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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
….Bylo zabráno město Vimperk. Namnoze byly zábrany i
ryze České vesnice, jako kupř. Trhonín, Vícemile a Buk. To vždy na
přání některého jednotlivce. K nám nejblíž byly utvořeny hranice
na návrší mezi Maří a Trhonínem. Později pak na žádost místních
občanů byly hranice posunuty mezi Trhonín a Vimperk, Buk a
Vyšovatku.
Zabráním města Vimperka se odstěhovali téměř všichni Češi
a všechny úřady. Poštou byla naše osada přidělena do Šumavských
Hoštic a později pak do Čkyně. Soudním okreskem jsme připadli do
Volyně.
Dne 15. března 1939 byly Čechy a Morava obsazena
německým vojskem, a byl zřízen tzv. Protektorát Čechy a Morava.
Na všech úřadekch a veřejných budovách musely být nápisy
nejdříve Německé a potom České. Štítkov měl německý název
Stitkau, Smrčná – Fichtenheid, Brdo – Kamberg, Čkyně – Kieselhof.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1913… Tohoto roku přistupují za členy občané z Trhonína kteří
dle stanov složili slib do rukou br. velitele.
Sbor pořídil 2 hákové žebříky, 6 košíků na vodu, 2 silné
háky a 80m hadic.
Sbor zúčastnil se svěcení stříkačky ve Včelné pod Boubínem
v počtu 20 členů.
Dne 11. prosince zúčastnil se sbor požáru v obci Pravětíně
se stříkačkou v počtu 17 členů.
Tohoto roku delegát župní valné hromady br. Alois
Řezníček podává zprávu, že sbor musí oznámiti během 3 dnů
kterého požáru a kde se sbor zúčastnil a dále, že jednalo se o
utvoření nové župy okresu prachatického, vimperského a
kašpersko – horského.
Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
Na 1. máje odpoledne kolem 15 hodiny přihnala se od
západu nad naši obec bouře, která za poměrného bezvětří trvala
téměř půl druhé hodiny, a která svoji silou nemá v našich občanech
pamětníka. Možno ji snad srovnat s velkou bouří , která rovniž
s krupobitím postihla celý kraj 7. července 1929, tedy před 40 lety.
Tentokrát došlo doslova k průtrži mračen spojeného s krupobitím,
kde sice kroupy devastovaly velikosti většího hrachu, ale spadlo
jich tolik, že ve vsi bylo doslova bílo…
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Mařským hasičům se daří
Letošní jaro se Mařským hasičům velmi podařilo. Hned čtyři
družstva reprezentovala naší obec v okresní soutěži v požárním
sportu, z toho tři postoupila do soutěže krajské.
Nejprve začala soutěžit družstva mladších a starších dětí
v celostátní hře Plamen, která byla dvoudenní a uskutečnila se ve
Zbytinách. Děti navazovaly na soutěž podzimní a mladší byly po
podzimu na místě prvním, starší na místě čtvrtém, takže u starších
nikdo z trenérů nepočítal s tím, že bychom se mohli probojovat do
krajského kola. Starší děti ale příjemně překvapily a okresní soutěž
nakonec vyhrály, stejně tak i děti mladší. Krajské kolo se uskutečnilo
17. června v Nové Včelnici, kam obec vypravila pro družstvo a
fanoušky autobus. Výsledky v jednotlivých disciplínách byly jako na
houpačce, nejlépe se povedl požární útok, který nás posunul na
konečné páté místo. Škoda jen, že jsme s sebou nevezli více
fanoušků, kteří by nás podpořili.
V sobotu 10. června se v krajském kole v Jindřichově Hradci
představilo družstvo Muži I, které postoupilo po vítězství z kola
okresního. Z loňského roku toto družstvo obhajovalo 2. místo v
kraji, očekávání bylo tedy veliké, šeptalo se i o útoku na místo první.
Po tuhém boji, kdy se stejně, jako dětem, povedl nejlépe požární
útok, naši muži obhájili krásné 2. místo z loňského roku.
V neděli 11. června se na stejném stadionu v Jindřichově
Hradci uskutečnila krajská soutěž dorostu. Naší obec
reprezentovalo narychlo složené družstvo dorostenek z děvčat
z SDH Svatá Maří a SDH Jáma. Svou účast si děvčata vybojovala
vítězstvím v kole okresním a do J. Hradce jela na zkušenou. Za velmi
horkého a slunečného počasí se jednotlivé disciplíny vydařily a
děvčata nakonec při své první účasti v krajském kole dorostenek
obsadila krásné 4. místo.
Výsledky našich 4. družstev jsou příslibem do budoucna a
v kraji po tomto jaru bezpečně ví, kde leží obec Svatá Maří.
Za všestrannou podporu hasiči děkují Obecnímu úřadu Svatá
Maří, SDH Svatá Maří a SDH Štítkov.

Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Jaroslav Harant
Svatá Maří
Jindřiška Harantová
Svatá Maří
Anna Nová
Štítkov
Věra Chvalová
Svatá Maří
Jiřina Chalupská
Brdo
Ladislav Böhm
Svatá Maří
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Srdečně Vás
všechny zveme:

1. července do
Smrčné na setkání
rodáků

5. července do
Štítkova na 80. leté
výročí hasičů

22. července na
pouť v Trhoníně
k poslechu a tanci
hraje „Duo Návraty“

23. července na
pouť ve Svaté Maří
„Malá muzika Honzy
Doulíka“

Místní spolky
srdečně zvou
všechny na
netradiční
svatomařskou pouť
23. července.
Program od 9:30 –
13:30

Trhonínská traktoriáda žije!
Po loňské málo vydařené traktoriádě (nepříznivé počasí), se
znovu v Trhoníně ozval hluk mnoha traktorů a dalších strojů, které
majitelé dovezli na slavnostní start.
A účast byla velice dobrá. Seřazená kolona čítala celkem 39
vozidel. Potěšitelné je, že v koloně bylo 21 traktorů, což zatím je
rekordní počet. A vyjelo se na přehlídku.
Trasa jízdy kolony byla stejná jako v minulých letech s cílem
v chatové oblasti u potoka Naháč v dolním Trhoníně.
Zde se sešlo v očekávání dobrého posezení přibližně 180 –
200 účastníků a bylo to výborné. Velký zájem byl o opékání
špekáčků, které svou velikostí byly nadprůměrné. A pak chutnalo i
dobré točené pivo.
Protože nejenom jídlem a pitím živ je člověk, ale i kultura je
nutná a o tu se postaral kapelník Jan Mráz se svoji kapelou. Hráli
dobře a zaslouží si poděkování! Je dobře, že se lidé sejdou,
pohovoří o slastech i starostech života a vzájemně se lépe poznají.
Jen ať takovýchto akcích je co nejvíce. Záslužná to práce.
Proto je nutno velice poděkovat všem, kteří se na přípravě a
průběhu akce Traktoriáda podíleli. Z podpory též dík obecnímu
úřadu.
Věřím, že to není poslední Traktoriáda a proto ať žije Traktoriáda
v roce 2018!!
Josef Mistr senior

MAS Šumavsko přinese do regionu téměř 54 mil. Kč
Místní akční skupina MAS Šumavsko má v Programu
rozvoje venkova připraveno bezmála 54 mil. Kč na rozvoj lokálního
zemědělství, potravinářství i drobného podnikání na svém území.
Na podzim letošního roku budou mít podnikatelé možnost
zažádat si o dotaci na rozvoj svých aktivit. Projekty mohou být
zaměřeny např. na pořízení strojů, technologií, vybavení
provozoven, stavební obnovu i nákup nemovitosti.
Každá žádost má svá specifika, proto s námi své záměry
neváhejte konzultovat již nyní, rádi vám poradíme a probereme
všechny možnosti. Bližší informace naleznete na stránkách
www.massumavsko.cz/vyzvy-prv/ nebo nás kontaktujte na tel.:
724 058 536 (Hanka Lukešová – manažerka PRV).
Věříme, že i díky vám peníze půjdou přesně tam, kde jsou
nejvíce potřeba.
Budeme se těšit na vaše nápady!
Tým MAS Šumavsko

