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Některé změny a události po druhé světové válce
V poválečných dnech se život začal vracet do původních
kolejí, avšak mnohé se přece jenom změnilo. Znovu se utvořily
politické strany, avšak místo bývalých 14 politických stran by
založeny pouze 4 a to: Čs. strana Sociálně demokratická,
Komunistická strana Československá, ČS strana Národně
socialistická, ČS strana Lidová.
U nás v obci byla založena pouze organizace
Komunistické strany Československa, která čítala 24 členy. I
k ostatním politickým stranám se občané hlásili, ale jiná politická
organisace zde založena nebyla. Také dosavadní obecní
zastupitelstvo byla zrušeno a místo něho byl zřízen Místní
národní výbor. Až dosud stál v čele obce starosta a tento titul byl
změněn na předseda místního národního výboru.
Posledním starostou obce byl Tomáš Krejsa nar. 1898
rolník ze Štítkova čp. 2, který tuto funkci převzal 25.2.1940 po
Jaroslavovi Chvalovi nar. 1896 ze Štítkova čp. 14. Jaroslav
Chval byl zproštěn této funkce z důvodu třetího volebního
období. Tento úřad převzal v roce 1930 po Václavu Brodcovi ze
Smrčné čp.12.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1923… Sbor tohoto roku pilně cvičil jednak se stříkačkou
a se cvičením se sekyrkami. Veřejně sbor vystoupil při
církevních slavnostech, dále při jubileu čkyňského sboru a nově
založeného sboru v Boubské.
Také požární pohotovost sboru byla 2x podrobena
zkoušce. Poprvé při požáru u Smolů ve Vicemilech. Druhou
zkoušku skládal sbor při požáru „u Nedvědů“ ze Svaté Maří č. 3.
Stalo se tak 30.listopadu v 5 hodin ráno. Požár za krátko
zachvátil i č. 34.
Obě čísla lehla popelem. Jen přičiněním místního
dobrovolného hasičského sboru se podařilo požár omezit tak, že
další čísla v sousedství zůstala uchráněna.
Požár vzbudil ve vsi velký rozruch, neboť právě ten den,
kdy požár vypukl, měla býti dražba na dům č. 3. Dům pro dluhy
měl býti prodán, neb jeho majitel Jan Nedvěd špatně hospodařil.
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Z obecního úřadu
Sbor dobrovolných hasičů Svatá Maří
SDH Svatá Maří oznamuje, že tento rok se z důvodu protiepidemiologické situace
nemůže bohužel konat výroční valná hromada sboru. Tento rok také nebude vybírán ani
členský příspěvek. Výroční valná hromada sboru by se měla předběžně konat v lednu 2022 a
tam budou vybírány i členské příspěvky za oba roky najednou.
Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví a veselou mysl.
Mráz Pavel, starosta SDH Svatá Maří

Vážená redakce našeho Čtvrťáku
Zdravím Vás i všechny spoluobčanky, spoluobčany a spoluobčaníky. Konečně jsem
dospěl. Tedy dospěl k tomu, abych Vám sdělil, co mám na srdci, na což už se chystám již dlouho.
Na začátku mi dovolte, abych jménem všech občanů, matek, dětí a otců poděkoval tímto
rodině Brodců. Už několik let nás zásobují zajímavými a vtipnými články. Tímto mým výmyslem
jim nebudu sahat ani po kolena. Takže díky Brodíci!
Dalších díků dostane se také partě mladíků. Zařídili dotaci na zavlažování hřiště, teď
jsem tedy zvědavý, co vymyslí příště. Na tuto akci, cca za půl milionu korun, jste v minulém čísle
zapomněli (v předminulém ne). Snad je to tím, že obecní úřad nebyl tímto až tolik zatížen a měl
hodně starostí s jinými akcemi. Ale menší finanční účast na této akci také měl, včetně toho, že
pomohl, kde mohl. Za tož patří dík zastupitelstvu a p. starostovi, mimochodem velkému fandovi
fotbalu, který správně říká, že všem organizacím v obci musíme měřit stejným metrem a
podporovat ty, které se snaží zvelebovat naší obec. Abych osvětlil pro všechny. Byla
vybudována podzemní nádrž na dešťovou vodu o obsahu 18m3. Zbývá dodělat napojení
rourami od okapních svodů do nádrže. Jsem sám zvědavý, jak to bude fungovat. V této
souvislosti musím vyzdvihnout práci dvou švagrů – p. M. Vondráška nejstaršího a Jaromíra
Vyskočila, také velikého sportovního fanouška, kteří staví, opravují a drobnými pracemi se
starají, aby bylo vše v pořádku. Zvláště organizační schopnosti p. Vondráška musím znovu
vyzdvihnout. Ten, kdyby organizoval práci v kravíně, tak budou všechny jalové krávy mýti
telata.
Musím ještě zmínit fakt, že sportovní areál je hojně využívaný (fotbal, nohejbal, tenis, volejbal)
a je k dispozici i školce a škole. Při první vlně pandemie jsem tam napočítal jedno odpoledne 15
dětí a jednoho dospěláka (snad pedofil).
Než Vám nabídnu Baladu o přestavbě školky, tak se loučím. Mějte se moc hezky, modlete
se u Sv. Davida, ať Vás zbaví toho Covida. Šetřete vodou! Třiďte odpad! Nedělejte voloviny a
sázejte bobuloviny! Nemůže každý dělat co chce, musíme přemoci Covid i kůrovce! Nevím jak
dlouho tu ještě vydržím, nežli tu svoji truhlu obdržím.
Tak čau, váš Standa

