Vydává Obec Svatá Maří

Ročník 5.

Registrováno MK ČR E 21064

Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
….Příchodem německého vojska se mnoho změnilo. Dříve
platila u nás Německá marka asi 6,50 Kč, a ihned po příchodu
Německého vojska stoupla na 10 Kč. Němečtí vojáci kupovali
šatstvo, prádlo i obuv a vše odesílali domu. I naši občané, kteří měli
nějaké úspory, vyzvedávali peníze ze spořitelen a rovněž se začali
zásobovat, takže obchody byly za krátký čas téměř vyprodané.
Ceny se zvýšily o 15 – 20%.
Aby bylo zamezeno úplné rozprodání zásob, nařídila vláda,
že každý obchod smí prodati jen tolik, aby bylo dosaženo 60%
tržby podle r. 1938.
V důsledku toho byl zaveden přídělový systém. Potraviny
byly na lístky, šatstvo a prádlo na šatenky, ložní prádlo a obuv na
poukazy. Ti, kteří měli nějaký hospodářství, směli si ze své
produkce ponechati určité množství a ostatní museli odevzdat. Na
semletí obilí byly vydávány poukazy.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1914… Rok 1914 je rokem napětí. Je rokem, kdy vzniká první
světová válka. V den sv. Anny 26. července 1914 po svato-mařské
pouti je vyhlášena všeobecná mobilizace. Devět členů
dobrovolného hasičského sboru ve Svaté Maří opustilo svůj
domov, aby jako vojáci hájili zájmy rakousko-uherské dynastie.
Hned na počátku války byli raněni 3 členové zdejšího sboru.
A to Alois Řezníček, Jan Bělecký a Václav Košnař.
Tohoto roku vypukl z neznámé příčiny požár v Pravětíně.
Zdejší has. sbor vyslal ku pomoci 20 svých členů.
Dobrovolný has. sbor zasahuje účinně během roku třikrát
ve zdejší obci. Jednou u Vacíků, po druhé u Kubaštů a konečně u
Nováků. Téhož roku účastňuje se sbor s 10ti členy požáru ve
Vimperku, kam spěchá ku pomoci s naší stříkačkou.
Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
…a v místech pod úžlabím střech nacházely se jich kupy
ještě i třetí den poté. Po návsi tekla doslova řeka, zahlceny zůstaly
kanální propustě, ornici s polí střžena, způsobeny velké rokle.
Požární nádrž byla též zaplavena ornicí s polí, nacházejících se nad
ní. Velké hmotné škody na bytovém fondu a jiném majetku
způsobila tato bouře i v Záhoří, Bošicích a Budilově, kam došlo
k vytopení níže položených usedlostí.
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SK Svatá Maří
Každý rok pořádá sportovní klub ze Svaté Maří turnaj
(Memoriál) na počest tragicky zesnulého spoluhráče Petra Krejsy.
Tento rok vyšel právě na datum 12. srpna.
Předem byla přislíbena účast třech týmů. Tedy Svaté Maří,
Drahonic a týmu Panthers z Bechyně. Nečekané a milé překvapení
nás čekalo v podobě ''nechtěné'' návštěvy týmu Tequila Invictus z
Brna, který, jak se posléze ukázalo, měl původně namířeno na
úplně jiný turnaj, toho času někde u Třeboně. Po všech peripetiích
a pro a proti se tým z Brna nakonec rozhodl zůstat a zúčastnit se
našeho turnaje.
Počasí nám přálo, a proto byl turnaj zahájen okamžitě po
rozlosování. Styl hry byl zvolen jako vyřazovací a začínalo se tedy
rovnou semifinálem. Vítězové z obou zápasů se utkali o 1. a 2.
místo a poražení o místo 3
Konečné pořadí bylo tedy následující:
1. Svatá Maří
2. Drahonice
3. Tequila Invictus (Brno)
4. Panthers (Bechyně)
Nejlepší střelci (2 góly): Macháček, Košnař (oba Svatá Maří),
Kuric (Drahonice)
Rád bych na tomto místě poděkoval hlavně Vám fanouškům,
kteří jste si našli čas a přišli podpořit domácí tým ve fotbalovém, a
dovolím si říci pohledném, zápolení. Také děkuji rozhodčím
(Františku Schererovi a Katce Novotné) za příkladný výstup.
Příští rok se těšíme na viděnou!

Srdečně Vás
všechny zveme:

6. října na veřejnou
schůzi obecního
zastupitelstva

V říjnu na výstavu
ovoce v KD Štítkov
(datum bude
upřesněn)

18. 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 tanci hraje kapela
„De Facto“

25. listopadu Vás
ženy ze Štítkova
zvou na „Vánoční
trhy“, které se
budou konat od
10:00 v sálu KD ve
Štítkově. K dobré
náladě bude hrát
country kapela
z Vimperka

SK Svatá Maří

Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Bohumil Chval
Svatá Maří
Štefan Mego
Svatá Maří
Ludmila Vondrášková
Svatá Maří
Karla Podlešáková
Svatá Maří
Josef Mistr
Trhonín
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16. prosince do
hostince U Koryta
ve Svaté Maří na
Vánoční trhy
25. prosince na
tradiční Vánoční
taneční zábavu
v kulturním domě ve
Štítkově.

