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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Zavedení telefonu
V měsíci květnu roku 1950 byl do naší obce zaveden telefon.
Současně se zavedl telefon do obce Maří. Veškerý materiál pro
stavbu telefonní linky, jakož i práci montérů financoval stát. Výkop jam
pro telefonní sloupy museli provésti občané. Telefonní stanice byla
umístěna u Tomanů v čp. 20 a zapojena na ústřednu Vimperk.
Když bylo vše hotovo a telefon byl dán do provozu, připevnili
montéři na první telefonní sloup opentlený máječek a tato událost se
ve zdejším hostinci řádně oslavila.
Elektrifikace obce
V měsíci květnu roku 1951 bylo započato s vnitřní instalací
elektrického vedení. Po zhotovení vnitřní instalace byla práce
přerušena a až teprve v měsíci listopadu téhož roku se započalo se
stavbou venkovní linkou. Hlavní linka až k transformátoru a rozvod po
vesnici, až včetně dodání nástřešníků bylo dáno zdarma. K zaplacení
zůstalo každému číslu vedení od nástřešníků a celá vnitřní instalace.
Výkop jam pro elektrické sloupy byli povinni vykopati občané zdarma.
Současně s obcí Štítkov byla elektrifikována osada Smrčná a Brdo.
Dne 29. prosince 1951 se ve Štítkově i v obou osadách poprvé
rozsvítila elektrická světla.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40

Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1926… Už tak značná cena dává tušit, že tak poměrně malý
sbor musil se uchýlit i k úvěru, při čemž polovinu uhradit v nejbližší
době, bezprostředně po obdržení stroje.
K tomu dopomohla i sama slavnost svěcení nové stříkačky,
která se uskutečnila, byť za nevlídného a deštivého počasí, dne
26.září 1926.
Druhou polovinu fakturované ceny nové stříkačky z úvěru
poskytnutým Vimperskou záložnou. Stejně tak postaral se sbor i o
opravení z uvedení do chodu starého stroje prostřednictvím firmy
Příbram, která opravení provedla.
Na prvý pohled by se zdálo, že sbor mohutněl a sílil početně i
po technické stránce jeho vybavení. Není tomu tak ale, pokud se týče
vnitřního života sboru. Jednatel Řezníček ve své zprávě přednesené
na valné hromadě o rok později dne 23.1.1927, si opět trpce stěžuje,
že není již toho bratrství a té kázně jako dříve. Říká: „Nesmíme býti
jenom přáteli v pojmenování, nýbrž skutečnými přáteli – upřímnými
k sobě navzájem. Své funkcionáře si volíme dobrovolně, tím jim
projevujeme důvěru, a proto taky máme dbát jejich pokynů a
poslouchat jich. Nejedná-li pak některý činovník správně, pak máme
od toho valnou hromadu, tam mu to vytkneme, případně jej odvoláme
a zvolíme jiného.“
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Průběh sezóny 2021/2022 v hasičském sportu dětí a
mládeže ve Svaté Maří
Sezóna začala jako vždy podzimním kolem hry Plamen ve
Zbytinách v říjnu 2021. Zde jsme opět předvedli výborné výkony a
vyhráli podzimní část hry v kategorii mladších i starších žáků.
Poprvé v novodobé historii, kterou datujeme od roku 2006, jsme
postavili na start dvě družstva starších žáků. Jedno složené z těch
ostřílenějších a zkušenějších a to druhé složené z mladých kluků,
kteří ještě v předchozí sezóně hájili naše barvy v kategorii mladších
a vyrazili s nimi na „zkušenou“ do světa starších dětí. Toto družstvo
zabojovalo a v konkurenci 16 týmů skončilo na děleném třetím
místě. Takže první a třetí místo ve starších a první místo v mladších
žácích.
Po krátké zimní přestávce, kdy jsme jezdili s dorostenci do
tělocvičny ve Vimperku na zimní přípravu, jsme se vrhli do příprav
na jarní část hry Plamen, která se měla uskutečnit ve Svaté Maří.
Během přestávky jsme posílili naše řady o další nové členy, protože
minimální potřebný počet dětí pro tři družstva je 27. No byl to
náročný úkol, ale vše až překvapivě zafungovalo a družstva šlapala
jak dobře namazaný stroj…

