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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Také žádné palivo se nekupovalo. Ve volném čase chodily ženy s
nůšemi do lesa a sebraly každou sebemenší větávku na zatopení.
Avšak ani to nebylo vždy dovoleno. Ve staré protokolní knize jsem
našel zápis, že se obecní zastupitelstvo Obce Štítkov usneslo na schůzi
konané dne 29. 5. 1937, že sbírání suchého klestí je povoleno pouze
jeden den v týdnu a to ve čtvrtek. Myslím, že tohoto nařízení mnoho
dbáno nebylo. Muži pak v lese dobývali pařezy. Bylo to práce úmorná
a tak vyniklo pořekadlo, že při pařezech se třikrát zahřeje. Poprvé,
když je dobývá ze země, podruhé, když je štípe, a potřetí, když je
naloží do kamen. ...
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
ROK 1892… Dne 28. března oslavil náš sbor 300 leté jubileum
narození našeho českého velikána J. Amose Komenského, ač tyto
oslavy byly císařem Františkem Josefem I. zakázány. Tím dokázáno jak
národ český si tohoto svého učitele lidstva velice váží. Dne 22. dubna
odchází náš zakládající člen br. předseda Ferdinand Císař, farář, na
stálý odpočinek do Klatov. Jelikož br. předseda, zakládající člen, byl ve
sboru velmi oblíben, bylo loučení velice těžké. Br. místostarosta
Tomáš Kolář tomuto vřele jménem sboru poděkoval a slíbeno mu, že
jeho památka bude i nadále pro sbor zachována. Za odešedšího br.
předsedu, zvolen předsedou br. Vendelín Kubašta, toho času jednatel
sboru.
Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
3. dubna 1959 bylo v naší obci založeno JZD a od 1. 10. začalo
hospodařit ve farmě 4. typu. Byla hned provedena výstavba kravína a
skladovacích prostorů a výstavba vodovodu z farského rybníka, pro
zásobení kravína. V roce 1960 začalo se s výstavbou nové
samoobsluhy se smíšeným zbožím. V roce 1961 bylo též provedeno
oplocení školní zahrady. V roce 1962 byla nákladem 200 tis.
provedena GO sinice od Chválovny pod Trhonín. Dalším přínosem pro
kulturu v obci byla přístavba jeviště v tomto sále a výměna špatných
podlah za parketové. V roce 1963 byla provedena také hlavní trasa
vodovodu pro vsi. V roce 1964 bylo zřízeno nové veřejné osvětlení v
obci a provedeno dokončení ostatních větví vodovodu.
Kronikář: Jan Bělecký, Svatá Maří 38
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Z obecního úřadu
Schůze zastupitelstva
5. dubna se na Obecním úřadě ve Svaté Maří konala veřejná schůze
obecního zastupitelstva, na které byly schváleny tyto body:
a) Výstavbu a údržbu obce v I. pol. 2013
b) Rozpočet Svazku obcí Věnec na rok 2013, příjmy 164 400, výdaje
158 400 Kč
c) Rozpočtové změny
d) Prodej a směny obecních pozemků
7. června se na Obecním úřadě ve Svaté Maří konala veřejná schůze
obecního zastupitelstva, na které byly schváleny tyto body:
a)Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet
hospodaření obce za rok 2012
b)Rozpočtové opatření
c)Vymezení rozsahu rozpočtových opatření, jejichž provádění svěřuje
obecní zastupitelstvo starostovi obce č.j.: RO 1/13
d) Obecně závaznou vyhlášku o odpadech č.1/2013
e) Příspěvky občanským sdružením na činnost Svazu včelařů 5 000 Kč,
1 000 Kč mladým hasičům na žádost Okresní sdružení v Prachaticích
f) Vymezení zastavěného území obce než bude znovu schválen územní
plán
g)Smlouvu na odvoz skla, papíru a plastů s firmou EKOKOM
h)Finanční situaci obce a aktuální účetní uzávěrku pro ministerstvo
financí ČR ve věci dluhové služby
ch)Převod pozemkových parcel v k.ú obce na lesní pozemky
Poděkování za pomoc při povodních
Povodní postižené obci Putim byla poskytnuta materiální pomoc od
obce v částce 10 000 Kč a od občanů v hodnotě 5 000 Kč. Dále pak od
občanů, sportovního klubu a zaměstnanců KMP Čkyně bylo vybráno
38 500 Kč. Materiální pomoc a hotovost byla předána starostovi obce
Putim a veliteli hasičů. Za pomoc všem děkuje starosta obce Putim
Mgr. Petr Matouš. Byly nám darovány knihy o obci Putim, které je
možno si vypůjčit v obecní knihovně ve Svaté Maří nebo ve Štítkově.

