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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Obchodníci obilím měli plné sýpky, a když už se začalo obilí
kazit, tu snad z nařízení vlády dostávali chudí zdarma chleba.
Každý takový si musel dojít do Vimperka a jednou za týden proti
předložení potvrzení obecního úřadu dostal bochníček chleba o
váze 2 kg a to zase jen v zimních měsících a to jen ti nejchudší.
Pakliže přece jenom někdo sehnal práci, musel vzít za vděk to, co
mu za ní zaměstnavatel vyplatil. Kdyby se byl ozval, byl okamžitě
propuštěn a na jeho místo čekala spoustu jiných. Práva pracujících
se nikdo nedovolal. V té době se potulovalo světem mnoho žebráků
a podomních obchodníků, kteří nabízeli různé drobné průmyslové
zboží. Až ze Slovenska přicházeli dráteníci, kteří spravovali hrnce.
Do děravých plechových hrnců dali nové dno z pozinkovaného
plechu. Prasklé hliněné hrnce dovedně odrátovali, takže sloužili
nadále svému účelu. Také spousta potulných šumařů chodilo
světem. Denně se stávalo, že za dveřmi skuhral rozviklaný flašinet,
nebo vrzala harmonika.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1903… Tak jako roku minulého pokračuje br. velitel pilně
ve výcviku mužstva. Rovněž tohoto roku mimo hasičská požární
cvičení nedá se ničeho zjistiti což by stálo za zapsání. Tohoto roku
vzdává se velení dosavadní br. Václav Kubašta pro pokročilé stáří.
Sbor zůstává vděčen tomuto za nabyté zkušenosti pro čas jeho
velitelství. Nástupcem za odstoupivšího velitele zvolen br.
Vendelín Kotlík, rolník ve Svaté Máří.
1904… V tomto roce, v létě, vypukl požár ve Vimperku na
náměstí, který ztrávil v celku 46 budov. Shořelo celé náměstí
s obou stran. Oheň šířil se velice rychle, poněvadž tehdejší stavby
byly vesměs ze dřeva. Tohoto požáru zúčastnilo se mužstvo našeho
sboru, a sice bez stroje, poněvadž jest známo, že bližší sbory a obce
vimperská sama dostaví se se všemi stroji, takže jest zde nejvíce
třeba mužstva pro práce záchranné a pomocné.
Oheň, který se šířil jako zběsilý nedal se vůbec lokalizovati,
poněvadž kašny na náměstí nemohly dáti dostatek vody a pak jak
známo dřevěné stavby hoří jako sláma. Požár takových rozměrů
nebude tak brzy k vidění a proto jest nutno by i hned při
novostavbách pamatováno bylo na zdi ochranné chránící
sousedství.
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Monterková svatba
V Trhoníně na návsi u kapličky se konala svatba, která si zaslouží větší
pozornost. Byla to totiž svatba zcela originální. Na svatbu se sešlo více
jak sto svatebčanů a ve velké části oblečených v monterkách (nových).
Velice slušivé monterky měli i nevěsta a ženich. Pokud někdo přišel na
svatbu, musel projít celnicí, kde odložil případný svatební dar (asi pro
zajištění bezpečného průběhu obřadu) a s možností odevzdání
finančního příspěvku. Celníci vykonávali svojí práci profesionálně.
Když nastal ten správný okamžik, začal svatební obřad.
Snoubenci v monterkách a svědci přestoupili před starostku města
Vimperka. Za veliké pozornosti svatebčanů stojících v kruhu u kapličky si
po svatebních formalitách snoubenci řekli hlasitě své ANO. Tím se stali
novomanželi a svatební políbení to potvrdilo. Obřad byl krásný až
dojemný. Jména novomanželů neuvádím, protože nemám jejich souhlas.
Není to podstatné, protože se stejně nic neutají.
Po obřadu nastal čas veselí a dobré nálady. Hudba hrála a tančilo
se na asfaltu, pivo u výčepu teklo proudem, u baru bylo plno, na stolech
cukroví a ovoce. Po celé návsi voněl guláš a grilované maso. Organizace
celé svatby byla vynikající, a kdo tam nebyl, těžko si dovede představit tu
atmosféru dobré pohody.
Závěrem musím popřát novomanželům hodně zdraví a pohody
do vzájemného soužití. Ať Vám přeje štěstí. Jsem přesvědčen, že o této
svatbě se bude povídat i v širokém okolí.
Děkujeme novomanželům za krásný zážitek
Senior Josef Mistr

