Vydává Obec Svatá Maří

Ročník 3.

Registrováno MK ČR E 21064

Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Nechme však všechny pověry stranou a vraťme se opět
k obživě obyvatel v době mezi první a druhou světovou válkou. Jak
již jsem dříve uvedl práce ubývala a nezaměstnaných přibývalo rok
od roku více a více. Tehdy bylo na vedoucích činitelích obce, aby
bídu mezi chudými lidmi alespoň trochu zmírnili. Starostou obce
byl Jaroslav Chval čp. 14. a osadním starostou byl Jan Šetka čp. 6. A
tak dle starých protokolních zápisů, každým rokem při schůzi
obecního zastupitelstva byla řešena otázka nezaměstnaných. Ve
finančních rozpočtech obce, byla vynesena položka na nouzové
práce a to ponejvíce na opravu obecních cest, aby těm
nejpotřebnějším byla poskytnuta práce. Platilo se denně 10,- Kč, za
8 prac. hodin. Stát na takové akce přispíval minimálně….
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
…. V tomto roce vzdává se velení dosavadní velitel br. Pozníček a
smlouvá tot svojí přepracovaností z vlastního zaměstnání. Sbor
ztrácí v tomto veliteli dobrého hasiče vůdčího a doufá, že i nadále
zůstane radou i skutkem sboru nápomocen. Místo dosavadního
velitele zvolen ihned na to velitelem br. Hejl, toho času ve Sv. Máří
jako podučitel. Sbor skládá své naděje na tohoto velitele a doufá, že
bude pracovati pilně tak jak pracoval jeho předchůdce. Zmíněný br.
Hejl ujal se velitelského místa, udělal s mužstvem několik cvičení,
při čemž bylo zřejmo, že své velitelské místo bude zastávat pilně a
poctivě.
Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
Po projevu člena rady MNV – Jana Běleckého a projevech hostů –
zástupce ONV v Pracahticích, zástupce OV požární ochrany bylo
provedeno slavnostní přestřižení pásky a pak následovala
prohlídka požární zbrojnice, kde bylo vše uloženo v naprostém
pořádku tj. výstroj, výzbroj v to počítaje: požární vozidlo Praga
805, které bylo téhož roku našemu požárnímu sboru přiděleno.
Stejně se líbily i místnosti nacházející se v patře. Celá stavba byla
provedena skupinou svatomařských občanů. Okresní stavební
podnik ve Vimperku prováděl skutečně jen práci odbornou jako
práce pokrývačské, klempířské, i restaurátorské a elektrikářské. A
to je třeba zdůraznit celá stavba si nevyžádala dlouhého času.
Zhruba asi 10 měsíců a to na poměry rozestavěnosti podobně
velkých staveb je více než chvalitebné. Naši občané provedli
všechny práce spojené s bouráním původního krovu stáje.
Kronikář: Jan Bělecký, Svatá Maří 38
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kulturní akce v obci
- Navštěvovat
místní knihovnu

Z obecního úřadu
5. června se na Obecním úřadě ve Svaté Maří konala veřejná
schůze obecního zastupitelstva, na které byly schváleny tyto body:
a) četní uzávěrku Obce Svatá Maří za rok 2014
b) Zajištění výstavby a údržby v II. pol. 2015, vypracování studie na
ČOV Svatá Maří a Štítkov 15 000 Kč, dětské hřiště u čp. 70 Svatá
Maří za 100 000 Kč
c) Navýšení rozpočtu pro Základní a mateřskou školu Svatá Maří o
50 000 Kč na zakoupení elektrického sporáku do školní jídelny
d) Zakoupení domu čp. 35 Svatá Maří stavební parcely č. 23/2, č.
23/7 a č. 23/3 v k. ú. Svatá Maří za 300 000 Kč
e) Požádat Obec Bošice o darování rozhledny na Mářském vrchu,
obec Svatá Maří rozhlednu udržuje 80 let
f) Příspěvek 5000 Kč Český svaz včelařů ZO Vimperk

