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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Mnozí tito světoběžníci měli v některých vesnicích své
známé a věděli najisto, kde budou přenocovat. Večer pak vyprávěli
co ve světě viděli a zažili. Také světáci, když se sjeli na zimu domu,
tu v dlouhých, zimních večerech se scházívali na besedu. To nejvíce
se scházeli u Petříků – čp. 1, nebo u Hlinků – čp. 12. A bylo opravdu
zajímavé poslouchat jejich vyprávění a jejich zážitky ze světačení,
třeba si i některý tak ledaco přibájil.
Tehdy lidé hledali práci. Tak zcela opačně dnes, když práce
hledá lidi. Dnes, když našim dětem vyprávíme o životě v našem
dětství a v našem tak takové vyprávění poslouchají jako nějakou
pohádku.
Nezaměstnanost se zmírnila v r. 1937, kdy se zapomnělo
budovat opevnění podél státních hranic. Ovšem každý si domyslel
důvod, proč se tyto stavby provádí. Byla to neklamná předzvěst
blížící se druhé světové války. To jest stručně popsán život lidí naší
obce. O tom by se nechalo napsat více, ale ponechme staré „zlaté
časy“ minulosti která se už nikdy nevrátí a nikdo si snad ani
nepřeje, aby se ještě někdy vrátila.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1905… V létě tohoto roku (srpen) vypukl požár ve Štítkově
u Velků. Shořelo obytné stavení u Velků, Košnařů a Koubů.
Oheň vzniknul u Velků v obytném stavení následkem dětské
hry, dle lidských řečí, jistého 8 letého kluka. K tomuto požáru sjely
se mimo náš sbor, sbor Bohumilický a sbor ze Žárovné. Všechny
sbory pracovaly ruku v ruce a snášelivě.
Značný vítr podporoval oheň tak značně, že se zdálo, že
oheň rozšíří se skorem na celou ves. Zde jest zřejmo, že hasičská
práce jest, byla a bude účinná. Dále pokračováno jako jiná léta ve
výcviku mužstva.
1906 - 1910… V těchto 5 letech upadl sbor do takové dosti
nepříjemné situace, že nikdo snad ani nevěděl, že sbor
dobrovolných hasičů existuje. Nikdo nevěděl zda jest hasičem nebo
není.
Sbor veden stále v evidenci ale tato byla pouze na papíře.
Podpory a subvence se dostávaly, jak se s nimi však nakládalo, neb
nač se používaly nedá se dnes zjistiti a jiných záznamů o tom není.
Jisto jest, že pořízeno po celou tuto dobu 5 let nebylo nic.
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Z obecního úřadu
Schůze zastupitelstva
5. srpna se na Obecním úřadě ve Svaté Maří, konala veřejná
schůze obecního zastupitelstva, na které byly schváleny tyto body:
a) Nabídku na opravu střechy hostince Sv. Maří za 550 tis. Kč,
zhotovitel firma Klempířské a pokrývačské práce Josef Kukačka
b) Demolici domu čp. 35 za cca. 100 tis. Kč, dle reálných nákladů,
zhotovitel Zemní práce Zdeněk Vyskočil
c)Připravení podkladů a podání dotace na zakoupení lesní techniky
d)Připravení podkladů a podání dotace na zakoupení domácích
kompostérů
e)Připravení podkladů, projektu a podání dotace na vytvoření
nového zdroje pitné vody pro obec Svatá Maří v lokalitě Naháč
f) Prodej obecního pozemku p.č. 121/4 o výměře 82m2, orná půda,
k. ú. Trhonín, kupující Martin Zátka, Chlumany 112
Obecní poděkování
Obec Svatá Maří by tímto chtěla poděkovat Miroslavu Zátkovi a
jeho kamarádům za zapůjčení a postavení lešení na opravu střechy
na hostinci u Koryta. Také by chtěla poděkovat hasičům ze Svaté
Maří za pomoc při bouracích pracích na demolici objektu RD č.p.
35 na návsi ve Svaté Maří a také bratrům Horelicovým při
demontáži krovu z této budovi.
Pavel Mráz
Anonymní dopis
Mohlo by se zdát, že být paní učitelkou a mít příjemný přístup a
chuť k práci, brát děti takové jaké jsou, je samozřejmostí, ale opak
je pravdou. Proto bych ráda poděkovala zdejším paním učitelkám
za celoroční bezvadnou práci. Vždyť to, že děti do MŠ chodí rády je
největší odměnou a vizitkou.
PS: Omlouvám se, že neuvádím jméno, ale jsou zde i zlé
jazyky… Myslím si, že dámy si pochvalu zaslouží.
Děkuji za pochopení maminka
Stolní tenis
Sezóna začíná a celý tým stolních tenistů ze Svaté Maří již
netrpělivě čeká na drsný začátek a nelítostný boj o každý bod
v tabulce. V loňské sezóně jsme skončili celkově na třetím místě
z deseti mužstev, a tím je pro nás toto umístění ještě větší výzvou
do nové sezóny. Největší podporu pro nás, stolní tenisty zajistila
obec Svatá Maří zakoupením profesionálního vybavení v podobě
nových stolů i ostatního potřebného vybavení. Tímto ještě jednou
za celý tým děkuji naší obci Svatá Maří za zlepšení podmínek a
celkovou snahu rozvíjet nejen tento sport. Ještě bych rád
připomenul, že nedílnou součástí našeho týmu jsou místní
fanoušci, které chci pozvat na zápasy a těším se již na brzké
shledání s nimi v místním hostinci. Doufám, že se podaří
nastartovat sezónu jako v loňském roce, i když na druhou stranu to
hrajeme hlavně pro zábavu a pro naše fanoušky.
Za klub stolních tenistů ze Svaté Maří, napsal Peter Macorlík
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Srdečně Vás
všechny zveme:
8. října na Okresní
kolo hasičské
soutěže hry
„PLAMEN“,
začátek v 10:00 na
hasičském hřišti ve
Svaté Maří. Na
místě budou
připraveny disciplíny
jako (přespolní běh
2km, štafeta CTIF a
štafety dvojic