Krajské kolo v požárním sportu 2016
Český Krumlov
Psal se 11. červen 2016, když tým hasičů ze Svaté Maří měl již
zajištěný postup do krajského kola v požárním sportu, které se
konalo toho dne na atletickém stadionu v Českém Krumlově.
Tomuto předcházela okrsková soutěž ze dne 7. 5. 2016, která se
konala na hasičské dráze ve Svaté Maří. Hasiči zdolali úspěšně všechny
překážky a bez větších problémů postoupili do okresního kola do
Prachatic. Zde jim v cestě stály 4 nejlepší týmy z okresu, se kterými opět
neměli mnoho problémů, a tak začala příprava na již zmíněné krajské
kolo v požárním sportu.
Již v brzkých ranních hodinách jsme vyjížděli ze Svaté Maří
směrem do Českého Krumlova. Tam nás čekala nezbytná registrace a
povinný nástup, kde jsme si vyslechli pravidla a pokyny rozhodčích.
Následoval krátký volný čas, který mnozí využili k protažení a přípravě
na následné sportovní zápolení.
Jako první na řadě byl štafetový běh s překážkami na 4 x 100m.
Novinkou pro většinu týmů byl tzv. domeček, na který se musel závodník
pomocí žebříku vyšplhat, přeběhnout šikmou stříšku a po seskočení
úspěšně předat štafetový kolík dalšímu v pořadí, který zdolával klasickou
stěnu neboli bariéru o výšce h=2,0m a kolík v plné rychlosti předával
třetímu v pořadí, který s dvěma hadicemi zdolával kladinu o délce cca
8,0m a následně hadice spojoval za kladinou s rozdělovačem, respektive
též se štafetovým kolíkem. Poslední v pořadí měl za úkol v maximální
rychlosti přenést plný hasicí přístroj z jednoho místa na druhé.
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Krajské kolo
v požárním sportu
2016
Český Krumlov
Konečné pořadí:
Pikov - Okres Tábor
Svatá Maří - Okres
Prachatice
Lišov - Okres České
Budějovice
Přísečná - Okres Český
Krumlov
Jehnědno - Okres Písek
Mníšek - Okres
Jindřichův Hradec
Sudoměř - Okres
Strakonice
(neúčastnila se)
Závodníci:
Vojtěch Tůma,
Ladislav Podlešák,
Martin Magurský,
Václav Vondrášek,
Josef Vondrášek,
Martin Skalický,
Vojtěch Topka,
Petr Vyskočil,
Milan Vondrášek,
Jaroslav Kovář

Technická četa:
Natálie Kašparová,
Josef Žďánský,
Nela Neužilová

Srdečně Vás
všechny zveme:

22. července na
pouťovou zábavu ve
Svaté Maří

23. července na
pouť v Trhoníně

Takto složenou štafetu zdolávaly vždy dvě skupiny z každého mužstva,
přičemž se do výsledku počítal lepší čas z obou skupin. Díky této
disciplíně byl náš tým průběžně na krásném druhém místě.
Následná disciplína je vedena pod názvem závod jednotlivců. Zde
se postavilo na start (u nás) 7 z 8 možných závodníku z každého týmu.
Následně se do konečného výsledku započítávalo 6 nejlepších časů
těchto závodníků. Tito museli na trati 100m překonat již zmiňovanou
bariéru a s hadicemi přeběhnout též kladinu, která byla překonávána už
ve štafetovém běhu. V této disciplíně jsme se umístili na 4. místě,
průběžně jsme tedy sestoupili na celkovou 3. příčku, přičemž musím
vyzdvihnout nejrychlejšího z týmu, i když se ostatní nepochybně velmi
snažili, a sice Milana Vondráška 97, kterého s časem 18:07s předběhli na
celé soutěži pouze dva závodnici.
Jako poslední byl na řadě požární útok, který bezpochyby všichni
jistě dobře znáte. Pro nás bylo novinkou startovat s požární stříkačkou,
která byla ve stavu vypnutém. Bylo ji tedy třeba nastartovat až při
samotném útoku. Nicméně naše kluky to rozhodně nerozhodilo a po
bezchybném rozběhu naplnili terče v čase 30:33s a umístili se v této
disciplíně na krásném 2. místě po čase 28:58s za do té doby suverénním
mužstvem z Pikova. Celkově jsme se tedy posunuli na celkové konečné 2.
místo, které jsme poté také náležitě oslavili. ☺
Na tomto místě bych též rád poděkoval všem fanouškům a zvláště
pak těm, kteří nás podporovali a dodávali energii přímo na sportovišti
v Českém Krumlově. A též vzkázal všem, že neusínáme na vavřínech a již
trénujeme na další ročník této soutěže, abychom mohli naši obec opět
dobře reprezentovat.
Pro internetové nadšence visí na webu www.Youtube.com
video s názvem “Kraj - Svatá Maří“

Okénko do naší školy
Zápis žáků a dětí do základní a mateřské školy pro školní rok
2016/17
V pátek 5. února se konal zápis žáků do 1. ročníku naší školy pro
následující školní rok. Vyšňoření budoucí prvňáčci se v tento slavnostní
den dostavili v doprovodu svých rodičů – byť „jen přes chodbu“ své
školky – do školní třídy.
Zatímco se rodiče věnovali sepsání žádosti o přijetí jejich dítěte
do základní školy, samotní budoucí prvňáčci prokazovali při povídání
s paní učitelkou své řečové schopnosti (komunikace, správná výslovnost)
na téma vlastní rodiny a známých pohádek, zrakové a sluchové vnímání
při plnění úkolů na interaktivní tabuli a výtvarné schopnosti při kresbě
postavy (představivost, přesnost, správné držení tužky). Zápisu se
zúčastnila také studentka pedagogické fakulty Monika Stejskalová ze
Štítkova, které tímto děkujeme za pomoc při zdárném průběhu zápisu.
K zápisu do 1. ročníku pro následující školní rok se dostavilo
celkem 11 budoucích prvňáčků. Rodiče mohli do konce května požádat o
odklad povinné školní docházky. Této možnosti využili rodiče třech dětí,
takže v následujícím školním roce zasedne do lavic naší školy 8
prvňáčků. Škola bude mít tak historicky (od jejího znovuotevření v roce
1991) nejvíce žáků – a to 29.
Všem budoucím prvňáčkům i jejich rodičům přejeme úspěšný
start do školních let.
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24. července na
pouť ve Svaté Maří

6. srpna Vás
divadelníci ze Svaté
Maří, zvou na den
plný her a
překvapení pro malé
i velké od 0 - 99 let

27. srpna na
„NOČNÍ
HASIČSKOU
SOUTĚŽ“

17. září na
STAROČESKOU
KONOPICKOU,
hraje p. Smolík

Sportovní klub
Svatá Maří
Magdaléna Vás zve

2. července na
turnaj v malé
kopané od 8:00

24. července
pouťové utkání

13. srpna na
„MEMORIÁL
PETRA KREJSY“

KNIHOVNA
Obecní knihovna
otevřena každé
pondělí od 17 do 18
hodin.

