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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Lidově se jim říkalo žebračenky. Porovnejme ceny zboží,
kolik si mohl koupit za jednu žebračenku: 1 kg cukru 6,40 Kčs, J kg
pšeničné mouky za 3,30 Kčs, 1 kg vepřového masa 14,- až 16,- Kčs,
1 kg másla 14,- až 16,- Kčs, vajíčko v létě 30 hal. v zimě 50 hal.
Pánská kaliková košile 12,- až 14,- Kčs. Pánský sváteční oblek asi
350,- Kčs. Když dělníci nevydělali a neměli za co koupit, nemohli
ani obchodníci a zemědělci prodat. Obchodníci obilím měli plné
sýpky, a když už se začalo obilí kazit, tu snad z nařízení vlády
dostávali chudí zdarma chleba.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1900… V tomto roce odchází služebně přeložen br. velitel
Hejl, do Lažic. Nutno podotknouti, že odchází sboru zasloužilý člen,
který vždy pilně, svědomitě a poctivě pracoval jen ve prospěch a ke
zdaru sboru. Na uprázdněné místo velitele zvolen byl br. Václav
Kubašta, hostinský, ve Svaté Máří. Jiných běžných věcí, které by se
daly vepsati do pamětní knihy nelze pro tento rok zjistiti.

Uvnitř tohoto
vydání:
Z obecního úřadu
2-3

Pozvánky na
kulturní a
společenské akce
2

Ohlédnutí za
jarními akcemi
3

Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
Bylo třeba odstranit těžké kamenné žlaby ze stáje. To už se
provádělo brigádníky. Celkem bylo odpracováno našimi občany na
této akci 3829 hodin, z nichž učená část připadla na naše důchodce
zedníky Jaromíra Vyskočil čp. 7, Bohumila Kotlíka čp. 40, Karla
Sládka čp. 7, Aloise Novotného čp. 14, Jana Zelenku čp. 6, kteří
odvedli opravdu velký kus práce. Odborníkem na bourání starého
zdiva byl Josef Zátka, zkrácení vazníků, šalování a podbití říms a
další tesařské práce provedli Jaromír Vyskočil čp. 70, Ludvík Mach
čp. 69, podbití stropů Vendelín Vyskočil čp. 18, Ladislav Aleš, Josef
Kovář čp. 26, Vendelín Kubašta. Na ostatních brigádních pracích se
podílela řada našich občanů. Napřed 15. dubna se sešlo 27
brigádníků, z toho i 12 žen. Celá akce stála 205 902,- Kčs. Co
slavnostně se konala koneční zábava v sále pohostinství Jednota a
v rušné veselé zábavě se pokračovalo až do 24. hodiny.
Kronikář: Jan Bělecký, Svatá Maří 38
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Příspěvky
3-4

NEZAPOMEŇTE !!!
- Navštěvovat
společenské a
kulturní akce v obci
- Navštěvovat
místní knihovnu

Z obecního úřadu
Schůze zastupitelstva
4. prosince se na Obecním úřadě ve Svaté Maří, konala veřejná
schůze obecního zastupitelstva, na které byly schváleny tyto body:
a) Plán práce zastupitelstva obce na rok 2016
b) Rozpočtový výhled obce Svatá Maří na období 2016 až 2018
c) Dar na opravy varhan kostel Svatá Maří ve výši 5000,- Kč
d) Nové vedení VO ve Vicemily a Smrčné z důvodu rekonstrukce
sítě NN
e) Navýšení rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Základní a MS o
16 000,- Kč z důvodu zajištění oslav 280 let školy
Okénko do naší školy

Srdečně Vás
všechny zveme:

25. prosince na
tradiční Vánoční
taneční zábavu
v kulturním domě ve
Štítkově. K poslechu
a tanci hraje
skupina „PŘÍMÝ
PŘENOS“.

