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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
A tak nastal neblahý rok 1938, rok který mnoho v životě
českého národa. Místo oslav 20. výročí trvání naší samostatnosti,
žil každý v zármutku a obavách co přinesou příští dni. Občané
německé národnosti, kteří žili v celém Českém pohraničí, byli
poštváni natolik, že již veřejně volali k připojení k Německu.
Již 21. května byli naši vojáci v záloze narychlo vyzbrojeni
na četnických stanicích a byli odvezeni na státní hranice. Potom
nastal zdánlivý klid, avšak pohotovost státu stále trvala. Stále byli
záložníci povoláváni k mimořádnému cvičení a tak bylo celé
pohraničí obsazeno naším vojskem. Němci z našeho pohraničí
přebíhali státní hranice a vraceli se zpět vyzbrojeni.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1911… Koncem roku 1911 sešli se opět někteří dosavadní
členové sboru a uznali, že konečně musí se opět s tímto sborem
něco státi. Domluvili se, že sbor musí opět nastoliti a řádně dle
stanov i na veřejnost vystoupiti.
Jako funkcionáři zvoleni: K. Bělecký předseda, A. Řezníček
velitel, O. Kukačka podvelitel, F. Chval místopředseda, F. Houska
jednatel, člen výboru: O. Vyskočil.
Tito členovníci nejdříve poříditi museli hasičskou výzbroj a
šatstvo, poněvadž po zmíněných 5 letech nečinosti zůstalo jen to co
se skutečně na veřejnost nedalo zapříti, že jest hasičské.
Br. velitel požádal již tohoto roku několik cvičení, která byla
dosti četně navštívena a na kterých bylo viděti již zase tu obětavost
hasičskou. Dne 7. května byly stanovy spolku nově opsány a
notářsky legalizovány, a sbor připojen k župě volyňské.
Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
1968…… V předvečer 50. výročí vzniku našeho státu
konány dne 27. října – v neděli odpoledne vzpomínkové sbory,
které proběhly 1 zasedáním MNV s projevem zástupce ONV
v Prachaticích a pak bylo provedeno na úctu slavnostní zasazení
stromu Republiky. Jako strom byla vybrána lípa, která byla
přesazena do prostoru háje Březiny za kostelem. Zasazení provedli
příslušníci požární ochrany včetně br. velitele Josefa Chvala. Před
zasazením učiněn krátký projev, předneseno žáky zdejší školy
několik básní a oslava zakončena položením věnečku se stuhou
k desce padlých v 1. světové válce 1914 – 1918 umístění před zdi
zdejšího kostela.
-1-

ČÍSLO 4
20. 12. 2016
Uvnitř tohoto
vydání:
Z obecního úřadu
2-3

Pozvánky na
kulturní a
společenské akce
2

Ohlédnutí za
akcemi
3

Příspěvky
3-4

NEZAPOMEŇTE !!!
- Navštěvovat
společenské a
kulturní akce v obci
- Navštěvovat
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Z obecního úřadu
Schůze zastupitelstva
9. prosince se na Obecním úřadě ve Svaté Maří konala veřejná
schůze obecního zastupitelstva, na které byly schváleny tyto body:
a) Podání dotace na JČ kraj do POV – oprava požární nádrže ve
Svaté Maří za 500 tisíc Kč
b) Opravy místních komunikací v obci v roce 2017
- komunikace ve Svaté Maří u Sládků, podat do programu
obnovy a rozvoje venkova
- komunikaci v osadě Vícemily, podat do programu obnovy
obecního majetku po živelných pohromách
c) Podání dotace na výměnu vodovodního potrubí Svatá Maří směr
Trhonín
d) Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2017, kdy vodné činí
16 Kč/m3 a stočné 12 Kč/m3
e) Podání žádosti o dotace na posílení obecního vodovodu Svatá
Maří z lokality Naháč
f) Bezplatnou nájemní smlouvu na hostinec ve Štítkově, kdy
nájemcem je od 1. 12. 2016 SDH Štítkov
Společenské a kulturní události v roce 2016
Jako každým rokem, tak i v tomto roce se v naší obci
uskutečnilo nemálo společenských a kulturních akcí, staročeské
masopusty, plesy, zábavy, poutě, dětské karnevaly, traktoriáda,
sportovní akce, vánoční trhy, divadelní představení, hasičské
soutěže a ještě jiné další akce.
Co ale bylo letos nového, to bylo v červnu slavnostní
otevření opravené hasičské zbrojnice ve Smrčné, kdy smrčenští
hasiči to vše zvládli velmi dobře. Kulturní program i posezení se
líbilo. V měsíci srpnu připravil místní divadelní spolek na Mářském
vrchu akci „Pohádkový les“, kde se odehrálo malé divadlo a
strakoničtí šermíři předvedli své vstoupení. Tato akce
se velmi podařila a počasí přálo návštěvníkům. V měsíci listopadu
pořádaly ženy ze Štítkova poprvé adventní trhy, kdy vše měly
velmi dobře zabezpečeno a připraveno a tato akce měla také velký
úspěch. Na všech těchto akcích byla velmi pěkná účast a panovala
dobrá nálada. Proto patří pořadatelům těchto akcí velké
poděkování za jejich zabezpečení, kdy to vyžadovalo nemalé úsilí a
hodně volného času. Nepodařilo se uskutečnit staročeskou
konopickou z důvodu špatného počasí.
V letošním roce končí nájemce hostince ve Štítkově a zatím
nový není, je to škoda, tím nám ubydou některé kulturní a
společenské akce v příštím roce
Nenašel by se nějaký zájemce z obce ?
místostarosta F. Scherer
Okénko do naší školy
Úspěchy žáků v roce 2016 a poděkování
V právě končícím roce se žáci naší školy zapojili do několika
pěveckých, výtvarných a sportovních soutěží v rámci okrsku,
okresu i kraje. Mnozí z nich byli velmi úspěšní!
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Srdečně Vás
všechny zveme:
31. prosince 2016 a
1. ledna 2017 Vás
zveme jako každý
rok na Mařský vrch,
kde bude zajištěno
občerstvení od
10:00 hodin oba
dny. Pořádají hasiči
Svatá Maří
6. ledna se
uskuteční výroční
schůze hasičů ve
Svaté Maří

