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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Zvonění a troubení proti mrakům bylo u starých lidí posvátností, avšak nebili všichni
kteří tomu věřili, ovšem nesměli svůj názor říci otevřeně, aby nemuseli vyslechnouti cosi o
bezvěrcích. Tento pradávný zvyk se udržoval v naší vesnici od nepaměti až do měsíce března r.
1942, kdy bylo vydáno nařízení, že všechny zvony musí být odevzdány pro válečné účely. Tak
došlo také i na náš zvon na němž je letopočet, že byl ulit r. 1791. Dříve než byl snesen z věže
kapličky, bylo jím zvoněno celou hodinu na rozloučení. Potom byl zvon sejmut, popsán barvou
jménem obce a okresu a byl odevzdán na okresní úřad do Strakonic a odtamtud pak byly
všechny zvony hromadně odeslány do Prahy….
Kronikář: Antonín
Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
ROK 1895… Tohoto roku byla krutá zima a napadlo tolik sněhu, že zvěř zničila velkou spoustu
stromků za něž okresní výbor ve Vimperku žádnou náhradu nepřiřknul a odepsal, že stromy
v zahradě nepatří do honební plochy a obyvatelé nechť si tyto lépe opatří.
V polovině září shořelo obytné stavení Jana Paška při kterémž byl sbor zúčastněn při
záchranných pracích. Za vedení velitele sboru br. M. Pozníčka byl oheň lokalizován a mnoho věcí
zachráněno, jen úsilím a výcvikem hasičstva, které by jinak bezpodmínečně a neodvratně zcela
lehly popelem. Viz popis požáru. Zde bylo nejlépe vidět, co zmůže dobře vycvičené sbor. Celková
škoda byla tehdy odhadnuta na 600 zlatých a byla kryta pojistkou u „První české vzájemné
pojišťovny v Praze“. Sbor dostalo se za tyto záchranné práce velikého uznání a od zmíněné
pojišťovny dostal dar v obnose 10 zlatých.
Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
... Ještě nebyla zcela dokončena vodní nádrž, začalo se se stavbou požární zbrojnice a
s nástavbou místností pro úřad MNV. Nešlo o výstavbu „ na zelené louce“, ale o adaptaci bývalé
farské stáje, která byla spíše zchátralou stavbou, před jinak hezkým prostranstvím před školou
a poblíž hřbitova a hezkého kostela Sv. Maří Magdaleny. Poslanci MNV cítili potřebu vybudování
slušného a důstojného stánku pro úřad MNV, který by pamatoval i na kulturní místnostzasedací síň a koneckonců i požárníci, jako jedna z nejaktivnějších složek v obci, zaslouží si mít
svoji místnost- klubovnu.
Kronikář: Jan Bělecký, Svatá Maří 38
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Soutěže se zúčastnilo 21
škol. Odborná porota
vybrala 10 vítězných
výtvarných prací, jejichž
autoři budou slavnostně
oceněni na galavečeru
festivalu v MěKS ve
Vimperku 26. září. Do
vítězné desítky se dostal
náš P. Fürst! Dále porota
vybrala dalších 30
výtvarných prací na
výstavu v MěKS. Mezi
autory těchto prací jsou
P. Mistr, J. Chaloupka a
C. Fürst.

Uvnitř tohoto vydání:
Z obecního úřadu

2-3

Pozvánky na kulturní a společenské akce
2

Ohlédnutí za jarními akcemi
3

Příspěvky
3-4

NEZAPOMEŇTE !!!
- Navštěvovat společenské a kulturní akce v obci
- Navštěvovat místní knihovnu