Oslava 280. výročí založení naší školy
V sobotu 7. listopadu 2015 jsme si připomněli 280. výročí
založení školy ve Svaté Maří.
Od 14.00 hod. byla otevřena škola pro všechny pozvané
hosty a pro veřejnost. Mezi pozvané hosty patřili především
všichni bývalí pracovníci školy, zastupitelé obce a dále ti, kteří stáli
u zrodu znovuotevření školy v roce 1991. Hosté si prohlédli
budovu školy a přijali pozvání na společné posezení.
Pro všechny návštěvníky byla připravena prohlídka
veškerých učeben základní i mateřské školy včetně výstavky
fotografií z novodobé historie školy. Pro ty, kteří se nebáli zdolávat
staré příkré schody, jsme na půdě připravili pozvánku do historie
školství. Zejména díky panu Matouškovi, který staré škole vdechl
život, jsme se přenesli hluboko do minulosti a někteří z nás se ocitli
v krajinách svého dětství. Zavzpomínali jsme na kalamáře, ruštinu
a Internacionálu.
Od 15.00 hod. se v sále místního hostince konalo vystoupení
žáků naší základní a mateřské školy. Společenské odpoledne pak
pokračovalo dalším programem, který zabezpečil Obecní úřad ve
Svaté Maří. Jednalo se o divadelní představení místního
ochotnického spolku Lakomec, hudební vystoupení skupiny
Elčovická dudácká skupina a vystoupení Tanečního souboru města
Sedlice. Za tuto část programu děkujeme především panu
Františku Schererovi, který vše zorganizoval.
Děkuji Obci Svatá Maří, zejména panu starostovi Františku
Linhovi, za finanční podporu oslav výročí školy, některým našim
maminkám – hlavně paní Štindlové a Kovářové – za pomoc při
přípravě oslavy. Dále děkuji všem současným pracovníkům školy
za přípravu a realizaci oslav výročí a v neposlední řadě všem, kteří
se dostavili, a naši práci a snahu tak odměnili.
Děkuji také MUDr. Haně Doležalové, Ing. Pavlu Vyskočilovi a
panu Josefu Kovářovi za finanční dar pro naši školu a školku.
Jménem pracovníků školy i jménem svým přeji všem
příjemné prožití Vánoc a hodně zdraví, lásky, radosti a setkávání
se především s dobrými lidmi v roce 2016.
Mgr. Renata Gaudníková
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31. prosince 2015 a
1. ledna 2016 Vás
zveme jako každý
rok na Mařský vrch,
kde bude zajištěno
občerstvení od
10:00 hodin oba
dny. Pořádají hasiči
Svatá Maří.

8. ledna se
uskuteční výroční
schůze hasičů ve
Svaté Maří

9. ledna karetní
turnaj v „Prší“ v
Bohumilicích

15. ledna se
uskuteční výroční
schůze hasičů ve
Štítkově

7. března se koná
v hostinci U Koryta
ples hasičů.
K poslechu a tanci
hraje skupina DE
FAKTO

Stolní tenis Svatá Maří
MASOPUST
Svatá Maří nadále odolává tlaku soupeřů za svými zády.
Sezona je tedy zatím plná překvapení. Překvapivě prohrál Libín D
se Svatou Maří. Lheničtí si pak smlsli na oslabeném Arbore Volary.
V nejvyšší okresní soutěži se do listopadu nic zásadního neměnilo,
stále si držel čelo tabulky tým hráčů ze Svaté Maří. Ano, bylo tomu
tak ještě v nejbližší době. Prvenství bylo jako samo poslání z nebe,
ale soupeři jsou velmi silní a konkurence schopní. Svatá Maří si
zatím drží celkově krásné druhé místo v této nejvyšší okresní
soutěži, avšak jaký bude průběh druhého kola, budeme informovat
všechny příznivce tohoto sportu. Stolní tenisté ze Svaté Maří,
děkují všem fanouškům za projevenou podporu a jen pro
zajímavost, díky posílení týmu v roce 2014 hráčem Liborem
Schořem hrajeme tuto nejvyšší soutěž Prachaticka na úrovni. Do té
doby jsme hráli celé roky nižší soutěž okresního přeboru II, kde
tyto výsledky byly srovnatelné s průměrnými hráči a mužstvy
odpovídající náročnosti soutěže. Aktuální tabulka výsledků:
body

1. Šumavan Vimperk A
2. ST Svatá Maří
3. Sokol Lhenice A
4. TJ Netolice A
5. Libín Prachatice D
6. Slavia Prachatice A
7. Ederstav Prachatice
8. SK H.B. mostové j. PT
9. TTC Zálezly
10. ARBORE Volary A

