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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Akčního výboru národní fronty
Dne 29. Února 1948 sešli se členové Místního národního
výboru, aby navrhli členy. Do Akčního výboru národní fronty byli
navrženi a zvoleni: František Šlemar 1903Štítkov čp. 3 – za
Komunistic. str. ČSL, Ludvík Toman 1916 Štítkov čp. 20 – za
Komunistic. str. ČSL, Frant. Krejsa 1923 Štítkov čp. 27 za ČSL svaz
mládeže, Vendelín Kukačka 1894 Štítkov čp. 37 za ČS stranu lidovou,
Františka Krejsová 1905 Štítkov čp. 13 za ČS svaz žen, Karel Důra
1917 Štítkov čp. 5 jako odborově organ. Dělník, Jan Kotlík 1905
Smrčná 24 za Komunistic. str. ČSL, Ladislav Brodec 1914 Smrčná 12
za Jednotný svaz, ČS zemědělců, Jan Neužil 1893 Smrčná 7 za
živnostníky. Předsedou akčního výboru NF byl zvolen František
Krejsa. Únorové události v r. 1948 prošli v obci klidně, takže nedošlo
k odvolání žádných veřejných činitelů z funkcí.
Dne 30. května 1948 byly vypsány volby do Národního
shromáždění. K těmto volbám byla dána pouze jedna kandidátní
listina Nár. fronty na níž byly zastoupeny všechny čtyři politické strany.
Každý volič měl možnost odevzdati kandidátku a projevili souhlas pro
Národní frontu anebo odevzdati bílý lístek a naznačiti tím, že se
složením NF nesouhlasí. V naší obci ze 172 voličů byly odevzdány
pouze čtyři bílé lístky.
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Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1925… Sbor měl na počátku roku 46 členů, z nich bylo 9
přispívajících. Během roku zemřel 1 člen a 2 členové se odstěhovali.
Nově se přihlásili 2 členové. Stejně jako v minulých letech, účastnil se
sbor slavností církevních (Boží Tělo), dále při krajinském sjezdu ve
Volyni, při otevření hasičského domu ve Čkyni a při okrskovém cvičení
pořádaném v Šumavských Hošticích.
Jako každoročně pořádal i svůj ples, který jednak byl i občany
oblíben, hojně účastňován a byl tedy i zdařilým po stránce finančním
přínosem pro spolkovou pokladnu. Jak je uvedeno v jednatelské knize
v zápisu o valné hromadě o rok později, tedy v roce 1926, ze zprávy
jednotek A. Řezníčka s trpkostí konstatuje, že dobrá shoda, která
dosud ve sboru panovala, mizí a také název hasičská, s kterou jsme
se vždy tak chlubívali a bývali hrdi, se také ztrácí. Z toho plyne, že i
jinak dobře si počínající sbor, docházelo k různicím a neporozumění,
které vyústilo k demisi z funkce velitele sboru Františka Chvala, který
se vzdává své čestné funkce a doporučil svého mladšího přítele.
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Příspěvky
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NEZAPOMEŇTE !!!
- Navštěvovat
společenské a
kulturní akce v obci
- Navštěvovat
místní knihovny

Z malých peněz velká díla
Soutěž „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského
kraje“ nahradila v tomto roce Vesnici roku, kterou se vyhlašovatelé
rozhodli kvůli přetrvávajícímu výskytu koronaviru na území České
republiky v letošním roce nevyhlásit. Zúčastnit se mohly obce do 2
000 obyvatel, které v období 2016–2020 získaly dotaci z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje (POV), do kterého kraj
každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu cca 100 milionů korun.
Cílem soutěže je ukázat, jak byly tyto finanční prostředky využity.
Ocenění patří všem 57 obcím, které se do soutěže přihlásily.
Obec Svatá Maří představila v soutěži projekt – místo
pasivního odpočinku na návsi na místě kde stával bývalý hostinec.
Obec ještě investovala do rekonstrukce sklepních prostor, které se
pod původní budovou hostince zachovaly. Altán se velmi rychle
stal pro zdejší občany místem častého setkávání a posezení. Ve
sklepě můžete navíc o vánočních svátcích vidět betlém. Obec si ze
soutěže odnesla prvenství a hlavní výhru 150 000 Kč.

