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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Snad měli tuto akci v rukách vlastenci, kteří stále roztavení
zvonů oddalovali, až se zvony šťastně dočkaly konce války.Nevím
zdali všechny, ale náš zvon byl mezi těmi, kteří bez pohromy válku
přežily. Z Prahy jej zpět přivezl stavitel Jindřich Krejsa rodák ze
Štítkova čp. 2. Zvon byl znovu vysvětcen a vrácen na původní
místo. Od té doby zanikla v naší vesnici ta prostá tradice zvonění
proti kroupám. Snad proto, že zvonek k tomuto účelu znovu
vysvětcen nebyl, nebo snad proto, že už lidé přestali na takovou
bláhovost věřit.To dnes opravdu těžko říci. Různých pověr bývalo
tolik, že je ani všechny neznám a také nelze se o všech rozepisovat.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
ROK 1896… Jako každoročně tak i letos hned z jara počal výcvik
mužstva které se včas, svědomitě a pilně do cvičení dostavovalo.
Stav členstva se nezměnil. Začátkem června t. r. zemřel podvelitel
našeho sboru br. Josef Kukačka. Sbor náš ztratil v tomto roce velice
dobrého, pilného a spolehlivého bratra, avšak vzpomínka zůstane i
nadále ve sboru. Čest budiž jeho památce. Místo zemřelého br.
Josefa Kukačky, zvolen podvelitelem br. František Chval. Dne 17.
Července zapálil blesk stavení Tomáše Krejsy ve Štítkově. Sbor
ihned po vyrozumění odejel se stříkačkou na místo požáru a ujal se
záchranných prací. Záchranné práce byly ztěžovány následkem
nedostatku vody. Do hadic načerpáno bylo množství bláta, takže
tyto popraskaly. Zde bylo vidět, že i v tomto případě jest členstvo
řádně poučeno a vybaveno, neboť v malé chvíli byly tyto hadice
členy opraveny (sponkami), takže záchranné práce vůbec
neutrpěly….
Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
Místní národní výbor sídlil – jak už bylo mou uvedeno, v domě čp.
3, kde v roce 1960 vybudoval menší zasedací síň z bývalé stodoly,
když po dobu úprav čp. 3 se úřadovalo v jedné z místností
v přízemí na faře. S přestavbou bývalé farní stáje se začalo
v polovině roku. Byla stržena střecha, žel přišlo velmi deštivé
počasí, které doslova promáčelo obnažené stropy stáje, která byla
klenutá. Po obstarání potřebného materiálu se začalo s nástavbou
patra. Vznikly tak tyto místnosti v patře: velká zasedací síň, hned
vedle místnost pro požárníky ( klubovna), dále úřadovna MNV,
menší zasedací síň místnost pro knihovnu, koutek pro holiče a
samozřejmě i příslušné soc. zařízení.
Kronikář: Jan Bělecký, Svatá Maří 38
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Z obecního úřadu
Schůze zastupitelstva
5. prosince se na Obecním úřadě ve Svaté Maří konala veřejná
schůze obecního zastupitelstva, na které byly schváleny tyto body:
a) Plán práce zastupitelstva na rok 2015
b) Rozpočtové provizorium na období od 1.1. do 6.2.2015, než
bude schválen rozpočet příjmy neomezeně, výdaje do l mil.Kč
c) V souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů určuje
zastupitele pana Miroslava Zátku pro výkon funkce spolupráce
s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk při
pořizování územně plánovací dokumentace to je územního plánu
Obce Svatá Maří
d) Obnovu obecního majetku požární zbrojnice Smrčná nebo
obnovu veřejného osvětlení v rámci obce za 160 tisíc Kč z POV
Věnec
e) Oprava hostince ve Svaté Maří za 500 tisíc a opravy VO v obci z
POV
f) Cenu vodného 12 Kč,stočného 8 Kč a za odvoz domovního
odpadu pro jednu osobu nebo rekreační dům 600 Kč pro rok 2015