Okénko do naší školy
Výsledky soutěží žáků naší školy ve školním roce 2013/14
V minulém školním roce jsme se již tradičně zúčastnili několika
pěveckých, výtvarných a sportovních soutěží.
Celkem 10 žáků se zúčastnilo školního kola pěvecké soutěže
Šumavský zvonek. Vítězové školního kola postoupili do okrskového kola ve
Vimperku. Zde se v kategorii 1. – 3. roč. umístil na 2. místě P. Fürst a v
kategorii 4. a 5. roč. se na 3. místě umístili A. Fleišmanová a C. Fürst.
V květnu jsme se zapojili do výtvarné soutěže Hledá se Kašpárek,
kterou vyhlásilo Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích. P. Stuchlíková
získala za svůj obrázek Kašpárka ocenění, které jí bylo předáno na
slavnostním odpoledni v prachatickém muzeu.
Několik zdařilých prací jsme zaslali do výtvarné soutěže Požární
ochrana očima dětí, kterou vyhlašuje každoročně HZS JČK. V této soutěži
jsme byli velmi úspěšní. V okresním kole se v kategorii 1. – 3. roč. umístila na
1. místě A. Štindlová, na 2. místě P. Fürst a na 3. místě L. Hopová. V kategorii
4. – 5 roč. se na 1. místě umístil P. Mistr a na 2. místě M. Kukačková. P. Mistr
poté postoupil se svojí prací do krajského kola a zde obsadil 2. místo!
24.června jsme se zúčastnili i
s některými rodiči úspěšných výtvarníků slavnostního vyhlášení výsledků
soutěže v Hasičské zbrojnici ve Vimperku. Po předání diplomů a pěkných cen
si děti prohlédly zbrojnici, svezly se v hasičském autě a vyzkoušely si
hasičskou výstroj. Vimperští hasiči pro ně připravili velmi pěkné a poučné
odpoledne.
V červnu jsme se zúčastnili výtvarné
soutěže Máme rádi zvířata, kterou vyhlásilo Město Vimperk, odbor školství.
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12. 6. 2014 jsme
se zúčastnili
sportovního trojboje
málotřídních škol v
Horní Vltavici, kde si děti
porovnaly síly se svými
vrstevníky. Naši školu
reprezentovali N.
Štefková a K. Honek (za
1.roč.), Š. Chudlářská a
M. Rys (za 2. roč.), A.
Frühaufová a D.
Vyskočil (za 3. roč.), A.
Fleišmanová a C. Fürst
(za 4.roč.), M.
Kukačková a
J.Chaloupka (za 5. roč.).
V jednotlivých
kategoriích (podle
ročníků) „bodovali“ tito
žáci: K. Honek 2. místo,
Š. Chudlářská 3. místo,
D. Vyskočil 3. místo, A.
Fleišmanová 1. místo.

Blahopřejeme
všem dětem k
dosaženým výsledkům a
děkujeme jim za
vzornou reprezentaci
naší školy.

Mgr. Renata Gaudníková

A ZASE BYLA JEDNOU POUŤ
V osadě Trhonín se znovu konala již tradičně pouť. Tentokrát však na
vyšší úrovni. Na návsi u kapličky byla mše svatá. To je událost, kterou ani
pamětníci nepamatují. Mše se zúčastnilo kolem 100 občanů, včetně starosty
obce. Je předpoklad, že bude i příští rok. To je dobrá zpráva.
Po
mši se občané věnovali vlastní zábavě. Za krásného počasí ve stínu pod
deštníky ,, Kozel“ bylo příjemně a veselo. K tomu v hojné míře přispělo také
dobře točené pivo. Tohoto náročného úkolu se ujali Jarda Kukačka a Pepa
Vondrášek.

Velké
poděkování všem
organizátorům a již se
těšíme na pouť v příštím
roce.
Ať žije pouť
v Trhoníně!

senior Josef
Mistr

O obru Burácovi

Srdečně Vás všechny zveme:

2. října od 19:00 v zasedací místnosti schůze obecního
zastupitelstva.
( zhodnocení zastupitelstva za 4 roky)

26. října výstava ovoce v KD Štítkov

7. listopadu na promítání „ŠUMAVA A HIMALÁJE“ v KD Štítkov
(Vladislav Hošek)

