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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
… Zvonek do kaple přičiněním p. Mudra F. Krejsy z Kosma
daroval Spolek přátel Volyňských Čechů v Polsku, se sídlem Praha
II. Jungmanovo náměstí čp. 20. Zvonek vážil 8,5 kg a byl původem
ze zrušeného hřbitova ve Staré Boleslavi a byl dosud majetkem
Chrámového družstva v Pelhřimově.
Světcení zvonu a kázání měl p. děkan Pátek. Po kázání
sloužil v kapličce mši, při níž se poprvé zvonilo za padlé vojíny ve
světové válce.
Tím, že byla na Lysé skále postavena rozhledna a kaple,
vznikly předpoklady, že Lysá skála se stane turistickým místem a
tak v r. 1936 Alois a Marie Fanouškovi ze Štítkova čp. 30 postavili
na Lysé skále hospodu. Po druhé světové válce, byl tento hostinec
ještě několik roků v provozu, ale pro nízký obrat byla tato živnost
zlikvidována a budova zbourána. Rovněž pouťe na Lysé skále se
přestaly konat. Také zvonek z kaple zmizel, neznámo kam.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
… Dále sbor zakoupil hadice a sice 60 m u tkalcovny hadic
Antonína Kolaříka v Českých Budějovicích a jeden pár šroubení za
12 K. Sbor vyprosil si podporu na poškozené hadice při požáru. Od
České pojišťovny obdžel 10 K a od Slavie 20 Kč.
Sbor konal čestnou stráž před nejsv. svátostí oltářní a ve
svatém týdnu stál u Božího hrobu. Účastnil se průvodu Vzkříšení i
o Božím těle. Ve stejnokrojích uctil důst. Jana biskupa Antonína
Hůlku, na jehož počest byla postavena slavobrána, kterou postavil
zdejší has. sbor dne 15. května 1915.
Dne 26. května 1915 účastnil se dobr. has. sbor se
stříkačkou požáru v Křesánově. Nemohl pro nedostatek vody
činnost svou plně rozvinouti.
Velestatečně a obezřetně počínal si sbor při požáru, který ve
Svaté Maří dne 16. srpna 1915 o výročním trhu volyňském v půl
šesté hodině ráno vypukl. V okamžiku tři čísla: 13,47 a 29 stávil.
Jen včasnému zakročení, obezřetnému velení z neohroženosti
činného mužstva, tehdy početně slabého, jest co děkovati, že se
oheň nerozšířil u na č. 35 a 12. Hlavně se při požáru tomto
vyznamenali: Karel Bělecký, Tomáš Tvrdekm Vendelín Kukačka a
František Chval z Trhonína.
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Trhoňská pouť
Už několik let se drží tradice tzv. „Trhoňská pouť“. Pod
pojmem pouť si většinou všichni představí kolotoče, cukrovou
vatu, atrakce, hlasitou hudbu a další. Jenže všichni dobře víme, že
Trhoňská pouť probíhá úplně jinak. Letošní rok probíhal podobně
jako ostatní, ale pár změn přece jenom proběhlo. Na pouť chyběla
střelnice, ale naopak se pozměnila zábava. Pouť proběhla 21. 7.
2018 u kapličky v Trhoníně. Tradiční pouť začala mší ve 14:00 hod.
Pro děti byl místo střelnice připraven kolotoč a bazének. Pro
dospělé byl „naražen“ nejeden sud piva a večerní zábava, která
spočívala v lovení jablek pouze pomocí úst a zubů. Celé odpoledne
doprovázela kapela Šumaband. Hrály dechovky, ale i nejznámější
hity. Nechybělo ani občerstvení, které bylo ve formě pečených krůt.
Celá pouť proběhla ve skvělé náladě.
Kateřina Mrázová
Svatomařská pouť
Svatomařská tradiční pouť je každým rokem pouze o den
déle než Trhoňská pouť. Letos proběhla 22. 7. 2018. Stejně jako
v Trhoníně všechno začalo mší v kostele. Pro děti byl přichystaný
skákací hrad, kolotoč, střelnice a různé prodejní stánky (jako
každý rok). Vše proběhlo u hostince U Koryta. Pro dospělé bylo
připraveno posezení ve formě stanu a lavic. Bylo obstaráno
občerstvení a to grilované prase, klobásy a další. O muziku se
„postaraly“ především dechové nástroje a to z jihočeských
dechovek. Odpoledne se pouť přestěhovala z návsi na hřiště, kde
se konal fotbalový zápas zejména pro dobrovolníky. Jako každý rok
se proti sobě „postavili“ ženatí a svobodní muži. Zápas skončil
vítězstvím NEVÍM, KDO VYHRÁL. Letošní Svatomařská pouť
proběhla opět skvěle a doufáme, že příští rok dopadne také tak.
Kateřina Mrázová
Noční hasičská soutěž
V sobotu 25. 8. 2018 se již po šestnácté konala noční
hasičská soutěž ve Svaté Maří. Soutěžilo se již tradičně pouze
v disciplíně požárního útoku, na který se sjelo 16 družstev mužů a
7 družstev žen. Mezi nimi ale již byla tentokrát i družstva
dorostenců a dorostenek. Po úmorných a dlouhotrvajících vedrech
se však v sobotu dopoledne zatáhlo a velmi ochladilo. Začalo také
drobně pršet, avšak hasičům voda nevadí, a tak po 9 hodině
večerní byl nástup všech soutěžících na dráze. Pro diváky byly pak
připraveny stany a posezení. Déšť i vítr ustal, a tak se začalo
závodit. K vidění byly velmi krásné a rychlé útoky v noční
osvětlené atmosféře. Další samozřejmostí je již velmi bohaté
občerstvení, a to jak jídla, tak pití. Po půlnoci byla soutěž
zakončena ohňostrojem a byla vyhlášena nejlepší družstva. Mezi
muži zvítězily Záhorčice s časem 17:33 , dále Budilov a Výškovice.
Mezi ženami pak vyhrály Onšovice, Žihobce a Výškovice. Všem
vítězům gratulujeme, ostatním pak děkujeme za účast a budeme se
těšit na další ročník. Je dále třeba poděkovat všem, kteří se na
uspořádání soutěže podíleli.
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Srdečně Vás
všechny zveme:

