položeny dva skružové odtoky, které by měly zabránit stékání vody a bahna při 
deštích z polí a luk. 
Celková oprava této komunikace by měla přijít na cca 400.000,-Kč. Oprava byla zahrnuta do rozpočtu obce pro letošní 
rok. Opravy provádí firma COLAS s.r.o.. 
O realizaci se zasloužili zastupitelé pí. Houdková V a p. Penias J.. 
 
Červenec 
 
11..77..22000044  PPaaddllaa  vvllááddaa  
Dne 1.7.2004 podal premiér Vladimír Špidla demisi a padla vláda. 
 
2266..77..22000044  NNoovvýý  pprreemmiiéérr  
Novým premiérem, nejmladším v historii České republiky se stal Stanislav Gross. 
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Srpen 
 

V měsíci červenci a srpnu došlo k dalšímu rozšíření a vylepšení 
budoucího víceúčelového sportovního areálu. Byly dokončeny  dvě 
dřevěné stavby sloužící jako převlékárny se sociálním zázemím a 
osvětlení areálu. Dále byla dokončena studie, která počítá 
s vybudováním zázemí pro konání kulturních akcí a stavbou dalšího 
fotbalového areálu.  
Stavba probíhá z větší částí svépomocí za největší účasti pana 
Peniase Josefa a dále pak s podporou místních mladých sportovců, 
kteří výměnou za brigádnickou pomoc obdrželi od obce hokejové 
dresy v hodnotě cca. 12.000,-Kč  
 
 
 

 
Oprava místních „božích muk“  
 
V měsíci srpnu bylo  opraveno v katastru obce Stašov několik pomníčků, 
nazývaných „boží muka“. Peníze na opravu byly získány ze státních dotací. 
Na obrázku pomníček na dolním konci obce směrem na Rohoznou. 
Do konce roku se počítá s opravou dalších tří míst. Božích muk u chalupy 
č.p.117, u Schafferových a nakonec kapličky Panny Marie v horní části obce 
v celkové hodnotě 55.300,-Kč. 
Příspěvek na opravu těchto památek formou dotace byl poskytnut ve výši cca 
31.850,- Kč. 
 
 
Dotace fotbalistům 

 
Obec věnovala místnímu družstvu fotbalistů částku cca 12.000,-Kč na nové 
dresy za podmínky odpracování určitého počtu hodin při obecních akcích. 
 
 
28.8.2004  Zájezd ZOO Olomouc 
 
Obecní úřad se uspořádal v poslední prázdninový víkend zejména pro 
děti ještě ke dni dětí zájezd do ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. 
Autobus a vstupné pro děti bylo hrazeno z obecního rozpočtu. Rodiče si 
vstupné hradili sami. Zájezdu se zúčastnilo celkem 47 rodičů s dětmi, 
tedy plně obsazený autobus. 

 

 
 
Nedaleko vchodu do ZOO se rozkládá i mohutný poutní chrám 
Navštívení Panny Marie. Bohužel v době naší návštěvy byl pro 
rekonstrukci uzavřen 

 
 
 
 



Zápisky obce Stašov 
od 1.11.2002 
 

 - 13 - 

Září 
 
4.9.2004  Nohejbalový turnaj 
 
V sobotu 4.9. uspořádal sportovní spolek nohejbalový turnaj na místním sportovišti. Zúčastnilo se celkem osm družstev, 
například i z Poličky. 

 
 

6.9.2004  Digitální katastrální program 
 
V pondělí 6.9.2004 byl na obecním úřadě uveden do provozu nový počítačový program, pro vyhledávání v katastru 
nemovitostí, který by měl pomoci při vyhledávání pozemků a staveb a urychlit převod nemovitostí. Program bude 
čtvrtletně aktualizován.  
 
11.9.2004 Liga v malé kopané podzim 2004 
 
Stavovské družstvo fotbalistů se aktivně účastní  ligy v malé 
kopané spolu s družstvy: Botofago Křižánky, Pustá Rybná, TJ 
Sokol Telecí, Kadov a Real Křižánky. Mužstvo tvoří: Melišík L., 
Teplý M, Otava M., Chromý J.,    Peniasovi M.a J., Hlávkovi P.a 
D.Podzimní část se hrála ve dnech 11.9., 25.9. a 9.10.2004 
s sledujícími výsledky: 
1. kolo: Stašov – Kadov   1:0 
 Stašov – Real Křižánky  2:4 
2. kolo: Stašov – TJ Sokol Telecí  1:2 
3. kolo: Stašov – Botofago Křižánky 0:3 
 Stašov – Pustá Rybná  0:3  
Druhá část ligy se uskuteční na jaře roku 2005. 
 
 
16.9.2004 Schůze zastupitelstva 

 
Na veřejné schůzi byl odsouhlasen poplatek 1.000,-Kč pro rodiče dětí za využívání  obcí placeného autobusu pro odvoz 
do mateřské školky v Pomezí.  
Obecní zastupitelstvo seznámilo veřejnost se studií „víceúčelového sportovního areálu“ a informovalo o žádosti o státní 
dotaci. Předběžná cena areálu je dle projektu 13.447.000,-Kč.  
 
Veřejnost byla informována o novém dopravním značení pro opravenou místní komunikaci se zákazem vjezdu nákladních 
automobilů a traktorů. Tento zákaz se netýká místních obyvatel, kteří obdrželi výjimku.  
Byla provedena změna územního plánu o nový víceúčelový sportovní areál a další rybník – na raky. 
Byla podepsána smlouva na zhotovení znaku a praporu obce. A podepsána smlouva s firmou Profistav s.r.o. Litomyšl o 
pronájmu vodovodu, každý odběratel podepíše s obcí Stašov, jako majitelem smlouvu o odběru vody. 
 
Dále byl odsouhlasen prodej obecních pozemků následujícím obyvatelům: 

p.č. 1599/10, 1599/5, 333, 370  p.Havlát 
p.č. 172, 1637    p.Franz 

 
Proběhlo vyhodnocení auditu za rok 2003, kdy byly oznámeny závady, především neprovedená inventura, nepředložení 
inventárních knih obecního majetku a s tím související nepředání majetku obce novému zastupitelstvu. Nápravná 
opatření musí být stanovena do příští schůze zastupitelstva. 
Zastupitelstvem obce byla odsouhlasena firma Prima Polička jako dodavatel 
pro opravu sádrokartonových konstrukcí pro nájemní dům č.p. 178. 
 
 
OOpprraavvyy  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  
 
Po domluvě zastupitelů byly provedeny další opravy na obecním úřadě. Bylo 
do oken obecního úřadu namontováno nové těsnění, pro úspory elektřiny za 
topení. Dálo byla provedena kontrola akumulačního topení před další topnou 
sezónou. 
O úklid obecního úřadu se jednou týdně starají pí.Vopařilová a pí.Teplá. 
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Říjen 
ttýýddeenn  4411..    OOssvvěěttlleenníí  kkoosstteellaa  

 
V týdnu 41. od 5.10.2004 se začalo pracovat na novém osvětlení 
kostela. Při úpatí schodiště jsou umístěny dva sloupy 
s halogenovými svítidly. Konečná suma za toto osvětlení je cca 
60.000,-Kč . Na základě dalšího požadavku bude dodatečně 
umístěno ještě třetí světlo namířené z boku a osvětlující kostelní 
věž. Práce zajišťoval p.Vendolský L.a provedla je firma Šudoma 
Elektro ze Svojanova. 

 
týden 40.- 46   opravy nájemního domu č.p.178 

 
V měsíci říjnu a listopadu došlo k opravám podkrovních 
sádrokartonových konstrukcí v nájemním domě č.178. Během 

těchto oprav byly zjištěny i další nesrovnalosti 
s projektem. Kromě nevhodného sádrokartonu a úplné 
absence kovových roštů bylo zjištěno, že na některých 
místech zcela chyběla izolace a nebyla natažena 
parofolie, místo toho byly pouze vloženy obaly od 
izolace. Vše bylo zdokumentováno fotografiemi. Celková 
oprava všech tří bytových jednotek byla ohodnocena na 
499.412,-Kč. Opravy provedla firma Prima Polička. 
Částka za tuto reklamaci bude soudně vymáhána na 
firmě Eko spol. s r.o., která nekvalitní práci provedla. 
  