Výstava ovoce a zeleniny Štítkov 2014

V sobotu 26. 10. 2014 se v KD ve Štítkově konala „Výstava ovoce a
zeleniny“. Bylo k vidění hodně druhů ovoce a zeleniny. Na chuť si
přišli milovníci zavařených okurek a pečených štrúdlů. Dostavilo
se hodně návštěvníků , kteří mohli obdivovat jaké hezké ovoce a
zelenina u nás v tomto roce narostly. Bylo oceněno nejhezčí
vystavené jablko, „Rubín“ p.Heleny Jandové. Největší mrkev měl
Josef Mistr. Největší brambor měla Jaroslava Vondrášková.
Nejchutnější štrudl měla Helena Krejsová a nejchutnější okurky
měla Růžena Smíšková ml. Hodnotící komise neměla vůbec
jednoduché vybrat nejlepší jablko, štrúdl a okurky. Vše bylo velmi
dobré. Nejlepší obdrželi od obce ocenění. K poslechu zahrál na
klávesy Tomáš Krejsa a zazpívala Monika Stejskalová. Účastníci se
dobře bavili, ochutnávali vystavené štrúdly, okurky a různé domácí
likéry.
za obec F. Scherer

Karetní turnaj v Prší Štítkov 2014-2015

23. 11. se konal v KD Štítkov 15. ročník karetního turnaje v Prší.
Turnaje se zúčastnilo 44 hráčů, kteří mezi sebou sehráli 10 kol.
Vítězství z minulého roku obhájil opět P. Mráz,který nejen že má
štěstí v lásce, ale už i v kartách. Jako jediný tento turnaj za 15 let
vyhrál třikrát. To se nikomu ještě nepodařilo, gratulujeme. Druhý
byl M. Toman, třetí F. Bostl, čtvrtý M. Horelica, patá H. Škopková
šestý J. Böhm. Karetní hra Prší není žádná hazardní hra, nehraje se
o peníze. V každé hře se hraje jen o tři sirky, ale je potřeba pevné
nervy. Za hojnou účast děkujeme.
za obec F. Scherer
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Srdečně Vás
všechny zveme:

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

31. prosince 2014 a
1. ledna 2015 Vás
zveme jako každý
rok na Mařský vrch,
kde bude zajištěno
občerstvení od
10:00 do 13:00
druhého dne.
Pořádají hasiči
Svatá Maří.

10. ledna na
promítání v KD
Štítkov

7. března se koná
v hostinci U Koryta
ples hasičů.

MASOPUST
Tradiční pochod
masek se uskuteční
14. února
v Trhoníně a
Štítkově; 17. února
ve Svaté Maří

Příspěvky

POMÁHAT MŮŽE KAŽDÝ, NA VĚKU NEZÁLEŽÍ!
Žáci místní základní školy se zúčastnili besedy, týkají se
dobrovolné organizace „Dobrotety“. Seznámili se s fungováním
dobrovolnictví a dozvěděli se základní informace o nedonošených
dětech. Dobrotety jsou ,,dobré tety“, které pomáhají dětem a
rodinám, které se ocitnou bez domova, a dětem v nemocnicích.
Organizace Dobrotety se skládá z dobrovolnic, které vozí do
nemocnic a ostatních zařízení oblečení, dárky, hračky, a výzdobu
pro malé děti a jejich rodiče. Pomáhají tak neonatologickým
oddělením, dětským domovům, azylovým domům a rodinám v
sociálně nepříznivé situaci. Dobrotety oslovují s pomocí širokou
veřejnost, která věnuje oblečení, hračky, knížky, školní pomůcky
atd.
I Vaše děti pomáhaly a vyrobily, vánoční dárky pro děti z
azylového domu Rybka v Husinci. Dárky byly předány s velkou
radostí. Ráda bych svým jménem poděkovala všem žákům základní
školy a jejich paním učitelkám. Za velikou odhodlanost zapojit se a
za překrásné dárky, které pro děti z azylového domu vytvořili a
udělali jim tak krásnější Vánoce.
Pomáhat může každý, na věku nezáleží!
Jaroslava Mistrová ml.

