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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Založení svazu požární ochrany
Nynější Svaz požární ochrany se dříve nazýval Sbor
dobrovolných hasičů, nebo zkráceně Hasičský sbor. Podnět
k založení Hasičského sboru dal v roce 1937 starosta obce Jaroslav
Chval čp. 14 spolu s osadním starostou Janem Šetkou čp. 6, kteří na
veřejné schůzi udělali předběžnou přípravu k založení Hasičského
sboru. Poté dne 21. února 1937 byla konána první schůze, na
kterou byli pozváni činitelé Bratrské hasičské župy Vimperské. Byli
to Jan Zach z Bošic, František Šetka z Maří a Josef Tůma ze
Šumavských Hoštic. Tito hosté provedli poučné jednání a přečetli
Hasičské stanovy. Na to byl proveden nábor členů. Za činné členy
se přihlásilo 17 mužů a přispívající 18 mužů. A byli zvoleni
funkcionáři. Jako velitel byl zvolen Vendelín Stach, jakožto bývalý
vojenský seržant, Jan Šetka – podvelitel, Jan Novotný – jednatel,
Jaroslav Chval – starosta sboru, Vendelín Kukačka – pokladník,
Ondřej Marek – strojmistr, Jan Velek samaritán, Antonín Novotný –
trubač.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1919… Sbor měl 31 členůčinných a 1 člena přispívajícího.U
vojska dosud sloužil přítel Doule a Kubašta. Nezvěstný je přítel
Ondřej Kukačka. Ze zajetí z Ruska se vrátil přítel Jan Kalous. Sbor
v tomto roce konal 1 valnou hromadu, 3 členské schůze a 1 schůzi
výborovou. Účastnil se církevních průvodů a také se zúčastnil 1.
května 1919 slavnosti na oslavení svátku práce ve Vimperku.
Požár ve Svaté Maří – Dům č.p. 7
Dne 11. července 1919 úspěšně zachraňuje hořící domek č. 7 ve Sv.
Maří. Hašení stěžoval nedostatek vody. Oheň byl úsilím všech členů
utlumen. Zvlášť se vyznamenal František Vyskočil, který měl své
stavení ohněm ohrožené a přesto pomáhal u ohně na domku č. 7.
Výbor dobrovolného hasičského sboru usiluje mezi členy obevního
zastupitelstva, aby byl zřízen nový rybník „v Chalupách“.
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Z obecního úřadu

Srdečně Vás
všechny zveme:

Schůze zastupitelstva
5. června se na Obecním úřadě ve Svaté Maří konala veřejná schůze
obecního zastupitelstva, na které byly schváleny tyto body:
a) Zastupitelstvo Obce Svatá Maří souhlasí s celoročním hospodařením
obce a schvaluje závěrečný účet hospodaření za rok 2019 a zprávu o
kontrole hospodaření obce, kterou provedl Krajský úřad, ekonomický
odbor, České Budějovice dne 4. 5. 2020. Projednáním závěrečného účtu
hospodaření se uzavírá vyjádření souhlas. Obce Svatá Maří přijímá
nápravná opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2019.
Celoroční hospodaření:
příjmy: 18 739 596,05 Kč
výdaje: 18 774 871,31 Kč
výsledek hospodaření: - 35 275,26 Kč
zůstatek na účtech k 31. 12. 2019: + 3 712 853,90 Kč
b) Účetní závěrku Obce Svatá Maří za rok 2019 (výkaz FIN, rozvahu,
výkaz zisku a ztráty za rok 2019, inventarizační zprávu)
c) Výstavbu a údržbu v obci v následujícím období
d) Prodej části p.č. 651/1 o vým. 366 m2, ostatní plocha, k.ú. Svatá Maří,
paní Pavle Kukačkové, Svatá Maří 112, za cenu 50 Kč/m2
e) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030059448/002 s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6,
České Budějovice na akci „Vícemily – kNN, pč. 684/5, pí. Kostínková“
f) Rozpočtové opatření č. 5/2020
g) Zařazení obce Svatá Maří do působnosti Místní akční skupiny
Šumavsko na období 2021 - 2027
h) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 17.07.2018 na akci „Rekonstrukce
lesní cesty Sýkorák - Trhonín“
i) Zadání zakázky „Zkapacitnění jižního vodovodního řadu Svatá Maří“
firmě Kvint Vlachovo Březí, spol. s r.o., Konopiště 45 za cenu 712 509,09
Kč včetně DPH, dále ZO zmocňuje starostu
obce k úkonům vedoucím k dokončení zadání zakázky včetně uzavření
smlouvy
j) Povolení k táboření na obecních pozemcích pro členy Junák – český
skaut, Blaník Praha
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5. července na pouť
ve Vícelmily

11. července na
brigádu „ bourání ZŠ“
od 8:00

18. července na pouť
v Trhoníně

19. července na pouť
ve Svaté Maří

SK Svatá Maří aneb ohlédnutí za svato‐mařským fotbalem
Jako každý rok proběhla výborová schůze, kde se sešlo
dostatečně členů pro možnost usnášet se nad zprávami a plány na letošní
rok. Z našeho pohledu to byl efektivně strávený čas, během kterého jsme
mohli probrat vše důležité. Krom finančních zpráv, zpráv o řízení klubu a
pořádání sportovně-kulturních akcí, byla jedna z důležitých a pozitivních
zpráv také příchod nového člena, o kterém můžeme již teď směle říci, že
bude naší nejen hráčskou posilou.