12. listopadu na
Mysliveckou zábavu
„Poslední leč“,
Mysliveckého
Spolku Vlastníků
Šumavské Podhůří
v KD ve Štítkově od
20:00. K poslechu a
tanci hraje“ Přímý
přenos“ Vlachovo
Březí

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

25. prosince na
tradiční Vánoční
taneční zábavu
v kulturním domě ve
Štítkově.

Divadelní spolek
Svatomařská
SODA Vás srdečně
zve na Betlém.
Termín bude
upřesněn na
nástěnce

Pouť v Trhoníně
Rok uplynul jako voda v potoce Naháč a je tu zase pouť
v Trhoníně, která se pomalu stává tradicí. Na upravené návsi se
znovu sešli dobří lidé z celého okolí, aby při dobrém moku
pohovořili o událostech radostných i smutných, které se staly
v uplynulé době.
Pouť byla zahájena mší svatou, kterou celebroval
sympatický pan farář ze Zdíkova. Zajímavým pojetím mše sklidil
velikou pozornost. Zaujal hlavně tím, že použil hru na kytaru a se
zpěvačkou to bylo výborné (hrou na kytaru nahradil varhany,
které nemáme). Děkujeme a těšíme se za rok.
Po mši se každý věnoval vlastní zábavě s využitím
nabízených atrakcí. Točilo se strakonické pivo ,,Dudák 12“. Pivo
dodal pivovar za sníženou cenu, což se projevilo též na konečné
ceně při prodeji, která byla velice přijatelná. Pivo točené rukou
Jardy Kukačky mělo výbornou kvalitu.
Celý pouťový program řídil mohutným hlasem Míra Zátka
jako hlavní organizátor. Největší zájem a pobavení si získala
soutěž, kdo vydrží déle pod vodou na jedno nadechnutí. Vše se
mohlo dít pod heslem ,,Jak utopit doktora Mráčka“ ze známého
filmu. Nikdo se ale neutopil a všem, kdo se soutěže zúčastnili, je
nutno poděkovat za odvahu. To se jen tak nevidí.
Vyhrávala hudební skupina ,,Šumaváci“ a to dobře.
K hudební produkci přispěl pan farář se zpěvačkou a moderním
repertoárem, obdivuhodné. A tak se hovořilo, popíjelo, grilovalo,
jedlo a veselilo až do pozdních hodin. Je dobře, když se lidé sejdou
a posedí při vzájemném porozumění a dobré náladě. Za dobrou
přípravu celé akce je potřeba poděkovat všem organizátorům,
například Linhům, Zátkům a dalším. Máte náš obdiv.
Ať žije v Trhoníně pouť v roce 2017
senior Josef Mistr
Ochotníky ze Svaté Maří podpořila „Nadace ČEZ“
Divadelní spolek Svatomařšká SODA (Spolek ochotných
divadelních amatérů) má za sebou již šestý rok činnosti. Za tu dobu
bylo nacvičeno a odehráno mnoho divadelních her a pohádek pro
malé i velké diváky. Jako výčet her například pohádky Dlouhý,
Cherokee a Bystrozraký, O veliké řepě, O panence modroočce, Co
semele se v lese a O Šípkové Růžence. Z komedií svatomařský
spolek nacvčil Nejkrásnější válka aneb Sen noci Svatomařské nebo
hru Lakomec. Dále ochotníci odehráli na Vánoce 2014 na návsi ve
Svaté Maří živý betlém a na Vánoce 2015 stínohru spojenou
částečně s hraným živým betlémem v sále místního pohostinství.
Všechny tyto akce a představení jsou vždy velmi hojně
navštěvované a jsou hrána po celém okolí Jihočeského kraje.
Spolek má sedmnáct stálých členů a mnoho příznivců ochotných
kdykoli pomoci.
Všechna činnost divadelního spolku byla doposud
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Sportovní klub
Svatá Maří
Magdaléna Vás zve
na následující
domácí utkání
(časy jsou pouze
informativní / platné na
vývěsní tabuli před
zápasem)