Veřejné poděkování Stanislavu Skalickému
Milý Stando,
chtěl bych Ti tímto poděkovat za to, žes mně k narozeninám popřál
a nechal zahrát v rádiu Č.B. Zároveň se pokusím uvést na pravou
míru poněkud zkreslené informace, které jsi o mně pomocí
veřejnoprávní rozhlasové stanice rozšířil.
Není pravda, že jsem při odchodu do důchodu své zednické
nářadí naházel do rybníka – nejsem barbar. Nářadí jsem uložil do
vodotěsného plastového sudu, přidal CD s nahranými
rentgenovými snímky své páteře a kloubů (to aby budoucí
generace věděly, že počátkem 21. století se dalo rukama celkem
slušně uživit, ale za cenu zdevastovaného zdravotního stavu). Vše
jsem naložil na kolečko, přidal lopatu, krumpáč, šnorchl, brýle a
vyrazil k rybníku. Musím poznamenat, že abych nebudil rozruch,
akce proběhla v noci. Rozhodl jsem se poselství příštím generacím
zakopat na nejhlubším místě v jednom ze dvou svatomařských
rybníků.
Začátek byl těžký, vůbec jsem se nemohl udržet u dna natož
tam pracovat, a tak jsem se vrátil domů pro dvě staré autobaterie,
připevnil je k tělu a pak už jsem Archimeda přemohl. Práce mně šla
pěkně od ruky, sud s poselstvím byl brzy ukrytý a až na to, že když
jsem si ze zvyku chtěl plivnout do dlaní, málem jsem se utopil, šlo
vše nad očekávání dobře. Tak, a to je celá pravda o mém odchodu
do důchodu. Příště až budeš o někom hlásat v rádiu, tak jako
správný investigativní novinář musíš mít zprávu ověřenou
minimálně ze dvou nezávislých zdrojů, protože každý není takový
dobrák jako já.
Závěrem ještě jednou děkuji za přání a písničku, přeji
pohodový zbytek roku, na jaře rozkvetlé aleje bez přízemních
mrazů, teplé léto, modrý podzim a hodně zdraví, abys mohl tu
modrou úrodu v zimě zužitkovat a přetvořit k obrazu svému.
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Srdečně Vás
všechny zveme

31. prosince 2021 a
1. ledna 2022 Vás
zveme jako každý
rok na Mářský vrch,
kde bude zajištěno
občerstvení.

7. ledna na výroční
schůzi SDH Svatá
Maří v hostinci U
Koryta od 18:00

11. března se koná
v hostinci U Koryta
ples hasičů

MASOPUST
Tradiční
pochod
masek se uskuteční
26. únor v Trhoníně
a Štítkově; 1. března
ve Svaté Maří

PS.: Stando, kdybys někdy náhodou také chtěl zanechat nějaké to poselství, tak Ti
vybavení pro práci pod vodou rád zapůjčím a budeš to mít dokonce snazší. Odpadne Ti totiž
zátěž, kterou já vzhledem k prostorově většímu tělu potřeboval. Ty naopak s tělem ve tvaru
plaňky z plotu, navíc zatěžkaným kamennými játry, zajedeš pod hladinu jako drát do čerstvého
betonu!