Jak Šumavínek bílil tetě Bětě prádlo
Ve školce měli prázdniny. Teta Běta nemusela nic vařit, a tak se
dala do velkého prádla. Svlékla všechny postýlky a zanedlouho se
zahrada bělela jako v zimě.
V tu samou dobu si řekl kominický mistr Pavlásek, že ve
školce protáhne komíny. A že to byl opravdický mistr, protáhl je
tak důkladně, že komíny zářily spokojeností.
Šumavínek seděl na smrčku v Březině, a jak tak pozoroval mistra
Pavláska při práci, najednou vytřeštil oči. „Júúúú!“
Tetě Bětě napadaly všechny saze na prádlo. Zahrada už se nebělela
jako v zimě, vypadala teď spíš jako velké spáleniště. „Tolik prádla.
Co se s tím teta Běta naprala. To se musí nějak vyřešit.“ A
Šumavínek zamával sluníčku.
„Halo, sluníčko, dokážeš vybílit černé prádlo?“
„Ne – e,“ zavlnilo sluníčko paprsky.
„Tak mi aspoň poraď, co mám dělat.“
„To je těžké. Snad by si je mohl vzít s sebou do oblak kouř.“
Šumavínek neváhal. Nasbíral chrastí, a přestože bylo parné léto,
udělal v rohu zahrady malý ohníček.
„Hoř, ohníčku, hoř,
potřebuji kouř,
saze černé jako mrak,
vezme s sebou do oblak.“
Z ohníčku vyběhl takový šedý provázek, rostl a rostl, až vypadal
jako širokánská stuha. Zatočil se nad zahradou, všechny saze
vyzval k tanci a ej – hle – prádlo bylo zase bílé. Šumavínek je
honem pokropil, uhasil ohníček a schoval se zpět na smrček.
Měl nejvyšší čas. Teta Běta právě otevřela branku. „To je dnes
krásný den. A jak je všechno prádlo pěkně bílé, jako z cukru.“
Libovala si. A Šumavínek ze smrčku spokojeně zamával sazím
v oblacích.
Šumavínek, skřítek z Mářského vrchu, Jaroslava Ladýřová
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Okénko do naší
školy
Rodina
Moje zlatá mamka
má vlasy jak laňka.
A náš děda Franta
má rád stará auta.
Zato strejda Jirka
ten se má jak
v plínkách.
A ta naše babička
zpívá jako hrdlička.
Matěj Rys, 3. roč.
Jízda na motorce
Nejraději ze všeho
jezdím na své
motorce.
A když se mnou jede
taťka,
tak si hraje na borce.
Možná byste nevěřili
jedné mojí historce,
jak jsem se vyhýbal
sýkorce.
Seděla uprostřed
louky
a hledala tam
brouky.
Nebyla z toho žádná
nehoda
a já byl večer v klidu
doma.
Josef Kovář, 3. roč.
Jaro
Jaro klepe na dveře,
kdopak mu je
otevře?
Všude voní jarní
kvítí,
sluníčko nám dlouho
svítí.
Zelená se travička
a zní ptačí písnička,
kvetou louky, pole,
stráně,
já uklízím svoje sáně.
Eliška Častová, 2.
roč.

V zoo
Rád chodívám do zoo,
moc se mi tam líbí,
dívám se tam na zvířata,
nejčastěji na tygřata.
Nejraděj mám geparda,
je to šelma dravá,
ale když si hraje,
bývá roztomilá.
¨
Ondřej Fruhauf, 4. roč.

Pes
Byl jeden pes,
ten přešel les.
Potkal tam veverku,
dala mu Čiperku.
Viděl tam jelena,
jak leze do sena.
Lucie Hopová, 3. roč.

Srdečně Vás
všechny zveme:

4. července na
turnaj v malé
kopané

Vítání občánků ve Svaté Maří
V pátek 19. června 2015 proběhlo v zasedací místnosti Obce Svatá
Maří vítání občánků. Mezi nové občánky byli přivítáni:
Martin Albrecht
Vilém Vyskočil
Klára Zochová
Ella Škopková
Jan Chval
Ondřej Vochozka
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.

Hasičský dorost vyhrál kraj
Krajského kola požárního sportu, které se konalo v neděli 14.
června v Prachaticích se zúčastnil i náš dorost. Naši mladí
požárníci (F. Topka, Josef Ždánský, Milan Vondrášek, Milan
Magurský (vytvořili smíšené družstvo Svatá Maří - Jáma ( „Svatá
Jáma“). Družstvo Svátá Jáma bylo velmi úspěšné a vyhrálo.
Postupují do republikového kola, které se koná 11. července
v Praze. Fanoušci kteří se budou chtít zúčastnit republikového kola
budou mít možnost jet autobusem. Termín odjezdu bude upřesněn
a zájemci se mohou nahlásit u Z. Vyskočila ml.