Listopad 
  
55..--66..1111..22000044  ddooppllňňoovvaaccíí  vvoollbbyy  ddoo  sseennááttuu  
  
1199..1111..22000044  OOrrkkáánn  vvee  VVyyssookkýýcchh  TTaattrráácchh  
 
V tento den se v podvečerních a nočních hodinách přehnal nad Slovenskou republikou orkán o síle přesahující místy 180 
km/hod, který poničil velké území národního parku TANAP. 
 
 
Prosinec 
 
5.12.2004 Mikulášská nadílka 

Poprvé od zrušení mateřské školky proběhla pro děti akce 
s názvem mikulášská nadílka. Děti společně v doprovodu 
rodičů ozdobily stromeček na obecním úřadě, namalovali 
Mikuláši obrázek a zahráli si několik her. Mikuláš s andělem a 
dvěma čerty dorazil až z Poličky kolem šesté hodiny večerní. 
Po přečtení dobrých i špatných vlastností jednotlivě 

vyvolávaných dětí dostalo každé dárek ze sladkostí, které 
připravila paní Jašková v místním obchodě. Balíčky byly 
zakoupeny z peněžních prostředků obecního úřadu.  
Program zajišťovali p. Vendolský L., slečna Berkovcová E. a 
p. Penias J. spolu s rodiči dětí. 
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NNoovvéé  kkoonntteejjnneerryy  nnaa  ooddppaadd  

 
Obec ze svých prostředků nakoupila nové kontejnery na tříděný odpad. Kontejner na plasty a papír umístila vedle 
obchodu a kontejner na sklo naproti zastávce „U transformátoru“. 
 
 
SSttaattiissttiicckkéé  úúddaajjee  zzaa  rrookk  22000044  
 
Počet obyvatel (k 31.12.2004) 257 
Průměrný věk   35 
 
Narodili se:  Houdková Natálie 19.01.2004 
  Bukáček Marek 04.02.2004 
  Andrlová Pavlína 02.09.2004 
 
 
Zemřeli:  Havlátová Marie 19.02.2004 
  Jelínková Margareta 27.11.2004 
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RRookk  22000055  
 
Únor 
 
5.2.2005  Zájezd Mahenovo divadlo – Past na myši 
 
Obecní úřad uspořádal v sobotu 5.2.2005 zájezd do brněnského 
Mahenova – národního divadla na nejslavnější  detektivní hru 
všech dob z pera spisovatelky Agathy Christie. Představení 
začínalo v 19:00, před tím autobus zastavil v nákupním centru 
Globus, který byl zvolen jako alternativa, místo procházky po 
centru města, pro nepřízeň počasí – velký mráz. 
V představení účinkovali: Jana Čtvrtecká, Václav Neužil, Zuzana 
Slavíková, Jiří Pištěk, Tereza Grygarová, a další…. 
Doprava byla zajištěna malým autobusem pro 17 lidí. 

 
Březen 
 
Hokejový turnaj 
Hokejisté ze Stašova se v 6.ročníku MHL umístili na 9. místě. 
Soupiska MHL pro rok 2004/2005: 
THT  23 4:4 1. 
Betlém  22 1:2 2. 
CH+B  20 6:11 3. 
Bystřice  20 3:6 4. 
Jimramov 14 9:4 5. 
Telecí  11 1:2 6. 
Sedliště  11 5:4 7. 
Kantoři  11 4:4 8. 
Stašov  10  9. 
Svitpol  10 2:3 10. 
Nyklovice 8 3:2 11. 
Lísek  6 4:5 12. 
Trpín  4 10:5 13. 
Pustá Rybná 4 3:3 14. 
   
 
 
17.3.2005 Česko vydražilo fragment Dalimilovy kroniky 
 
Česká republika vydražila v Paříži fragment latinského překladu Dalimilovy Kroniky. Národní knihovna zaplatí celkem 
345.644,- € (asi 10,4, mil. Kč). Fragment pochází z období kolem roku 1340, bohatě ilustrovaný rukopis obsahuje 24 
stránek. Nejcennějším exemplářem Národní knihovny je Kodex Vyšehradský, jehož hodnotu experti odhadují na miliardu 
Kč. 
 
 
24.3.2005 veřejná schůze zastupitelstva 

 
Schválen rozpočet obce na rok 2005. 
Stanoveny poplatky na rok 2005:  ze psů       50,- Kč (další 75,-Kč) 
     komunální odpad    468,- Kč  
     poplatky za vodu vybírá firma Profistav 300,- Kč 
 
Povoleno kácení stromů: pí.Schafferová M, Páral E. (prořezání) , Frodl M., Hlávka J. (prořezání), Mauer.R. Kruschinová V., 
Pleticha Z., Berkovcová E., Pešek P., Houdek J.. 
Odsouhlasen návrh znaku a vlajky obce. 
Na úřad práce v Poličce byla podána žádost o VPP pro cca tři pracovníky. Vybráni byli: pí.Vopařilová, Teplá a Hercík. 
Obecní úřad pronajal několik pozemků místnímu jezdeckému klubu. 
Schváleno vymáhání dlužné částky za opravu sádrokartonů v obecním domě č.178 po firmě EKO spol. s.r.o.. Vymáháním 
dlužné částky byla pověřena JUDr.Topolářová. 
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Duben 
 
zemřel papež Jan Pavel II. 
 
Ve věku 84 let zemřel papež Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Wojtyla. Stál v čele římskokatolické církve od roku 
1978, tedy 27 let. V pořadí byl 264 papežem v historii.   
 
Hrad Pernštejn vyhořel 
 
Jeden z našich nejznámějších hradů Pernštejn z části vyhořel. Kompletně shořel depozitář, v němž bylo uloženo pře tisíce 
starožitných věcí. S největší pravděpodobností se vznítily dřevěné části stavby v souvislosti s opravami prováděnými na 
střešní konstrukci budovy. 
 
Nový premiér J.Paroubek 
 
Novým premiérem ČR se po skandálu Stanislava Grosse s finančními prostředky na nákup luxusního bytu v Praze stal  Jiří 
Paroubek. 
 
 
Květen 
 
15.5.2005 Čeští hokejisté  světovými šampióny 
 
 Po čtyřech letech čeští hokejisté získali na světovém šampionátu ve Vídni zlatou medaili. Pod vedením trenéra Vladimíra 
Růžičky porazili ve finále Kanadu 3:0. 
 
25.5.2005 Vesmírná sonda za hranicí sluneční soustavy 
 
Vesmírná sonda Voyager 1 dorazila na hranici sluneční soustavy. Na cestě je od roku 1977. Je  nejvzdálenějším lidským 
výtvorem od země. Od Slunce se vzdaluje rychlostí milionu mil za den. Voyager s sebou nese do vesmíru destičku ze 
zlata s vyrytými piktografickými údaji o naší planetě, dále pak disk se zvukovými a obrazovými záznamy. 
 