Radar
Při dřívějších cestách za prací a nyní v důchodu za rybami, jsem projel spoustou obcí a
všiml si, že ve většině z nich mají nainstalovaný radar, a to kolikrát i tam, kde stojí jen pár
chalup. Proto si myslím, že v naší obci, kde na poměrně malém prostoru máme školku, školu,
kostel, obecní úřad, nákupní centrum, autobusovou zastávku a hospodu, by takový radar našel
uplatnění. Vím, že zmíněný úsek je označen čtyřicítkou, ale kdo to dodržuje. Já sám, když mně
žena půjčí auto a pošle na nákup do Vimperka, mám při návratu kolikrát problém předepsanou
čtyřicítku dodržet. Kdyby tam ovšem blikala číslovka s nápisem „ZPOMAL!“ - to už je něco
jiného.
A je zajímavé, že ze všeho nejvíc na mě platí, když toto vše je doplněno zamračeným
obličejem. To se ve mně probudí podmíněný reflex získaný mnohaletým manželstvím, vím, že je
něco špatně a automaticky sundávám nohu z plynu. A naopak je-li na radaru obličej usměvavý a
doplněný nápisem „DĚKUJI!“, mám takovou radost, že bych si dal zmíněný úsek ještě jednou.
To ovšem v cizí obci dost dobře nejde, protože v každé vesnici se najde někdo, kdo sedí u
okna, nudí se a sleduje okolí. Nejaktivnější bývají důchodci, kteří si v mládí jako koníčka vybrali
službu u tehdejší policie (veřejná policie) jako p.s.VB (pomocná stráž Veřejné bezpečnosti) a
zcela dobrovolně ve svém volném čase šmírovali sousedy. Takový spící agent to má v krvi i po
letech. Auto, které mu dvakrát, třikrát pomalu projede pod okny, se stává podezřelé, zapisuje si
číslo a běda řidiči, když v následujících dnech někomu ve vsi zmizí králík, slepice či manželka –
neštěstí je hotovo. Kdyby však takový radar s usměvavým obličejem byl v naší obci, mohl bych
kolem něj projet třeba pětkrát a nikdo by nic neřekl, maximálně jen to, že starý Brodec už
zapomíná, anebo ti, co znají důvěrněji naši rodinu si řeknou „Ta toho chudáka uštve“.
Přeji všem příjemně prožitý zbytek roku a v roce příštím samé usměvavé obličeje, a to
nejen na radaru!
Václav Brodec st.

V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli těmto občanům:
Nová k Františ ek
Velková Milada

Svatá Mař ı́
Stı́tkov

PF 2022
Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí,
zdraví, osobních a pracovních úspěchů v novém roce 2022 přeje starosta obce
Svatá Maří.
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Obecní úřad
Svatá Maří

Okénko do naší školy

Adventní čas
I přesto, nebo právě proto, že byl tento rok plný obav o
zdraví své i nejbližších a v MŠ jsou děti velmi často nemocné,
nechtěli jsme se nechat ochudit o prožitek nejkrásnější části roku.
Advent v sobě nese poselství, naději, očekávání a radosti a my jsme
se, jako každý rok, hned na samém začátku pustl do výzdoby třídy.
V oknech nám nasněžilo a i strom ve školce je obsypaný bílými
vločkami.
Čertovskou atmosféru si děti mohly užívat po celý týden,
protože ve školce vyrostlo opravdové peklo. Ne že by děti tak
zlobily
, ale v místnosti vznikl pekelný koutek, kde si děti hrály.
Na konci týdne dětem přišel předlouhý dopis od Mikuláše, ve
kterém zmínil každého, kdo byl právě ve školce. Dopis přinesl sám
čert, a tak měly děti ještě dva dny času trochu tu listinu vylepšit.
Každého ale čekala sladká odměna.
To kamarádi ze školy si museli pro balíček dojít do sklepení
pod svatomařskou pergolou, kde čekali čerti, před kterými se
museli přiznat ke svým hříchům. Jen tak mohli získat odměnu. A
věřte, že odpoledne jsem si připadala jako v pohádce Za humny je
drak, protože každý vyprávěl a viděl něco úplně jiného.
Vánoce se blíží, a tak se děti pustily do výroby dárků a
přáníček. Jedno veliké přání také vyrobily pro vás a můžete si ho
prohlédnout na nástěnce na návsi. Další dárečky ale musely zůstat
v utajení, což patří k nejtěžším úkolům pro děti.
Jelikož letos nemůžeme udělat klasickou besídku, rozhodli
jsme se uspořádat betlémskou cestu, kterou si bude moci projít
každá rodina zvlášť a prožít si tak spolu příběh narození Ježíška.
Čeká nás tedy odpoledne plné svitu svíček s trochou
dobrodružství.
Jaroslava Bednářová Hopová

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.
března. Příspěvky
do příštího čísla
zasílejte na email:
becka3cz@gmail.com

Jménem všech zaměstnanců naší školy i jménem svým
si vám všem dovoluji popřát klidné prožití Vánoc a do
roku 2022 především hodně zdraví a radosti z těch,
které máte rádi.
Renata Gaudníková
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nejpozději do 5.
března 2022
.
Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

