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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Ve večerních hodinách 24. září 1938 byla vyhlášena
mobilizace mužů do 40 let. Druhý den ráno byly vyvěšeny
mobilizační vyhlášky. Národ nastupoval do zbraně. Záložníci, kteří
dosud nebyli povoláni, odjížděli ku svým plukům. Někteří z nich a
to starší ročníky prožili první světovou válku a nyní se ve svém
životě již podruhé vypracovali do války.
Dne 30. září 1938 sešli se v Mnichově zástupci západních
velmocí se zástupci Německa, utvořili novou mapu Československa
a nadiktovali nám odstoupení pohraničního území Německu.
Obyvatelstvo České národnosti se stěhovalo z pohraničí do
vnitrozemí. Nejpozději ustupovali do hranic naši vojáci. Stáhli se do
Maří, Štítkova i okolních vesnic a znovu upevnili své pozice. Měli
však nařízeno, že musí dále ustoupit v případě, že by Německé
vojsko postupovalo dále do vnitrozemí….
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1912… jelikož sbor potřeboval nějakého stálého příjmu
odhlasováno, dle návrhu br. Šetky, by vybírali se od činných členů
příspěvky. Dne 16. dubna oznámil br. pokladník František Houska,
že sboru byla povolena subvence ze zemského fondu v obnose Kč
240,- . Sbor zúčastnil se v počtu 8 členů svěcení stříkačky sboru
dobrovolných hasičů v Šumavských Hošticích. Sbor zúčastnil se
požáru u Vacíků ve Sv. Máří, který zničil též obytná stavení Kubašty
Vendelína a Staňka. Sbor čítal 18 činných členů a 1 přispívající.
Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
1969…… V jarních měsících uskutečnil MNV vybudování
dalších 5 studní v prostoru hlavní studny vodovodu částkou
14 000 Kčs. Do osady Trhonín byl prodloužen vodovodní řád B od
kravína státního statku u Trhonína, úkladem 65 000 Kč.
Trhonínští se tak dočkali pro ně nedocenitelné vymoženosti, neboť
otázka vodovodu byla pro ně vytouženým snem, uvážíme-li, že
hořejší část této osady nemívala nikdy vody dostatek. V době sucha
v létě i za velkých mrazů v zimě vysychaly i ty soukromé studny a
studánky a hospodáři museli jezdit pro vodu až do potoka Naháč
v dolejším části osady, aby napájeli sudem svůj dobytek, ale tato
voda jim musela posloužit mnohdy i pro osobní spotřebu. Zavedení
vodovodu do všech stavení se tak podstatně zlepšily dosavadní
neutěšené podmínky v zásobování pitnou vodou.
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Obecní zastupitelstvo se umí postarat o své občany
Občané Trhonína, kteří žijí na samotě u potoka Naháč, již
delší dobu neměli vodu, která odpovídá hygienickým normám.
Důvodem byl větší obsah soli. Toto znehodnocení vody bylo
zapříčiněno solením silnice směrem na Prachatice. Tuto situaci
bylo možno řešit jen připojením na jiný zdroj pitné vody.
Obecní zastupitelstvo záležitost posoudilo a rozhodlo
provést připojení na vodovodní řád z osady Trhonín. Po zajištění
finančních prostředků k tomu došlo počátkem letošního roku. A
tak máme zase nezávadnou vodu.
Chtěl bych tímto poděkovat obecnímu zastupitelstvu v čele
se starostou Pavlem Mrázem za dobře odvedenou práci.
Velice si vážím toho, že námi zvolení občané do obecního
zastupitelstva se dobře starají o spokojenost lidí v obci.
Ještě jednou děkuji a přeji v další práci mnoho úspěchů…
Senior Josef Mistr
Knihovna
Na konci roku 2016 činil knižní fond 718 knih. Vypůjčeno
bylo 478 knih. Výpůjčky jsou za poslední léta přibližně stejné.
Počet stálých čtenářů je 30. Snižuje se počet zájemců o internet.
V červnu 2016 byla zajištěna výstava pro školu a veřejnost Mistr
Jan Hus. Spolupráce se školou je na dobré úrovni. V měsíci červnu
byla provedena pracovníky okresní knihovny revize knihovního
fondu. Revize se skládá z inventury knih, uložení knih a péče o
knihy. Nebyly zjištěny podstatné závady. Zápis o provedené
kontrole je uložen v knihovně. Čtenáři je kladně hodnocena
spolupráce s okresní knihovnou v oblasti zapůjčování souborů.
Knihovna je metodicky řízena okresní knihovnou v Prachaticích.
knihovník Jiří Šetka
Ohlédnutí za zimním lyžováním
Konečně jsme se po třech letech dlouhého sucha dočkali
krátkého, ale hezkého běžeckého lyžování. Začátkem roku nám
počasí moc nepřálo, ale poté se vše otočilo. Počasí nám nadělilo
několik cm čerstvého sněhu, který se nám udržel cca tři týdny.
Nebylo ho moc ale stačilo to, aby bylo možné najet běžecké stopy. I
když náš skútr občas trucoval, povedly se najet stopy až za osadu
Lštění.
Chtěl bych poděkovat Ing. Pavlovi Vyskočilovi za pěkné
najetí stop a údržbu skútru. Zároveň bych chtěl poděkovat všem,
kteří ochotně pomáhali čistit tratě v podzimních měsících.
místostarosta František Scherer
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Srdečně Vás
všechny zveme:

25. března na
Keltský telegraf na
mařském vrchu

1. dubna na
DĚTSKÝ
KARNEVAL ve
Svaté Maří

8. dubna na
DĚTSKÝ
KARNEVAL ve
Štítkově

16. dubna na
Velikonoční zábavu
ve Štítkově.

6. května na
Trhoňskou
TRAKTORIÁDU

13. května na
okrskovou
Hasičskou soutěž
v Budilově

Okénko do naší školy…
… tentokrát opět z prací žáků
Děti měly za úkol vytvořit smysluplný souvislý text a použít v něm co
nejvíce vyjmenovaných slov. Následují úryvky z jejich jazykových
prací .
NETOPÝR se SÝČKEM se hádali o CHMÝŘÍ, které SE TŘPYTILO a
náhodou SE NACHOMÝTLO na ulitě HLEMÝŽDĚ z LITOMYŠLE. Čas
rychle PLYNUL a oba PLÝTVALI slovy. BYLO to tolik SLYŠET, až si
toho všimla SÝKORA, která se v nedalekém PŘÍBYTKU pokoušela
DMÝCHAT oheň v kamnech. Začala se ČEPÝŘIT, přilétla k nim a
začala jimi SMÝKAT ze strany na stranu. Přidala se k ní MYŠ, která
je začala ZAMYKAT do PŘÍBYTKŮ s obyčejným NÁBYTKEM.
NETOPÝR se SÝČKEM začali VZLYKAT, až si všimli usušených
BYLIN. Podle OBYČEJE z nich uvařili čaj, pozvali na něj i SÝKORU a
MYŠ a všichni se usmířili a skamarádili.
(Prokop Fürst, 5. roč.)
Byl krásný den, na louce SE TŘPYTILA rosa. SLEPÝŠ odpočíval na
kameni a vyplazoval JAZYK. V korunách VYSOKÝCH stromů zpívaly
SÝKORY. Všechna zvířátka si užívala sluníčko. Jenom NETOPÝŘI
tvrdě spali. Až na jednoho. Malý netopýří SYN nespal a nudil se.
Snažil se POVYKEM probudit ostatní, ale marně. Pak si uvědomil,
že je hladový. Rozhodl se opustit PŘÍBYTEK a něco si ulovit.
(Lucka Matějková, 4. roč.)
Máme hezký byt v LITOMYŠLI, je v něm pěkný NÁBYTEK. BYT je u
lesa, v němž teče BYSTRÝ potok. Na potoce stojí MLÝN, kolem
něhož roste mnoho BYLIN a poletuje CHMÝŘÍ. Na zahradě máme
DOBYTEK - KOBYLU a BÝKA. Chováme i MYŠI a exotický HMYZ.
Maminka právě dělá SÝR z mléka. Tatínek BRZY přijede
z PŘIBYSLAVI a přiveze další DOBYTEK. Přes den na zahradě
poletuje SÝKORA, v noci zde houká VÝR. Také tady létají NETOPÝŘI
a pískají SYSLOVÉ. Máme krásný PŘÍBYTEK.
(Lucka Hopová, 5. roč.)
Jsme velká rodina. Někteří příbuzní BYDLÍ v PŘIBYSLAVI, jiní
v LITOMYŠLI. MY BYDLÍME ve vsi u lesa, kde pozorujeme VÝRY,
SÝKORY a jiné ptáky. Náš rybník navštěvuje VYDRA. Na poli jsou
MYŠI a SYSLOVÉ. Okolo domu roste mnoho BYLIN a PELYŇKU.
V noci zde poletují NETOPÝŘI a různý HMYZ. Občas je SYCHRAVÉ
počasí, prší a BLÝSKÁ se. Po dešti se objevují HLEMÝŽDI. Občas
kolem jede soused na KOBYLE, která má velké PYSKY a KOPYTA. Je
tu krásně. V létě k nám přiletí teta z Oregonu a MY pro ni pojedeme
do Prahy na letiště v RUZYNI.
(Josef Kovář, 5. roč.)
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Jsme novými
obyvateli
PŘIBYSLAVI, kde
jsme si koupili BYT.
Máme i DOBYTEK.
BÝKA, který nám
stále utíká, a hodnou
KOBYLU. Máma
v létě pěstuje
BYLINY, ale SYSLOVÉ
jim neustále hryžou
kořeny. V okolí SE
TŘPYTÍ rybník a
přebývá v něm
VYDRA. Jednou jsem
na zahradě viděla
hada, který hrozivě
SYČEL a vystrkoval
JAZYK. Zavolala jsem
VÝRA, ten hada
(S)POLYKAL a byl
SYTÝ. Letos máme
nové LYŽE a byli
jsme lyžovat na
VYSOKÉM kopci.
Cestou jsme viděli
VÝRA a zdáli jsme
SLYŠELI POVYK dětí.
(Šárka Chudlářská, 5.
roč.)
Můj SYN jí jen
SYROVÉ potraviny.
Nemá rád SÝR,
protože ty díry
v něm prý udělaly
MYŠI. Má rád
SYCHRAVÉ počasí a
nelíbí se mu HMYZ.
Chtěl by mít VYDRU
místo psa.
(Karel Honek, 4. roč.)