15. listopadu na Poslední leč v KD Štítkov

22. listopadu na turnaj v „Prší“

13. prosince na promítání v KD Štítkov

-všechny akce budou upřesněny na plakátech

Pronájem
V DPS je k pronájmu volné místo pro ženu. Informace na obci.
Nevýhodou však bylo, že museli točit jen z jedné pípy. Jejich práce si zaslouží
uznání. Mimo piva bylo možno si zakoupit také mražené pochoutky. Nouze
nebyla ani o pouťové atrakce, jako je trampolína, kolotoč, střelnice a další.
Znovu jako loni se opékaly krůty pod vedením Míry Zátky, dobrá práce.
K dobré náladě přispěl také Honza Mráz, který zahrál oblíbené písně na
harmoniku, kterou ovládá tak výborně jako volant v kamionu.
Průběh pouti v Trhoníně hodnotím jako velice zdařilou akci.
Zkušenosti z této akce budou využity v dalších letech a trhoňská pouť se
stane vzorem setkávání občanů a návodem pro další osady v obci. O
spokojenosti účastníků svědčí i jejich počet a kolem 200 až 600 vypitých piv.
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V dávných
dobách, to když si ještě
děti hrály celé dny
venku a manželky uměly
vařit, přišel do Čech ze
severu až z dalekého
Norska troll Haakon,
kterému však v Čechách
lidé pro jeho burácivou
chůzi neřekli jinak než
Burác. Byl to obr
samotář, který žil
v horách a potuloval se
od Šumavy až k Tatrám a
o jeho velikosti a síle
svědčí například to, že
když jednou v lednu na
úpatí Boubína u obce
Zátoň vykonal malou
tělesnou potřebu,
vypuklo na čtrnáct dní
asi na polovině hektaru
jaro.
No a tenhle obr
pozoroval lidi, jak spolu
žijí, hospodaří, mají děti
a dobře se jim daří,a
rozhodl se, že skončí se
samotou. A jak si
usmyslel tak vykonal a
ze severu si přivedl o
hlavu menší krasavici
Gudren. Protože Burác
mnoho krásy nepobral,
nalákal Gudren na teplé
počasí a velikost území,
které obýval. Usadili se
v Prachovských skalách
a Burác by své Gudren
snesl modré z nebe, jen

aby se měla dobře a dala mu potomka. Ale marnivé Gudren střední Evropa a
tokající Burác velmi rychle zevšedněli a obryně zatoužila po zábavě a
společnosti jiných obrů. Burácovi se na žádnou návštěvu moc nechtělo,
protože nejbližší komunita obrů žila až ve Skotsku, ale Gudren tak dlouho
prosila, pak nadávala, přestala vařit a dokonce odmítla plnit další povinnosti,
o kterých se nechci rozepisovat, takže po takovém nátlaku obrovi nezbylo nic
jiného než vyrazit se svojí paní do Skotska.
Ve Skotsku se Gudren moc líbilo, a to hlavně od chvíle, kdy po ní začal
okem házet fešácký obr Mc Stoun, což se ale vůbec nelíbilo Burácovi, a tak
vznikla pranice a náš obr měl co dělat, aby popadl vzpouzející se Gudren a
útěkem a následným přebroděním kanálu L. Manch si zachránil život. Při
tomhle dobrodružství se ale chudák schvátil a chytl příušnice a doma musel
ulehnout.
Příušnice jsou nemocí běžnou u dětí, ale u dospělých mužského
pohlaví po uzdravení může nemoc zanechat katastrofální následky, o čemž se
Gudren záhy přesvědčila. A tak když se chudák Burác vrátil jednou z lovu,
jeskyně byla úplně prázdná a na stěně v ložnici bylo vytesáno: „Nic už
s Tebou není – ve Skotsku našla jsem zalíbení.“
Obr se strašně rozzlobil, a protože nejblíž, na kom by si mohl vybít
zlost, byli lidé, začal jim škodit. A škodil hodně a rád. Rozháněl stádo, ničil
úrodu, házel kameny na pole a raboval domy. No a při tom rabování, co bylo
k snědku, snědl, a co bylo k pití vypil. Už tenkrát bylo téměř v každé chalupě
něco ostřejšího k pití a Burácovi to v takové míře chutnalo, že začal nasávat
jako duha. A čím víc toho vypil, tím víc toho rozbil. Lidé měli strach,

Pozvánka
Zveme Vás na výstavu Šárky Ladýřové „Veselý rok – koblížky,
hrkačky, máječky, štamprlata“ v Netolicích.
Otvírací doba: květen - září:
úterý – neděle
od 9 - 12, 13 – 16 hodin, pondělí zavřeno.
Důležitá tel. čísla a provozní doba:
Sběrný dvůr, provozní doba:

Pondělí: 8-12, 14-18
Úterý:
14-18
Středa: 8-12, 14-18
Čtvrtek:
zavřeno
Pátek:
14-18
Sobota: 8-12
Tel: 388 402 252
Skládka v Pravětíně, provozní doba:

Pondělí-Pátek:
7 - 15:30
Telefon: 388 413 595
Kompostárna, provozní doba:
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od 1. března do 30.
listopadu
Pondělí - Pátek: 8 -15
Tel: +420 606 664 949