20. ledna se koná
v hostinci U Koryta
ples sportovců.
K poslechu a tanci
hraje skupina

28. ledna se konají
v „Ťopárně“ vepřový
hody

10. března se koná
v hostinci U Koryta
ples hasičů.
K poslechu a tanci
hraje skupina DE
FAKTO

MASOPUST
Tradiční pochod
masek se uskuteční
25. února v
Trhoníně
a Štítkově;
28. února
ve Svaté Maří

Ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí, kterou
vyhlašuje Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, se
v okresním kole v kategorii ZŠ 1 (1. a 2. roč.) umístil na 1. místě
Vítek Neužil a na 2. místě Rozárka Fürstová. V kategorii ZŠ 2 (3. až
5. roč.) se na 1. místě umístil Kája Honek a na 2. místě Lucka
Hopová. Soutěže se s námi zúčastnily i děti naší mateřské školy a 1.
místo obsadil Šimonek Bednář. V krajském kole zabodovala
Rozárka Fürstová, která ve své kategorii zvítězila! V pondělí 26.9.
2016 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže na
požární stanici HZS ve Vimperku, kam byly děti pozvané i se svými
rodiči.
Další výtvarnou soutěží, které jsme se zúčastnili, byla soutěž
Máme rádi zvířata – tentokrát na téma Predátoři. Na výstavu do
MěKS ve Vimperku, kam bylo vybráno 40 nejlepších prací žáků
z mnoha ZŠ i ZUŠ, se dostaly výtvarné práce Adélky Štindlové a
Lucky Hopové.
Celkem 10 žáků se zúčastnilo školního kola pěvecké soutěže
Śumavský zvonek. Vítězové školního kola postoupili do
okrskového kola, které se konalo ve Vimperku. Zde se v kategorii 1.
až 3. roč. umístila na 3. místě Rozárka Fürstová a v kategorii 4. a 5.
ročník 3. místo obsadil Prokop Fürst.
Sportovní trojboj málotřídních škol má v Horní Vltavici
dlouholetou tradici. Opět jsme vyrazili porovnat síly s dětmi ze škol
Borová Lada, Horní Vltavice, Lenora a Strážný. Ve svých věkových
kategoriích obsadilo medailové pozice celkem 7 našich sportovců
z devíti nasazených. Matěj Rys získal 3. místo, Adélka Topková,
Kája Honek, Nikolka Štefková a David Vyskočil skončili na 2.
místech a Vítek Neužil a Šárka Chudlářská dokonce vybojovali 1.
místa!
Všem dětem děkuji za dosažení pěkných výsledků
v uvedených soutěžích a také za vzornou reprezentaci školy při
vystoupení žáků na akcích pořádaných obcí či místními
divadelníky (setkání seniorů obce, vítání občánků, rozsvícení
vánočního stromu).
Děkuji všem kolegyním ze školy i ze školky za kvalitní práci
s našimi svěřenci a rovněž našim provozním pracovnicím za
vytváření důležitého školního zázemí. Dále děkuji vedení obce za
podporu školy a zvelebování její budovy, místním divadelníkům za
spolupráci a úžasnou čertovskou návštěvu a v neposlední řadě
některým rodičům za pomoc a podporu, zejména panu Martinu
Častovi a MUDr. Haně Doležalové za hmotné či finanční sponzorské
dary.
Přeji všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do
roku 2017 hodně zdraví, lásky všeho druhu a radosti v soukromém
i pracovním životě.
Renata Gaudníková
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Řekli si své ano na
Mářském vrchu
Ano, rozhodli se pro
Mářský vrch, aby si
zde řekli své ano.
Mářský vrch nabízí
nejen úžasný pohled
na okolní krajinu, ale
i kapli pro chvíle
ticha a přemýšlení.
Skrývá tajemství
šumavské přírody.
Právě v loňském roce
vysvěcená kaple se
tak stala dne 10. 9.
2016 místem
svatebním pro MUDr.
Veroniku Chválovou
a Ing. Radka Pixu.
Prosluněný zářijový
den ještě podtrhoval
romantiku celého
slavnostního
okamžiku, a tak
páter Jan Mikeš
udělil svátost a s
radostí požehnal
novomonaželskému
páru.Veronika a
Radek Pixovi tak byli
první od vysvěcení
kaple, kteří zde
obdrželi svátost
manželství. Přejeme
hodně lásky a
porozumění na cestě
jejich každodenností!
Věra Chválová
KNIHOVNA
Obecní knihovna
otevřena každé
pondělí od 17 do 18
hodin.

