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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Některé změny a události po druhé světové válce
Posledním starostou obce byl Tomáš Krejsa nar. 1898
rolník ze Štítkova čp. 2, který tuto funkci převzal 25.2.1940 po
Jaroslavovi Chvalovi nar. 1896 ze Štítkova čp. 14. Jaroslav
Chval byl zproštěn této funkce z důvodu třetího volebního
období. Tento úřad převzal v roce 1930 po Václavu Brodcovi ze
Smrčné čp.12.
Prvním předsedou Místního národního výboru byl Frant.
Chval nar. 1908 ze Štítkova č. 39. Členové MNV byli: Dominik
Pek nar. 1905 Štítkov 23, Novotný Jan 1902 Štítkov 1, Frant.
Štemar 1903 Štítkov 3, Fanoušek Alois 1920 Štítkov 30, Ludvík
Toman 1916 Štítkov 20, Vácha Václav 1920 Smrčná 31, Antonín
Krejsa 1911 Smrčná 4, Kutheil František 1897 Smrčná 5, Neužil
Jan 1893 Smrčná 7, Kotlík Jan 1895 Smrčná 24, Kůs Václav
1920 Smrčná 5.
Koncem měsíce května 1945 byli povoláni záložníci
ročníku 1911 – 1916 k výjimečné vojenské službě. Během léta
1945 byly prováděny odvody branců ročníku 1917 – 1923. Ze
Štítkova a Smrčné se dostavilo 10. Srpna 1945 22 branců a
všichni do jednoho byli odvedeni.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40

Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1923… Ve zprávě jednatele sboru z valné hromady
hasičského sboru ze dne 27. ledna 1924 je napsáno:
„Znovu byl podán důkaz, že musíme spoléhati jen na
sebe na svůj stroj v naší krajině, kde kopce a lesy zakrývají
vesnici. Kdyby nebylo pohotovosti našeho sboru, možná, že by
tohoto požáru bylo vzpomínáno jako onoho, který před lety o
pouti zničil celý kus vsi, neboť pomoc cizích sborů přišla teprve,
když domácí sbor požár ovládl a zastavil.
Občané uznávají činnost sboru, o tom svědčí den našich
žen, které z čistého výnosu své zábavy odvedly 100 Kč do
sborné pokladny a dále příkladný čin obecního zastupitelstva,
které darovalo sboru 600 Kč. Budiž vřelý dík oběma dárcům,
kteří svojí pomocí pomáhají nám doplnili výzbroj a posílili tak
zdatnost sboru….“
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Z obecního úřadu
Výstavba nové Mateřské školy Svatá Maří 2020
Tímto článkem bych rád seznámil naše spoluobčany s průběhem stavebních prací na výstavbě
nové budovy mateřské školy ve školním roce 2020 – 2021. Výstavba nové mateřské školy ve Svaté Maří
započala demolicí části stávajícího objektu původní budovy základní školy. Na začátku července
započaly práce uvnitř objektu vyklízením původních prostor, prostor bývalého skladu v přízemí,
vyklizením skladu uhlí a demontáží stávajícího kotle. Při této akci nám velmi pomohli hasiči ze Svaté
Maří, ale i další naši šikovní a obětaví spoluobčané. V týdnu od 6. července byla odstraněna střešní
krytina a začalo rozebírání střešních konstrukcí. Všechny tyto práce byly zdárně dokončeny a 9.
července se mohlo začít s odvozem suti a bouráním stropů a obvodových zdí.
Do této doby jsme do celé akce šli s obrovským rizikem nepřiznání dotace na výstavbu nové
budovy. V případě nedodržení pouze ústního příslibu dotace z Ministerstva financí by připadla velká
finanční zátěž na rozpočet obce. Toto riziko jsme však museli podstoupit, jelikož celá stavba měla být
dle dotačních podmínek dokončena do šibeničního termínu 30. listopadu téhož roku. Nebylo tudíž
možné čekat na oficiální papírové přiznání dotace a bylo nutné pustit se do prací co nejdříve.
Po provedené demolici začaly práce na vyměřování základů a vyhrabání sklepních prostor pro
novou kotelnu a zázemí kotelny. Nejprve jsme museli zajistit statiku stávající budovy, a to zesílením
základových pasů přibetonováním nového železobetonového základu, poté mohly výkopové práce dále
zdárně pokračovat. Při výkopových pracích byly objeveny původní zasypané sklepní prostory, které
dříve mohly sloužit jako prostory na pálení vápna při výstavbě kostela Svaté Maří Magdalény. Hlouběji
pod těmito sklepy jsme narazili na skalnaté rostlé podloží, se kterým si bagr našeho místního bagristy
už neporadil. Bylo nutné povolat těžkou techniku - a to silný pásový bagr, který se tímto materiálem po
kouskách prokousal. I tak ale zbyla místa základových pasů, na které musel nastoupit ještě další bagr s
bouracím kladivem a skálu dále poupravit.
Dále pak následovala příprava rozvodů sítí a poté betonáž základových pasů a základových
desek v podzemních i nadzemních prostorech. Vše bylo připraveno na provedení izolací a výstavbu
obvodových zdí v podzemí i na povrchu. Na vyzděné obvodové zdivo byly položeny železobetonové
stropní panely a bylo usazeno rovněž betonové schodiště. Jak byly tyto práce dokončeny, ihned
nastupovaly další firmy, které ve sklepních prostorech prováděly rozvody vody, kanalizace,
vzduchotechniky, elektřiny a další nezbytně potřebné sítě. Nebylo ojedinělé, že v jeden den se na stavbě
nacházelo více jak 20 řemeslníků ze všech možných oborů.
Celá budova dostávala časem svou konečnou podobu. Práce probíhaly zdárně za každého počasí,
dokonce i téměř každý svátek i sobotu v roce. Nastal pomalu podzim a do České republiky přišla druhá
větší vlna onemocnění Covid. Z počátku jsme netušili, jestli nám to způsobí nějaké problémy nebo
zdržení celé stavby, ale termín dokončení byl neúprosný. Obcházela nás hrozba nakažení a část dělníků
si tímto onemocněním opravdu prošla. S tím také souvisí i úsměvný pohled na celou situaci, kdy byly
zrušeny všechny kulturní akce, kterých jsme se tím pádem nemohli účastnit. Místo toho jsme mohli
pracovat déle na stavbě.
Pomalu se blížil termín dokončení díla a budova dostávala finální podobu uvnitř i zvenku.
Probíhaly dokončovací práce na střeše budovy, byla dokončena fasáda a započaly práce v okolí budovy a
na zahradě nové školky. Povedlo se nám dojednat prodloužení termínu dokončení celého díla do 31.
prosince, ale i tento termín se zdál nereálný. Počasí nám však koncem roku velmi přálo a ještě v půlce
prosince proběhla pokládka nového asfaltového povrchu na nově vzniklém parkovišti za budovou.
Všechny venkovní práce jsme ukončili už 20. prosince. Na začátek roku 2021 nám už zbyly pouze vnitřní
kosmetické úpravy, pokládky povrchů a následné odvlhčení objektu.
V lednu proběhla zdárná kolaudace objektu jak ze strany stavebního úřadu, tak od Státní
hygienické stanice i Hasičského záchranného sboru. Při stavbě vznikla v podzemních prostorech nová
kotelna se zázemím sloužícím i pro zbytek stávající budovy, dále pak místnost se vzduchotechnikou na
rekuperaci vzduchu, chodba a další dvě místnosti, které budou zatím sloužit pro skladování. V prvním
nadzemním podlaží vznikl nový zastřešený vstup do budovy s navazující šatnou pro potřeby dětí, dále
pak koupelna, kde jsou záchody pro děti, umyvadla a sprchový kout. Na jižní straně vznikla krásná velká
herní místnost pro děti, která současně slouží jako prostor pro odpočinek a jídelna.
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V nové budově vznikla také prostorná kuchyně, chodba spojující
stávající budovu a novou školku, místnost na úklidové prostředky s
pračkou a sušičkou prádla, dále pak WC pro personál a nová kancelář,
která bude sloužit pro potřeby ředitelky školy a účetních. Z chodby z
prvního nadzemního podlaží následuje schodiště do druhého
nadzemního podlaží, kde vznikl krásný prostor. V budoucnosti by mohl
sloužit například jako další nová učebna. Do podkroví byly dotaženy
všechny sítě, aby zde mohla vzniknout učebna s veškerým potřebným
zázemím.
Jako další krok k dokončení celého díla jsme začali na jaře
letošního roku realizací dodávky nového nábytku a zařizovacích
předmětů do nové budovy. Po konzultacích s učitelkami byly doladěny
poslední detaily a nábytek mohl být postupně objednán a
montován.
Do nové budovy školky se děti přestěhovaly 10. května a ještě do
konce května probíhalo dovybavování budovy a řešení detailů zjištěných
při provozu. Dne 30. května jsme uspořádali spolu se základní a
mateřskou školou den otevřených dveří nejen pro rodiče, ale i pro
všechny zájemce o prohlídku budovy.
Celkové náklady na stavbu byly 11 593 193,- Kč, z toho dotace
z Ministerstva financí činila 10 253 524,- Kč. Zbytek částky byl hrazen z
rozpočtu Obce Svatá Maří. Dále pak následovaly náklady mimo dotační
program spojené s výstavbou opěrné zdi, výstavbou nového parkoviště
za budovou, výsadby zeleně a dalších drobných povrchových úprav a
nákupů drobných zařizovacích předmětů v celkové částce 653 243,Kč.
Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem zedníkům,
řemeslníkům i dalším občanům, kteří nám byli nápomocni při této
výstavbě, za jejich velmi obětavou práci a neskutečné pracovní nasazení
ve svém volnu i v této těžké době. Dle mého názoru se nám povedlo
krásné dílo, které by mělo sloužit dále po několik generací.
Mráz Pavel, starosta obce