KNIHOVNA
Obecní knihovna
otevřena každé
pondělí od 17 do 18
hodin
ale i zlost a
přemýšleli, jak se obra
zbavit. Dočista nic ale
proti té veliké síle
nemohli vymyslet a
Burác škodil, kudy
chodil, a škodit by snad
nepřestal, kdyby se při
tom rabování nedostal
na Moravu do
Buchlovských hor, kde
na cestě ke Zlínu stála
krčma U Draka.
Hospodský v té krčmě
byl veliký šizuňk, který
křtil kořalku
denaturovaným lihem.
Tenhle líh je levný, ale
jedovatý. V malém
množství se v kořalce
nepozná, ale ve větším
může způsobit slepotu a
smrt.
Když náš obr při
své ničivé cestě narazil
na krčmu U Draka a
krčmář viděl, že konec
jeho živnosti se
neodvratně blíží, dostal
nápad a nechal rychle
vyvalit před hospodu
soudek právě tohoto
jedovatého lihu. A Burác
se nachytal, protože
takovou špatnost od lidí
nečekal, popadl soudek
a naráz ho vypil. Chvíli
stál jako kdyby
zkameněl, pak se
zapotácel a padl na zem.

Byla to taková rána, že se rozhoupaly zvony v širokém okolí a místní slepice
snesly ten den vařená vejce. Lidé se radovali, že je konec tomu neštěstí a tři
dny a tři noci krčma U Draka praskala ve švech a krčmář měl takovou radost,
že prvně a naposled naléval nepančovanou kořalku. Po třech dnech, když
nastalo vystřízlivění, si lidé začali uvědomovat, že obr sice padl, ale padl tak
nešťastně, že zavalil cestu do Zlína a nastal problém, jak odstranit překážku.
Dnes by se takový obr vypreparoval, vycpal a vystavil v muzeu, ale tenkrát nic
takového nebylo a lidé marně přemýšleli jak odstranit obra z cesty.
Mezitím se totiž na obou stranách zátarasu počala z kočárů a
formanských vozů tvořit první kolona v historii lidstva. No ale problém, jak už
to tak někdy bývá, se vyřešil sám. Ozvalo se hrozné zívnutí, až se komín na
krčmě zakymácel a spadl na dvorek, kde zabil poslední husu, která přežila tu
velikou slávu. Obr, o kterém si všichni mysleli, že dočista zcepeněl, se postavil
na poněkud vratké nohy a řval, ač bylo pravé poledne, že je sice tma, ale
Gudren že najde a Mc. Stouna a celé Skotsko zadupe do moře. A protože
jedovatý líh obra nezabil, ale pouze oslepil, vydal se Burác hledat svou
Gudren a padoucha Mc. Stouna místo na západ na východ. Vstoupil na
Slovensko, kde rozbořil svou vrávoravou chůzí do té doby jedny Tatry, a tak
vznikly Vysoké a Nízké, překročil Karpaty a jeho stopy mizí někde za Uralem,
kde pravděpodobně zcepeněl a zkameněl.
Tak skončil celkem dobrácký obr, který se jen díky své panovačné a
marnivé manželce stal zlobrem. Stejně jak dodnes pančováním kořalky šidí
potomci hospodského U Draka své zákazníky, tak marnivé a panovačné ženy
ničí své druhy a manžely.
A proto Tadeášku, až přijde tvůj čas a zatoužíš svůj poklidný život
vyměnit za soužití s nějakou dívkou, dojdi za dědou a on ti dá láhev slivovičky
(ne od Draka) a paklík konopného tabáku a tu pošetilost ti s pomocí své hole
vyžene z palice.
A teď už spát, protože tvoje bábinka je tou dlouhou pohádkou
unavená a než usne, musí ještě přepnout dědovi televizi z fotbalu na ordinaci
a schovat ovladač. Tak dobrou noc!
autor Václav Brodec

Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Sladkovská Anna
15. 07. 1944
70 let
Smrčná
Scherer František 24. 07. 1944
70 let
Štítkov
Košnařová Růžena 08. 08. 1939
75 let
Trhonín
Kotlík Bohumil
04. 09. 1934
80 let
Svatá Maří
Obecní úřad Svatá Maří

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7 - 17
7 - 12
7 - 17
7 - 12
7 - 15

tel: 388 415 622
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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
František Linha

Další číslo vyjde 20.
prosince. Příspěvky
do příštího čísla
zasílejte na email
obce „obecniurad@svatamari.cz“
nejpozději do 5.
prosince 2014.

Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