Srdečně Vás
všechny zveme

5. července na pouť
do Vícemily

23. července na
výročí 670 let obce
a pouť ve Svaté
Maří

30. července na
pouť v Trhoníně

12. srpna na turnaj v
„BEER PONGU“
v hostinci ve Svaté
Maří

13. srpna na
„SMRČENSKÉ
SETKÁVÁNÍ“
První soutěž byl tradiční Memoriál p. Bačeho v Žernovicích,
kde jsme skončili na prvním místě v mladších a na druhém a pátém
místě ve straších žácích. Za dva týdny poté nás čekala okrsková
soutěž ve Svaté Maří. V kategorii přípravky jsme získali první místo.
V kategorii mladší jsme brali stříbro a bronz a ve starších jsme
získali zlato a stříbro.
Za týden byla další soutěž tentokrát ta, ke které jsme
směřovali naše největší snažení - hra Plamen. Na domácí půdě
zapůjčené místními fotbalisty, za což jim patří velký dík, a před
domácím publikem. Navíc byl výroční rok hry Plamen, která již
probíhá neuvěřitelných 50 let. Od začátku jsme bojovali o vítězství
a boj se nám dařil. Zlato zůstalo doma v mladších žácích –
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27. srpna na
„NOČNÍ
HASIČSKOU
SOUTĚŽ“ ve Svaté
Maří

nepřetržitě od roku 2016. Ve starších žácích také zlato–
nepřetržitě od roku 2017 a celkové čtvrté místo pro družstvo Svatá
Maří B (od zisku medailí je dělil jen jeden jediný bod….).
Velké poděkování za soutěž patří všem, kteří se zúčastnili
soutěže a všem hasičům a přátelům, kteří se podíleli na přípravě a
zdárném průběhu soutěže. Všichni odvedli velký kus práce, který
byl korunován úspěchem. Po výhře a postupu na krajskou soutěž
nás čeká další trénování a pak cesta do Blatné...
Jiří Smola

Okénko do naší školy …
Mladý záchranář v akci
Po dvouleté covidové odmlce přijala naše škola jarní
pozvánku do soutěže Mladý záchranář v akci, kterou pořádá
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje a Policie Jihočeského
kraje. Do soutěže se v naší kategorii přihlásilo 25 škol z Jižních Čech.
Za naši školu soutěžili Patrik Štefka, Šimon Bednář, Čeněk Lácha,
Karolínka Malíková a David Macorlík. Každý přihlášený tým musí
mít svůj název. Naši žáci bojovali pod názvem Svatomařští lovci.
Samotná soutěž byla rozdělena na dvě části. První část se
odehrávala ve škole. Po dobu téměř dvou měsíců jsme museli plnit
zadané úkoly, které přicházely od hasičů a policistů. Úkoly to byly
velmi rozmanité. Ať už byly v podobě testů, kvízů, vědomostních
aktivit či tvoření, vždy nás jejich plnění bavilo. První nelehký úkol
byl vytvořit maketu požární zbrojnice tak, jak vypadala před 100
lety. Tento úkol vyžadoval inspiraci, kterou děti hledaly v místním
hasičském muzeu. Největším oříškem bylo vytvořit „stříkačku“
poháněnou koňmi. To ale nebyl problém pro Čendu, který během
pár hodin vytvořil maketu k nerozeznání od originálu. Nejen Čenda,
ale i všichni ostatní využívali k tvorbě hasičárny různé materiály.
Stříkačka byla z ruličky od toaletního papíru, hasičské helmy z obalu
do Tofifee, lavičky z lékařských špachtlí, hadice z vlny, samotná
hasičárna byla z krabice od bot a jako střechu jsme využili lepené
dřevěné „bobrové“ tašky tak, aby pohled na naši hasičárnu navodil
atmosféru první republiky.
Šimon nás zavedl do budoucnosti. Jedním z dalších úkolů
bylo totiž namalovat policejní auto budoucnosti. Tam se fantazii
meze nekladly, a tak naše auto létalo, potápělo se, jezdilo…zkrátka
umělo všechno, nač si jen vzpomenete .
Celý tým pak měl natočit krátké video fiktivního hasičského
zásahu. K tomuto úkolu nám posloužila cvičebna, pomůcky na
tělesnou výchovu a hračky od dětí ze školní družiny. Hořel nám dům
a v něm byla uvězněná Karolínčina kočka. Náš zásah měl všechny
náležitosti zásahu. Karolínka volala na dispečink hasičů, kde výzvu
přijal dispečer Patrik, který dal pokyn posádce k výjezdu. Naši hasiči
měli i svého velitele zásahu Šimona, který posádku organizoval.
Autem, vyrobeným ze židliček, dojeli hasiči na místo neštěstí, kde
pomocí hadic – švihadel uhasili požár, a zachránili tak domácího
mazlíčka.
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SK Svatá Maří
Magdaléna Vás zve

