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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
… Mědlovalo se vždy, když už napadl sníh a práce venku
ustaly. Na to jsme jako děti vždy čekaly. Když jsme sáňkovali a měli
jsme plné dřeváčky sněhu, tak jsme chodívali do sušárny usušit
punčochy, protože doma z toho býval obyčejně výprask.
V té době, kdy již dávno zanikly přástky, a z pžádání koudele
na kolovratech bylo k spatření jen málo kde v domáctnostech a to
dovedly už jen staré babičky, a když už téměř nikdo neuměl
z domácí příze tkáti plátno, přestal se pěstovati len a tu již nebylo
konopice potřeba. Proto byla tato celkem zbytečná budova
přestavěna na úhledný domek, kterému bylo přiděleno čp. 22 po
něktém ze zrušených čísel.
Budova Místního národního výboru čp. 41 byla zhotovena
v r. 1958 adaptací ze stodoly, která patřila k čp. 12. Tato stodola
byla postavena v roce 1933 a byla to jediná kloudná stavba, která
k tomuto číslu patřila. Stodolu koupil MNV za částku 10 000 Kčs.
Stavbu vedl tajemník zdejšího MNV s. Frat. Jiroušek z čp. 38.
Stavba Kulturního domu: Na místě, kde stojí dnes Kulturní
dům, bylo selské stavení čp. 12, kde se říkalo u Hlinků. Posledním
majitelem byl Jan Potužník nar. r. 1875. Tento hospodařil se svou
svobodnou sestrou a přestárlou matkou. Když mu obě zemřely, tak
se oženil. Bylo mu tehdy 56roků a vzal si manželku přiměřeného
věku, takže už děti neměli. Jeho manželka si vzala k sobě svého
bratra, rovněž starého mládence, válečného invalidu a tak všichni
tři společně hospodařili.
Když pak v roce 1957 hospodyně i její bratr v jednom roce
oba zemřeli, vzal si k sobě starou ovdovělou sestru. Pozemky dal
do Jednotného zemědělského družstva a pobíral důchod.
Toto hospodářství bývalo málo výnosné. Polností měl tolik,
že se mohl řadit mezi sedláky, avšak pole byla kamenitá a málo
úrodná. Mnoho nenahospodařil a na údržbu budov vydal jen tolik,
co bylo nejvýše nutné. Obytné stavení i ostatní budovy vyjma
stodoly byly pokryty z částí šindelem a z části došky. Obytné
stavení bylo dřevěné a strouchnivělé. Jedině stodola byla
postavena v roce 1933, za věno, které jeho manželka přinesla. Tato
stodola, jak výše uvedeno byla prodána Místnímu národnímu
výboru na adaptaci.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
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místní knihovnu

Srdečně Vás
všechny zveme:

Divadlo
Chtěl bych poděkovat svatomařskému divadelnímu spolku
SODA za to, že nám svým vystoupením zpříjemnil závěr loňského a
začátek letošního roku.
Co by za to leckterý profesionální divadelní soubor dal,
kdyby dokázal pro veliký zájem třikrát za sebou naplnit hlediště
k prasknutí, tak jako se to povedlo našemu ryze amatérskému
spolku. Myslím, že v dnešní době, kdy je televize plná všech
možných, ale i nemožných (a těch je víc) pořadů, dokázat zaujmout
jak dospělé, tak hlavně jejich děti, je hodně veliký kumšt.
No a za to, že se jak pohádka, tak i stínohra tolik povedly, musíme
poděkovat nejen hercům, ale hlavně jejich režisérce, které členové
souboru neřeknou jinak než „naše Hanka“.
Hanka má nejen velký umělecký talent, ale má i talent
diplomatický, protože donutit tolik individualit, aby hrály na jedné
notě, je něco, co si já neumím vůbec představit. Což o to, s mužskou
částí souboru asi tak velký problém nebude, protože chlap co prošel
vojnou, manželstvím nebo svazkem tzv. na hromádce, ten je zvyklý
poslouchat a plnit rozkazy, ale na ukočírování té klevetné části
souboru musí mít Hanka nejen nervy jak provazy, ale i talent od
samotného režisérského pánaboha. Hanka má ovšem talent nejen
režisérský, ale i herecký, protože když některá z hereček onemocní
a hrozí, že se představení zruší, nebo přeloží, dokáže
indisponovanou kolegyni skvěle nahradit.
Takže já přeji divadelnímu spolku SODA a jejich skvělé
režisérce, aby tahle banda vydržela ještě dlouho pohromadě, aby
dokázali bavit nejen diváky, ale i sebe, a aby Hanka měla spoustu
dalších skvělých nápadů.
No a na závěr bych měl na Hanku takovou malou prosbu. Do
doby než má paní začala se souborem zkoušet a posléze i hrát, jsem
žil v představě, že na naší staré televizi se dají naladit jen ty stanice,
kde vysílají pořady jako např. Ulice, Ordinace, Modrý kód atd. To
jsou sice pořady kvalitní, ale mají na můj pomalý mozek příliš rychlý
a složitý děj, a tak jsem televizi příliš nesledoval. Až když se má žena
začala ze zkoušek vracet později a já se z nudy naučil zacházet
s televizním ovladačem, jsem zjistil, že na naší televizi se dá naladit
a sledovat spousta pořadů, na které můj mozek kapacitou bohatě
stačí. Jedná se o pořady, které se věnují mimo jiné např. rybolovu
nebo sportu a těch jsem nalezl dokonce šest. A zde jsem u jádra mé
prosby. Chtěl bych poprosit Hanku, jestli by na příští rok nezařídila
do repertoáru divadla něco složitějšího, co by hercům zabralo na
zkouškách víc času např. od Shakespeara Hamleta nebo Zkrocení zlé
ženy. Začne totiž olympiáda a mně by se hodilo, kdyby soubor
nacvičoval co nejdéle.
Předem moc děkuji senior Václav Brodec
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6. dubna na DĚTSKÝ
KARNEVAL ve Svaté
Maří

21. dubna
na Velikonoční
zábavu ve Štítkově,
hraje De Facto

4. května na
Trhoňskou
TRAKTORIÁDU

8. května na
LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

11. května na
okrskovou Hasičkou
soutěž ve Svaté Maří
pořádají hasiči
Štítkov

Změny
termínů
vyhrazeny!!!

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

Stolní tenis
Stolní tenis ve Svaté Maří se poprvé v historii dostal na
neočekávanou úroveň krajské soutěže. Zde hráči stolního tenisu ze
Svaté Maří doslova bojují o každý míček a umístění v tabulce. Díky
tomu, že trenér mužstva dokázal posílit celý tým ještě o jednoho
hráče, mohl tým stolních tenistů ze Svaté Maří zahájit sezónu v této
vyšší úrovni. Je to pro nás velká motivace a výzva, abychom čelili
výborné konkurenci soupeřů. Na závěr bych rád poděkoval obci
Svatá Maří za podporu a připomenul, že nedílnou součástí našeho
týmu jsou i místní fanoušci, které bych rád pozval na naše soutěžní
dny. Hrajeme to hlavně pro zábavu a pro naše fanoušky, ale baví nás
reprezentovat tuto obec a dělat dobré jméno i v širším okolí.
Za klub stolních tenistů ze Svaté Maří Peter Macorlík

Sportovní klub
Svatá Maří
Magdaléna Vás zve
na domácí utkání

30. března SK Svatá
Maří – TJ Borová
Lada

Masopust
Každý rok proběhne ve Svaté Maří tradiční masopust. (Je to
vlastně karnevalové období, které probíhá od Tří králů až do
Popeleční středy, kdy začíná čtyřicetidenní postní období. Masopust
bývá v mnoha obcích zakončen tradičním průvodem masek.)
Naše obec je ovšem jediná v okolí, která ještě stále dodržuje
masopustní průvod masek po obci v úterý.
Letos (5. 3. 2019) se tohoto slavnostního průvodu zúčastnilo
63 masek. Mezi nimi byla i některá zvířata, jako např. panda, klokan,
medvěd, tygr a další, ale také jsme mohli potkat Karkulku, myslivce,
klauny, Shreka a Fionu... Tradiční židé (masky) pomalovali obličeje
ostatním. Nesměli chybět ani muzikanti. Letos jich bylo sedm, a
doplnili tak celý průvod hrou na harmoniky, trubky a buben.
Masky pod vedením kaprála projdou vždy postupně celou
obec a chodí od domu k domu, kde jim každý dá něco k jídlu
(bramboráky, masopustní koblihy, topinky, chlebíčky, apod.), k pití
anebo také finanční příspěvek, který je potom využit ve prospěch
fotbalistů nebo hasičů. Všichni zpívají a radují se a přesně tak tomu
bylo i letos.
"Tam, kde to začíná, to také končí" a jako každý rok vše začalo
i skončilo ve svatomařském hostinci U Koryta, kde se o večerní
zábavu postarala skupina „Duo návraty.“
Letošní masopust se náramně povedl a už se těšíme na příští.
Kateřina Mrázová