 
28.5.2005 Dětský den Pomezí – Kouzelná školka 
 
  Opět jako loňského roku uspořádali obce Květná, Pomezí a Stašov 
společnou akci ke dni dětí v kulturním domě v Pomezí. Hlavním 
programem bylo vystoupení tria herců pro děti pod názvem „Kouzelná 
školka“ 
Po vystoupení následovala hodina her a pak dětská diskotéka.  
Program zajišťovali spolu se zastupiteli obce Pomezí p. Vendolský L. a 
sl. Berkovcová E.  
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Červen 
 
4.6.2005  Zájezd ZOO Praha 

  

  
 
Obecní úřad uspořádal jako již tradičně výlet pro děti k jejich svátku, tentokráte do zoologické zahrady v Praze Tróji a 

botanické zahrady s jejím skleníkem fata morgana. Autobus byl plně 
obsazen, jízdné a vstupné pro děti bylo hrazeno z rozpočtu obce. 
Autobus vyjížděl ráno kolem sedmé hodiny, mezi desátou až třetí 
hodinou odpolední byl čas vyhrazen pro prohlídku ZOO, následně pak 
zájemci přešli do nedaleké botanické zahrady s návštěvou skleníku Fata 
Morgana.  

 
 

V ZOO vzbudil 
největší ohlas 

pravděpodobně 
pavilon „Indonéská 
džungle, s expozicemi 
jihoasijské flory a 
fauny. K vidění jsou 

zde různé druhy opic – gorily, gibboni, varani, ryby, to vše 
z bezprostřední blízkosti. Zvířata oddělena jen vodními příkopy a 
elektrickými ohradníky. K prohlídce některých částí ZOO bylo možno 
použít i lanovku. Každou hodinu se konají u různých zvířat krmení, 
nebo různé exhibice, například u slonů, lachtanů. 
Obdiv vzbuzuje i obrovské úsilí, které bylo věnováno obnově spodní 
části ZOO, která byla kompletně zatopena při povodních v roce 2002. 
Odpolední hodiny pak byla věnována návštěvě botanického skleníku, Interiér skleníku je rozdělen do tří samostatných 
částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se návštěvník postupně seznamuje s rostlinstvem tropického a 
částečně i subtropického klimatického pásma. Úvodní část expozice je věnována suchomilné vegetaci aridních (suchých) 
tropů a subtropů. Prostřední a současně největší část skleníku představuje nížinný deštný les humidních (vlhkých) tropů. 

Se sukulentní částí je spojen podzemní štolou raženou ve skále, na jejímž konci se 
po obou stranách otevírá pohled do dvou velkých sladkovodních akvárií obydlených 
množstvím tropických ryb a jiných živočichů. Největší část tropického lesa je tvořena 
rostlinným společenstvem Jižní Ameriky a vybraných středoamerických lokalit, další 
části jsou vyhrazeny flóře Austrálie a Oceánie, Afriky a Madagaskaru, Vietnamu, 
Sundských ostrovů a Filipín. Poslední, chlazená část skleníku přibližuje drsné 
prostředí vysokých hor. 
 

  
2255..66..22000055  SSppoorrttoovvnníí  ddeenn  vvee  SSttaaššoovvěě  

 
Ve spolupráci s nově vzniklým jezdeckým klubem ve Stašově byl uspořádán sportovní 
den pro děti na místě vznikajícího sportovního areálu ve Stašově.  
Obecní úřad poskytl jezdeckému klubu dar ve výši 10.000,- Kč, za který bylo 
přislíbeno věnovat dětem dva dny v roce projížďkám na koních zdarma. Dále pak 
zaplatil i občerstvení pro děti v částce 2.500,- Kč. 
V dopoledních hodinách proběhly projížďky na koních pro děti zdarma, pak 

následovaly různé sportovní disciplíny. V poledne byly podáváno občerstvení a pak následovalo volné odpoledne. 
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Malá liga v kopané za rok 2004 -2005 
 
V měsíci červnu skončil další roční ligy v malé kopané. V jarních měsících se odehrála další tři kola: 
21.5.2005  v Křižánkách Stašov – Kadov a Stašov – Real Křižánky 
04.6.2005 v Telecí  Stašov – TJ Telecí 
18.6.2005 v Křižánkách Stašov Botofago Křižánky a Stašov – Pustá Rybná 
 
Celkové pořadí za sezónu 2004 – 2005 po součtu podzimního a jarního kola bylo následující: 
Botofago Křižánky 
Kadov 
Pustá rybná 
Stašov 
Real Křižánky 
TJ Sokol Telecí 
 
 
Červenec 
 
Oprava části účelové komunikace v zatáčce u Andrlových 
 
Oprava a odvodnění části účelové komunikace v zatáčce u Andrlových 
(bývalý dům pana Richtera). Bylo provedeno odvodnění, vytvoření 
přepadové hráze a vyčištění zaneseného odtoku pod silnicí firmou 
Gullivers a proveden nový asfaltový povrch firmou Colas s.r.o.. Na 
práce dohlížel p.Penias J.. Provedené práce trvaly necelých čtrnáct dní 
v celkové hodnotě cca 160.000,-Kč.  
 
 
 
Osvětlení vchodu obecního úřadu 
 
Firma zajišťující opravy veřejného osvětlení, zavedla osvětlení vchodu 
do obecního úřadu na pohybové čidlo. Dále pak provedla elektrikářské práce ve vstupní chodbě obecního úřadu kde byly 
nainstalovány vypínače pro chodbu a venkovní osvětlení. 
Dále byly nově opraveny zdi v přízemí OÚ sanačními omítkami. Zednické práce vykonal pan Girschele Gerhard. 
 
 
Nové vybavení posilovny 
 
Obec nakoupila nové vybavení pro místní posilovnu v hodnotě cca 11.000,- Kč. Nové vybavení zahrnovalo činky, kotouče 
s tyčemi, lavička na posilování břišního svalstva a kazetový magnetofon. 
 
 
Prodej objektu obchodu Jednoty 
 
Spotřební družstvo Jednoty prodalo nemovitost ve Stašově s obchodními prostory. Objekt byl nabízen i obci, ta však 
odmítla a následně byla nemovitost prodána panu Jaškovi J. za cca 500.000,- Kč. Obchod spotřebního družstva Jednota 
zůstal v prostorách zachován, jako zaměstnanec zde prodává paní Jašková. 
 
zemřel Pavel Dostál – ministr kultury 
 
Dne 24.7.2005 zemřel po boji s rakovinou, divadelník a ministr kultury ČR Pavel Dostál.  
Novým ministrem se stal 17.8. Vítezslav Jandák, ředitel dětského filmového festivalu ve Zlíně, podnikatel a herec. 
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Srpen 
Úprava terénu a odvodnění plochy pro víceúčelový areál 
 

 
 

Srpen 2005  Říjen 2005 
 
Od měsíce srpna probíhají zemní práce na budoucím víceúčelovém hřišti. Práce zahrnují odvodnění celého pozemku 
pomocí drenážních hadic a srovnání povrchu terénu do roviny s vybudováním valu, který by měl sloužit jako přírodní 
tribuna. Zemní práce zajišťuje firma Gulliver s.r.o. Materiál je navážen z místního lomu. Obec získala v letošním roce na 
výstavbu tohoto areálu 100.000,- Kč jako dotaci z rozpočtu pardubického kraje.  
 
 
Výstavba nového rybníka 
V tomto měsíci začala výstavba nového rybníka směrem na obec 
Jedlovou podél místní komunikace. Pozemky byly prodány rybářství 
Litomyšl za odhadní cenu cca 7.000,-Kč. Jedná se o nový chovný rybník, 
celkem již 10. Rozlohou půjde o dosud největší nádrž rybářství Litomyšl. 
Po dokončení nádrže bude upraveno okolí a nasázeny kolem přívodního 
potoka stromy pro regulaci vody. 
  