12. srpna na
„MEMORIÁL
PETRA KREJSY“

26. srpna na
„NOČNÍ
HASIČSKOU
SOUTĚŽ“

2. září na
„KELTSKOU
STEZKU“

2. září na
STAROČESKOU
KONOPICKOU

Komunitní kompostárna - otevírací doba
Od 15. května 2017 je otevřena pro občany obce Svatá Maří
komunitní kompostárna v areálu čistírny odpadních vod ve Svaté
Maří.
Otevírací doba pro veřejnost je stanovena na každou středu
od 17:00 do 18:00 hodin a každou sobotu od 15:00 do - do
16:00 hodin.
Na kompostárnu je možné vozit pouze rostlinné zbytky z
údržby zeleně a zahrad.
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KNIHOVNA
Obecní knihovna
otevřena každé
pondělí od 17 do 18
hodin.

Okénko do naší školy
Mladý záchranář v akci

Obecní úřad Svatá
Maří

Začátkem jara se skupina 5 žáků z naší školy zúčastnila
soutěže pořádané Hasičským záchranným sborem Jihočeského
kraje a Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje s názvem
„Mladý záchranář v akci". Do soutěže pro1.stupeň se zapojilo
celkem 29 škol z celého Jihočeského kraje. Náš tým tvořili Adéla
Štindlová, Nikola Štefková, Matěj Rys, Prokop Fürst a Karel Honek
a soutěžili pod názvem SRDÍČKO.

Úřední hodiny
obecního úřadu pro
veřejnost:

Cílem soutěže bylo zvýšit u dětí povědomí o práci
záchranných jednotek i o jejich důležitosti v mnohdy nelehkých
situacích.
Soutěž byla rozdělena do dvou kol. V prvním kole nás čekalo
8 úkolů. Na řešení každého úkolu jsme měli 10 dní a odpovědi se
odevzdávaly prostřednictvím facebookového profilu, kde byly
bodově hodnoceny. 6 týmů s nejvyšším počtem bodů postupovalo
do druhého kola, které se konalo přímo v areálu Záchranného
hasičského sboru v Českých Budějovicích. Bodové hodnocení úkolů
jsme se dozvěděli až na samotném konci první části, takže žádný
tým neměl představu, jak na tom právě je.
Zadané úkoly vždy měly dvě části. Jedna část přicházela z
hasičského prostředí (což pro soutěžící díky zkušenostem
nabytých u dobrovolných hasičů nebylo tak těžké) a druhou část
tvořilo zadání od policie. Znění úkolů bylo různé. Během jejich
plnění jsme hodně kreslili zadané situace, spoustu informací jsme
zjišťovali v knihách o hasičích a na internetu, jeden z úkolů nás
poslal i do Vimperka vyfotografovat se před budovu Policie ČR.
Navštívili jsme knihovnu a s vypůjčenou knihou jsme též pořídili
fotografii, vyhledávali jsme i povinnou výbavu kola, řešili jsme
situace, které mohou nastat při živelných pohromách. Asi
nejnáročnějším a současně nejzajímavějším úkolem bylo vytvořit
model hasičárny. Tu jsme vytvářeli z krabice od bot. Použili jsme
různé materiály - krabičky od zápalek na hasičská auta, smotaný
provázek na hasičské hadice, dále brčka na sloupy ke spouštění
hasičů do garáží, špejle na sušák na hadice .... zkrátka kreativitě se
meze nekladly.
Přestože úkoly byly mnohdy nelehké a časově velmi
náročné, tým Srdíčko se s nimi popral vždy s chutí a se
stoprocentním nasazením. O to víc nás mrzelo, že nám postup do
druhého kola utekl pouze o jediný bod!
Nicméně 7. místo z 29 přihlášených stojí za velkou pochvalu
a všem zúčastněným patří i velký dík za skvělou reprezentaci naší
školy.
Vedoucí týmu SRDÍČKO, Mgr. Lenka Hrunková
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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 2017
.
Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

