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Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1901… Stav členstva zůstává nezměněn. Dne 17. července
kolem 4. hodiny ranní vypukl z neznámých dosud příčin požár ve
Svaté Máří v čp. 13, ve stodole Františka Štěpánka, která shořela
úplně. Mimo toho rozšířil se požár na čp. 35 téhož majitele kdež
shořel jen sklep. Číslo popisné12 patřící Vojtěch Kotlíkovi lehlo
rovněž popelem. Sbor dostavil se na místo požářiště během 10
minut. Objekty pokryté šindelem a došky které již při příjezdu
sboru hořely nedaly se více uhájiti, takže sbor byl nucen omeziti
záchranné práce jen na budovy vedlejší, cž se mu po perné práci
zdařilo. Jiný sbor k ohni se nedostavil. Hlídky ponechány až do
úplného konce. Jiných událostí v tomto roce nelze již zjistiti.
1902… Br. velitel pokračuje ve výcviku dle nabytých
zkušeností při požáru r. 1901. Stav členstva, poněvadž není
záznamů nedá se přesně zjistiti. Tento rok omezil hasičský sbor
veškeré slavnosti a pořádal pouze hasičská požární cvičení. Jiných
událostí v tomto roce nelze zjistiti.
Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
1968…Ukázalo se že vybudovaná požární nádrž či koupaliště je
používána k ochlazení se v perných letních dnech nejen našimi
občany, ale i četnými návštěvníky z okolí, nevyjímaje pro občany
z Vimperka a ostatních turistů, kteří pro cestu Šumavou se brzo
dozvěděli o možnostech příjemného se vykoupání a osvěžení právě
u nás. A tak v horkých letních dnech bylo a je ohrazené
prostranství okolo našeho koupaliště doslova obleženo naháči
obojího pohlaví od těch nejmenších přes mládež až po dospělé,
kteří všichni si libovali at už v čisté vodě koupaliště. A tak národní
výbor v poměrně krátké době vybudoval v areálu koupaliště zděné
šatny s oddělením pro muže a ženy, při čemž pamatoval i na
místnost v níž se může podávat občerstvení (limonáda apod.). Rok
1968 byl rokem pro náš stát velmi složitým. Je třeba říci že naše
obec toto údobí prožila v klidu, možno říci v budovatelském úsilí,
bez jakýkoliv škodlivých emocí, a tak mohla v klidu ocenit 50.
výročí vzniku našeho samostatného státu v roce 1918…..
Kronikář: Jan Bělecký, Svatá Maří 38
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společenské a
kulturní akce v obci
- Navštěvovat
místní knihovnu

Z obecního úřadu
Schůze zastupitelstva
5. února se na Obecním úřadě ve Svaté Maří, konala veřejná
schůze obecního zastupitelstva, na které byly schváleny tyto body:
a) Rozpočet a plán obce na rok 2016 jako vyrovnaný ( příjmy
6 360 000 Kč, výdaje 6 360 000 Kč)
b) Prodej obecních pozemků Bc. Nikole Novotné, Vicemily čp. 17
- parc. Č. 739/2 o výměře 284 m2, travní porost, k.ú Trhonín
Směnu pozemků pro Petra Chvala, Svatá Maří čp. 17, 14/2;
19/1; 818/7; 818/8 obecní pozemky za pozemek s parc. č. 818/14
vlastník Petr Chval
c) Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Smrčné 225 000,- Kč a ve
Vicemily za 250 000,- Kč
d) Přístavba hasičské zbrojnice ve Svaté Maří za 3 800 000,- Kč
e) Výstavba přístřešku na dopravní prostředky a nářadí ve Svaté
Maří
f) Stavba na hospodářská zvířata na parc. č. 52/1 a 53 k.ú. Trhonín,
stavebník Martin Zátka, Chlumany 112

Srdečně Vás
všechny zveme:

18. března na
Josefovskou
zábavu.

