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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Když přece jenom si mohl někdo dovolit zaplatit lékaře, tak
naložili na vůz peřiny a třeba i jen kravským potahem jej vezli do
Vimperka k prohlídce. Také někdy a to byl opravdu vzácný případ, že
k nemocnému zavolali lékaře do bytu. Když drkotal po návsi, tehdy
ještě v blátité a kamenité cestě automobil s lékařem, tu nás celá tlupa
kluků s hrozným povykem pádila za ním a lidé vybíhali ven, aby na
vlastní oči viděli ten zázrak. Což teprve, když nad naším krajem letělo
poprvé letadlo. Tu ještě mnoho dní poté se o tom debatovalo a babky
a shodě prohlásili, že takováto věc má cosi společného s čertem.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
….Jakmile byl rybník naplněn vodou bylo ihned provedeno požární
cvičení při kterémž se zjistilo, že tento rybník bude míti pro obec
v případě požáru velkou cenu.
Dne 17. září vznikl požár ve mlýně p. Josefa Kotlíka (Paškovic
mlýn) kolem 4 hodiny odpoledne. Sbor okamžitě dopravil k tomuto
požáru vlastnoručně svojí silou stříkačku a ihned započal záchranné
práce. Úsilím hasičů zachráněny stáje, stodola, kolna a různé načiní
které by jinak bez přispění hasičstva rovněž lehly popelem. Zde bylo
poprvé dokázáno co dobře organizovaný sbor dovede.
Smutně však působila zpráva, že dovezení stříkačky po
skončení ohně nechce nikdo učiniti a mužstvo samo tuto do kopce ke
skladišti dopraviti nemůže. Stroj tento zůstal státi na požářišti až do
příštího dne kdy laskavostí p. Vendelína Kubašty byl jeho potahem
dovezen zpět do skladiště.
Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
ROK 1965 Hloubení se provedlo strojem (bagrem) a bylo provedeno
důkladně. S vlastním pracemi se pak začelo napřesrok. Bylo třeba
zajistit finanční prostředky na okresním úředním výboru
v Prachaticích.
V tomto roce byla též dokončena betonová opěrná zeď na
návsi v Sv. Maří a zbudována autobusová čekárna ČSAD. Pamatováno
bylo i na chodníky a šachty stávající kanalizace.
ROK 1965 Tento rok možno charakterizovat jako jeden z velmi
plodných roků. Hned po příchodu jara začalo se pokračovat na
budování požární nádrže.
Kronikář: Jan Bělecký, Svatá Maří 38
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Z obecního úřadu
Schůze zastupitelstva
7. února se na Obecním úřadě ve Svaté Maří konala veřejná schůze
obecního zastupitelstva, na které byly schváleny tyto body:
a) Plán a rozpočet obce na rok 2014 jako přebytkový z důvodu úvěru i
půjčky příjmy: 6 215 000 Kč, výdaje 5 931 548 Kč. Účetní uzávěrku
obce tisk č.UZ 1/2014 za rok 2013 příjmy 7 095 538,24 Kč výdaje
5 594 916,16 Kč, hospodářský výsledek + 1 500 628,40 Kč
b) Zprávu o inventarizaci hospodářských prostředků obce za rok 2013
c) Vnitřní organizační směrnici pro vedení účetnictví na rok 2014
d) Příspěvek na Svazek obcí DSO Věnec, ve výši 50 Kč na obyvatele pro
rok 2014
e) Projednání vnitropodnikové směrnice na rok 2014
f) Projednání smlouvy o odborné správě obecních lesů pro rok 2014
g) Vyvěšení nabídky pronájmu hostince ve Štítkově od 2. 5. 2014
h) Pravidla na zadávání veřejných zakázek, služeb a stavebních prací
od roku 2014
ch) Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy
ve Svaté Maří za rok 2013, hospodářský výsledek je + 17 890,Kč a
rozdělení tohoto zisku do rezervního fondu 7 890 Kč a do fondu
odměn 10 000,-Kč
i) Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Obecní lesy Svatá Maří za
rok 2013 hospodářský výsledek + 111 341,67-Kč, zisk bude rozdělen
do rezervního fondu

Co se dělo
Vítání občánků ve Svaté Maří
V sobotu 22. února 2014 proběhlo v zasedací místnosti Obce
Svatá Maří vítání občánků. Mezi nové občánky byli přivítáni:
Tereza Vyskočilová nar. 24. 04. 2013
Ladislav Aleš
nar. 03. 06. 2013
Tomáš Novák
nar. 14. 11. 2013
Antonín Lácha
nar. 15. 11. 2013
Tomáš Janoušek
nar. 23. 12. 2013
Kulturní vystoupení zajistila ZŠ a MŠ Svatá Maří. Dětičky dostaly
hračku a malou pamětní knížku. Poté následoval podpis do kroniky.
Děti přivítal starosta Obce František Linha a Jana Alešová.

