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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
...Táboráci dělali přípravné práce pro stavbu silnice. Po
celou zimu 1938/39 lámali a připravovali kámen ve skále za
Markytánů chalupou (čp 7) pro stavbu této silnice. Na jaře v roce
1939 byly pracovní tábory rozpuštěny a na stavbě pokračovali
dělníci z okolí.
Stavba silnice byla ukončena vlastně přerušena v roce 1941.
V Bohumilicích nebyla napojena na silnici od Čkyně, protože
chyběly prostředky na stavbu mostu přes řeku Volyňku. Příděl
materiálu se stále více omezoval. Dělníci byli nuceně nasazováni na
práce do Německa nebo do podniků důležitých pro válku a tak se
počet stále tenčil, až práce byla úplně zastavena a silnice zůstala
nedokončena mezi Maří a Bukem a byla dodělána až po ukončení
války.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1916… Podle došlé zprávy z Vídně umírá dne 21. listopadu
1916 císař a král František Josef I., který dlouhou řadu desetiletí
zasedal na habsburském trůně. Ve zdejším farním chrámě byla
složena za něho zádušní mše svatá dne 1. prosince 1916 za účasti
zdejšího hasičského sboru dobrovolných hasičů. Sbor se zúčastňuje
dne 9. prosince 1916 slavnostní mše, neboť na habsburský trůn ve
Vídni nastupuje, syn Františka Josefa I., Karel a jeho manželka.
Po ohromném zápolení všech evropských velmocí a
několika jiných států stojících jim po boku na bojištích skoro
celého světa, na pevnině i na moři, po válečných hrůzách nabídlo
Rakousko-Německo a jejich spojenci dne 12. prosince svým
nepřátelům mír.
Do konce roku 1916 byly vypsány válečné půjčky. V naší
obci je hlad. Ceny všech výrobků rychle stoupá. Byli sice stanoveny
maximální ceny, ale nevědomost výrobců žádala větší ceny.
Počátkem roku 1917 řádí zde krutá zima. Pamětníci
nepamatují takové zimy. Mrazy trvaly od 15. ledna 1917 do
poloviny února 1917.