7
8
6
7
6
7
7
7
8
7

6
5
4
4
4
3
2
1
1
0

1
1
2
1
0
1
1
2
0
1

0
2
0
2
2
3
4
4
7
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

89:37
83:61
77:31
64:62
66:42
63:63
56:70
61:65
44:100
27:99

20
19
16
16
14
14
12
11
10
8

Za stolní tenisty ze Svaté Maří napsal Peter Macorlík

Karetní turnaj v Prší Štítkov 2016
28. 11. 2016 se uskutečnil již 16. ročník karetního turnaje v
„Prší“ v KD ve Štítkově.
Turnaje se zúčastnilo 40 hráčů i hráček. Překvapivě se
nezúčastnil turnaje trojnásobný vítěz Pavel Mráz z Trhonína, a tak
měli všichni účastníci šanci na vítězství. Po deseti kolech na
vítězném prvním místě se 42 body skončil Petr Blahout ze Lštění .
Jako druhý skončil D. Stočes z Budilova a třetí příčku obsadil T.
Letrich z Bošic. Čtvrtý skončil Olda Košnař ml. ze Štítkova, pátý
skončil D. Fleischmann ze Zahoří a na šestém místě skončil Petr
Sýs z Vimperka. Další kolo karetního turnaje v „Prší“ bude 9. ledna
2016 od 15:00 v Bohumilicích.
Děkuji všem zúčastněným, F. Scherer
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Tradiční pochod
masek se uskuteční
6. února v Trhoníně
a Štítkově; 9. února
ve Svaté Maří

Naši malí
fotbalisti
Podzimní
sezóna se žákům
vydařila. Získali 12
bodů a zatím se drží
na 5. místě.
Jako
sponzorský dar
dostali světelnou
tabuli. Moc musíme
poděkovat našemu
trenérovi Liborovi za
pevné nervy při
zápasech a hlavně
rodičům, co se tam
podílejí.
Nejlepším
hráčem sezóny se
stal Filip Kašpar s 9
góly.
Romana
Stuchlíková, ml.

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

Výstava ovoce a zeleniny
V neděli 1. 11. 2015 se v sále hostince ve Svaté Maří, konala
výstava ovoce a zeleniny. Sešlo se dost zajímavých druhů, zejména
jablek, kdy k hezkému ovoci prospěl teplý slunečný rok. Horší to
bylo se zeleninou, na tu bylo velké sucho.

Nejhezčím jablkem se stal „Rubín“, který přinesla Ivana
Vlasáková ze Svaté Maří. Druhý byl „Šampion“ pana F. Scherera ze
Štítkova a třetí byl Golden delicius Z. Vyskočila ze Svatá Maří.
Největší brambor přinesla Alena Doulová Svatá Maří a
Kateřina Mrázová z Trhonína. Oba byly stejně velké.
Největší mrkev přinesla Jiřina Jarošová z Bošic.
Nejchutnější okurky měla Iveta Jandová ze Svaté Maří. Druhá
byla Jitka Vondrášková z Budilova a třetí byla Jarka Lešková ze
Svaté Maří.
Nejchutnější štrúdl měla Jitka Vondrášková z Budilova. Druhý
nejchutnější štrúdl měla Iveta Jandová ze Svaté Maří a třetí
nejchutnější štrúdl měla Věra Jungwirthová z Vícemile.
Výstava probíhala v příjemné atmosféře a přítomní se
dobře bavili, k čemuž také přispěl hudbou pan J. Boška. Hodnotící
porota to neměla vůbec jednoduché vybrat to nejlepší.
F. Scherer

Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Františka Macorlíková
Štítkov
Zdeněk Mach
Svatá Maří
Jan Jungwirth
Svatá Maří
Jana Pekárská
Svatá Maří
Jiřina Chmelová
Svatá Maří
Anna Štěpánková
Svatá Maří
Václav Krejsa
Trhonín

PF 2016
Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů v novém roce 2016
přeje Obec Svatá Maří.
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Obecní úřad Svatá
Maří
Po dobu nemoci
otevřeno v:
Pondělí
Středa

15 - 17
15 - 17

tel: 388 415 622
email: obecniurad@svatamari.cz
www.svatamari.cz

Tiskne Obecní úřad
Svatá Maří
Svatá Maří 34
IČO: 00250716
Neprodejné

F
Redakční rada:
Václav Bečka,
Martina Brodcová a
starosta obce
František Linha

Další číslo vyjde 20.
března. Příspěvky
do příštího čísla
zasílejte na email
obce „obecniurad@svatamari.cz“
nejpozději do 5.
března 2016
.
Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