 
 
 
Týden 32 12.-14.8.2005   Pouť 

 
Po několika letech do obce opět na pozvání zastupitelstva přijeli 
pouťové atrakce. Z obecní pokladny byla zaplacená elektrická energie 
pro tyto atrakce v částce 3.850,-Kč. Dále zapůjčil obecní lavice a stoly. 
Dne 13.8.2005 bylo v nově otevřeném místním hostinci paní Hess 
uspořádáno posezení s občany. Rekonstrukce hostince trvala skoro tři 
roky. 
 
V neděli 14.8.2005 se konala v místním kostele v 11:30 slavnostní mše 
ku příležitosti nanebevzetí panny Marie. 
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Nátěry veřejného osvětlení 
 
 
Přibližně od 32 týdne dostává postupně nový nátěr 
veřejné osvětlení v obci. Celkem se základovou a 
následně hnědou barvou natírá 48 sloupů. Práci 
provádí otec a syn Mitášové a pan Groulík z Pomezí. 
Cena díla byla stanovena na 1.000,- Kč za jeden 
sloup, celkem tedy na 48.000,- Kč. 
 
Kromě sloupů veřejného osvětlení  byly natřeny i 
okapy a střecha hasičárny. Práce zajišťoval 
zastupitel p.Vendolský L. 
 
 
 
 
Cenový rekord 
 Cena americké lehké ropy se poprvé v historii vyšplhala na 68 dolarů za barel. Příčiny byly způsobeny hurikánem 
Fatčina, který zastavil těžbu v Mexickém zálivu a růstem spotřeby v USA a Číně. 
 
 
Září 
  
1166..99..22000055  PPřřeeddáánníí  zznnaakkuu  aa  vvllaajjkkyy  oobbccee  vv  ppoossllaanneecckkéé  ssnněěmmoovvnněě  
 

Dne 16.9.2005 byla v poslanecké sněmovně zástupci 
obce panu Josefu Peniasovi předána předsedou 
poslanecké sněmovny panem Zaorálkem listina 
opravňující obec Stašov k užívání znaku a vlajky. 
Pár slov o zobrazených symbolech obecní vlajky a 
znaku dle heraldika pana Miroslava J.V.Pavlů: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kompozice předkládaných návrhů 
obecních symbolů prezentuje Stašov jako lokalitu ležící podél potoka (vlnitá pata štítu a vlnitá žerďová část 
listu vlajky), s existencí dvou svatyň mariánského patrocínia (dvojice lilií). Zatímco v základních návrzích bylo 
použito mluvícího znamení (viz.poetické pojmenování Baldy – Zlatá studna), spojeného se symbolikou 
balského zřídla (tryskající pramen vody), variantu řešení dominovala 
figura kopáče se zkříženými kamenickými kladivy (místní lom). Modrá a 
stříbrná jsou nejen tradiční barvy mariánské, ale obecně symbolizují i 
vodu. A konečně spojení modré a zlaté najdeme v erbu významných a 
dlouholetých majitelů Stašova, hrabat z Hohenembsu (v modrém štítě 
půl zlatého kozoroha s černou zbrojí). 

Po dodatečné žádosti obce byl vytvořen i alternativní návrh, 
obsahující vedle stávajících i novy symbol rohu, užívaný dle vyjádření zastupitelů obce dlouhodobě na 
pohlednicích a jiných materiálech obce jako logo.“ 
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2222..99..22000055  VVeeřřeejjnnáá  sscchhůůzzee  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  
 
Odsouhlaseno zrušení speciálního autobusu, který vozil děti do mateřské školky v Pomezí. Budou jezdit linkovým 
autobusem v doprovodu paní Houdkové J., která od obce obdrží měsíční odměnu 2.500,-Kč 
Byla navržena rekonstrukce finančního výboru, který se za cele volební období ještě nesešel. O změně nebylo rozhodnuto. 
 
Odsouhlasen prodej pozemků následujícím občanům: 

p.č. 174, 175   Pokorný Aleš a Alena 
p.č. 96   Houdek Jiří 
p.č. 260/2, 260/3  Girschelová Dana, Hendrych Tomáš 
p.č. 161/2, 161/3, 161/12, 162, 164, 166/2, 190/3, 2129/5, 2129/40, 2367, 2388,  Pešová Mariana 

 
Pronájem pozemků: 

p.č. 60   Beran Petr 
p.č. 243/5   Šteflová Lenka 
p.č. 243//1, 243/5, 250,st.143 Jašek Jiří 

 
Dále byla odsouhlasena změna územního plánu s cílem vyčlenit pozemky pro sportovní areál, rybníky a les 
Pí.Houdková Jana požádala o opravu cesty u její nemovitosti. 
 
Pan Ladislav Jašek, Jedlová 23, který vlastní nemovitost ve Stašově na p.č. 277 a 12 se dostavil na veřejnou schůzi 
k projednání současného stavu jeho nemovitosti. Došlo se ke konsenzu, že pokud nemovitost neprodá, pak do 30.6.2006 
bude nemovitost odstraněna a v současné době musí zajistit její statickou stabilitu. 
 
 
Říjen 
4433..  ttýýddeenn  OOpprraavvaa  ssoocchh  ppřřeedd  kkoosstteelleemm  NNaanneebbeevvzzeettíí  PPaannnnyy  MMaarriiee  
 

 Od počátku týdne 43. je postaveno lešení před kostelem, kde 
budou opraveny obě sochy rámující hlavní schodiště. Obec na 
tuto opravu sakrálních památek získala dotaci od krajského 
úřadu. Kromě oprav těchto soch dojde k restaurování jednoho 
z kostelních obrazů. Oprava obrazu se odhaduje na cca 
33.000,- Kč. Občané podali na obecní úřad žádost o příspěvek 
na opravu tohoto obrazu v hodnotě 15.000,-Kč. Tento 
příspěvek byl zastupiteli odsouhlasen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krádež 
 
V měsíci říjnu se zpozdily dokončovací práce na víceúčelovém sportovišti z důvodu zcizení 2 podkopových lžic firmy 
Gulliver s.r.o.. Zpráva o této krádeži vyšla i v místním měsíčníku. 
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Výsledky podzimní části ligy v malé kopané pro sezónu 2005 - 2006 
 
Pro zápasy hrané jako každý rok na hřištích v Křižánkách a v Telecím byla uhrány tyto výsledky: 
Stašov  - Pustá rybná  4:1 
Stašov – TJ Sokol Telecí  1:2 
Stašov – Botofago Křižánky 0:3 
Stašov – Real Křižánky  3:1 
Po podzimní části ligy je pořadí následující: 
TJ Sokol Telecí 
Stašov 
Botofago Křižánky 
Unčín 
Pustá Rybná 
Kadov  
 
 
Listopad 
 
Kácení stromů 
 
Od měsíce listopadu začíná každoroční období pro povolené 
kácení stromů. Jako první padly za oběť čtyři jasany ve 
stromořadí na místní komunikaci směrem od kostela na 
Rohoznou. Stromy byly pokáceny z důvodu stavby nového 
rodinného domu. Většina z nich však byla vykotlaná nebo 
uhnívala. 
 