14. – 15. 8. 2015 si naše obec připomene významná
výročí
Dne 14. 8. 2015 od 18:00 v KD ve Štítkově 650 let části obce
Štítkov. Dne 15. 8. 2015 od 14:00 na Mářském vrchu 80 let od
postavení rozhledny na Mářském vrchu
A ještě v listopadu 2015 si připomeneme 280 let otevření školy ve
Svaté Maří
místostarosta F.Scherer

TRAKTORIÁDA
TRHONÍN 2. KVĚTNA 2015
Jsou různé společenské akce, ale uspořádat tak rozsáhlou
akci, jako je traktoriáda v tak malé osadě jako je Trhonín je
obdivuhodné.
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18. července na
tradiční Trhoňskou
pouť

19. července na
tradiční
Svatomařskou pouť
a pouťovou zábavu

8. srpna na
fotbalový turnaj
„MEMORIÁL
PETRA KREJSY“ +
25 let založení klub

29. srpna na noční
hasičskou soutěž

5. září na
„KELTSKOU
STEZKU“

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

V letošním roce se sjelo na slavnostní jízdu 41 strojů všeho
druhu (síly, vzhledu, tvaru, stáří a využití). Z toho bylo 17 traktorů
a různých samohybů vlastní výroby, tedy originálů.
Přehlídkové jízdy se zúčastnilo 105 občanů (řidiči a
cestující) a podle chování byli všichni spokojeni.
Celá kolona vozidel se soustředila v prostoru chatové
oblasti ,,dolní Trhonín“, kde bylo posezení s občerstvením. Zde se
sešlo asi 180 občanů. Opékaly se špekáčky, točilo pivo, jedly párky
v rohlíku apod. Také byla soutěž řidičů traktorů v zastavení co
nejblíže u láhve od piva, což vzbudilo značný zájem. Ani jeden řidič
láhev nepřejel, což je úspěch! Také byla snaha přetrhnout vlečné
lano (neberte to vážně), ale lano vydrželo.
Pro dobrou náladu zahrála hudba pod vedením kapelníka
pana Mráze. Děkujeme hudebníkům.
K získání názorů na tuto akci jsem položil jednomu
účastníkovi několik otázek (autor odpovědí nechce být jmenován):
Otázka ,,Jaký přikládáte význam akci traktoriáda?“
Odpověď ,,Jsem přesvědčen o významu této akce, lidé se sejdou,
pohovoří, vymění názory a je jim dobře“.
Otázka ,,Před mnoho roky, když bylo traktorů málo, využívali lidé
hlavně v práci koně a voly. Co k tomu můžete říci?“
Odpověď ,,Máte pravdu, pokud se jedná o koně, ty jsou ještě
k vidění, ale voli ti již úplně vymizeli. Byli to velcí pomocníci a
pracanti. Ne nadarmo se říká, když někdo hodně pracuje, že dře
jako vůl. Někteří lidé si vzájemně říkají ty vole. S pohledem na toto
zvíře jako pracanta to můžeme brát jako vyznamenání. To byl
dobrý komentář, ale vraťme se k traktoriádě.“
Otázka ,,Co říkáte ke zpestření akce soutěžemi?“
Odpověď ,, S tím je možno jen souhlasit, hlavně v oblasti řidičských
schopností, zručnosti, při opravách a vědomostech o strojích atd.
Musí se brát ohled na bezpečnost přihlížejících (což kdyby
náhodou řidič včas nezastavil).“
Otázka ,, Co říkáte tomu, že laická veřejnost není informována o
technických datech zúčastněných strojů?“
Odpověď ,, Je to škoda, každý stroj by měl mít svoji vizitku o
základních parametrech – typ, stáří, výrobce, sílu a rychlost atd.
Pokud to řidič neví, tak ať si to alespoň vymyslí. Po technické
stránce vedení těchto údajů není problém (vytisknout technický
průkaz k vyplnění).“ „Děkuji za Vaše odpovědi.“
Letošní traktoriáda se nám vydařila, počasí přálo, a hlavně
je nutno poděkovat organizátorům, obsluhujícímu personálu
(výčepním piva, výrobcům párků v rohlíku) a také poděkovat za
pomoc členům obecního zastupitelstva. Účast starosty jen celou
akci podtrhla.
Ať žije traktoriáda 2016!( senior Josef Mistr)
Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Jan Frühauf
Smrčná
Vlasta Chvalová
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

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

Další číslo vyjde 20.
září. Příspěvky do
příštího čísla
zasílejte na email
obce „obecniurad@svatamari.cz“
nejpozději do 5. září
2015.

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