Založení sportovního klubu Svatá Maří Magdaléna
Námět a nápad na založení sportovního klubu a organizované
kopané v Obci Svatá Maří přichází někdy kolem roku 1989, kdy parta
nadšených fotbalistů, bylo jich kolem dvaadvaceti, se začíná pomalu
pravidelně scházet na fotbalovém hřišti ve Štítkově. Tím se dostává stále
více do povědomí založit sportovní fotbalový klub a začít hrát
organizovanou kopanou.
Koncem roku 1990 je zvolen přípravný výbor, který měl na
starosti zajištění potřebných náležitostí k založení klubu. Byl pozván i
zástupce okresního fotbalového klubu, aby vysvětlil co vše je potřeba
zajistit.
Začátkem roku 1991 byla první ustavující schůze, kde byl zvolen
výbor SK, schváleny stanovy klubu a začalo se s přípravou a registrací
hráčů, tu zajistili v Praze Petr Chval a František Scherer a mohla se tak
začít hrát okresní soutěž.
Ihned se začalo s výstavbou hřiště, kde byla dříve jen pastvina,
která zdaleka neodpovídala stanoveným rozměrům. Výstavba tehdy stála
“pouze“ 24.000,- Kč, kdy se vše dělalo vlastními silami a zdarma,
vyplaceny byly pouze náklady na pohonné hmoty potřebné mechanizace.
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Srdečně Vás
všechny zveme

