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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
... Zřízením silnice dostal náš kraj zcela jiný vzhled, avšak
nebyli všichni spokojeni. Byli to ti, kterým pod stavbu silnice byly
zabrány pozemky, protože není silnice všade vedena po staré cestě a
mnohdy zavedena přímo do polí.
Zástupci osady Štítkov došli k názoru, že by bylo účelné zřídit
přípojku od silnice do návsí a tento návrh byl také uskutečněn. Stavba
Přípojky si vyžádala náklad 40 tisíc Kčs. Tuto částku uhradil ze ¾
Okresní úřad Strakonice a z ¼ osada Štítkov. Protože osady Štítkov
částku 10 000 Kčs od Kampelíkovy záložny v Maří. Aby bylo
zajištěno umoření tohoto úvěru, byly vydány dávky z místností.
Z každé místnosti a předsíně se muselo zaplatit 50 Kčs ročně.
V roce 1967 byla celá silnice, přípojka i cesty po návsi
vyasfaltovány.
Přestavba vodní nádrže u Dálky:
V roce 1949 byla rozšířena a prohloubena vodní nádrž U Dálky,
tj. vedle čp. 9. Přestavba byla provedena z protipožárních důvodů.
Výkop pro rozšíření a prohloubení byl proveden většinou nedělními
brigádami. Obezdění a zabetonování zhotovili ponejvíce důchodci. O
práci se nejvíce staral František Šlemar čp. 3. A tak z malého rybníčku,
který dosud sloužil pro koupání husí, se udělal bazén, který pojme asi
900 hl. vody.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1917… Rok 1917 nemá v hasičské kronice zvláštních
poznámek. Stav členstva byl 30 členů, ale schopných a činných bylo
málo, neb téměř polovic je na vojně.
Činnost sboru byla malá. Omezila se jen na vnitřní správu a
účastí při církevních slavnostech.
1918… Při valné hromadě 14. ledna 1918byl zvolen
jednatelem Alois Řezníček. Do r. 1918 vedl jednatelství sboru
František Houska.
Jako nový člen se přijímá Ludvík Toman, chalupník ze Sv.
Maří č. 26. Tedy má sbor 31 členů. Sbor se zúčastnil svěcení
praporu v Šumavských Hošticích.
Dne 3. listopadu 1918 se členové sboru účastnili velké
slavnosti na oslavu prohlášení Československé republiky.
Za celý rok nebylo třeba, aby sbor musel působit při žádném
požáru. Jelikož zůstali doma jen staří členové, nekonalo se žádné
cvičení. Činnost sboru v tomto roce je malá.
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Krásné svatomařské Vánoce 2019
Místní divadelní soubor „SVATOMAŘSKÁ SODA“ pro vás opět
připravil v době Vánoc divadelní představení. A to pohádku „O zlaté rybce“
a k tomu ještě černé divadlo.
Sál byl vyzdobený nebeskou oblohou s vánočním stromečkem a
betlémem. Na sále nechyběli ani živí andělé, kteří rozdávali „NEBESENKY“.
Na návsi v mářském podzemí byl k vidění betlém, který mohli návštěvníci
po představení navštívit.
V tomto vánočním čase prošlo nebeskou bránou přes 800 diváků
v 5 představeních.
U jednoho pána ze Svaté Maří se nebeská brána začervenala, on si
totiž pořád vymýšlí, dá dvě piva, a už jede do Strakonic. Přitom pospíchá
domů za maminkou. Proto musel svatý Petr přivřít obě oči, aby ho mohl
pustit. On to totiž má u Pána Boha moc dobrý. Sází na farské zahradě
stromky, hlavně švestky, které s láskou opečovává. K švestkám přisazuje i
okrasné květiny (mečíky). Nejen že zastupuje funkci rostlináře,ale dokáže
zvládnout i práce zednické. Díky tomuto umu chodí opravovat hřbitovní
zeď
František Scherer

Okénko do naší školy
Mateřská škola opět na lyžích
Již potřetí jsme se vydali na lyžařský kurz na Zadov. Výcvik je
zaměřený na děti ve věku 4 - 7 let a účast dětí z naší mateřské školy byla
stoprocentní. Na svah se letos vydalo 12 dětí a někteří už opakovaně.
Protože prostředí a místo, kam jsme měli vyrazit, jsme již znali,
věděli jsme, že nás čeká týden plný lyžařského úsilí a dobrého kolektivu.
Jelikož se kurzu lyžování účastníme od samého počátku, můžeme říci, že
výuka lyžování je stále lepší a organizace se za tu dobu stále zlepšuje. Zima
nás letos sice trochu pokouší, ale na sjezdovce bylo sněhu dost. Dokonce
jsme si i zabruslili .
Děti byly rozděleny do skupin podle jejich dovedností a zkušeností
a poté se svými instruktory objevovaly kouzlo sjezdového lyžování. Je
pravda, že první den byl asi nejtěžší. Mnozí šli na svah s nadšením a byli
zaskočeni. Každá noha ujížděla jinam, udržet balanc bylo také těžké a
nebylo úniku . Ale díky kamarádskému přístupu instruktorů se další den
dařilo více a další dny jsem jen žasla nad pokroky našich malých lyžařů.
Nejzkušenější lyžaři již jezdili sedačkovou lanovkou a sjížděli
velkou sjezdovku. Pokročilí zvládli lyžařský vlek a obloučky se jim také
moc dařily. Méně zkušení a začátečníci se učili jen v areálu lyžařské
školičky, ale jízda na pásu byla také prima a sjezd z kopečku byl pro mnohé
nemalým úspěchem i silným zážitkem. Diplom a čokoládová medaile byly
zaslouženou odměnou.
Musíme také poděkovat panu řidiči Emilu Jirouškovi za bezpečnou
jízdu a nadstandardní přístup. Společné cestování jsme si opravdu užili.
Bc. Jaroslava Bednářová Hopová

V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli těmto občanům:
Marie Šejnová

Štítkov

Jan Böhm
Antonín Jungwirth

Svatá Maří
Vicemily
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