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

Turnaj čtyř můstků

Obecní úřad Svatá
Maří

V dnešní uspěchané době si i dospělí umí najít čas na zábavu
a společně si zahrát karty – Prší. Jedná se vlastně o volnočasovou
aktivitu, při které je důležitá samozřejmě šťastná ruka, štěstí, ale
především je to hra, hodně adrenalinu, smíchu, ale také nadávání.
Nechybí zábava, napětí, něco málo alkoholu a především radost ze
setkání se známými lidmi.
Turnaj v Prší se ve Štítkově datuje od roku 2000, kdy
tehdejší starosta obce František Scherer zahájil karetní turnaj
v Prší. V roce 2003 se zde hrál karetní turnaj jako Memoriál
Františka Linhy, tehdejšího zdatného hráče Prší. Ve Svaté Maří se
turnaj začal hrát od roku 2004, v roce 2009 pak se přidala i obec
Bohumilice a obec Bošice. V každé obci se turnaj hrál samostatně.
Postupem času jednotliví pořadatelé došli k závěru, že by se
výsledky z jednotlivých turnajů mohly sčítat a při posledním
čtvrtém utkání by se vyhlásil celkový vítěz. Tak vlastně tento
turnaj získal název Turnaj čtyř můstků.
V obci Bošice se v sobotu 4. 3. 2017 konal 5. ročník Turnaje
čtyř můstků v Prší. Nad tímto turnajem mají patronát obce Svatá
Maří, Bohumilice a Bošice. Hráči hrají 10 kol vždy na 3 sirky podle
předem připraveného rozlosování. Nad hladkým průběhem hry, na
zapisování a vyhlašování výsledků bdí hlavní rozhodčí Lenka
Křížová. Po skončení jednotlivých kol jsou spočítány body, každý
hráč obdrží malý dárek. Ani poslední hráč neodejde s prázdnou –
dostává papírové kapesníky a diplom za 1. místo od konce.
V obci Bošice probíhá vždy poslední kolo, zde jsou výsledky
vyhlášeny jak pro čtvrté kolo, tak zde probíhá vyhlášení celkového
umístění. Všichni účastníci Turnaje čtyř můstků obdrží od hlavního
rozhodčího pamětní list, který jim vždy připomene příjemně
strávené chvíle nad hrou.
Vítězové v jednotlivých kolech letošního ročníku:
Štítkov 3. 12. 2016 – Škopek Milan (Svatá Maří)
Bohumilice 7. 1. 2017 – Bláha Milan (Bohumilice)
Svatá Maří 11. 2. 2017 – Švarc Jan (Budilov)
Bošice 4. 3. 2017 - Hošková Lenka (Vimperk)
Celkoví vítězové 5. ročníku Turnaje čtyř můstků:
1. místo - Karel Malík (Štítkov)
2. místo - Milan Bláha (Bohumilice)
3. místo - Imrich Pinke (Bohumilice)
4. místo - Jan Böhm (Svatá Maří)
5. místo - František Chval (Štítkov)
Lenka Křížová

Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Ludmila Štroblová
Svatá Maří
František Kukačka
Svatá Maří
Anna Krejsová
Trhonín
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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. Příspěvky
do příštího čísla
zasílejte na email
„becka3cz@gmail.c
om“ nejpozději do 5.
června 2017
.
Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