5. – 6. října na volby
do obecního
zastupitelstva

V říjnu na Výstavu
ovoce a zeleniny
v KD Štítkov (datum
bude upřesněn)

17. listopadu Vás
Myslivecký spolek
vlastníků Šumavské
podhůří zve na „
Poslední leč“, která
se koná od 19:00
v sálu KD ve
Štítkově. K poslechu
a tance hraje kapela
„De Facto“

1. prosince Vás
ženy ze Štítkova
zvou na „Vánoční
trhy“, které se
budou konat od
10:00 v sálu KD ve
Štítkově.

Pohádkobraní
Netradiční akce Svatomařského spolku SODA
„Pohádkobraní“ proběhla v sobotu 14. 7. 2018 na Mařském vrchu.
Tato akce byla připravena zejména pro děti a rodiče, kteří měli
plnit úkoly, za které dostávali tzv. dukáty. Děti chodily lesem až
k samotnému Mařskému vrchu. Cestou narazily třeba na makovou
panenku, vodníka, ježibabu, ale i na Trautenberka a Krakonoše.
Stanoviště byla udělána tak, aby souvisela s nějakou pohádkou a u
každého z nich byl vždy minimálně jeden člen spolku SODA. Děti
s rodiči postupně procházely lesem a sbíraly dukáty. Nakonec
přímo na Mařském vrchu na ně čekal stánek s odměnami. Děti si
mohly koupit například plakáty, hračky, ořezávátka, bonbóny a
další. Kromě celého programu čekala na děti dobrovolná projížďka
na koni, malování na obličej nebo stavění komínu z beden. Pro
všechny bylo připraveno občerstvení ve formě klobás, párků
v rohlíku, ale samozřejmě i alkoholických a nealkoholických
nápojů. Děti a zvlášť rodiče si to náramně užili a sbírání
jednotlivých dukátů je bavilo.
Kateřina Mrázová