27. března na
Velikonoční taneční
zábavu ve Štítkově.
K poslechu a tanci
hraje De Facto

Jak se třídil odpad v roce 2015
Obec Svatá Maří a okolní vesnice v roce 2015 vytřídily 9,7
tun plastů, 9,1 tun papíru, 9, 6 tun skla z toho 4,3 tuny barevného a
5,3 tuny bílého. Do sběrného dvora bylo odvezeno 4,3 tuny
odpadu. Celková suma komunálního odpadu za rok 2015 činí 124
tun. Celkové výdaje jsou 309 tisíc Kč, příjmy za komunální odpad
jsou 305 tisíc. Občané dluží od roku 2011 cca 15 tisíc Kč.
Děkujeme, že třídíte odpad, František Scherer

NOČNÍ HASIČSKÉ CVIČENÍ OČIMA DIVÁKA
V úvodu musím uvést, že původně jsem neměl v úmyslu se
k této akci vyjadřovat, ale to co jsem viděl a osobně zažil, mě
přinutilo tento názor změnit a napsat o tom pár slov.
Již při svém příchodu jsem byl velice překvapen úrovní hasičského
cvičiště a jeho zázemím. Od mé poslední návštěvy došlo ke
značnému zlepšení kvality prostor určených pro diváky. Nebudu,
vyjmenovávat co všechno bylo vybudováno, to každý účastník
viděl na vlastní oči, k tomu je ale nutno uvést to nejdůležitější a to
vyslovení obdivu a poděkování těm, kteří se o to nejvíce zasloužili,
což jsou hasiči ze Svaté Maří. Vážení hasiči, děkuji Vám jménem
svým a mohu snad i jménem všech účastníků za dobře odvedenou
práci ve prospěch obce a všech občanů.
Ke spokojenosti účastníků nepřispívá jen vliv prostředí, ale i
úroveň občerstvení. A znovu mohu jen chválit.
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9. dubna na
DĚTSKÝ
KARNEVAL ve
Štítkově

9. dubna do
hostince ve Svaté
Maří na divadelní
představení ze
Sušice

7. května na
okrskovou
Hasičskou soutěž
ve Svaté Maří

14. května na
Trhoňskou
TRAKTORIÁDU

Občerstvení v tekutém i tuhém stavu bylo rozmanité a kvalitní.
Obsluha příjemná, ochotná a na úrovni. Díky všem číšníkům,
kuchařům a prodejcům, kteří se o dobrou pohodu a náladu diváků
zasloužili ,, Jste dobří“.
Je potěšitelné, že akce se zúčastnilo velice mnoho mladých
diváků, i když ne všichni měli zájem o probíhající soutěž, to však
není podstatné. I starší generace měla v tomto směru nedostatky.
Hodnotit vystoupení hasičů ze Svaté Maří si netroufám, to nechám
na odbornících. Musím jim ale popřát hodně úspěchů v dalších
soutěžích. K účasti stovek diváků přispělo i vynikající počasí a na
tom nemá nikdo žádnou zásluhu. Závěrem velká spokojenost a
těším se na noční cvičení v roce 2016.
Senior Josef Mistr

Sportovní klub
Svatá Maří
Magdaléna vás zve
na domácí utkání

26. března Svatá
Maří – Vítějovice

9. dubna Svatá Maří
– Šumavské Hoštice

Karetní turnaj v prší v rámci Svazku obcí Věnec
Karetního turnaje mezi obcemi se zúčastnilo 36 hráčů.
Karetní turnaje se odehrávaly ve Svaté Maří, ve Štítkově, v Bošicích
a v Bohumilicích.
Ve štítkovském turnaji se na pátém místě umístil Sýs Petr
s 30 body, na čtvrtém místě D. Fleischmann s 31 body, na třetím
místě Tomáš Lettrich s 34 body. Druhé místo získal Dušan Stočes
s 35 body a první místo vybojoval Petr Blahout s 42 body. V tomto
turnaji se sešlo celkem 32 hráčů.
Do bohumilického turnaje se přihlásilo 23 soutěžících. O
páté a čtvrté místo se dělil František Martan a Dušan Stočes s 27
body. Na třetím místě se umístil Josef Brož s 28 body a na druhém
místě se umístil František Chval s 34 body. Vítězem se stává Marek
Malý, který získal v tomto turnaji hezkých 35 bodů.
Další turnaj se konal ve Svaté Maří. Do tohoto turnaje se
přihlásilo 25 hráčů. Na pátém místě se umístil Petr Blahout s 29
body. Na čtvrtém místě se umístilo hned několik hráčů s pěknými
30 body a jsou to Dušan Stočes, Imra Pinke a Jiří Kůs starší. O třetí
místo se dělil Milan Vondrášek a Antonín Nouza, kteří získali 31
bodů. Na druhém místě se umístil Ludvík Toman s 32 body a první
místo obsadila Lenka Škopková s 36 body, která si hravě dokázala
poradit s 25 hráči.
Poslední turnaj, kterého se zúčastnilo 39 hráčů se konal v
Bošicích. Na pátém místě skončil Bohouš Hlinka ml s 31 body. Na
čtvrtém místě se umístil Jiří Kůs ml. s 32 body, na třetím místě se
umístila Lenka Škopková s 36 body, na druhém místě se umístil
Bohouš Hlinka st. s 37 body a na nejvyšším stupni vítězů skončil
Petr Janda s 38 body.
Celkovým vítězem všech čtyř turnajů se stal Petr Blahout se
125 body. Druhé místo získala Lenka Škopková se 113 body a třetí
příčku obsadil Dušan Stočes.
Všem zúčastněným hráčům gratulujeme a přejeme hodně
štěstí v dalších turnajích.
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23. dubna Svatá
Maří – Zdíkov