PF 2020
Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí,
zdraví, osobních a pracovních úspěchů v novém
roce 2020 přeje starosta obce Svatá Maří.
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Zlatý karas
Jednou v létě brzy ráno, vlastně ještě za tmy, mě přepadla touha – ne ta, co se k mému věku už
nehodí, ale ta co se hodí ke každému věku a to touha rybářská a tak jsem tiše vstal, abych nevzbudil svou
drahou polovičku, rychle se sbalil a vyrazil na Hněvkovickou přehradu.
Zrovna začalo nesměle svítat, když jsem nahodil a uvelebil se v rybářském křesle plný naděje, že
tentokrát to vyjde a nástrahu vezme nějaká pořádná ryba. Jako obvykle se nic nedělo a mě pomalu
přemáhala dřímota z nedospalé noci, když vtom přišel záběr a já zasekl první rybu. Nebyla to sice žádná
ryba trofejní, byl to „jen“ karas, ale přesto zvláštní a to tzv. Karas Zlatý, tedy ryba, kterou si lidé dávají do
akvárií nebo do zahradních jezírek. V ranním slunci se třpytil a leskl tak, že opravdu vypadal jako zlatý
nuget. A tak, když jsem se vynadíval na tu parádu a pouštěl ho zpátky do vody s oblíbeným přáním všech
rybářů, aby poslal nějakého většího kamaráda, ani ve snu by mě nenapadlo, co bude následovat.
Znova jsem nahodil a uvelebil se v křesle, když to ve vodě šplouchlo. Z vody vykoukl právě před
chvilkou puštěný karas a pravil: „Za to, žes mě rybáři daroval svobodu, ti splním jedno přání. Dobře si ho
rozmysli a já se za chvilku vrátím.“ Ve vodě se zablesklo a karas byl pryč. V první chvíli mě napadlo, že
došlo na slova mé ženy, já se z těch ryb zbláznil, pak jsem si čichnul k termosce, abych se ubezpečil, že
tam mám opravdu jen obyčejný lihuprostý čaj a až poté, protože stejně jako většina lidí v téhle zemi, rád
věřím slibům a pohádkám, jsem se zasnil a počal přemýšlet, co si přát. První, co mě napadlo, byla Zlatá
karta s nekonečnou platností, ale tu jsem posléze, když jsem si uvědomil, co by následovalo, zavrhl. Při
představě jak se plahočím nákupními centry, jak se dohadujeme, jestli BMW nebo Mercedes, jestli
Thajsko nebo Karibik, mě začal nápad se Zlatou kartou opouštět. Když jsem si navíc představil zástupy
známých a příbuzných, jak chtějí půjčit za zcela minimální nebo dokonce žádný úrok, tak zasáhla má
vrozená lakotnost (tzv. Harpagonův syndrom) a kartu jsem definitivně zamítl.
A tak, když se po chvilce karas zase objevil, měl jsem jasno. „Milá rybo, protože jsem rybář, který
nechytil ještě nic pořádného. Mé přání zní: Chci chytit alespoň čtyřmetrového žraloka, ale protože jsem
líný a nechci se plahočit někam k moři, chci ho chytit tady na přehradě a to hned.“ Karas vyvalil oči a
chtěl se plesknout do čela, ale protože má ploutvičky krátké, které na čelo nedosáhnou, tak si jen
nafackoval a pravil: „Člověče, ty ses zbláznil. Žralok žije v moři ve slané vodě a navíc to není ani ryba,
přej si něco rozumného a normálního.“ Byl jsem docela zklamaný, právě se blížilo poledne, tedy doba,
kdy má paní vstává a já jsem pryč vlastně načerno, takže návrat bude neveselý a tak mě napadlo přání
náhradní. „Milá rybo, zařiď pro klid mé domácnosti, ať porozumím všem myšlenkovým pochodům,
přáním a vrtochům své ženy.“ Karas aniž cokoliv řekl, zmizel a já se rozhodl, že ještě chvíli počkám a
budu balit. V tom se ve vodě zablesklo, karas vystrčil hlavu z vody a pravil: „Rybáři tvá přání jsou jedno
těžší než druhé a tak přestože jsem ryba kouzelná, zázraky neumím. Jak velký měl být ten žralok?
Přidám ti metr a doufám, že už se nikdy nepotkáme.“ Znovu to zablesklo, karas byl pryč a já viděl, jak
směrem od Purkavce hladinu Hněvkovické nádrže prořezává z hororu Čelisti známá trojúhelníková
ploutev a v místě kde jsem měl nahozeno, mizí pod vodou. Vzápětí cívka na mém prutu se bláznivě
roztočila. Ještě jsem si stačil pomyslet, že to bude první žralok na světě chycený na kolínko a v tom jsem
se probudil. Cívka navijáku se opravdu točila jako divá, ale na konci nebyl žralok a ani žádná trofejní
ryba, ale dvoupatrový parník Malše, na jehož lodní šroub se můj vlasec vesele namotával. Přišel jsem o
podstatnou část vlasce, o náladu a o trestu za nedovolené opuštění domácnosti se raději nebudu
rozepisovat.
Od té doby jsem přestal věřit slibům a pohádkám. Z rybáře, který se řídil heslem Jakuba Vágnera
„Chyť a pusť“ se stal, alespoň co se týče zlatých ryb, vyznavač hesla „Chyť a sežer“, což znamená, chytímli ještě někdy zlatou rybu, která bude slibovat možné i nemožné, tak taková ryba půjde bez milosti ne
zpátky do vody, ale do salátu.

Veselé Vánoce bez rybích kostí v krku, veselý konec roku a opravdu splněná
přání v roce příštím přeje Brodec senior.
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli těmto občanům:
Kotlík Karel
Prosr František
Krejsa Tomáš
Závadský Vladimír