19. července na
Pouťové utkání na
Mářském hřišti

V naší hráčské kabině i přesto zůstávají dveře pro všechny
otevřené, a tak přivítáme každého, kdo by s námi chtěl začít kopat do
balonu, či se zúčastňovat našich kulturních a sportovních akcí.
V březnu proběhlo také hráčské soustředění SK, kterého se
pravidelně zúčastňují také “nehráči“ ze Svaté Maří a okolí. Tentokrát
jsme zůstali v Jihočeském kraji a navštívili České Budějovice. Zde jsme
ladili formu a taktiku na jarní část sezóny nejen na umělém trávníku.
Samozřejmě nám nesměly uniknout místní kulturní akce a návštěva
pivovaru, ze kterých si neseme spoustu pozitivních zážitků a vylepšenou
atmosféru týmu.
Jarní část sezóny se bohužel díky pandemii a vládním opatřením
nakonec úplně zrušila. Tento čas jsme ale po prvních uvolňujících
vládních krocích využili k tomu, abychom zlepšili kvalitu herní plochy a
samotného trávníku na našem hřišti. Proběhlo tedy navážení nové
zeminy a vyrovnání povrchu, zasazení nových ploch travinou a
prokypření celé plochy. Na tomto místě bych rád poděkoval novým
spoluobčanům včetně místního zemědělce, kteří darovali cenou zeminu,
kterou jsme využili pro zmíněné vyrovnání hřiště. Také děkujeme všem,
kteří se podíleli na celém dni dobře odvedené práce. Pro zajímavost, také
nám vyšlo ideální počasí a to tak, že celý den panovala jasná obloha,
bezvětří, teplo a slunko a teprve až v době, kdy jsme dokončili veškeré
práce na ploše hřiště, zasázeli travinu a seděli nad dobře odvedenou
prací, nám začalo ideálně pršet a prší s přestávkami dodnes.
Na vodě je trávník svato-mařského hřiště samozřejmě přímo
závislý a i náš klub musí dodržovat omezení a nařízení místního
obecního úřadu ohledně spotřeby vody, tak jako všichni občané. Na
trávníku je to samozřejmě okamžitě patrné a jeho kvalita tudíž není
valná. Již šestým rokem nepřetržitě žádáme různé fondy, kraj i jednotlivá
ministerstva o dotaci na vybudování veliké nádrže na dešťovou vodu,
kterou bychom v dobách sucha mohli využít právě na zmíněnou závlahu.
Tento rok se na náš klub a vlastně celou obec usmálo štěstí a jihočeský
kraj naše volání vyslyšel. Je nám momentálně přislíbena dotace 400.000,, která je tedy primárně určená na vybudování nové nádrže na dešťovou
vodu a zavlažovacího systému hrací plochy fotbalového hřiště. Dešťovou
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29. srpna na Noční
hasičskou soutěž ve
Svaté Maří

5. září na Keltský
pochod a občerstvení
na Mářském vrchu

Změny termínů
vyhrazeny!!!
KNIHOVNA
Obecní knihovna
otevřena každé
pondělí od 17 do 18
hodin.

vodu tak budeme moci právě v dobách sucha naplno využít a
kvalitu trávníku samozřejmě nejen pro místní fotbalisty mnohonásobně
zlepšit.
Ve velké míře je využíváno též víceúčelové asfaltové hřiště ve
Svaté Maří, kde kromě nohejbalu dochází k volejbalovým, ale třeba i
tenisovým zápolením. Vyvrcholením byl turnaj v nohejbalu trojic, který
se uskutečnil 13. 6. právě na již zmíněném hřišti. Do velkého počtu
účastníků se počítaly týmy až od Strakonic, Vimperka či Lažišť. Domácí
samozřejmě své zástupce také měli, a tak mohl proběhnout hezký
nohejbalový den. Po celodenním zápolení, skupinové fázi a fázi
vyřazovací, byly známy také výsledky, kde se na 1. místě umístil tým
jménem: VOJSKO (Milič Boháček, František Fidler, Zdeněk Wágner), 2.
místo obsadil domácí tým: VODA V KOLENI (Vojtěch Tůma ml., Jaroslav
Kovář, Pavel Novotný) a konečně na 3. místě tým: MÁMO UŽ NESMAŽ
(Josef Diviš, Ondřej Mareš, Vojtěch Pápa). Ke všem oceněním jsme přidali
také to pro nejlepšího hráče celého turnaje, tím se stal Zděněk Wágner z
vítězného družstva, a to nejen z důvodu jeho formy, alei úctyhodného
věku 71 let.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali našemu správci Milanu
Vondráškovi a všem, kteří pod jeho vedením a s podporou obce v čele se
starostou Pavlem Mrázem pomáhají a přispívají svým umem svatomařskému fotbalu. Velké díky posíláme též na pilu do Trhonína, kde nám
vycházejí vždy nad míru vstříc. Dále posíláme dík všem, kteří se podílejí
na chodu klubu, bez nichž bychom tyto řádky pravděpodobně ani
nenapsali. Děkujeme též našim fanouškům, kteří nás podporovali svou
účastí při zápasech na domácím hřišti a také těm, kteří nás doprovázeli
na zápasech venkovních.
DĚKUJEME
Těšíme se již nyní na setkání s vámi se všemi v nové fotbalové
sezóně či na akcích SK.
SK Svatá Maří Magdaléna
(Filip Topka, Martin Skalický)

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
2020
.
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli těmto občanům:
Novotná Jana

Štítkov

Frühauf Jan
Herák Karol

Smrčná

Chvalová Vlasta

Štítkov
Svatá Maří
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Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