MUŽI
• 24. 9. 2016 (16:30)
Svatá Maří –
Nebahovy
• 8. 10. 2016 (16:00)
Svatá Maří –
Zbytiny
• 22. 10. 2016
(15:30)Svatá Maří –
Dub
• 5. 11. 2016 (14:00)
Svatá Maří – Š.
Hoštice

STARŠÍ ŽÁCI
• 1. 10. 2016 (13:30)
Svatá Maří –
Netolice
• 15. 10. 2016
(13:00) Svatá Maří –
Vitějovice
• 29. 10. 2016
(12:00)Svatá Maří –
Stachy/Zdíkov
KNIHOVNA
Obecní knihovna
otevřena každé
pondělí od 17 do 18
hodin.

závislá na fungování staré vypůjčené ozvučovací aparatury ze 70
tých let, která už vydávala velmi nekvalitní zvuk. Velmi nás proto
potěšil příspěvek na novou ozvučovací aparaturu od Nadace ČEZ
ve výši 30 000,- Kč. Zbytek kupní ceny doplatila Obec Svatá Maří a
to ve výši přes 15 000,- Kč.
Tímto by divadelní spolek chtěl velmi poděkovat Nadaci
ČEZ a obci Svatá Maří za poskytnuté příspěvky a tím podpoření
dalšího elánu v činnosti spolku.
DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU NA NAŠICH DALŠÍCH
PŘEDSTAVENÍCH
Divadelní spolek „Svatomařská SODA“
SK Svatá Maří Magdaléna z.s.
Sezóna 2016/2017

Muži
Realizačnímu týmu SK se podařilo, po odchodu trenéra mužů,
zajistit s nebývalou rychlostí hned dva trenéry nové. Jaroslava
Novotného a Miroslava Zátku st., kteří v týmu v minulosti působili
jako hráči.
Pod jejich vedením kádr, posílený o nové tváře, předvádí
vyrovnané výkony proti soupeřům v mužském okresním přeboru.
Aktuálně je tým uprostřed tabulky na šestém místě se sedmi body.

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

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

Starší žáci
Na samém začátku z osobních důvodů došlo též u starších žáků ke
změně trenérů. Vedení tohoto týmu převzal Milič Boháček
společně s Petrem Mrázem, též dlouholetí fotbalisté mářského
klubu.
Žáci se po čtyřech odehraných zápasech drží na čtvrtém místě
tabulky se šesti body.

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

Rád bych na tomto místě poděkoval realizačnímu týmu SK za
svědomitou práci, trenérům za příkladné vedení a pozvednutí
týmu a hráčům za jejich ochotu při zápasech bojovat a hrát tak
s každým soupeřem vyrovnané “partie“ a to jak u týmu starších
žáků, tak týmu mužů.
Rád bych Vás tedy pozval nejen na domácí utkání. Přijďte podpořit
mářské fotbalisty a fotbalistky v jejich snažení a sportovním
zápolení.
Děkujeme za SK Svatá Maří Magdaléna Martin Skalický

Další číslo vyjde 20.
prosince. Příspěvky
do příštího čísla
zasílejte na email
„becka3cz@gmail.c
om“ nejpozději do 5.
prosince 2016
.

Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Jiří Důra
Štítkov
Milada Velková
Štítkov
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Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