 
 
5.11.2005 II. Hubertova jízda 
 
Od desáté hodiny proběhla v obci tzv. „Hubertská jízda“ – hon 
na lišku. Po slavnostním přivítání před místním hostincem se 
průvod asi 33 účastníků na koních vydal směrem na hrad 
Svojanov v závěsu za jezdcem, který představoval lišku. Kolem 
druhé hodiny koně přijeli na hráz a odtud směrem na Březinku 
kde se uskutečnilo halali – dostih koní k ulovení lišky. Večer se 
pak v místním hostinci konalo společné posezení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O této akci vyšel v článek v poličském zpravodaji –Jitřenka. 
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NNoovvýý  vváánnooččnníí  ssttrroomm  aa  vváánnooččnníí  oossvvěěttlleenníí  
 
Před obecním úřadem byl zasazen nový vánoční strom, který byl zajištěn a dovezen panem Šplíchalem (fa. Ulrich) 
z Poličky. Jedná se o borovici, vzrůstu cca 220 cm. Strom byl ozdoben a každoročně bude sloužit pro vánoční výzdobu. 
Vedle kostela byl pak ozdoben a rozsvícen ještě jeden strom a to borovice před bytovkou.  
Kromě toho obec zakoupila prvních šest svítících ozdob na stožáry veřejného osvětlení, které se budou dále v příštích 
letech rozšiřovat. Letos byly zakoupeny: 2 hvězdičky, 2 zvonečky, kometa a stromeček. Umístěny byly v dosahu 
autobusových zastávek a před obecním úřadem. 
 
 
1177..1111..22000055  pprrvvnníí  ssnnííhh  
 
OOpprraavvaa    ddeeššťťoovvéé  kkaannaalliizzaaccee  mmeezzii  nneemmoovviittoossttmmii  mmaannžžeellůů  PPáárraalloovvýýcchh  aa  ppíí..JJaaddrrnnéé  
 
Firmou Gulliver byla provedena oprava úseku účelové komunikace mezi domy manželi Páralovými a pí.Jadrnou, která 
byla poničena při jarních táních sněhu. Po levé straně komunikace ve směru od Páralových, byl vytvořen žlab, který má 
zamezit přetékání jarní vody přes komunikaci a sveden do potrubního vedení pod cestou. 
 
55..1122..22000055  MMiikkuullááššsskkáá  nnaaddííllkkaa  
 
Pro velký úspěch z loňského roku se opět uskutečnila 
mikulášská nadílka. Tentokrát přijel Mikuláš spolu 
s doprovodem na voze taženém koněm, který řídil 
pan Fuksa. Celkem se nadílky zúčastnilo 25 dětí 
v doprovodu rodičů. Kromě balíčků připravených 
obecním úřadem dostali další nadílku od firmy 
Ravensburger, kterou připravili představitelé Mikuláše 
a pan Tomáš …..  Část občerstvení – masné výrobky 
zajistil pan Bukáček přes firmu ZŘUD. 
 
 
 
 
 
 
 
2244..1122..22000055  PPůůllnnooččnníí  mmššee  
 
3300..1122..22000055  ZZáájjeezzdd  ddoo  AAqquuaappaarrkkuu  HHrraaddeecc  KKrráálloovvéé  
 
Jako každý rok pořádal obecní úřad zájezd do aquaparku v Hradci Králové. Zájezdu se zúčastnilo 27 lidí ze Stašova, ale i 
okolních vesnic. Děti i dospělí ze Stašova měli dopravu  zdarma, ostatní platili 100,- Kč. Děti pak měli i vstup do bazénu 
zdarma. Vstupné pro děti je 80,- Kč na 2 hodiny, pro dospělé pak 110,- Kč.  
Po koupání pak byla 2 hodinová přestávka v nákupním centru Futurum a pak návrat , kolem osmnácté hodiny. Návrat se 
protáhl z důvodu změny počasí a hustého sněžení.. 
 
 
SSttaattiissttiicckkéé  úúddaajjee  zzaa  rrookk  22000055  
 
Počet obyvatel (k 31.12.2005) 252 
Průměrný věk   36 
 
Narodili se:  Pešová Karolína 13.01.2005  
  Popelka David 07.06.2005 
 
Zemřeli:  Berkovec Julius 06.03.2005 
  Buřvalová Jiřina 09.04.2005 
  Houdek Miloš 15.04.2005 
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RRookk  22000066  
 
Březen 
 
30.3.2006  VVeeřřeejjnnáá  sscchhůůzzee  zzaassttuuppiitteellssttvvaa 
 
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2006. Mezi plánované akce zařadilo pokračování v budování víceúčelového 
hřiště, další opravy místních komunikací a koupi dalších kontejnerů na tříděný odpad. 
Místní poplatky zůstávají v dosavadní výši. Byla odsouhlasena žádost na 4 pracovní místa pro veřejně prospěšné práce 
pro pí. Vopařilovou, Teplou, Houdkovou a p.Hercíka. 
Obec rozdělila příspěvky zájmovým sdružením v následující výši: 
      hokejisté 10.000,- Kč 

fotbalisté 10.000,- Kč 
jezdecký klub 15.000,- Kč 
místní farnost 15.000,- Kč 

Byla odvolána pokladní obce paní Berkovcová Eva. 
Schválen prodej obecních pozemků: p.Uher Jaroslav  p.č. 205,206 

p. Gloser Petr  p.č. 76, 99,101, 103, 107, 112/1, 2129/4 
 
Z důvodu překročení dusičnanů v pitné vodě, upozornila hygiena obec na závadnost pitné vody. Obec si 
z důvodu zlepšení kvality pitné vody zadala studii u firmy Vodní zdroje Chrudim a na základě této studie 
rozhodne o dalším postupu. 
 
 
 
VVííttěězzssttvvíí  hhookkeejjiissttůů  SSttaaššoovvaa  vv  MMěěssttsskkéé  hhookkeejjoovvéé  lliizzee  
 
 
Poprvé v historii pořádání MHL se hokejistům ze 
Stašova podařilo obsadit první příčku z celkem: Po 
základní části skončili na 4. místě s 19 body a v play of 
se jim podařilo dostat se až na příčku zlatou. 
 
Oslavy zlaté příčky pak proběhly v místním hostinci 
s příspěvkem obce. 
 
Soupiska základního kola pro MHL 05/06 
 
Bystřice   24 2:8 1. 
THT  22 6:1 2. 
Betlém  20 5:4 3. 
Stašov  19  4. 
Kometa  17 7:5 5. 
Pomezí  17 5.5 6. 
Jimramov 14 6:7 7. 
CH+B  13 2:2 8. 
Telecí  8  7.7 9. 
Nyklovice 7 6:2 10. 
Trpín  7 6:4 11. 
Pustá Rybná 6 16:0 12. 
Kantoři  4 6:0 13. 
Veselí  2 10:3 14 
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Duben 
Jarní lokální záplavy 
 

 
 
Zatopená louka vedle domu manželů Hlávkových 

 
 
Zatopená cesta k domu manželů Páralových 

 
 
 
CCíírrkkeevvnníí  oossllaavvyy  vveelliikkoonnoocc  
 
Pro letošní rok došlo k velké změně, protože se církevní oslavy pro všechny tři okolní obce – Svojanov, Rohozná a Stašov 
konaly ve stavovském kostele, který je ze všech největší. 
 
 
Květen 
ZZíísskkáánníí  ddoottaaccíí  
 
Byly získány dotace na nákup zeleně pro obec ve výši cca. 90.000,-Kč. Za tuto dotaci se bude kupovat traktor na sekání 
trávy zejména na víceúčelovém sportovišti. 
Dále byla získána dotace ve výši cca 25.000,- Kč na internetizaci knihovny, do které je zahrnut nákup nového počítače a 
internet na tři roky zdarma. 
 
 
2211..55..22000066  ssbběěrr  žžeelleezznnééhhoo  ššrroottuu  
  
V neděli 21.5.2006 proběhl každoroční sběr železného odpadu. Výtěžek z těchto akcí bývá použit na nákup dárků pro 
děti k dětskému dni. 
 