V týdnu od 18. do 22. dubna se konal zápis dětí také do naší
mateřské školy. Školkoví adepti na rozdíl od svých starších
kamarádů nemuseli zatím prokazovat své schopnosti, nicméně
jsme byli velmi rádi, pokud se k zápisu se svými rodiči osobně
dostavili.
Přijali jsme celkem 9 žádostí o přijetí dítěte do mateřské
školy. Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí. Požádali
jsme zřizovatele školy o navýšení počtu na 25 (kapacita 25 dětí je
stanovena ministerstvem školství) a žádosti bylo vyhověno. Přesto
jsme i po udělení výjimky mohli přijmout pouze 7 dětí, neboť
máme 7 volných míst. Podle kritérií pro přijetí dětí do mateřské
školy jsme tedy museli 2 děti odmítnout (nízký věk, místo trvalého
bydliště mimo obec), ale věříme, že je budeme moci přijmout
následný školní rok.
Také všem budoucím „školkařům“ přejeme příjemné roky
strávené mezi kamarády v naší mateřské školce.
Renata Gaudníková
Z činnosti naší školky
Děti v tomto školním roce zhlédly mnoho pěkných
naučných a zábavných programů (Zdraví dětem, Cassiopea, divadlo
Šikulka), postavily si na zahradě vlastními silami májku a nacvičily
vystoupení k výročí školy, na vánoční besídku i pro naše seniory.
V nedávné době do naší školky zavítala návštěva
z Rakouska. Paní ředitelka a pan starosta ze Sandlu se společně
s další paní učitelkou a tlumočnicí přijeli podívat na fungování
mateřské školy v ČR. Šlo o výměnnou akci, my jsme školku
v Rakousku navštívili v loňském roce. Hosty přivítal i náš pan
starosta a společně jsme poseděli ve třídě MŠ.
Hosty nejvíce zajímal chod a režim mateřské školy.
Pozitivně ohodnotili kázeň dětí a organizaci činností, jelikož
v rakouských školkách mají děti převážně volný režim a jen málo
činností dělají společně. Jsem ráda, že se za pomoci projektu EU
mohla uskutečnit výměnná návštěva pedagogů, při které jsme
získali mnoho podnětů pro další práci.
Tento měsíc se uskutečnila brigáda na zahradě školy. Cílem
bylo zútulnění a úprava společného prostoru pro hru i odpočinek
dětí. Dalším neméně důležitým záměrem bylo prohloubení
vzájemných vztahů a radost ze společné práce.
Jmenovitě bych chtěla poděkovat za účast rodině
Macorlíků, Vyskočilů (J. a J.), Láchů, panu Štindlovi a panu
Bednářovi. Dále za poskytnutí bagru a práce s ním děkuji panu
Janu Vyskočilovi, za finanční hotovost manželům Zochovým,
Hradským a Vyskočilovým (P. a L.) a za materiální pomoc
manželům Fleischmannovým, Fürstovým a Bednářovým.
Brigádu jsme zakončili po čtyřech hodinách práce u ohýnku.
Pro další zájem ze strany rodičů uskutečníme další společnou akci.
Jaroslava Bednářová Hopová
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Obecní úřad Svatá
Maří
Úřední hodiny
obecního úřadu pro
veřejnost:
Pondělí
Středa

15 - 17
15 - 17

Dále po telefonické
dohodě.
Tel: 724 113 760

tel: 388 415 622
email: obecniurad@svatamari.cz
www.svatamari.cz
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Svatá Maří
Svatá Maří 34
IČO: 00250716
Neprodejné

Redakční rada:
Václav Bečka,
Martina Brodcová a
starosta obce Pavel
Mráz

Další číslo vyjde 20.
září. Příspěvky do
příštího čísla
zasílejte na email
„becka3cz@gmail.c
om“ nejpozději do 5.
srpna 2016
.
Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