II. karetní turnaj v prší v rámci Svazku obcí Věnec
Druhý karetní turnaj v prší se odehrál 4. 1. 2014
v Bohumilicích, kterého se zúčastnilo 40 hráčů. Kteří mezi sebou
sehráli deset kol. Nejúspěšnější byl loňský vítěz P. Mráz z Trhonína,
druhé místo J. Böhm ze Svaté Maří, třetí místo M. Falář ze Dvorců,
čtvrtý F. Scherer ze Štítkova a páté místo M. Blahoutová Lštění. Zatím
po dvou odehraných kolech je ve vedení s 68 body L. Toman a P.
Mráz.

III. karetní turnaj v prší v rámci Svazku obcí Věnec
Třetí karetní turnaj v prší se hrál 15. 2. 2014 ve Svaté Maří,
kterého se zúčastnilo 36 hráčů. První skončil J. Böhm ze Svaté Maří.
-2-

Srdečně Vás
všechny zveme:

21. března na
Josefovskou
zábavu. K poslechu
a tanci hraje Šísl
band.

22. března na
Keltský telegraf na
mařském vrchu

5. dubna na
DĚTSKÝ
KARNEVAL ve
Štítkově

12. dubna na
DĚTSKÝ
KARNEVAL VE
Svaté Maří

20. dubna na
Velikonoční zábavu
ve Štítkově

3. května na
Trhňskou
TRAKTORIÁDU

23. a 24. Května na
volby do
Evropského
parlamentu

Druhý byl P. Blahout ze Lštění, třetí J. Mareš z Bošic, čtvrtý J.
Kůs ze Smrčné a na pátý skončil D. Fleischmann ze Zahoří. Celkově po
třech turnajích vede J. Böhm, druhý je L. Toman a třetí P. Mráz.
Poslední IV.

IV.karetní turnaj v pršÍ 8.3.2014 Bošice
Čtvrtý karetní turnaj v prší v rámci Svazku Obcí Věnec se
uskutečnil tentokrát 8.3.2014 od 15 hod. v kulturním domě v Bošicích.
Turnaje se zúčastnilo 40 hráčů, kteří mezi sebou sehráli 10 kol nejvíce
bodů uhrál a na prvním místě byl P.Valenta z J.Hradce, druhý byl
P.Mráz z Trhonína, třetí J.Böhm ze Sv.Maří, čtvrtý P.Jungwirth
z Bohumilic, pátý J.Novotný J.Hradec. Celkovým vítězem všech čtyř
turnajů se stal J.Böhm se 132 body, druhý byl P.Mráz, třetí L.Toman,
čtvrtý P.Jungvirth, na pátém místě první žena M.Blahoutová ze Lštění
na šestém místě byl A. Nouza z Budilova. Účastníci se shodlli na tom,
že to bylo pěkné pobavení a zábava pro zimní období, není to žádný
hazard, hraje se jen o sirky a body.
za pořadatele F.Scherer
Příspěvky

SK Svatá Maří
Magdaléna zve
všechny fanoušky
fotbalu na domácí
utkání jarní části
sezony 2013/2014,
která se uskuteční
na fotbalovém hřišti
ve Svaté Maří.