5. července na
pouť ve Vícemily

24. července na
pouť v Trhoníně

25. července na
pouť ve Svaté Maří

13. srpna na turnaj
v „BEER PONGU“
v hostinci ve Svaté
Maří

28. srpna na
„NOČNÍ
HASIČSKOU
SOUTĚŽ“

SK Svatá Maří
Magdaléna Vás zve

26. června na
nohejbalový turnaj
trojic

17. července na
Oslavy 30. let
založení SK Svatá
Maří

25. července na
pouťové utkání
„Svobodní vs.
Zadaní“

Začalo se hrát v Šumavských Hošticích, prvním trenérem mužstva
byl Josef Mistr senior. I nadále se pokračovalo ve výstavbě hřiště, kabin a
oplocení. V roce 1998 se podařilo zajistit dotaci ve výši 460.000,- Kč a
obec měla hradit také 460.000,- Kč, ale dobrovolnou prací se ušetřilo
200.000,- Kč.
V roce 2008 se podařilo zajistit další potřebné finanční
prostředky a to 480.000,- Kč. Zde nám pomohl zajistit polovinu této
částky pan Augustin Pokorný. I nadále SK zajišťovala potřebné finance na
další úpravy.
V roce 2011 se dal v SK dohromady žákovský fotbal, který byl
ukončen v roce 2016 pro nedostatek hráčů.
To je tak v krátkosti, co se událo v naší obci před 30. lety a méně.
Za SK Svatá Maří František Scherer

Okénko do naší školy
Naš e nová mateř ská š kola
Učenı́ a vzdě lá vá nı́ dě tı́ v mateř ské š kole probı́há př evá žně formou
prož itku a osobnı́ zkuš enosti, a tak vý stavba nové budovy š kolky, která
probı́hala za bedlivé ho dozoru dě tı́, byla pará dnı́ uká zkou vý uky na té ma
„Jak se stavı́ mateř ská š kola“. Vı́ce ná zornı́ jsme už bý t asi nemohli. A než
jsme se nadá li, bylo hotovo.
K velké radosti letoš nı́ch př edš kolá ků jsme se do nové š kolky mohli
nastě hovat už v kvě tnu. Př edš kolá ci tak majı́ mož nost už ı́t si ješ tě , alespoň
chvı́li, nové prostory.
A ž e jsou ty prostory opravdu krá sné – veliká prosvě tlená mı́stnost
zabydlená nový m ná bytkem, prostorné a krá sně barevné toalety i se
sprchový m koutem (ten se moc lı́bil) a š atničky jak z pohá dky. A jako
speciá lnı́ bonus ná m uprostř ed š kolky vyrostl strom. Ten se stal ú stř ednı́m
bodem a srdcem naš ı́ nové š kolky a vš ichni jej ná lež itě obdivujı́. K tomu
př ipočtě me vě tš ı́ zahradu s vrbovou chý šı́ a dohromady to dá NEJHEZCI
SKOLKU NA SVETE! Je to š kolka, která krá sně propojuje blı́zkou př ı́rodu s
vnitř nı́m prostorem, a to i tematicky.
Prvnı́ dny v nové š kolce byly po vš ech strá nká ch nové . Učily se dě ti
i panı́ učitelky. Pravidla mateř ské š kolky jsme museli př izpů sobit nový m
propozicı́m budovy. Dě ti objevovaly, co která skř ı́ň ukrý vá , a také si
zá roveň zvykaly na své nové zvı́řátkové značky. A protož e na dobré se
rychle zvyká , tak ani ná m netrvala adaptace nijak dlouho.
Než jsme se nadá li, byl tu Den otevř ený ch dveř ı́, na který dě ti z
mateř ské i zá kladnı́ š koly vyrobily drobné dá rky. Samotný den probě hl ve
znamenı́ pohody a vš eobecné ho veselı́. Bylo př ichystá no občerstvenı́ s
posezenı́m a š kolka sklı́zela obdiv ze vš ech stran. A nenı́ divu. Bylo a je co
chvá lit.
Tı́mto dě kujeme panu starostovi a vedenı́ obce za realizaci nové
mateř ské š koly, ř emeslnı́ků m za poctivě odvedenou prá ci a př ejeme si, aby
ná m vš em př inesla př ı́jemné a hezké vzpomı́nky.
Bc. Jaroslava Bedná řová Hopová , vedoucı́ učitelka MS

V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli těmto občanům:
Simková Marie
Prochá zková Ivana

Vicemily
Trhonı́n
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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: 725 018 148

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 21.
září do příštího čísla
zasílejte na email:
becka3cz@gmail.com

nejpozději do 5. září
2021
.
Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