Balada o stavbě školky ve Svaté Maří
Nejdřív přijel Zdeněk s bagrem,
hrabal tam jak slepice.
Za půl roku už tam byla
krásná nová ulice.
Potom přišli zedníci,
žízniví to chlapíci.
Stavěli, bourali, bourali, stavěli,
byli tak unavení, že se hnout nemohli.
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Ty dva starý zedníky
v minulém čísle jste tak chválili,
akorát jste nenapsali,
co tam všechno vypili.

tak on ani nepozdravil, zmizel jako pára
Byli tam i obkladači
někdy skoro do rána.
Končili pak ve Štítkově
u starýho Fleischmana.

Renovace a oprava střechy,
to Vám byla makačka.
Mákli si tam pěkně všichni,
nejen Pepík Kukačka.

Starosta byl z toho v šoku,
když mu přišel šek.
Poslal mu ho parťák
Milan Vondrášek.

I Milan Horeliců přišel,
tesařů to král.
Za dva dny krov hotový byl,
on si s tím jen hrál.

Okolí tam potom zkrášlil
jeden místní strejda.
Koukám, koukám, kdo to je?
On to Franta Hejda.

Přivezli tam nové schody,
v úterý už v jednu.
Kdo se po nich první prošel,
ten zaplatil bednu (7 beden).

Zkrášlil to tam velmi hezky,
jenomže tam nezasadil
vůbec žádné švestky.

Opěrná zeď se vystavěla,
vysoká je jako bejk.
Pracoval tam na ní také
z Řepešína Ruda Švejk.

Švestka, to je modré zlato,
zasadit ji, stojí za to.
Přinese Vám ovoce,
výrobky z ní emoce.

Když od Vimperka táhly mraky,
přišel se podívat Pepa Smolů taky.
Podivoval se zednickému umu,
měl velikou radost , koupil flašku rumu.
Stavbu taky navštívil čerstvý důchodce Venca,
ne, že by chtěl něco dělat, kdyžtak jenom remcat.
Zapálil si doutníček, načal šampáňo,
všichni jenom říkali, ten má vyhráno.
Když pak přijela betonu plná kára,

O školku se zasloužil
hodně Vašek Bečka,
už jsem toho napsal dost,
tak končím a tečka.