Vánoční zamyšlení

Uvažuji o tom, co je příčinou toho, že se někteří sousedé
nemají rádi. Zobecnění příčin tohoto jevu není tak úplně možné,
protože příčiny sporů a nenávisti jsou velice různé. V podstatě je
možno říci, že hlavní příčinou je nepochopení zásad soužití na
společném území, ve kterém sousedé žijí. Jedná se hlavně o
vzájemnou úctu, toleranci, pochopení života toho druhého
odmítnutí nutné pomoci a tak podobně.
Samostatnou kapitolou je závist. Závist je nesmírně
nebezpečná záležitost. Sousedé si závidí lepší úrodu, nové věci,
více polínek na topení, více poctivě získaných hodnot a další
příčiny závisti. Někdy jsou příčinou takové ,,prkotiny“, až člověk
žasne (slepice na návštěvě).
Může se však stát, že sousedovi uděláme neúmyslně
nějakou škodu, pak není dobře se se sousedem hádat, ale přiznat
svojí chybu, omluvit se (případně nahradit škodu) a celou
záležitost takto smírně urovnat. Přiznání chyby není žádná ostuda.
Naopak to svědčí o dobré povaze a morální kvalitě člověka. Dobrý
soused vaší snahu ocení. Jsou však i sousedé, se kterými se nikdo a
nikdy po dobrém nedomluví. To jsou povahově lidé, kteří
nedovedou žít v souladu se společností. Věční stěžovatelé,
závistivci, pomlouvači vyhledávající stále rozepře a kvůli každé
malichernosti zatěžují stížnostmi i úřady. S takovými lidmi se musí
jednat pod heslem ,,na hrubý pytel hrubá záplata“. Jsou to lidé,
kteří se dříve nebo později ocitnou mezi sousedy v izolaci.
Mezilidské vztahy jsou velice složitou a hlavně citlivou
záležitostí. Konec úvah o soužití mezi sousedy a přeji všem
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občanům obce, aby
ze sousedů měli
dobré kamarády a
využít vánočních
svátků k prohloubení
dobrých vztahů. Přeji
pohodové svátky
vánoční. Napište své
zkušenosti. Žijme
v míru se sousedy a
bude se nám žít lépe.
Senior Josef Mistr
Důležitá tel. čísla a
provozní doba:
Sběrný dvůr, provozní
doba:

Pondělí: 8-12, 14-18
Úterý:
14-18
Středa: 8-12, 14-18
Čtvrtek:
zavřeno
Pátek:
14-18
Sobota: 8-12
Tel: 388 402 252
Skládka v Pravětíně,
provozní doba:

Pondělí-Pátek:
7 - 15:30
Telefon: 388 413 595
Kompostárna,
provozní doba:

od 1. března do 30.
listopadu
Pondělí - Pátek: 8 -15
Tel: +420
606 664 949

KNIHOVNA
Obecní knihovna
otevřena každé
pondělí od 17 do 18
hodin

Jak Šumavínek vyhnal zlého hada
Už je to tak. Děti se bojí do lesa. Celý týden neviděl
Šumavínek na jahodách kluka ani holku.
„Sepramente, zrovna teď, když jsou jahody tak krásně červené,
sedí děti doma. To se mi vůbec nelíbí.“
A Šumavínek si nasadil sluneční brýle. „Nikde nikdo, jen
kousek papíru přibitého na kraji lesa.
Po – zor – v – le – se – je – zlý – had“ sabikoval.
Tak proto sem děti nechodí, protože se bojí zlého hada.
Šumavínek vzal z pelíšku dlouhou sukovic Špacírku a
sluneční brýle ho pak zavedly k velkému placatému kameni, na
kterém se vyhříval ten zlý had. Byl celý zelený s černou čárou na
hřbetě.
Buch! Buch! Uhodil Šumavínek sukovicí na kámen. Ale had
nic. Jako by neslyšel.
Buch! Buch! Znovu Šumavínek.
„SSSS“ ozvalo se líně z kamene. „Kdo mě ruší v mém odpočinku?“
zíval had a cenil své dva jedovaté zuby.
„Já, Šumavínek, skřítek z Mářského vrchu.“
„Ha!“ probudil se zlý had docela.
„Jak se opovažuješ nebát se mě?“ vztekle uhodil ocasem o kámen.
„Táhni, odkud jsi přišel. Kazíš mi tu lesní pohodu.“
Šumavínek napřáhl sukovic Špacírku, had se po ní zuřivě
vrhl, ale běda. Sotva se zakousl do hole, Šumavínek udělal rukou
kruh a sukovice se jako na povel sama od sebe otočila.
„Áááá!“ zařval zlý had.
To proto, že v sukovici nechal oba dva své jedovaté zuby.
Pak už ho ani nemusel nikdo vyhánět. Odplížil se s ostudou
sám.
Šumavínek přitloukl potom na strom novou cedulku:
V LESE UŽ ŽÁDNÝ HAD NENÍ!!!
A pod to ještě připsal:
P.S.: Ale hodně červených jahod!
Než stačil vyběhnout po schodech na rozhlednu už se
do stráně škrábali první dva caparti, v každé ruce prázdný hrníček,
ale pusu červenou od ucha k uchu.
Šumavínek, skřítek z Mářského vrchu, Jaroslava Ladýřová
Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Mrázová Anna
Trhonín
Kotlík Karel
Smrčná
Krejsa Tomáš
Štítkov

PF 2015
Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů v novém roce 2015
přeje Obec Svatá Maří.
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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,
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 2015.

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