Srdečně Vás
všechny zveme:

22. 6. Na Pivní
slavnosti v
hostinci U Koryta
od 9:00

29. 6. Na zájezd
do Waldkirchenu,
pořádá Svaz žen

21. 7. Na tradiční
Svatomařskou
pouť a pouťovou
zábavu

31. 8. Na noční
hasičskou soutěž

Co se dělo
Jsme DRUZÍ NEJLEPŠÍ V KRAJI
to si mohou od soboty 15.6.2013 říkat a hrdě se tím pyšnit naši mladí
hasiči ze Svaté Maří. Zúčastnili se totiž ve složení: Milan Magurský,
Filip Topka, Pavlína Matoušková, Tereza Matoušková, Lenka
Horelicová, Martina Chvalová, Marie Nováková, Andrea Lašáková,
Josef Zátka a Petr Podlešák Krajského kola hry Plamen ve Zlivi na moc
hezkém stadionu a vedli si ve všech šesti disciplínách velmi dobře,
průběžně dokonce atakovali i první místo. Svůj nemalý podíl na tomto
mimořádném a krásném úspěchu mají také fanoušci, kteří společně s
družstvem cestovali autobusem vypraveným obcí. Jejich velmi hlasité
povzbuzování ocenily nejen naše děti, ale i hlasatel na stadionu a to
dokonce několikrát.
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8. 9. Na Keltskou
stezku

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

Tímto druhým místem uzavřeli mladí hasiči velmi úspěšný rok 2012 –
2013, kdy cesta na kraj vedla přes třetí vítězství v řadě v okresním
kole, které se konalo v květnu ve Zdíkově, kde jsme
porazili všech 11 přihlášených družstev. Tohoto okresního kola se
zúčastnilo i družstvo mladších hasičů ze Svaté Maří ve složení: Patricie
Stuchlíková, Ladislav Novák, David Vyskočil, Martin Časta, Jan
Chaloupka, Lukáš Rys, Jakub Zámek a David Kašpar. Mladší děti
obsadily celkově vynikající 2. místo, když ještě po podzimním kole byly
na 7. místě a soupeři už s námi zřejmě nepočítali. Ve Zdíkově také
probíhala soutěž jednotlivců, kdy se Filip Topka ve své kategorii stal
přeborníkem okresu v běhu na 60 metrů s překážkami a Milan
Magurský přeborníkem okresu ve střelbě ze vzduchovky. Je vidět, že
mladí hasiči v obou kategoriích jsou schopni uspět jak kolektivně,
tak v individuálních disciplínách. Trenéři a vedení OSH Prachatice
všem blahopřejí ke krásným umístěním, doufají že, dosažené úspěchy
povzbudí děti do další nejen hasičské činnosti, přejí všem slunné a
odpočinkové prázdniny a těší se na další soutěže.
Vláďa, Pavel, Martin
Velká akce v Trhoníně
Co se konalo? Konala se již tradičně Traktoriáda a to dne 27. dubna za
velmi příjemného počasí s velkou účastí jak vozidel, tak lidí. Toto je
možno dokumentovat na ověřených údajích. Celkem vyjelo v koloně
15 traktorů a 18 doprovodných vozidel (čtyřkolky, multikáry,
motocykly atd.) Soustředění bylo na „náměstí“ u kapličky. Slavnostní
jízda se konala na trase Trhonín, Bláhov, Trhonín, dolejší Trhonín a
konec v chatové oblasti. Zde se účastníci akce sešli u občerstvení,
které se skládalo z opékání buřtů a zlevněného piva (vynikající).
Občerstvení bylo financováno z darů sponzorů, kterým je nutno
srdečně poděkovat. U táboráku se sešlo přibližně 160 občanů a
občánků (také 6 kočárů), všichni se dobře bavili. Akce skončila ve
večerních hodinách bez mimořádných událostí, jen tak dále.
Poděkování patří všem pořadatelům.
Josef Mistr senior
Příspěvky
Včelařstí
Když se vysloví slovo včela,každý si představí sladký med nebo žihadlo.
Zapomíná se na hlavní činnost včel, kterou v přírodě vykonávají a to je
opylování stromů a rostlin. Bez včel a dalších opylovatelů bychom
kolem sebe viděli jen pouštní krajinu písku a několik otužilých rostlin.
Včely opylováním napomáhají životu a kouzlu ročních období. Na
katastru obce Svatá Maří je celkem 11 včelařů, kteří chovají přibližně
65 včelstev. Včelaři jsou členy ZO ČSV Vimperk. Velkým přínosem je,
že v posledním období mají zájem o včelaření mladí lidé. Chov včel je
složitý a velmi náročný na čas. Všem, kteří chovají včely patří uznání a
velký dík, že pomáhají přírodě. Poděkování patří i obci Svatá Maří,
která finanční pomocí pomáhá včelařům provádět léčení včel.
Včelař Jiří Šetka
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Okrsková soutěž
hasičů okrsku
Bohumilice
4. 5. 2013
se uskutečnila
Okrsková soutěž
hasičů okrsku
Bohumilice na
hasičské dráze
v Budilově, soutěže se
zúčastnilo 12 družstev
dospělých a tři
družstva dětí.
Soutěžilo se jen
v požárním útoku,
překážkový běh ani
jednotlivci nebyly
z důvodu podmočené
dráhy hrozilo
nebezpečí úrazu.
Umístění jednotlivých
družstev bylo
následující: Ženy I.
1. místo Svatá Maří,
2. místo Budilov,
3. místo Bohumilice
Muži I.
1. místo Budilov,
2. místo Sv. Maří „A“,
3. místo Sv. Maří „B“,
4. místo Sv. Maří
dorost
Muži II.
1. místo Budilov „C“,
2. místo Štítkov „A“,
3. místo Štítkov „B“,
4.místo Budilov „D“
Děti
1.místo Sv. Maří ml.
2.místo Sv. Maří
přípravka
3.místo Budilov ml.
Nejlepšího času
v požárním útoku
dosáhlo družstvo
Budilova „C“ 23,93 vt.
za okrsek F.Scherer