Březina
Nedávno jsem byl ve Březině a přišlo mě dost líto, jak je
sportovní plácek, který vybudovali před padesáti lety naši tátové
zdevastován. No a tak mě napadlo, že by se mohlo toto sportovní
hřiště obnovit. Děti sice mají ve škole tělocvičnu, ale když jdou
cvičit ven, musí přes celou obec kolem silnice, kde předepsanou
čtyřicítku nedodrží ani traktor, a než dojdou na hřiště a zpět, je
polovina tělocviku pryč, zatímco v Březině by byly během dvou
minut.
Myslím, že když tento sportovní plácek dokázali vybudovat
naši tátové a dědové v době, kdy to podle mnohých stálo za ,,píp“,
mohli bychom my našim počítačem řízeným dětem postavit něco
podobného, šikovných lidí je u nás dost. Starosta by mohl ve stylu
recese, který je nyní v módě, vyhlásit brigádu, zajistit občerstvení a
jsem přesvědčen o vysoké účasti lidí z naší obce.
Jak už to tak bývá, věc má háček. Březina i se sportovním
pláckem patří církvi. No a s církví je poslední dobou těžké pořízení,
i když si myslím, že v tomto případě, kdy se jedná o děti, naši
budoucnost a tedy budoucnost i církve, by církevní hodnostáři
mohli Březinu obci darovat anebo pronajmout za nějakou
symbolickou částku. Vypadá to, že po získání obrovského majetku
se církev zaměřila jen na ten majetek a život a budoucnost
obyčejných lidí a ani fakt, že se Evropu toulá půlměsíc, ji příliš
nezajímá. Vždy jsem byl přesvědčen o tom, že církev má víru šířit a
chránit, ale ono to vypadá, že prioritou není plný kostel, ale plná
kapsa. Je dost zvláštní poslouchat z úst farářů kázání o tom, jak by
obyčejní lidé neměli lpět na hmotných statcích a spíše než – li na
majetek se zaměřit na duchovno a lásku k bližnímu svému, a
přitom sama církev je schopna se soudit o kdejaký sporný metr
z už tak obrovského majetku, který jí spadl do klína.
Doufám, že se pozemkové spory alespoň v naší obci vyřeší.
Nad Březinou se kompetenti alespoň zamyslí a o Vánocích bude
v našem kostele opět půlnoční mše, která tu bývala i za komunistů
a na kterou se poslední dobou jaksi zapomíná.
Hodně zdraví a pohody do následujícího roku přeje
Brodec st.

Obecní úřad Svatá
Maří

PF 2017
Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí,
zdraví, osobních a pracovních úspěchů v novém
roce 2017 přeje starosta obce Svatá Maří.

Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.
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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
Redakční rada:
Václav Bečka,
Martina Brodcová a
starosta obce Pavel
Mráz

Další číslo vyjde 20.
března. Příspěvky
do příštího čísla
zasílejte na email
„becka3cz@gmail.c
om“ nejpozději do 5.
března 2017
.