24. července na
pouťové utkání
„Svobodní vs.
Zadaní“

13. srpna na
„MEMORIÁL
PETRA KREJSY“

Dalším zajímavým úkolem bylo zhlédnout videa Kartoňáků a
vytvořit plakát na téma „Co dělat, když…“.
Videa ukazovala, jak se máme zachovat v situacích, když hoří
olej na pánvi, když se jdeme koupat do rybníka, když jdeme bruslit
na rybník, když chceme pouštět draka... Tím vším nás provázeli Ema
a Jenda – postavičky z Kartoňákova.
Jak už to v soutěžích bývá, zvítězit a postoupit do druhého
kola mohou jen ti nejlepší. A my, Svatomařští lovci, jsme postoupili!!
V prvním kole jsme se z 25 škol umístili na krásném 2. místě a
zajistili jsme si postup do druhého kola. Postoupit mohlo prvních 6
týmů. To se konalo 15. června 2022 v areálu Jihočeského hasičského
sboru v Českých Budějovicích. V tento den jsme tedy odjeli do míst,
které jsou veřejnosti nepřístupné, a jeli jsme tak obhájit vědomosti
a zkušenosti, které jsme získali v prvním kole.
V areálu na nás čekali profesionální hasiči a policisté. Ti nás
zavedli do míst, kde jsme začali prakticky plnit zadané úkoly.
Prvním úkolem pro náš tým bylo ohlásit požár balíků sena na poli,
kde se v blízkosti nacházel traktor. Část týmu požár hlásila, část
výzvu přijímala. Zkusili si na opravdovém dispečinku práci, která
vyžadovala klid a spolupráci hasičů.
Druhým zajímavým úkolem byl polygon. To je takové
„klecové bludiště“, které hasičům simuluje byt, kde je tma, kouř a
lidé volají o pomoc. V co nejkratším časovém limitu měl náš tým
projít „byt“ a rozsvítit světlo. Zde byli předem poučeni, jak mají úkol
provést – spolupráce, klid, jeden čeká na druhého.
Poté se náš tým ocitl v panelovém hořícím domě. Jak se
zachovat, když cítím kouř, jsou teplé vchodové dveře a kamarádi
spí…to byl těžký úkol pro náš tým, ale děti si poradily. Všechny
kamarády vzbudily, z okna vyvěsily tričko, ucpaly díru pod dveřmi,
aby kouř nepronikal do místnosti, daly si kapesník přes ústa a držely
se při zemi. Bouchaly do topení, aby upozornily další nájemníky, a
v neposlední řadě zavolaly hasiče.
Další úkoly vyžadovaly přesnost a rychlost. Střelba ze
vzduchovky na terč, člunkový běh, poznávání stop pachatele či
práce se džberovkou a proudnicí…to byly úkoly, které také našemu
týmu přinesly body, a tak jsme se po dlouhém, napínavém a
vyčerpávajícím boji s dalšími 5 týmy umístili na medailové pozici.
Z finále soutěže Mladý záchranář v akci 2022 jsme si odvezli
zasloužené bronzové místo. A tak se Svatomařští lovci vrátili do
školy ve Svaté Maří s medailí na krku, pohárem a spoustou cen,
které si vybojovali a právem zasloužili.
Mgr. Lenka Hrunková
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli těmto občanům:
Harantová Jindř iš ka
Nová Anna
Chvalová Vě ra
Chalupska Jiř ina
Bö hm Ladislav

Svatá Mař ı́
Stı́tkov
Svatá Mař ı́
Brdo
Svatá Mař ı́
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Obecní úřad
Svatá Maří
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.
září. Příspěvky do
příštího čísla
zasílejte na email:
becka3cz@gmail.com

nejpozději do 5. září
2022
.
Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