Sportovní klub
Svatá Maří
Magdaléna vás zve
na domácí utkání

29. září SK Svatá
Maří – SK Čkyně
„B“

20. října SK Svatá
Maří – TJ Volary

3. listopadu SK
Svatá Maří – FK
Nebahovy

Fejeton
A už je to tady, volby do obecního zastupitelstva. Čtyři roky
volebního období jsou definitivně za námi a je potřeba zvolit nové
vedení obce. Současné končící obecní zastupitelstvo můžeme
s klidným svědomím označit za úspěšné. Za uplynulé čtyři roky se
v obci udělalo mnoho dobrého a užitečného sloužícího nám všem.
Není nutno vyjmenovávat, protože kdo se o dění v obci zajímá, ví, o
co jde.
Jak to vypadá, tak jsme měli při minulých volbách šťastnou
ruku. Bylo by výborné, aby se tato situace opakovala i při volbách,
které nás čekají. Je nutno si uvědomit, že volby do obecního
zastupitelstva jsou ze všech druhů voleb ty nejdůležitější. Volíme si
zástupce, kteří budou v obci přímo s námi řešit naše problémy po
dobu čtyř roků, což není krátký čas. Za tu dobu se dá hodně
dobrého vytvořit, bohužel ale i pokazit.
Při těchto volbách máme nesporně velkou výhodu, že
případně navržené kandidáty dobře známe (ne jako při volbách do
vyšších orgánů). Proto můžeme na volebních lístcích zaškrtávat ty
naše občany, kteří mají předpoklad, že nezklamou naší důvěru,
kterou jim dáváme.
Dalším vodítkem pro rozhodování může být i to, jak dobře plní své
úkoly v rámci funkce, kterou vykonávají dosud.
Dáváme hlas občanům ne, jak vypadají nebo zda jsou naši
dobří kamarádi, ale podle toho, co mohou a chtějí v rámci svých
vědomostí a schopností pro nás občany a pro celou obec vykonat.
Věřím tomu, že v obci žijí lidé, kteří jak říkají „selským rozumem“
chápou o, co jde, a proto vám přeji šťastnou ruku při vyplňování
volebních lístků.
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17. listopadu SK
Svatá Maří – TJ
Strunkovice „B“

2. června SK Svatá
Maří – SK Lhenice
„B“

KNIHOVNA
Obecní knihovna
otevřena každé
pondělí od 17 do 18
hodin.

A ještě něco. Při volbách všeho druhu je také rozhodující
volební účast. Neváhejte a přijďte do volební místnosti a podílejte
se svým hlasem na rozkvětu naší obce. Ne všechno se podaří, ale
musíme k tvorbě úspěchů vstříc a první cestou je cesta do volební
místnosti.
Neváhejte a hodně štěstí.
Josef Mistr senior

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

Okénko do naší školy…
Ohlédnutí za uplynulým rokem v mateřské škole
Po prázdninách, které utekly jako voda, se opět chystáme do
dalšího školního roku společně s našimi novými kamarády. Ráda
bych však shrnula náš uplynulý školní rok v mateřské škole a
především úspěchy našich dětí v soutěžích, kterých jsme se
účastnili.
Během uplynulého školního roku jsme se zapojili do
lyžařského kurzu ve Skiareálu Zadov, do kterého bychom se chtěli
zapsat i tento rok. Potěšil nás zájem a konečná spokojenost rodičů i
přístup a zvládnutí akce samotným pořadatelem.
V průběhu roku se děti také účastnily dvou výtvarných
soutěží. První byla organizována Městskou knihovnou Vimperk ve
spolupráci s Pohádkovým královstvím a druhou, již tradičně, účast
na soutěži Požární ochrana očima dětí, jenž byla pod záštitou
Záchranného hasičského sboru Prachatice. V obou zmíněných
soutěžích se umístil David Macorlík. Mnoho krásných věcných cen
získal za 1.místo v hasičské soutěži a odměnou mu bylo také
setkání s hercem Václavem Vydrou, králem Pohádkového
království, od kterého jsme získali i osobní věnování s podpisem
pro naši školku.
Ráda bych také touto cestou poděkovala všem, kteří se
zúčastnili v pořadí již druhé brigády na školní zahradě. Společně se
podařilo vytvořit nové naučné prvky pro děti, vyspravit zídku,
zabetonovat koše na házení a pohrabat celou zahradu. Do akce se
zapojili velcí i malí a já si velice vážím jejich ochoty a nezištné
pomoci ve svém volném čase.
Bc. Jaroslava Bednářová Hopová

Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Schererová Emilie
Štítkov
Chválová Helena
Štítkov
Megová Eva
Svatá Maří
Zátková Růžena
Svatá Maří
Machová Dagmar
Svatá Maří
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15 - 17
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