 
 
Červen 
33..66..22000066  ZZáájjeezzdd  ddoo  ZZOOOO  vv  LLiibbeerrccii  
  
Jako již tradičně, pořádal obecní úřad zájezd ke dni dětí do další ZOO v Čechách. Zájezdu se 
zúčastnilo celkem 54 rodičů s dětmi, doprava byla hrazena pro všechny zdarma a děti měly 
taktéž vstup zdarma. Při nástupu do autobusu doslaly děti dárkové balíčky s občerstvením , 
trička s logem Stašova a dárky od sponzorské firmy Daniševský s.r.o.. Dárky zajistil hlavní 
organizátor  těchto akcí pan Vendolský L. Trička  byla vyrobena  a zaplacena  z výtěžku 
každoročního sběru železného odpadu. 
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22..--33..ččeerrvvnnaa  vvoollbbyy  ddoo  ppoossllaanneecckkéé  ssnněěmmoovvnnyy  
  
 

 
Kone čné výsledky voleb  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Převzato z www.idnes.cz 
 
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny za obec Stašov: 
Celkem voličů:   195 
Vydaných lístků:     93 
Celkem platných hlasů:    93 
Výsledky dle stran a sdružení: 
ČSSD  37 
ODS  32 
KSČM  11 
KDU ČSL  8 
SNK  3 
Strana zelených 2 
 
 
NNáákkuupp  mmaalloottrraakkttoorruu  
  
Na základě rozhodnutí zastupitelstva byl z obecních prostředků koupen od firmy Mountfield malotraktor, pro sekání 
travních ploch v obci, zejména pak pro úpravu víceúčelového hřiště, které bylo na jaře odpleveleno a nově oseto. Osetí 
hřiště travním semenem přišlo na cca.18.000,-Kč a nákup zahradní techniky na 86.000,-Kč. 
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OOpprraavvaa  ooppěěrrnnéé  zzddii  ppřřeedd  kkoosstteelleemm  
  
V tomto měsíci započala oprava opěrné zdi před kostelem Nanebevzetí panny Marie. Opravu provádí pan Jelínek. Zeď 
byla zcela rozebrána a znovu postavena.  Hodnota prací byla vyúčtována v rozsahu 12.000,- Kč + materiál, který 
nakoupila obec. 
 
OOpprraavvaa  mmííssttnníícchh  kkoommuunniikkaaccíí  
 
Firmou COLAS, která již opravovala komunikace v loňském roce, byla vybrána pro opravu dalších tří úseků místních 
komunikací v obci. 
1. Schafferovi – vodárna: byla opravena příjezdová komunikace u nového hřiště ve středu obce a směrem k vodárně. 

Oprava byla vyčíslena na 150.000,-Kč. 
2. Otava O.- Mauerovi: komunikace naproti vjezdu do bývalého JZD, nyní Agronea Polička směrem k bývalým 

družstevním dvojdomkům v hodnotě 130.000,- Kč 
3. Mauer J.-Glosserovi: komunikace u zastávky „U transformátoru“ v hodnotě 300.000,-Kč 
 
 
Červenec 
  
11..ččeerrvveennccee  22000066  DDeenn  dděěttíí  ––  ddeenn  kkoonníí  
  
Na pozemcích místního jezdeckého klubu se konalo odpoledne pro děti s ukázkami jezdecké drezůry. Z obecní pokladny 
byla poskytnuta dotace ve výši 2.000,-Kč na nákup občerstvení pro děti. 
 
PPoosseezzeenníí  ss  ddůůcchhooddccii  
 
V režii jezdeckého klubu bylo uspořádáno posezení s důchodci. Byl schválen příspěvek obce na živou hudbu v hodnotě 
1.500,-Kč a příspěvek na občerstvení v hodnotě 30,-Kč na osobu. Celkem bylo na akci vyúčtováno 3.000,-Kč. 
  
OOpprraavvaa  ssoocchh  ppřřeedd  kkoosstteelleemm  
  
V tomto měsíci byla konečně započata a ukončena oprava dvou soch před stavovským kostelem u kterých bylo lešení 
postaveno již v měsíci říjnu roku 2005. 
 
NNoovvéé  vvyybbaavveenníí  kknniihhoovvnnyy  
 
Na žádost paní Navrátilové jako knihovnice, byly do knihovny nakoupeny nové regály pro uskladnění knih v hodnotě 
3.583,-Kč. 
 
Srpen 
  
1122..88..22000066  SSttaaššoovvsskkáá  ppoouuťť  
 
V sobotu a v neděli se konala pouťová zábav, směřovaná na prostranství před místním hostincem. Bohužel se počasí 
v sobotu moc nevydařilo, neustále poprchávalo a bylo chladno. Jako loňského roku byla z obecního úřadu uhrazena 
elektřina za provoz pouťových atrakcí v hodnotě 3.500,-Kč. V sobotu večer se v místní hostinci konala pouťová zábava 
se vstupným 50,-Kč. Bohužel se nedostalo na všechny a některé návštěvníky bylo nutno odmítnout, neboť v sále již 
nebylo místo. 
  
1133..88..22000066  PPoouu’’ttoovváá  mmššee  
 
  
PPoošškkoozzeenníí  mmííssttnníí  kkoommuunniikkaaccee  ppoodd  bbyyttoovvkkaammii  
Při stahování dřeva z lesa v místech za chalupou Jelínkových byla poškozena místní komunikace při výjezdu na hlavní 
komunikaci před bytovkou č.2. Na tuto komunikaci je zákaz vjezdu pro nákladní vozy, ale průjezd byl povolen panem 
starost. Jednalo se o lesní společnost BiG. Pan starosta slíbil, že se postará o nápravu.  
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2244..88..22000066  VVeeřřeejjnnáá  sscchhůůzzee  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  
 
Zastupitelstvo se seznámilo s výsledky auditu za rok 2005.  
Byla přijata rezignace zastupitelky Berkovcové Evy a na její místo nastoupil Poliačik Igor. 
Byl odsouhlasen prodej pozemků: 
Jezdecký klub  p.č. 123, 127, 128/2, 128/3 
Frodl Miroslav  p.č. 120/3, 307/2 
Němec Kamil  p.č. 153, 154, 73 (st.) 
M-Silnice HK a.s.  p.č.2129/28, 352/2 
 
Dále byly odsouhlaseny následující investice:nákup malotraktoru cca 90.000,- Kč 

nákup kontejnerů na odpad cca 30.000,- Kč 
oprava komunikací: Otava O. – Mauerovi cca 130.000,- Kč 

Mauer J. – Gloserovi cca 300.000,- Kč         
Schafferovi – vodárna cca 150.000,- Kč  

 
Příspěvky:    příspěvek Charita Polička a Bystré cca 20.000,- Kč 

příspěvek Pouť cca 4.000,- Kč 
příspěvek fotbalisti cca 4.000,- Kč 
příspěvek posilovna cca 7.000,- Kč 
příspěvek Den koní cca 2.000,- Kč 
oprava zdi u kostela cca 15.000,- Kč 
příspěvek posezení s důchodci cca 3.000,- Kč 

 
Byl zvolen nový finanční výbor ve složení: Penias Josef, Otava Ivan, Ing.Dvořáková Alena. 
Schváleno vybudování 6 nových vodovodní přípojek. 
Stanoven poplatek za sekání trávy na soukromých pozemcích ve výši 100,-Kč za hodinu. 
Zastupitelstvo seznámeno se získáním dotací na internetizaci knihoven, grantu na propagaci obce a grantu na vylepšení 
místního krajinného rázu. 
Zastupitelstvo přijalo dopis od Judr. Topolářové, kde opakovaně žádá pana starostu o vydání smlouvy o dílo k přestavbě 
bytových jednotek č.178 a vyzývá pana starostu k jejímu předání. Starosta zastupitelstvu sdělil, že smlouvu nemá. 
Dle rozhodnutí soudu pí. Eva Berkovcová zpronevěřila obci částku cca 82.000 Kč. Zastupitelstvo souhlasí s dohodnutým 
splátkovým kalendářem. Poslední splátka proběhne 2/2008 
  