Svatá Maří : Borová
lada 19.4.2014 (So)
17:00

Svatá Maří : Volary
"B" 3.5.2014 (So)
17:00

Jak Šumavínek sypal pekařskému autu škváru
Na Šumavě uhodily zase jednou kruté mrazy. Na kopcích ležel
sníh, ale v údolí se třpytila silnice, jako kdyby tudy tekla řeka.
Šumavínek stál na špičce Mářské rozhledny a počítal, kolik aut
už dnes projelo kolem Chválovny.
„Je to špatné, moc špatné,“ drbal se za uchem, sluníčko se už
dávno vyhouplo nad Vojtěch a pekaři pořád nikde. „Vždyť děti ve
školce budou mít hlad.“
Šumavínek rychle seběhl po schodech, ze svého pelíšku
v Kamenném moři vyndal lyže, hůlky a nasadil si čarovné lyžařské
brýle.
Hned viděl Pekařské auto, jak se celé udýchané škrábe do
kopce Trhoňáku. Kolečka už koukala každé jinam a pan řidič si itíral
rukávem kapky potu z čela.
„Nejvyšší čas, abych jim pomohl.“
A Šumavínek se odrazil, přeletěl jedním skokem Štítkov,
druhým Svatou Maří a na kopci Trhoňáku udělal prvotřídní kristiánku.
Potom vzal u cesty dva kousky škváry. Hodil první - a pravá
půlka silnice byla posypaná. Hodil druhý - a byla posypaná i levá.
Pekařské auto s panem řidičem vesele zablikalo dálkovými
světly. Teď už mu nic nebránilo v cestě.
Šumavínek se spokojeně vrátil do svého pelíšku v Kamenném
moři. Kouzelnými lyžařskými brýlemi viděl děti ve školce, jak svačí
Tvarohové koláčky a mléko.
„Dobré chutnání, děti,“ zašeptal.
A sníh to přání nafoukal z vloček na okna mateřské školy.
Šumavínek, skřítek z Mářského vrchu, Jaroslava Ladýřová
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Svatá Maří : Horní
Vltavice 17.5.2014
(So) 17:00

Svatá Maří :
Husinec "B"
24.5.2014 (So)
17:00

Svatá Maří : Stachy
31.5.2014 (So)
17:00

Svatá Maří : Dub
14.6.2014 (So)
17:00

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

Obecní úřad Svatá
Maří

Okénko do naší školy
Odměna za vysvědčení
Jako odměnu za pololetní vysvědčení jsme se sestrou dostali
vstupenky na lední revue, která se konala v O2 aréně v Praze a
jmenovala se Doba ledová.
V neděli ráno jsme se vypravili směr Praha. Jeli jsme necelé
dvě hodiny, když jsme se konečně ocitli na kraji Prahy a mohli jsme
hledat, kde se nachází pověstná O2 aréna. Jeli jsme po jižní spojce a
za chvíli jsme byli na místě. Zaparkovali jsme auto do podzemní
garáže, kde jsme viděli minimálně deset kamionů s reklamními
plachtami na Dobu ledovou. Když jsme došli ke vchodu, museli
jsme projít kontrolou, zda neneseme nějaké zakázané věci. Pak
jsme konečně byli uvnitř haly! Našli jsme naše místa k sezení a pak
jsme se šli s tátou porozhlédnout po celé aréně. Protože hraji
hokej, a to velmi rád, snil jsem o tom, že bych si tu chtěl jednou
zahrát …
Po necelé půlhodince začalo samotné představení. Pohádka
byla plná krasobruslení a líbily se nám různé taneční i gymnastické
choreografie. Děj byl plynulý. Představitelé jednotlivých rolí se
pohybovali i mezi diváky a na konci představení vyšlehly ze země
plameny. Nejvíce se mi líbil závěr, kde bylo nejvíce hrdinů celé
pohádky a my jsme si s nimi mohli podat ruku. Opravdu moc pěkný
zážitek.
Po skončení jsme se ještě krátce občerstvili, rozloučili jsme
se s arénou a vyrazili jsme k domovu. Teď už můžu jen doufat, že
se mi snad vyplní můj sen a jednou si tam opravdu zahraji hokej.
Autor Martin Časta, 4. Ročník, ZŠ a MŠ Svatá Maří

Důležitá tel. čísla a provozní doba:
Sběrný dvůr, provozní doba:

Pondělí: 08:00-12:00, 14:00-18:00
Úterý:
14:00-18:00
Středa: 08:00-12:00, 14:00-18:00
Čtvrtek:
zavřeno
Pátek:
14:00-18:00
Sobota: 08:00-12:00
Tel: 388 402 252

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7 - 17
7 - 12
7 - 17
7 - 12
7 - 15

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 a
starosta obce
František Linha

Skládka v Pravětíně, provozní doba:

Pondělí-Pátek: 07:00-15:30
Telefon: 388 413 595
Kompostárna, provozní doba:

od 1. března do 30. listopadu
Pondělí - Pátek: 08:00-15:00
Tel: +420 606 664 949

Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Linhová Marie
12. 01. 1944
70 let
Trhonín
Krejsová Milada
30. 01. 1934
80 let
Štítkov
Smíšková Růžena 15. 02. 1934
80 let
Štítkov
Zátka Josef
16. 02. 1939
75 let
Svatá Maří
Štochl Josef
22. 02. 1934
80 let
Svatá Maří
Polívková Milada
17. 03. 1939
75 let
Svatá Maří
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Další číslo vyjde 20.
června. Příspěvky
do příštího čísla
zasílejte na email
obce „obecniurad@svatamari.cz“
nejpozději do 5.
června 2014.

Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