Stanislav Skalický, senior

Nová kniha: Tajemství čkyňských lvů
Kniha Tajemství čkyňských lvů shrnuje historii pošumavského městečka Čkyně, ale také
vzpomínky současných čkyňských osobností. Důležitou částí knihy je také nikdy nezveřejněná
kronika posledního majitele čkyňského panství, která autenticky popisuje soužití Čechů a
Němců ve Čkyni, průběh 2.světové války a následný odsun německé části zdejšího obyvatelstva
ze Čkyně. Zajímavostí je skutečnost, že jeho domácím učitelem byl mladý K.H. Frank. Klíčovou
kapitolou jsou také vzpomínky jeho synovce Gerharda, který Čkyni kvůli této knize navštívil a
vzpomínal na dobu, kdy zde jako zámecký pán bydlel.
Historické údaje a úryvky z obecních, farních, školních či fotbalových kronik jsou v knize
tematicky propojené se vzpomínkami zajímavých osobností Čkyně, které líčí svůj život. Vedle
pamětníků, politiků, lékařů, sportovců, umělců a hasičů jsou velice zajímavé vzpomínky lidí,
kteří ve Čkyni nebydlí, mají k ní fatální vztah, ale bylo nutné je dohledat – například vnučka
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četníka zastřeleného prchajícími nacisty v květnu 1945,
příbuzní bývalých řídících učitelů. Lvi, tedy kamenní jsou ozdobou
čkyňského pomníku, vybudovaného na počest padlým v 1.světové
válce. Podle mnohých odborníků je to nejhezčí pomník svého
druhu na jihu Čech.
Čkyně má 1200 obyvatel, ale máme u nás dva lidi v krátké
době po sobě vyznamenané prezidentem Zemanem, což je určitě
největší koncentrace v ČR. Oba mají svou kapitolu v knize. Jedna
kapitola je věnovaná zdejší opravené synagoze, která je unikátní v
rámci celých Čech.
Kniha má 336 stran, asi 500 fotek, většinou nikdy
nezveřejněných. Prodává se v prodejně COOP Svatá Máří.
Pavel Pechoušek

Obecní úřad
Svatá Maří
Úřední hodiny
obecního úřadu pro
veřejnost:
Pondělí
Středa

15 - 17
15 - 17

Dále po telefonické
dohodě.
Tel: 725 018 148

Okénko do naší školy … tentokrát „hasíme“
Stejně jako každý rok se i v roce 2020 naše škola a školka
zúčastnily soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže, kterou
pravidelně pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ve
výtvarné soutěži se naše děti každoročně umisťují na oceňovaných
příčkách, ale loňský rok byl pro naše svěřence obzvláště úspěšný.
Na výsledky jsme si ale museli počkat. Hasičský sbor byl minulý
rok zaměstnán pandemickou situací, a tak byla soutěž vyhlášena až
v prosinci.
Dlouhé čekání stálo za to. V okresním kole se z celých 311
prací umístil v kategorii dětí do 5 let na 3. místě Matěj Mráz,
v kategorii 1. a 2. tříd ZŠ1 byl první David Macorlík a druhá Nikola
Rychtářová a v kategorii 3., 4. a 5.tříd ZŠ2 naše škola obsadila
všechna místa: 1. místo Šimon Bednář, 2. místo Jakub Štindl a 3.
místo Čeněk Lácha.
Tím však úspěchy nekončily. V krajském kole, v konkurenci
1760 prací, vyhrál v kategorii nejmladších Matěj Mráz, v kategorii
ZŠ1 opět uspěla Nikola Rychtářová, tentokráte na 1. místě a hned
na 2. místě David Macorlík. 3. místo v kategorii ZŠ2 uhájil také
Šimon Bednář.
Umístění v krajském kole v konkurenci tolika prací
znamená samo o sobě opravdový úspěch a dostat se do kola
republikového se zdálo jako nepravděpodobný cíl. Jaké překvapení
pak pro nás bylo zjištění, že se v republikovém kole umístil na 3.
místě náš nejmladší účastník Matěj Mráz.
Naše obec je malá, a přesto se děti z naší školy i školky
dovedou prosadit v konkurenci větších škol, a to nejen v této
soutěži. To vše je zásluhou práce paní učitelek, pod jejichž vedením
výtvarné práce vznikaly, a samozřejmě především našich dětí.
Úspěchy, které pak naše základní a mateřská škola sklízí, jsou
příjemnou zpětnou vazbou a odměnou za práci všech
zúčastněných.
Vzhledem k trvajícím opatřením dosud neproběhlo předání
diplomů a cen, ale myslím, že největším oceněním je již samotné
umístění. Předání cen bude onou třešničkou na dortu.
Jaroslava Bednářová Hopová
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Redakční rada:
Václav Bečka,
Martina Brodcová a
starosta obce Pavel
Mráz

Další číslo vyjde 21.
černa. Příspěvky do
příštího čísla
zasílejte na email:
becka3cz@gmail.com

nejpozději do 5.
června 2021
.
Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