Myslivecká společnost vlastníků Šumavské podhůří se sídlem
v Bořanovicích vznikla 11. prosince 2012 podle zákona č. 83/1190 Sb.
O sdružování občanů, zákona č. 449/2001 Sb. O myslivosti a dalších
obecně závazných předpisů. K tomuto historickému kroku sjednocení
vlastníků honebních pozemků došlo pod tlakem okolností, neboť vznik
této myslivecké společnosti byl motivován přirozenou odezvou na
dlouhodobě špatné myslivecké hospodaření v pronajaté společenstevní
honitbě. Stále častěji zde docházelo ke střetům mezi vlastníky
honebních pozemků, jako držitelem honitby a mysliveckého sdružení,
jakožto nájemcem této společenstevní honitby. Vzhledem k blížícímu
se konci desetiletých nájemních smluv většiny honiteb, kterým
skončila platnost 31. března 2013, bylo velmi aktuální řešit závažné
otázky týkající se hospodaření a pronájmu honitby na další nájemní
období.
Na základě rozhodnutí valné hromady a výboru honebního
společenstva se sídlem ve Svaté Máří, vzešla v platnost nová nájemní
smlouva mezi honebním společenstvem Nezdiny a mysliveckou
společností vlastníků Šumavské podhůří. Tímto historickým kromem
došlo ke stvrzení přednostního práva vlastníků honebních pozemků na
výkon práva myslivosti (§32 zák. č. 449/2001 Sb. O myslivosti) ve
společenstevní honitbě.
Pro běžné občany v obvodu uznané honitby to znamená, že se po
několika desetiletích změní uživatel honitby a na místo stávajícího
mysliveckého sdružení začne na honebních pozemcích hospodařit
myslivecká společnost, složená přednostně z místních vlastníků
honebních pozemků a místních lidí.
Pro naši mysliveckou společnost je to velká výzva, vnímáme
myslivost jakou historicky nedílnou součást hospodaření v krajině,
jako národní kulturní památku, pro mnoho místních členů je vztah ke
zdejší krajině více než koníčkem, spíše způsobem života. Máme
naplánovanou celou řadu aktivit a čeká nás v honitbě mnoho práce.
Prozatím proběhla jednání s bývalým nájemcem honitby o odkupu
mysliveckého zařízení, krmelců pro zvěř apod. Aktuálně plánujeme
využít dotačních programů v myslivosti na tvorbu zvěřních políček,
instalaci umělých nor na odchyt predátorů a výsadbu ovocných dřevin
pro zvýšení úživnosti v honitbě. Na podzim bychom rádi připravili i
nějakou kulturní akci pro místní obyvatele v podobě Poslední leče ve
Štítkově.
I přes velmi složité mezilidské vztahy v myslivosti v poslední době
pevně věříme, že jako vlastníci honebních pozemků se dobře ujmeme
role nového uživatele honitby a s respektem v principu trvalé
udržitelnosti a odkazu pro další generace budeme jednat s nejlepším
vědomím a svědomím v roli dobrého hospodáře.
Za MS Šumavské podhůří Jiří Batík
Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Jungwirthová Marie 24. 05. 1943
70 let
Svatá Maří
Mach Ludvík
13. 06. 1933
80 let
Svatá Maří
Krejsa František
13. 06. 1943
70 let
Trhonín
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Obecní úřad Svatá
Maří

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

Další číslo vyjde 13.
září. Příspěvky do
příštího čísla
zasílejte na email
obce nejpozději do
30. srpna 2013.

Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů.