Trhonín – náves – skvělá akce – pouť
Tradiční pouť se konala již po šesté (od roku 2012) v sobotu
22. července a průběhem předčila všechny minulé. A to hlavně
účastí a rozmanitostí občerstvení.
Pouťové odpoledne bylo zahájeno mší svatou za účasti
mnoha věřících. Pak začala hrát hudba a tak se všichni věnovali
volné zábavě. Hudba hrála tak hlasitě, jak na velkém náměstí a
v chládku pod plachtou s vychlazeným nápojem bylo útulno. Točilo
se pivo dvanáctka a o tom, že bylo dobré, svědčí bezmála
vytočených deset sudů. Zásluhu na tom mají hlavně Jarda Kukačka
a Pepa Vondrášek, kterým od točení piva boleli nejen ruce, ale i
nohy. Děkujeme jménem všech žíznivých účastníků.
Mimo pití bylo možno si zakoupit i něco k zakousnutí.
Prodával se párek v rohlíku, koláče, smažené brambůrky a další.
Jako vždy se opékaly krůty a o tuto pochoutku byl velký zájem.
K obveselení byla vyhlášena soutěž v potápění, kterou
organizoval a komentoval Míra Zátka. Bylo to zajímavé. Pro děti
byla střelnice.
Co ale nikdo neočekává, že bude o pouti, a to křtiny. Po
známé svatbě, která se také odehrála na návsi v nedávné době, to
tentokrát byly křtiny. Pan farář pokřtil v kapličce dvouměsíční
holčičku jménem Ema za účasti rodiny a mnoha diváků. Byla to
velice krásná chvíle, která vzbudila příjemné emoce všech
zúčastněných. Děkujeme panu faráři za nezapomenutelný zážitek.
Na zorganizování křtin se také velkou měrou podílel i starosta
obce Pavel Mráz, který mimo jiné zajistil i hlavní osobu, a to pana
faráře.
Radostná atmosféra a dobré počasí byly příčinou, že se
zábava protáhla až do pozdních nočních hodin. Na pouti se
vystřídalo kolem 200 občanů. Z návštěvy je zřejmé, že se pouť
v Trhoníně dostává do podvědomí občanů jak z obce, tak z okolí.
Ať se snažím, jak mohu, tak jsem na zorganizování pouti
nenašel žádný nedostatek, a proto mohu organizátorům (Zátkové,
Liňhové a další) jen poděkovat za to, že se lidem postarali o
příjemné prožití dne.
Děkujeme a přejeme hodně sil k zorganizování pouti v roce
2018!
Josef Mistr senior

Sportovní klub
Svatá Maří
Magdaléna Vás zve
na následující
domácí utkání
(časy jsou pouze
informativní / platné na
vývěsní tabuli před
zápasem)

• 7. kolo - 23. 9.
2017 (16:30) SK
Svatá Maří – TJ
Sokol Záblatí z.s.

• 9. kolo - 7. 10.
2017 (16:00) SK
Svatá Maří – TJ
Horní Vltavice

• 10. kolo - 14. 10.
2017 (15:30)
SK Svatá Maří – TJ
Borová Lada

• 12. kolo - 28. 10.
2017 (14:30) SK
Svatá Maří – FC Š.
Hoštice/ Lažiště „B“

• 1. kolo - 11. 11.
2017 (13:30) SK
Svatá Maří – FK BI
STAV Nebahovy
z.s.
KNIHOVNA
Obecní knihovna
otevřena každé
pondělí od 17 do 18
hodin.
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Okénko do naší školy
Úspěchy dětí naší základní a mateřské školy ve školním roce
2016/17

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí (Hasičský
záchranný sbor Jihočeského kraje)
Okresní kolo:
Jakub Štindl – 2. místo (kat. ZŠ 1)
Adéla Štindlová – 1. místo (kat. ZŠ 2)
Lucie Hopová – 2. místo (kat. ZŠ 2)
Krajské kolo:
Jakub Štindl – 2. místo (kat. ZŠ 1)
Adéla Štindlová – 2. místo (kat. ZŠ 2)
Výtvarná soutěž Máme rádi zvířata – Hmyz a plazi (Město
Vimperk)
Na výstavu do MěKS ve Vimperku se mezi 40 nejlepších prací
doslala výtvarná díla Ráchel Hrdličkové, Prokopa Fürsta a Adély
Štindlové.
Pěvecká soutěž Šumavský zvonek
Okrskové kolo:
Ráchel Hrdličková – 1. místo (kat. 0)
Rozálie Fürstová – 2. místo (kat. 0)
Lucie Hopová – 2. místo (kat. 1)
Prokop Fürst – 3. místo (kat.1)
Sportovní trojboj málotřídních škol v Horní Vltavici (Obec
Horní Vltavice a ZŠ a MŠ Horní Vltavice)
Ve svých kategoriích se na stupních vítězů umístili:
Renata Šimůnková, Nikola Štefková – 1. místa
Lucie Rychtářová, Adéla Topková, Vít Neužil, Štěpán Potůček, Šárka
Chudlářská – 2. místa
Radek Vyskočil, Matěj Rys – 3. místa
Mladý záchranář v akci (HZS Jihočeského kraje a Krajské
ředitelství policie Jihočeského kraje)
7. místo z 29 soutěžících škol získalo družstvo ve složení: Adéla
Štindlová, Nikola Štefková, Matěj Rys, Prokop Fürst a Karel Honek

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí (Hasičský
záchranný sbor Jihočeského kraje)
Okresní kolo:
Šimon Bednář – 1. místo (kat. MŠ 2)
Výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás (Krajský úřad
České Budějovice)
Krajské kolo:
Vítězná práce: Ručně vyrobená knížka o lese
Děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Renata Gaudníková
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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 21.
prosince. Příspěvky
do příštího čísla
zasílejte na email
„becka3cz@gmail.c
om“ nejpozději do 5.
prosince 2017
.
Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