Smrčná
Vicemily
Štítkov
Štítkov
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Ohlédnutí za sezónou 2018/2019 SDH Svatá Maří
Hasičský sport má v naší obci dlouholetou tradici. Naše družstva
dlouhodobě patří k těm nejlepším v okrese Prachatice a úspěšně působí i
v rámci krajských soutěží, čemuž odpovídá i hromadící se množství
pohárů v naší zrekonstruované hasičárně. Za těmito úspěchy je ovšem i
mnoho hodin tréninků a přípravy během celého roku. Díky zisku
finančních prostředků z dotačních projektů jsme vylepšili materiální a
technické vybavení (přilby, troják, hadice, překážky…) pro sport dětí a
mládeže a část tohoto vybavení využijí všichni ostatní hasiči. Na
hasičském hřišti přibyl plechový sklad, který je plný nových překážek a
dalšího vybavení pro hasičský sport.
V letošním roce došlo k obnovení družstva přípravky a tak se do
kolektivu mladých hasičů dostaly i děti ve věku 5-ti let a jejich prvním
vystoupením byl požární útok během srpnové oslavy 130 let našeho
sboru. Během uplynulé sezóny byli starší i mladší žáci vítězi okresního
kola celorepublikové hry Plamen a to již třetí rok po sobě. Soutěže
proběhly na podzim 2018 ve Ktiši a na jaře 2019 ve Zbytinách. Starší žáci
postoupili na krajskou soutěž do Bechyně, kde jsme skončili na 4. místě.
Družstva dorostenců a dorostenek vyhrála okresní kolo požárního
sportu v Prachaticích a kvalifikovala se na krajskou soutěž do Tábora,
kde obě družstva skončila ve svých kategoriích shodně na nepopulárních
4. místech. Družstvo „Svatá Maří A“, které soutěží v kategorii - muži I –
vyhrálo též okresní soutěž v požárním sportu a postoupilo na krajskou
soutěž do Tábora, kde obsadilo celkově 4. pozici. Prostě „bramborová
sezóna“. Tuto bilanci však „Áčko“ při své desáté společné sezóně
vylepšilo ziskem celkového prvenství v Podboubínské hasičské lize.
Noční soutěž proběhla 31.srpna 2019. Celkově se zúčastnilo 27
týmů, z toho 7 ženských. Po dlouhých sedmi letech domácí tým obsadil
„bednu“ a to áčko za druhé místo, na prvním byly Horosedly, na třetím
Litochovice. Dorostenky Svaté Maří byly třetí, druhé Výškovice, první
Budilov A.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem soutěžícím, že hasičský
sport dělají a mají takové výsledky, které nám kde kdo závidí.
Poděkování patří Obecnímu úřadu Svatá Maří, starostovi Pavlu Mrázovi,
zastupitelstvu, bez jejichž podpory by nešlo požární sport dělat na takto
vysoké úrovni. Dále patří poděkování všem trenérům, asistentům,
rodičům, kteří pomáhají s výcvikem, neúnavným fanouškům a všem
ostatním, kteří se podílejí naší činnosti a také SDH Štítkov za spolupráci a
půjčování hasičského vozidla. Díky této spolupráci dosahujeme stabilně
nejlepších výsledků v okrese a jméno SDH Svatá Maří, zná každý hasič v
širokém okolí.

Přejeme všem do nového roku hodně štěstí zdraví
SDH Svatá Maří
Z obce
Vážený spoluobčané,
V roce 2020 končí platnost většiny smluv na pronájem
hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Svaté Maří. Žádáme
proto všechny nájemce o kontrolu platnosti svých smluv. Seznam
hrobových míst, u kterých vyprší platnost nájemních smluv bude
vyvěšen na veřejném pohřebišti.
S případnými dotazy se obracejte na Obecní úřad, tel.
725 018 148
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Srdečně Vás
všechny zveme:

25. prosince na
tradiční Vánoční
taneční zábavu
v kulturním domě ve
Štítkově. K poslechu
a tanci hraje „Přímý
přenos“
31. prosince 2019 a
1. ledna 2020 Vás
zveme jako každý rok
na Mářský vrch, kde
bude zajištěno
občerstvení. Pořádají
hasiči Svatá Maří
3. ledna na výroční
schůzi hasičů Svatá
Maří v hostinci U
Koryta od 18:00
18. ledna „Vepřové
hody“
24. ledna se koná
v hostinci U Koryta
ples sportovců.

8. února se koná
v hostinci U Koryta
turnaj v karetná hře
„Prší“.

V březnu se koná
v hostinci U Koryta
ples hasičů.