7. května Svatá
Maří – Borová Lada

21. května Svatá
Maří - Nebahovy

4. června Svatá
Maří – Husinec

11. června Svatá
Maří – Volary B

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

Okénko do naší školy
Děti dostaly jazykový úkol, aby vytvořily věty, ve kterých
všechna slova začínají stejným písmenem.
Pavoučice porodila pět pavoučků, pátý plachý pavouček Péťa
pobýval přes prázdniny pod Pavlovo postelí, pořád uklízel, pak
pletl pěknou pevnou pavučinu. (Lucka)
Pyšný princ Prokop postavil pevnou polici, přitom polil polštář
připraveným pitím. (Rozárka)
Malá Míša má moc maličkou malovanou misku, miska má modrou
mašli. (Šárka)
Pradědeček Pepík Pardál, prapradědeček Petr Pardál pijí pivo
Plzeňský pardál; prarodiče pijí půllitry pasterizovaného
polotmavého prošlého padělku. (Prokop)
Kuba Kovář kulhá ke králíkárnám krmit králíky, krocany, krůty,
kočky, koťata, kocoura. (Karel)
Karel koulel kouli, kterou krásně kopl ke koši. Katka krájela kulaté
kiwi, které koupila Karlovi. (David)
Karolína krájela kokos, Karel kreslil krajinu, Katka klepala kapra.
(Anežka)
Víťa vidí ve vodě vodníka. (Nikolka)
Smělá Sára Sádková se stále sází se svým starším sourozencem
Standou Sládkem. Standa statečně soutěží. (Společně)
Zvědavá Zuzana Zelená zvedá za zadeček zrezivělého zajíce ze
zorané země. (Společně)

TŘI KRÁLOVÉ
I letos Svatou Maří opět navštívili Tři králové. Pod Oblastní
charitou Vimperk vybrali koledníčci dohromady rekordních
215 511,-. Jedná se o nejvyšší výtěžek ze všech organizovaných
Tříkrálových sbírek v tomto regionu. Výtěžek Tříkrálové sbírky
2016, který náleží Oblastní charitě Vimperk, bude použit na
financování charitních sociálních služeb v místě, kde se sbírka
konala, konkrétně jsou určeny Domovu klidného stáří v Pravětíně,
na terénní služby pro seniory a na krizovou pomoc určenou
osobám v krizi ve Vimperku. Oblastní charita Vimperk nepoužije
výtěžek sbírky v žádném případě na pomoc uprchlíkům. Na tuto
pomoc má charita v České republice určený jiný účet z jiných
zdrojů.
Skupinka Tří Králů vybrala ve Svaté Maří okolo 5754,- Kč.
Tímto děkujeme dobrým lidem, kteří byli na koledníky milí,
s radostí a láskou je přijímali a přispěli svým darem do Tříkrálové
sbírky 2016.

Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Jaroslava Kukačková
Trhonín
Hynek Rouče
Svatá Maří
Václav Melka
Svatá Maří
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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 20.
června. Příspěvky
do příštího čísla
zasílejte na email
„becka3cz@gmail.c
om“ nejpozději do 5.
června 2016
.
Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