  
  
Září 
  
22..99..22000066    KKoonneecc  pprráázzddnniinn  ––  ssppoorrttoovvnníí  ooddppoolleeddnnee  
 
Poslední prázdninový víkend proběhlo na původním sportovním hřišti u rybníka „Velký stašovský“ sportovní odpoledne 
pro děti s následným opékáním klobás. Program i realizace byly vedeny kandidáty sdružení pro obnovu obce Stašov pro 
nadcházející komunální volby.  Občerstvení a ceny nebyly financovány z rozpočtu obce. 
Celkem se akce zúčastnilo kolem 20 dětí.  
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ZZaaččáátteekk  ssoouuddnnííhhoo  pprroocceessuu  vvee  vvěěccii  rreekkllaammaaccee  ssttaavveebbnníícchh  pprraaccíí  ffiirrmmyy  EEKKOO  ssppooll..  ss  rr..oo..  nnaa  bbyyttoovvéé  jjeeddnnoottccee  čč..pp..117788  
  
U okresního soudu ve Svitavách začal soudní spor mezi obcí Stašov a stavební firmou EKO spol. s r.o. ve věci reklamace 
stavebních prací na obecním domě č.p.178. Jedná se o uhrazení částky cca. 500.000,- Kč, kterou požaduje obec po výše 
uvedené firmě, jako náhradu za opravy, které musela uskutečnit, z důvodu nekvalitně provedených prací při přestavbě 
domu. Jedná se o nevyhovující sádrokartony, zateplení budovy a konstrukčních prvků podkroví. 
 
 
 
Říjen 
 
1166..99..22000066  EExxhhiibbiiccee  hhookkeejjiissttůů  SSttaaššoovvaa  
 
Proběhlo přátelské utkání hokejistů Stašova a londýnského 
klubu Devils s výsledkem 6:2 ve prospěch hokejistů Stašova.  
Exhibiční utkání se konalo v ČEZ Aréně v Pardubicích.
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2200..--2211..1100..22000066    kkoommuunnáállnníí  vvoollbbyy  
 
VVoolleebbnníí  úúččaasstt  vv  cceelléé  ČČRR  
 
46,38 % zúčastněných voličů 
53,62 % nevolilo 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSoouuččeett  zzaassttuuppiitteellůů  vv  ČČRR  

ODS                                                 9.93 % 5.946 

KDU-ČSL                                         8.22 % 4.925 

KSČM                                              6.79 % 4.065 

ČSSD                                               6.61 % 3.962 

SNK Evropští demokraté              2.01 % 1.207 

Ostatní [malé strany+koalice]  66.44 %  39.800 
  

VVoolleebbnníí  úúččaasstt  vv  oobbccii  SSttaaššoovv  
68,09 %zúčastněných voličů 
31,91 %nevolilo 
 
  

SSlloožžeenníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  

Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem   hlasů 466   6 

NEZÁVISLÍ                                     hlasů 191   3 
  

    
 

Seznam zastupitelů Za pref. Hlasů 

Miroslav Frodl Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 98 

Leoš Vendolský Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 94 

Josef Penias Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 92 

Vilma Houdková NEZÁVISLÍ 81 

Tomáš Hendrych Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 68 

Zdeněk Pleticha NEZÁVISLÍ 61 

Iva Jandová Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 58 

Oldřich Otava Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 56 

Luboš Popelka NEZÁVISLÍ 49 

 
Zdroj IDNES 22.10.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volby do zastupitelstev obcí 20.10. – 21.10.2006  
 

Jmenné seznamy  
 
Výběr: všichni platní kandidáti dle abecedy  
Zastupitelstvo obce  
Kraj: Pardubický kraj  
Okres: Svitavy  
Obec: Stašov  
Všechny kandidátní listiny  
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Kandidát Hlasy Kandidátní 
listina 

Poř. 
číslo 

Příjmení, jméno Tituly 

Věk Navrh. 
strana 

Polit. 
přísl. 

abs. V % 

Pořadí Mandát 

1 NEZÁVISLÍ 4 Bukáčková Erika   33 NEZ BEZPP 47 11.89 2   

2 SNK za obnovu 
obce Stašov 8 Dvořáková Alena Ing.  30 NK BEZPP 62 9.74 2   

2 SNK za obnovu 
obce Stašov 

1 Frodl Miroslav   48 NK BEZPP 98 15.40 1 * 

2 SNK za obnovu 
obce Stašov 4 Hendrych Tomáš   33 NK BEZPP 68 10.69 4 * 

1 NEZÁVISLÍ 7 Hlávka David   22 NEZ BEZPP 22 5.56 4   

1 NEZÁVISLÍ 9 Houdek Miloš   24 NEZ BEZPP 31 7.84 6   

1 NEZÁVISLÍ 2 Houdková Vilma   53 NEZ BEZPP 81 20.50 1 * 

2 SNK za obnovu 
obce Stašov 

5 Jandová Iva   30 NK BEZPP 58 9.11 5 * 

2 SNK za obnovu 
obce Stašov 9 Jašková Marie   63 NK BEZPP 49 7.70 3   

1 NEZÁVISLÍ 8 Lukele Martin   34 NEZ BEZPP 23 5.82 5   

1 NEZÁVISLÍ 3 Němec Josef   50 NEZ BEZPP 43 10.88 1   

1 NEZÁVISLÍ 6 Otava Ivan   55 NEZ BEZPP 38 9.62 3   

2 SNK za obnovu 
obce Stašov 6 Otava Oldřich   49 NK BEZPP 56 8.80 6 * 

2 SNK za obnovu 
obce Stašov 

3 Penias Josef   47 NK BEZPP 92 14.46 3 * 

1 NEZÁVISLÍ 1 Pleticha Zdeněk   54 NEZ NEZ 61 15.44 2 * 

2 SNK za obnovu 
obce Stašov 7 Poliačik Igor   32 NK BEZPP 59 9.27 1   

1 NEZÁVISLÍ 5 Popelka Luboš   45 NEZ BEZPP 49 12.40 3 * 

2 SNK za obnovu 
obce Stašov 

2 Vendolský Leoš   32 NK BEZPP 94 14.77 2 * 

 
Celkem zobrazeno kandidátů: 18  

Zdroj IDNES 22.10.2006 
 
 
ZZáámmkkoovváá  ddllaažžbbaa  uu  22  aauuttoobbuussoovvýýcchh  ččeekkáárreenn  
 
V měsíci říjnu byla provedena modernizace dlažby u dvou čekáren v obci. V čekárně před místní hostincem a na poslední 
zastávce v obci směrem na Poličku. Stará dlažba byla vyměněna za novou zámkovou dlabu v hodnotě 8.478,-Kč. 
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2277..--2288..1100..22000066    22..kkoolloo  sseennááttnníícchh  vvoolleebb  
 
 

úúččaasstt  vv  cceelléé  ČČRR  
20,73 % zúčastněných voličů 
79,27 % nevolilo 
 
  

ÚÚssppěěššnnoosstt  ppoolliittiicckkýýcchh  ssttrraann  

14  ODS 
obhajuje 9 mandátů 
6  ČSSD 
obhajuje 1 mandátů 
4  KDU-ČSL 
obhajuje 8 mandátů 
1  Nezávislí kandidáti 
obhajuje 1 mandátů 
1  Nezáv.starostové pro kraj 
obhajuje 0 mandátů 
1  Str.pro otevřenou společnost 
obhajuje 0 mandátů 
 