MASOPUST
Tradiční
pochod
masek se uskuteční
22. únor v Trhoníně a
Štítkově; 25. únor ve
Svaté Maří

Okénko do naší školy
Orientační běh
Dne 20. 9. 2019 se Štěpánka Fleischmannová, Vojtěch Zoch,
Šimon Bednář, Emma Hanzalová, Lucie Rychtářová a Vít Vyskočil
zúčastnili tradičního orientačního běhu v Borový Ladě.
I když panoval podzim, nesl se tento den ve znamení pořádné
zimy. Ani ta ale naše závodníky neodradila od sportovní akce, která pro
mnohé z nich byla i velkou neznámou. Žáci si vyzkoušeli práci se slepou
mapou, pomocí legend v mapě se museli orientovat v terénu, najít 8 po
sobě jdoucích kontrolních stanovišť, všechny řádně čipem označit a
proběhnout cílem. Hodnotil se nejrychlejší čas závodníků a správnost
pořadí kontrol. Protože naši žáci navštívili tuto akci poprvé, nebylo
důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

Dopravní výchova
Další sportovně dopravní akci pro naše žáky ze 4. a 5. ročníku připravila
organizace BESIP, která společně s dvěma organizátorkami uspořádala
cyklistické dopoledne na dopravním hřišti ve Vimperku dne 7. 10. 2019.
Při této akci se žáci nejprve teoreticky seznámili s výbavou kola, s
vhodným viditelným oblečením, dopravními značkami, s křižovatkami a
s mimořádnými situacemi, které mohou v silničním provozu nastat. Poté
se přesunuli na dopravní hřiště, kde si na kole či na koloběžce vyzkoušeli
pravidla silničního provozu. Na celý provoz dohlížely organizátorky akce
a pomáhaly dětem prakticky řešit dopravní situace.
Závěrečná část této dopravní akce proběhne na jaře 2020, kde
žáci absolvují test z dopravní výchovy a předvedou jízdu zručnosti v
silničním provozu na dopravním hřišti. Po úspěšném zakončení získají
„cyklistický řidičský průkaz“.
Lenka Hrunková

Vánoční přání
Jménem všech zaměstnanců naší školy i jménem svým přeji všem
příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2020 hodně zdraví, lásky a
dobré nálady .
Renata Gaudníková

Rekonstrukce prodejny 128 ve Svatá Maří
V letošním roce provedla Jednota spotřební družstvo ve Vimperku
stavební úpravy a částečnou rekonstrukci prodejny 128 ve Svatá Maří.
V letním období je provedena rekonstrukce přístupové rampy a
schodiště a s tím spojené terénní a sadové úpravy v částce 139.842,- bez
DPH. V září došlo k uzavření a vystěhování celé provozovny a nastala
rekonstrukce interiéru a vnitřního uspořádání prodejny. Rekonstrukce
začala vybouráním stávajících dřevěných příček, vyzděnímnových příček,
zazděním otvorů oken, provedením keramických obkladů apod. ve
výši 95.671,- bez DPH. Nechali jsme udělat nové podlahy v prodejní a
skladové části, pomocí technologií pružné akrylátové pryskyřice z
křemičitého písku a to finanční částkou 128.990,- bez DPH. Byla nutná
výměna rozvodů elektrické energie ve výši 16.165,- a celá prodejna byla
kompletně vymalována ve výši 18.000,-. V neposlední řadě bylo
doplněno a obnoveno obchodní zařízení interiéru provozovny ve
výši 69.135,- bez DPH. Celkové investice do prodejny 128 ve Svaté Maří
v roce 2019 činní částku 467.803,- bez DPH.
Investice se zaměřením hlavně na vylepšení interiéru provozovny
jsme udělali za účelem spokojenosti našich zákazníků. Věříme, že tuhle
změnu zákazníci ocení a budou i nadále naši prodejnu navštěvovat a
nakupovat v tomto příjemném prostředí vesnické provozovny.
S pozdravem předseda družstva Josef Vyskočil
-4-

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 21.
března do příštího
čísla zasílejte na
email
„becka3cz@gmail.co
m“ nejpozději do 5.
března 2020
.
Redakce si vyhrazuje
právo krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

