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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Peníze na nouzové akce získávala obec z pronájmu obecních
pozemků, z prodeje dříví z obecních lesů, z obecních přirážek,
např. dávky ze zastavěných ploch, z obecních pastvin apod.
Na schůzi obecního zastupitelstva dne 18. prosince 1932,
bylo ustanoveno místní komité pro řešení nezaměstnanosti. Členy
tohoto komité byli: Vendelín Kukačka, Obchodník čp. 37 a osadní
starosta Jan Šetka, poštovní zřízenec čp. 6.
Když už nebyly vůbec žádné prostředky pro obživu
nezaměstnaných, byla poskytnuta tzv. stravovací akce. Ti
nejpotřebnější živitelé rodin obdrželi poukázku, na kterou si mohli
v obchodě vyzvednout zboží v hodnotě 20,- Kč týdně. Tyto
poukázky byly vydávány jen několikrát za zimu….
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1899… o Rok tento započal cvičením které se nyní stále
zdokonaluje jak technicky tak i teoreticky.
Dne 7. srpna zapálil blesk školu ve Svaté Maří. V několika
minutách bylo vše v plamenech. Sbor ihned poněvadž to bylo právě
v poledne dostavil se na místo požářiště. Požáru a zmatku v tomto
případě využili hlavně hasiči sami Při vynášení různého nářadí
školního i řídícího učitele, někteří členové přišli na zásoby
zmíněného učitele, který právě někam odejel a v pravém slova
smyslu řádili. Našlo se několik láhví likéru, vína, cukroví a toto
místo aby bylo hasiči řádně ukryto, bylo jími vypito a snědeno.
Netřeba podotýkati, že naskytly se okamžiky ve kterých hasič
pobízel hasiče aby šel raději píti. Co nedodělal zhoubný požár
dodělali hasiči sami. Zde nutno říci, že pomáhala dříve ruka
zhoubná, nežli pomocná. Vše tuto nelze omluviti, poněvadž mezi
hasičstvem panuje rovněž heslo „ jeden za všechny, všichni za
jednoho“, takže i ten obětavý a poctivý hasič nese tento těžký hřích
kteří byl spáchán, aniž se vypátrati mohlo kdo jest všeho tohoto zla
pravým původcem.
Tato věc nechť jest čtena všem hasičům by se i pokolení
jejich zastydělo až zhloubí srdce.
Několika málo bratří, kteří pilně a postivě věnovali se práci
u požáru nutno děkovati, že požár byl lokalisován a tak nebezpečí
které hrozilo farnímu kostelu a faře, zažehnáno bylo.
Tohoto roku pokračovalo členstvo dle nabytých zkušeností
dále pilně ve cvičení.
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Uvnitř tohoto
vydání:
Z obecního úřadu
2-3

Pozvánky na
kulturní a
společenské akce
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Ohlédnutí za
jarními akcemi
3

Příspěvky
3-4

NEZAPOMEŇTE !!!
- Navštěvovat
společenské a
kulturní akce v obci
- Navštěvovat
místní knihovnu

Okénko do naší školy
Výsledky soutěží žáků naší školy ve školním roce 2014/15
V minulém školním roce jsme se opět zúčastnili několika
pěveckých, výtvarných a sportovních soutěží.
Celkem 11 žáků se zúčastnilo školního kola pěvecké soutěže
Šumavský zvonek. Vítězové školního kola postoupili do
okrskového kola ve Vimperku, které se konalo 25. 3. 2015. Zde se v
kategorii 1. – 3. ročníků umístil na 2. místě Prokop Fürst a na 3.
místě Rozárka Fürstová, v kategorii 4. a 5. ročníků na 2. místě
Aneta Fleišmanová a na 3. místě Cyril Fürst.
Několik pěkných výtvarných prací jsme zaslali do soutěže
Požární ochrana očima dětí, kterou vyhlašuje každoročně Hasičský
záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice. I letos
jsme byli v této soutěži úspěšní. V okresním kole se v kategorii
ZŠ 1(1. a 2. roč.) umístil na 1. místě Karel Honek. V kategorii ZŠ 2
(3. - 5. roč.) se na 1. místě umístil Prokop Fürst a na 3. místě Martin
Časta. Poté Karel a Prokop postoupili ještě do krajského kola! Zde
obsadil Karel Honek v kategorii ZŠ 1 cenné 1. místo a Prokop Fürst
v kategorii ZŠ 2 též krásné 3. místo. V úterý 29. září proběhne
slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže na požární stanici HZS
v Prachaticích, kam jsou kluci pozvaní i se svými jistě hrdými
rodiči.
Při příležitosti filmového festivalu Natur Vision byla letos
opět vyhlášená výtvarná soutěž „Máme rádi zvířata“, tentokrát na
téma Ryby. Na výstavu do MěKS ve Vimperku bylo vybráno 40
nejlepších prací z mnoha základních škol i ZUŠ. Z prací našich
malých výtvarníků se na výstavu dostaly ryby Víti Neužila
a Prokopa Fürsta.
Dne 16. 6. 2015 jsme se zúčastnili sportovního trojboje
málotřídních škol v Horní Vltavici, kde si děti porovnaly síly se
svými vrstevníky ze škol Strážný, Borová Lada, Horní Vltavice
a Lenora. Naši školu reprezentovali: Adéla Topková a Vítek Neužil
(za 1. roč.), Nikola Štefková a Jan Doležal (za 2. roč.), Šárka
Chudlářská a Matěj Rys (za 3. roč.), Anežka Frühaufová a David
Vyskočil (za 4. roč.), Aneta Fleišmanová a Cyril Fürst (za 5. roč.).
V jednotlivých kategoriích (podle ročníků) obsadili
medailové pozice tito žáci: Vítek Neužil 1. místo, Šárka Chudlářská
3. místo, David Vyskočil 2. místo, Aneta Fleišmanová 1. místo.
Blahopřejeme všem dětem k dosaženým výsledkům a
děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy.
Poděkování našemu zřizovateli
Děkujem představitelům Obecního úřadu Svatá Maří za
velkou podporu a péči o naši školu. V letošním roce byla vybavena
třída mateřské školy novým nábytkem a koberci, na školní zahradu
byly pořízené další houpačky a do školní jídelny nový elektrický
sporák. S nadcházejícím podzimem si dokonce naše škola oblékla
slušivý žlutý kabát v podobě nového nátěru a oprav fasády. Velmi
děkujeme za všechny vynaložené investice.
Mgr. Renata Gaudníková
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Srdečně Vás
všechny zveme:

7. listopadu na
oslavy „280 let školy
ve Svaté Maří

14. listopadu na
„Vepřové hody“
v hospodě u Koryta
ve Svaté Maří

28. listopadu na
„Vepřové hody u
Al-kajdy“

4. prosince na
„Mikulášskou
zábavu“ ve Svaté
Maří

19. prosince do
hostince u Koryta ve
Svaté Maří na
Vánoční trhy

-všechny akce
budou upřesněny na
plakátech
KNIHOVNA
Obecní knihovna
otevřena každé
pondělí od 17 do 18

Noční hasičská soutěž 2015
Tak je to za námi, v sobotu o posledním prázdninovém
víkendu 29. srpna se u nás ve Svaté Maří konal již neuvěřitelný
13. ročník noční hasičské soutěže o putovní pohár a memoriál
Petra Stuchlíka v požárním sportu. Po dlouhých letech nám přálo i
počasí a krásná teplá noc slibovala zajímavé zápolení hasičských
družstev. Do soutěže se zapojilo celkem 31 družstev z toho 11
ženských a 20 mužských. Vývoj soutěže nebyl pro domácí družstva
nijak příznivý. Družstvo mužů Svatá Maří A soutěž nedokončilo,
družstvo dorostenců skončilo na 16. místě a až poslední družstvo
mužů "Stará garda" i nezdařeným útokem zachránilo čest
svatomařských hasičů 11. místem i přes velký problém s
rozpojením hadic během útoku. Nutno také dodat, že toto družstvo
závodilo bez jakéhokoli předchozího tréninku. Přes veškerý
pokrok ve vývoji požární techniky je vidět, že zkušenost stále
převládá nad mládím a nerozvážností. Dost chvály a samochvály,
pojďme dál. Soutěž zdárně pokračovala skoro do jedné hodiny
ranní, družstvům se střídavě dařilo i nedařilo, ale to vše k této
soutěži patří. V celkovém pořadí skončili v kategorii muži na
prvním místě muži z Milenovic s krásným časem 18,92 s, a to jako
jediní s časem pod 20 s. Druhé místo vybojovali muži z Výškovic
(20,27 s) a třetí místo muži z Benešovy Hory (20,30 s). V kategorii
žen vybojovalo první místo družstvo z Výškovic (23,24 s), druhé
místo žen
z Horosedel (26,64 s) a třetí místo žen z Onšovic
(28,73 s). Jak jste si jistě všimli, tak mezi družstvy žen a mužů
nejsou velké rozdíly v časech i přesto, že ženy běhají na stejně
dlouhé trati. Co dodat?? Snad jen čest a chvála!!! Po vyhlášení
výsledků a ukončení nástupu následoval již tradiční ohňostroj.
Večer, teda spíše už noc, se nám pomalu chýlí ke konci, družstva
slaví své úspěchy i neúspěchy, ty i kolikrát mnohem víc, a zábava
se rozjíždí a pokračuje až do ranních hodin v krásné teplé letní
noci. Jak bych jen tuto z našeho pohledu po všech stránkách
vydařenou akci ukončil?? Snad jen pořádným poděkováním všem,
kteří se na této akci podíleli přípravami před soutěží, obsluhujícím
za výborné jídlo a pití během soutěže, Obecnímu úřadu,
tolerantním občanům ze Svaté Maří i okolních osad a v neposlední
řadě našim trpělivým manželkám a přítelkyním.
Požárnímu sportu do příštích let 3 krát ZDAR!!!
za Sbor dobrovolných hasičů Mráz Pavel