 
VVoolleebbnníí  úúččaasstt  vv  oobbvvoodděě  SSvviittaavvyy  
21,15 % zúčastněných voličů 
78,85 % nevolilo 
 

 
Václav Koukal 
60 let, starosta 
KDU-ČSL 
 

 
Miroslav Popelka 
43 let, starosta města Polička 
ODS 

53,42 %   11 173 hlasů 46,57 %   9 740 hlasů 
Zdroj IDNES 29.10.2006 

 
 
 
Listopad 
 
22..1111..22000066  UUssttaavvuujjííccíí  sscchhůůzzee  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  SSttaaššoovv  
 
Starosta: Frodl Miroslav 
Místostarosta: Vendolský Leoš 
Finanční komise: Penias Josef, Dvořáková Alena, Pleticha Zdeněk 
Kontrolní komise: Hendrych Tomáš, Jašková Marie, Jandová Iva 
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MMěěssttsskkáá  lliiggaa  vv  mmaalléé  kkooppaannéé  
 
V měsíčníku Jitřenka, ročník 4, č.11 vyšel 
v měsíci listopadu článek k lize v malé 
kopané, které se účastní i obec Stašov. 
Bohužel družstvo hráčů skončilo až na 
předposledním 10.místě 
  
 
 
 
 
 
 
 
VVýýssaaddbbaa  nnoovvéé  zzeelleenněě  zzee  zzíísskkaannéé  ddoottaaccee  
 
Na základě letos získané dotace „péče o 
prvky utvářející krajinný ráz obce“, byla 
firmou Garden servis vysazena nová zeleň 
v intraviánu obce a to v horní části obce – 
u kapličky, okolo nově tvořeného 
víceúčelového sportoviště, u hráze rybníka 
„Velký stavovský“ a na křižovatce „pod 
kostelem“,celkem v hodnotě cca 90.000,-Kč 
 
 
 
  
  
Prosinec 
55..1122..22000066  MMiikkuullááššsskkáá  nnaaddííllkkaa  
 
Již potřetí se konala v obci akce pro děti pod názvem Mikulášská nadílka, tentokrát pod vedením nově zvolených 
zastupitelů obce. V místním obchodě byly pro děti vytvořeny paní Jaškovou balíčky v hodnotě cca 40,-Kč. 
 
SSttaattiissttiicckkéé  úúddaajjee  zzaa  rrookk  22000066  
 
Počet obyvatel (k 31.12.2006) 241 
Průměrný věk   34 
 
Narodili se:  Krištofová Barbora 08.09.2006 
  Nekvindová Kristýna 11.11.2006 
 
Zemřeli:  Husák Ladislav 21.07.2006 
  Furik Josef 08.09.2006 
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RRookk  22000077  
 
 
Leden 
TTřřííkkrráálloovváá  ssbbíírrkkaa  
 
 Jako již po několikáté proběhla v obci tříkrálová sbírka Farní charity Polička. Dary z obce Stašov činily 4 616 korun  
(o 8, 87 %  více proti roku 2006). 
Šedesát pět procent výnosu sbírky použije Farní charita Polička na nákup vozidla pro Charitní ošetřovatelskou službu a 
Charitní pečovatelskou službu. 
Třicet pět procent výtěžku bude odesláno do společné pokladny Charity Česká republika. Z těchto sdružených prostředků 
budou financovány náročnější programy nad regionálního charakteru. 
 
 
2266..11..22000077  SScchhůůzzee  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  

 
 
 
 
 
HHookkeejjoovvýý  kklluubb  SSttaaššoovv  ––  ppooddzziimmnníí  ččáásstt  lliiggyy  

 
14-01-2007 - Hc Stašov - Hc Kometa        4:3  

06-01-2007 - Hc Stašov - Hc THT        3:6 

28-12-2006 - Hc Stašov - Hc Veselí      10:3 

23-12-2006 - Hc Stašov - Hc Telecí        7:5 

03-12-2006 - Hc Stašov - Hc Jimramov        2:8 

25-11-2006 - Hc Stašov - Hc Pomezí        4:6 

19-11-2006 - Hc Stašov - Hc Trpín        3:1 

04-11-2006 - Hc Stašov - Hc Šneci-Orfast        1:1 

28-10-2006 - Hc Stašov - Hc Bystřice        4:11 

22-10-2006 - Hc Stašov - Hc Betlém        3:10 
 
Soupiska hráčů:  
Otava Oldřich, Keller Otto, Penias Josef, Otava Tomáš, Otava Martin, Otava Viktor, Houdek Jiří, Houdek Miloš, Hlávka 
David, Pavliš Zdeněk, Pavliš Aleš, Lipták Martin, Nespěšný Petr, Korel Jiří, Komárek Michal, Pekárek Zdeněk, Šplíchal 
Vladimír 
 
 
Únor 
1122..22..22000077  SSppuuššttěěnníí  pprroovvoozzuu  iinntteerrnneettoovvýýcchh  ssttrráánneekk  oobbccee  
 
 Dne 12.2.2007 byl spuštěn zkušební provoz internetových stránek obce Stašov pod adresou www.obec-stasov.cz . 
Registrace domény stála  520,-Kč a roční webhosting, tedy pronájem prostoru 828,- Kč. Stránky vytvořil Jiří Buřval 
mladší. Stránky obsahují historii obce i současnost, elektronickou úřední desku a další odkazy. 
 
IInntteerrnneett  vv  oobbccii  
 
Koncem měsíce února byl firmou Unet spuštěn zkušební provoz bezdrátového internetu v obci. Vysílače jsou umístěny na 
věži místního kostela. Obec má po celou dobu provozu internet zdarma. 
 
 
Březen 
1144..33..22000077  MMaassáážžee  BBoovveenn  
 
od dnešního dne každý týden ve středu jsou v prostorách obecního úřadu pro zájemce nabízeny masáže Boven paní 
Markétou Záhoránovou z Bystrého. Hodinová masáž vyjde na 200,- Kč. 
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1166..33..22000077  KKáácceenníí  ttooppoollůů  nnaa  hhrráázzii  rryybbnnííkkaa  „„VVeellkkýý  

ssttaaššoovvsskkýý““  
 
v pátek 16.března bylo pokáceno 6 vzrostlých topolů 
černých a hrázi rybníka „Velký stašovský“, patřící 
Rybářskému sdružení Vysočina Polička. Toto sdružení 
podalo na obec pouze oznámení do rukou starosty obce 
a nepodalo si žádost. Místostarosta obce spolu s dalšími 
zastupiteli podal stížnost na inspekci životního prostředí, 
která přijede celou věc prošetřit. 
  
  
 
 
 
 
 
1199..33..22000077  mmiimmoossoouuddnníí  vvyyrroovvnnáánníí  ss  ffiirrmmoouu  EEKKOO  ssppooll..  ss  rr..oo..  
 
V pondělí dne 19.března proběhlo za přítomnosti advokátního zástupce obce JUDr.Topolářové ve Svitavách mimosoudní 
vyrovnání s firmou EKO spol. s r.o., se kterou se obec Stašov soudila ve věci reklamace stavebních úprav na bytové 
jednotce č.p.178. Firma EKO spol. s r.o. složila do rukou právního zástupce obce  ….  Kč v hotovosti a ukončila tak 
soudní spor. Veškeré právní vylohy uhradí také. 
 
 
2222..33..22000077  ppoossíílleenníí  ssiiggnnáálluu  TT  mmoobbiillee  
 
Od pátku 22.března byl ve Stašově a jeho okolí posílen signál mobilního operátora T mobile. Za obcí směrem 
na jedlovou byl vystavěn nový vysílač. 
 
 


