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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
… Z naší obce byl zatčen Antonín Krejsa ze Smrčné čp. 4, a
byl vězněn v pevnosti Terezín. Po ukončení války se vrátil, avšak ve
velmi ubohém stavu s podlomeným zdravím. Mnozí se už
z Terezína nevrátili.
Dne 6. května 1945 osvobodila náš kraj Americká armáda.
V r. 1926 bylo postaveno čp. 38 Františkem a Annou
Fleischmanovými. V témže roce bylo postaveno čp. 37 Vendelínem
a Růženou Kukačkovými. Obě tyto stavby byly postaveny na nově
přidělených parcelách. V r. 1933 bylo postaveno čp. 29 Janem a
Marií Smíškovými, rovněž na nové parcele.
V roce 1935 byla postavena kaple a rozhledna na Lysé skále.
Podnět k této stavbě dal p. děkan Pátek, který v té době působil na
faře v Maří. Plán na stavbu zhotovil zdarma p. stavitel Jindřich
Krejsa, rodák ze Štítkova čp. 2. Ostatní peníze na tuto stavbu byly
získány sbírkami a milodary od občanů z okolí. Kaple byla
zasvěcena Sv. Václavu a také se zde konaly poutě.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1915… Tohoto roku byla udělena podpora z věcného
zemského základu v obnose 250 K.
Na výborové schůzi dne 6. června 1915 bylo usneseno
zakoupit toto náčiní pro potřebu dobr. has. sboru: 3 díly hadic po
20 m za 108 K, 4 košíky po 2,60, 1 dlouhý žebřík 19 K, 1 střešní
žebřík 12 K, šroubení 11 K. Celkem 160,40 K
Během roku 1915 v boji padli 4 členové dobr. has. sboru
jsou to: Václav Košnař, Tomáš Předota, Josef Zátka a František
Kukačka.
V zápisu o výroční valné hromadě sboru dobrovolných
hasičů ve Svaté Maří ze dne 6. ledna 1916 píše jednatel František
Houska, Zdejší farář toto: „Dej jim Bůh v dáli domoviny lehce
odpočívali a jednou slavně z mrtvých vstáli. Nechť z jejich čisté a
nevinné krve, za vlast obětované, vzejde vlasti brzký mír a lepší
budoucnost.“ Na to všichni příbuzní vstávájí a vzdávají čest
památce padlých hrdinů. Někteří byli jednou i vícekrát taněni.
Velitel Alois Řezníček, zdejší učitel, dokonce třikrát raněn. Jan
Kalous zajat. Dosud konají službu vojenskou: Jan Bělecký, Jan
Doule, Václav Harant, František Chval, Rudolf Kavlík, Vojtěch
Kubašta, Matěj Linha, Ludvík Pek, Alois Řezníček, František Šetka a
Vendelín Košnař
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Srdečně Vás
všechny zveme:

Z obecního úřadu
Schůze zastupitelstva
2. února se na Obecním úřadě ve Svaté Maří konala veřejná schůze
obecního zastupitelstva, na které byly schváleny tyto body:
a) Rozpočet a plán obce na rok 2018 jako vyrovnaný (příjmy
8 230 000,- Kč; výdaje 8 230 000,- Kč)
b) Příspěvek DSO Věnec na rok 2018 ve výši 29 850,- Kč (50,Kč/obyvatel)
c) Odpuštění nájmu, vodného a DO a peněžní dar na rok 2018 ve
výši 6000,- Kč na ztrátový provoz smíšené prodejny Štítkov.
Vedoucí Mileně Kavlíkové za podmínky – bude-li prodejnu
provozovat celý rok 2018
d) Příspěvek formou peněžního daru Základní organizaci Českého
svazu Včelařů ve výši 5000,- Kč
e) Náhradníka za zemřelého zastupitele Františka Linhu pana
Josefa Kukačku, Svatá Maří čp. 112, za volební stranu č. 4 SDH
Svatá Maří, dle zprávy mandátové komise Svatá Maří ze dne 6. 11.
2014, který složil zákonem stanovený slib a je zvolen jako člen
kontrolního výboru
f) Výstavbu a údržbu v obci: rekonstrukce schodů na hřbitov,
opravy kuchyně a jídelny v ZŠ a MŠ Svatá Maří, opravy vodojemu
Svatá Maří (armatury, objekt vodojemu), vybudování zábradlí u čp.
36 Svatá Maří, opravy komunikací, opravy hostince ve Svaté Maří –
všechny akce budou podány do aktuálních dotačních výzev
vyhlášených v průběhu roku
g) Nákup 50 ks nových židlí do hostince Svatá Maří za cenu
80 000,- Kč

24. března na
Keltský telegraf na
mařském vrchu

1. dubna na
Velikonoční zábavu
ve Štítkově.