13. dubna SK Svatá
Maří – FC Šumavské
Hoštice/Lažiště B

27. dubna SK Svatá
Maří – TJ Dub

11. května SK Svatá
Maří – TJ Slavoj
Husinec

18. května SK Svatá
Maří – SK Vacov „B“

Výsledky turnaje čtyř můstků „PRŠÍ“
Vítězové v jednotlivých kolech letošního ročníku:
Štítkov:
David Fleischmann (Záhoří)
Bohumilice: Jiří Hejtmánek (Bohumilce)
Svatá Maří: Chval František (Štítkov)
Bošice:
Chval František (Štítkov)
Celkoví vítězové Turnaje čtyř můstků:
1. místo Lenka Škopková (Svatá Maří)
2. místo Karel Malík (Štítkov)
3. místo Milada Blahoutová (Vimperk)
4. místo Miroslav Horelica (Svatá Maří)
5. místo Miroslav Falář (Bohumilice)
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1. června SK Svatá
Maří – TJ Zbytiny

15. června SK Svatá
Maří – TJ Vitějovice

Okénko do naší školy
Projekt ve spolupráci mateřské školy a rodinami
našich dětí
Naše mateřská škola je sice malá, ale to nám nikterak nebrání
společně vytvářet věci velké. Nemyslím tím velké ve smyslu světové,
ale velké co do společného úsilí a spolupráce. Naším úkolem je
doplňovat rodinnou výchovu a vzdělávat děti ve všech oblastech
jejich já. Rádi tak činíme ve spolupráci s rodinami, jelikož jen tak
může mít náš záměr ten největší možný rozsah.
Proto jsme se opět společně pustili do úkolu, který vychází s
našeho výchovně vzdělávacího programu nesoucího název S
kouzelným klíčem za stromovými skřítky, a navázali jsme tak na již
uskutečněnou výstavu stromových skřítků, které v předchozím
projektu vyrobili rodiče společně s dětmi. Tento rok bylo hlavním
cílem našeho projektu vnímat svůj mateřský jazyk, rozvíjet slovní
zásobu, fantazii a tvořivé myšlení, posílit kladný vztah ke čtení a dát
dětem šanci spolupracovat s dospělými, navrhovat vlastní nápady a
vymýšlet nové možnosti. Nejdůležitějším však bylo si společný úkol
užít a vzít jej jako dobrou příležitost jak být spolu. Zkusit si užít
radost z nevázaného tvoření a být pak pyšní na svou společně
odvedenou práci.
Úkolem bylo vymyslet příběh o skřítkovi, o tom, za jakých
okolností a kde se narodil, jak vypadá a jaký je. Zápletka příběhu
vznikala ze společných nápadů rodičů a dětí. Na rodičích pak bylo
dát příběhu smysl a řád.
A s potěšením mohu oznámit, že úkol byl splněn. Ba co víc,
úkol se zdařil! Vznikla tak krásná kniha plná příběhů, pohádek i
básní, kterou dostal každý jako dárek. Potvrdilo se nám tak, že ve
dvou se to lépe táhne a čas věnovaný jeden druhému je tím
největším bohatstvím, který mohou dát rodiče svým dětem. Tímto
za to všem zúčastněným děkuji a věřím, že společně ještě něco
dokážeme.
Zápis k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy
pro školní rok 2019/2020:
Žádost o přijetí je možné si vyzvednout ve třídě mateřské školy ve
dnech 2. a 3. května 2019 (6.00 – 16.00 hod).
Řádně vyplněnou žádost je nutné odevzdat do 16. května 2019
tamtéž.
Bc. J. Bednářová Hopová

V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli těmto občanům:
Linhová Marie
Smíšková Růžena
Štochl Josef
Polívková Milada

Trhonín
Štítkov
Svatá Maří
Svatá Maří
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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: 724 113 760

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 20.
června do příštího
čísla zasílejte na
email
„becka3cz@gmail.c
om“ nejpozději do 5.
června 2019
.
Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