Naši malí fotbalisté
Jarní sezónu naši malí fotbalisté skončili s 9 body. Na
dokopné se rozloučili se 3 hráči, a to s Andrejou Lašákovou,
Kateřinou Michalcovou a Ondrou Hradilem.
Dne 27. června se zúčastnili turnaje ve Chvalšinách, kde
skončili na 4. místě a domu si odvezli krásný pohár.
Letošní sezónu začali turnajem ve Vacově, kde se utkali se
třemi družstvy a tvrdě vybojovali pěkné 2 místo a domů si odvezli
zasloužený pohár. Ještě než začnou hrát mistrovské utkání tak je
čeká ještě jeden turnaj ve Vitějovicích.
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280 let školy ve
Svaté Maří
Dne 7. listopadu
2015 si ve Svaté
Maří si
připomeneme 280.
výročí školy. Naše
škola patří mezi
nejstarší školy
v okresu Prachatice.
Od 14 do 15 hod.
bude ve škole „Den
otevřených dveří“.
Zábavný program
nese vystoupení
žáků základní a
mateřské školy,
představení
místního
divadelního spolku,
který bude hrát hru „
Lakomec“. O
hudební vystoupení
se postarají
STRAKONIČTÍ
DUDÁCI
F. Scherer
Kulturní akce v
měsíci srpnu a září
Tento měsíc byl
bohatý na kulturní
akce, připomněli
jsme si 650 let obce
Štítkov a 80 let
postavení rozhledny
na Mářském vrchu a
pochod Keltskou
stezkou. Všechny
tyto akce se
vydařily, byla všude
vysoká návštěvnost,
dobré kulturní
programy,
občerstvení, zábava
a hlavně bylo hezké
počasí.
F. Scherer

A tak našim žákům držíme všichni palce, ať se jim daří! A ať
se jim daří i v nadcházející sezóně, která bude jistě velmi zajímavá
a vyrovnaná.
Romana Stuchlíková ml.

Trhoňská pouť
V krásné osadě Trhonín se konala již tradiční pouť. Celá
akce začala v odpoledních hodinách mší svatou za hojné účasti
věřících. Obřad se konal v místní kapličce, která byla k tomuto
obřadu připravena.
Po mši začala přítomné obveselovat hudební skupina
,,Šumaváci“. Její produkce byla na dobré úrovni ke spokojenosti
posluchačů.
Jako v minulých letech bylo pro děti připraveno několik
atrakcí (střelnice, kolotoč, trampolína) a pro dospělé dobře
ošetřené pivo pod dohledem odborníků Jardy Kukačky a Pepy
Vondráška. Kdo měl hlad, si mohl zakoupit různé druhy
občerstvení. To se skládalo mimo jiné hlavně podáváním Pizzi
,,Trhonín“, další výbornou specialitou bylo rožněné kůzle. Také byl
k dostání guláš ala ,,kaťák“. Na zajištění dobrého jídla mají podíl
hlavně Míra Zátka a Miluška Roučová s kolektivem. Dobrá práce,
děkujeme.
Účast na pouti byla jako v minulém roce vysoká, ve stínu
slunečníků bylo příjemně a panovala dobrá nálada. Tato atmosféra
trvala až do pozdních večerních hodin. Dobrou pohodu trochu
poznamenala smutná událost, že se pouti již nemohli zúčastnit dva
místní farmáři Josef Zátka a Josef Kukačka, kteří nedávno zemřeli.
Čest jejich památce.
Závěrem je nutno za dobrou práci při přípravě a průběhu
pouti poděkovat všem organizátorům a za poskytnutí prostorů pro
přípravu občerstvení rodině Linhů a Zátků.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na pouť v roce 2016, když se
dobří lidé sejdou, je to radost.
senior Mistr Josef

Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Růžena Hánová
Svatá Maří
Jan Kubeš
Trhonín
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Obecní úřad Svatá
Maří
Po dobu nemoci
otevřeno v:
Pondělí
Středa

15 - 17
15 - 17

tel: 388 415 622
email: obecniurad@svatamari.cz
www.svatamari.cz

Tiskne Obecní úřad
Svatá Maří
Svatá Maří 34
IČO: 00250716
Neprodejné

Redakční rada:
Václav Bečka,
Martina Brodcová a
starosta obce
František Linha

Další číslo vyjde 20.
prosince. Příspěvky
do příštího čísla
zasílejte na email
obce „obecniurad@svatamari.cz“
nejpozději do 5.
prosince 2015.

Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se