7. dubna na
DĚTSKÝ
KARNEVAL ve
Štítkově

5. května na
Trhoňskou
TRAKTORIÁDU

Pomlázka
Tak k nám po dlouhé a protivné zimě přichází opět jaro a
s ním i největší svátek Velikonoce. K tomuto jarnímu svátku patří
mnoho zvyků, z nichž některé, jako například upálení Morany,
barvení vajíček nebo pomlázka spojená s koledou patří až do
dávných dob pohanských. Já bych se chtěl zmínit o tradici mé
nejbližší a to o pomlázce.
Pomlázka vznikla od slova pomladit a to již v době, kdy u
nás sídlily keltské kmeny. A právě keltští muži si na jaře všimli, že
po dlouhé zimě jsou jejich družky ospalé, malátné, oko nemá
žádnou jiskru, pleť bledá a sedací svalstvo ochablé. No, a protože
neznali fitness salony, solárka či jiné dnešní vymoženosti, přišli na
velice jednoduchou, levnou, ale o to účinější omlazovací kůru. Umě
krásně spletený asi metr až metr a půl dlouhý cop z čerstvých
vrbových prutů, který nazvali Pomlázka, dokázal probrat z letargie
každou ženskou. Z vděčnosti za dobro, které jí tímto muži slavící
příchod jara prokázali, každého obdarovala nějakým dárkem – tu
medovinou, tu vajíčkem a spokojenost byla oboustranná.
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12. května na
okrskovou
Hasičskou soutěž v
Bohumilicích

30. června na
Nohejbalový turnaj
ve Svaté Maří

Je historicky prokázáno, ale nesmí se to publikovat, že když
praotec Čech sestoupil po památném proslovu z hory Říp, uviděl
jak nějaký sedlák vyplácí svou ženu za to, že mu k obědu přinesla
připálené placky. Tu se Čech obrátil ke své družině a pravil:‘‘ Když
muž ženu tluče, jako když pole hnojí“. Leč nynější doba je už jiná,
role se otočily, pole hnojí naše ženy a družky a nám chlapům zbyl
už jen ten jediný velikonoční den a obávám se, že to nebude dlouho
trvat a přijdeme i o něj.
Nemám nic proti Americe, přišlo odtud mnoho dobrého
například brambory, jazz, sving, MDŽ, korzování na Měsíci, Tom a
Jerry, Chuck Norris atd., ale přichází věci a tradice, co mohly za
velkou louží zůstat, jako např.: mandelinka, Santa Claus,
hamburgery, svátek dlabaných dýní, svátek svatého Valentýna –
zde malá odbočka. Jednou jsem se pokusil své ženě vysvětlit, že
svatý Valentýn je svátkem zamilovaných a ne ženatých. Okamžitě
mě na tři týdny, s podmínkou do konce roku, byla odebrána
rybářská povolenka.
Ovšem to nejhorší, co se na nás valí, je feministické hnutí.
Vím, že ty svátky a hnutí přišly do Ameriky z Evropy, tam se ale
zredukovaly a jako bumerang se vrací zpátky. Feministické hnutí
založily ženy nevábného vzhledu a panovačného chování ze
vzteku, že si jich muži nevšímají. Zpočátku se mstily jen hezčím
ženám, ale posléze pochopily, že tudy cesta nevede, a tak
podbízivou a lživou propagandou do svých řad nalákaly i ty hezčí a
vyrazily škodit mužům. A zde už je na místě má obava o osudu naší
pomlázky. Může se totiž stát, že za pár let bude ve skanzenu, kdesi
na Moravě, předstírat krojovaný šohaj s papírovou imitací
pomlázky, jak řeže krojovanou ječící děvčicu. Vše bude doprovázet
cimbál a přednáška osoby neurčitého pohlaví o tom, jak ještě
počátkem jednadvacátého století existoval ve střední Evropě
národ, jehož muži se chovali jako barbaři. Záměrně se ovšem
vynechá omlazující, zkrášlující a hlavně zdraví prospěšný účinek
vrbových proutků krásně spletených do pomlázky. Když už jsem u
té Moravy, tak v jedné obci poblíž Dolních Věstonic jsem viděl, jak
si koledníci jako válečnou trofej přivazují na své pomlázky součásti
spodního prádla vyšlehaných děvčat a to je moc pěkná tradice. Byl
tam také chasník, co vyběhl z jednoho statku, kde musela sídlit
velmi korpulentní selka, protože když zamával svou trofejí, tak to
zdálky vypadalo, že se nad průvodem koledníků vznáší hrbatá
vzducholoď.
Apeluji tady na všechny kluky, chlapy i dědky, ať dokud to
jde o Velikonocích omlazují a uzdravují naše ženy tak, aby měly
pozadí barevné jako ošatku vykoledovaných kraslic, však ony nám
to do příštích svátků jara mnohonásobně vrátí. Blíží se totiž doba,
kdy na velikonoční pomlázku budeme muset ilegálně vycestovat až
daleko na východ, tam totiž slova našeho praotce Čecha platí stále
a ještě dlouho platit budou.
Pěkné Velikonoce a celé jaro přeje Brodec senior.
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Sportovní klub
Svatá Maří
Magdaléna vás zve
na domácí utkání

31. března SK
Svatá Maří – TJ
Vitějovice

14. dubna SK Svatá
Maří – TJ Zbytiny

28. dubna SK Svatá
Maří – SK Čkyně
„B“

12. května SK Svatá
Maří – TJ Dub

2. června SK Svatá
Maří – SK Lhenice
„B“

16. června SK Svatá
Maří – 1. FC
Netolice „B“

Ostatní sportovní
události:
30. června se koná
na asfaltovém hřišti
Nohejbalový turnaj
trojic.
Změny termínů
vyhrazeny!!!
KNIHOVNA
Obecní knihovna
otevřena každé
pondělí od 17 do 18
hodin.

Okénko do naší školy…
Mateřská škola na lyžích
Letošní rok jsem využili nabídku lyžařského Skiareálu
Zadov na lyžařský kurz pro děti z mateřských škol. Výuka byla
směřována na děti ve věku 4 až 6 let. Společně s námi se ve
stejném termínu kurzu účastnila také MŠ Bohumilice a Malenice.
Svoz dětí byl zajištěn organizátorem, a tak jsme ve druhém
lednovém týdnu každý den ráno vyráželi na lyžařský svah na
Zadově, kde nás vždy s úsměvem přivítala početná skupina
instruktorů. Podle předem vyplněných dotazníků byly pro děti
připraveny lyžařské boty, lyže, helmy a reflexní vesty. Děti byly
rozděleny do skupin podle věku a lyžařských zkušeností a každá
skupina si vymyslela své jméno. Měli jsme tak Pluťáky, Kokosáci,
Lyžaře a nejzkušenější Rychlé jezdiče. O každou skupinu se starali
tři instruktoři a zábavnou formou děti učili pohybovat se na lyžích,
získávat jistotu a sebevědomí.
Výuka byla rozčleněna do několika částí. Začínalo se vždy
rozcvičkou, následovala pohybová hra a po ní rozmanitá cvičení
lyžařských dovedností. V ceně kurzu byla i svačinka na svahu. Za
snahu a pokroky byly děti odměňovány drobnými pozornostmi,
jako byly samolepky, magnetky či sušené ovoce. Milé a
profesionální chování lektorů dodávalo dětem odvahu a pestrá
paleta činností povzbuzovala chuť zkoušet, i když to nebylo vždy
lehké.
Po týdenním výcviku bylo každé z dětí schopné sjet, ač třeba
s dopomocí, mírný svah. Za snahu a splnění lyžařského kurzu
získal každý medaili, diplom a od MŠ ještě společnou fotografii.
Celou akci jsme fotografovali a natáčeli, a tak se mohli i rodiče
podívat na své malé lyžaře. Už nyní se těšíme na příští rok, kdy se
opět rádi zúčastníme.
Bc. Jaroslava Bednářová Hopová

Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Vincík Petr

Smrčná
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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: 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.
září. Příspěvky do
příštího čísla
zasílejte na email
„becka3cz@gmail.c
om“ nejpozději do 5.
září 2018
.
Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

