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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Tehdy byli lidé velice pověrčiví a věřili na různé pověry a čáry.
Na některé významné církevní dny, jako na štědrý den, velký pátek
apod. měli své pověry a prováděli různé nesmyslné věci, někdy
směšné, ba i odsouzení hodné.
Tehdy si musel každý lékaře a léky platit ze svého a peněz na to
nebylo, tak se ponejvíce léčilo po domácklu, a to zase různými
pověrami. V létě nasbírali různé bylinky, usušili a byl-li někdo
nemocný, tak směs bylinek zapálili a za jakéhosi zaříkávání
nemocného okuřovali. Na zastavení krve silně krvácející rány,
přikládali pavučinu. Čím byla více zaprášená, tím lépe. A takových
podobných věcí bylo mnohem víc….
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
ROK 1893… V měsíci květnu na popud funkcionářů hasičského sboru
bylo v obecním zastupitelstvu usneseno aby byl zřízen na návsi rybník,
tedy nádržka na zachycení vody, která by v případě neštěstí požáru
posloužila hasičskému sboru by mohl beze všech obtíží postaviti
k tomuto stroji a takto nejrychleji požár lokalisovati. Věc tato byla
ihned uskutečněna.
Náklad na tuto nádržku ( rybník) nebyl povolen žádný a občané
společně s bratry věc tuto provedli úplně zdarma.
Rybník tento se osvědčil až na nějaké maličkosti, že snad místy
prosakuje ale jak se zdá tato okolnost asi brzy pomine neb bude nutno
by toto neopakovalo nadále. V případě, že by se toto opakovalo bude
nucen hasičský sbor požádati obecní zastupitelství o nápravu.
Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
ROK 1965 Naše obec žila i v těchto letech bohatým životem. V létě
tohoto roku se započalo s budováním vodní nádrže. S návrhem přišel
strojník našeho požárního sboru – naší základní organizace požární
ochrany Jan Vyskočil, který se osvědčil jako jeden z podnikavých
občanů i jako člen místního národního výboru, kterému leží na srdci
neustálé zvelebování obce. Počítalo se s tím, že tato vodní nádrž
nebude sloužit jen jako zdroj vody proti požárního zabezpečení, ale i
jako koupaliště. Tato vodní nádrž či koupaliště se začala hloubit
v prostorách pastviny „na rejstříku“, obecním to pozemku, vedle
parcely Jaromíra Vyskočila č. 70.
Kronikář: Jan Bělecký, Svatá Maří 38
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NEZAPOMEŇTE !!!
- Navštěvovat
společenské a
kulturní akce v obci
- Navštěvovat
místní knihovnu

Srdečně Vás
všechny zveme:

Z obecního úřadu
Schůze zastupitelstva
1. listopadu se na Obecním úřadě ve Svaté Maří konala veřejná schůze
obecního zastupitelstva, na které byly schváleny tyto body:
a) Podání žádosti do POV 2014, Mikroregion DSO Věnec, oprava
hasičské zbrojnice ve Smrčné ve výši 120.000,-Kč s DPH.
b) Podání žádosti do POV 2014, vybudování obecního rozhlasu v
celkové výši 600.000,-Kč, propojení vodovodu do dolního Trhonína
600.000,-Kč.
c) Podání žádosti do grantu MMR na opravu hřbitovní zdi v částce
160.000,-Kč.
d) Oslovení projektanta na zpracování projektu na propojení
vodovodu do dolního Trhonína a porovnání ceny na zřízení studny pod
Vyšovatkou.
e) Podání žádosti do grantu MAS-Leader, zateplení ZŠ a MŠ ve Svaté
Maří IV.etapa v celkové hodnotě cca 500.000,-Kč s DPH.
f) Podání žádosti do grantu MAS-Leader, zakoupení konvektomatu do
školní kuchyně ve Svaté Maří v hodnotě 100.000,-Kč s DPH.
g) Podání grantu jihočeského kraje na opravu požární nádrže ve
Štítkově v hodnotě 280.000,-Kč s DPH.
h) Pronájem obecního bytu ve Štítkově č.p. 41 manželům Františku a
Martině Chvalovým.
6. prosince se na Obecním úřadě ve Svaté Maří konala veřejná schůze
obecního zastupitelstva, na které byly schváleny tyto body:
a) Zhodnocení činnosti ZO za rok 2013.
b) Plán práce zastupitelstva na rok 2014.
c) Rozpočtové provizorium na obdoví od 1. 1. do 7. 2. 2014, než bude
schválen rozpočet příjmy neomezeně, výdaje do 1 mil. Kč.
d) Smlouvu o výpůjčení majetku vodohospodářského zařízení obce
příspěvkové organizaci Obecní lesy Svatá Maří.
e) Cenu vodného 12 Kč a stočného 8 Kč ( cena s DPH)
f) Výstavbu bezdrátového rozhlasu v obci v rámci POV v ceně 450 tisíc
Kč.
g) Výstavbu dětského hřiště ve Svaté Maří v ceně 400 tisíc Kč

Co se dělo
Taktické cvičení okresku Bohumilice
16. října v 19:10 hod. se v naší obci rozezvučely hasičské sirény, kdy se
uskutečnilo v rámci okrsku taktické cvičení obce Štítkov za účasti
hasičských sborů Bohumilic, Budilova, Svaté Maří a Štítkova. 340 m
dlouhé vedení hadicemi „B“ bylo směrováno do horní části rodinných
domků, fingovaný požár byl uhašen do 20 minut. Příjezd požárních
vozidel byl velmi rychlý i účast hasičů byla velmi dobrá. Bylo
konstatováno, že taktické cvičení splnilo svůj účel, kdy hasiči i technika
jsou dobře připraveni.
Za okresek SDH František Scherer
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25. prosince na
tradiční Vánoční
taneční zábavu
v kulturním domě ve
Štítkově. K poslechu
a tanci hraje
skupina „PŘÍMÝ
PŘENOS“.

31. prosince 2013 a
1. ledna 2014 Vás
zveme jako každý
rok na Mařský vrch.
Kde bude zajištěno
občerstvení od
10:00 do 13:00
druhého dne.
Pořádají hasiči
Svatá Maří.

4. ledna se koná
turnaj v prší v
Bohumilicích. Druhý
z turnajů v rámci
Svazku obcí Věnec.

24. ledna se koná
v hostinci U Koryta
ples sportovců.

Začal opět karetní kolotoč turnajů v prší 2013-2014
V sobotu 30. 11. 2013 se uskutečnil v rámci Svazu obcí Věnec první
karetní turnaj v prší a to ve Štítkově. Turnaje se zúčastnilo 40
účastníků, kteří mezi sebou sehráli 10 kol. Suverénním vítězem se stal
Ludvík Toman ze Lštění, který uhrál 46 bodů. Na 2. místě se umístil J.
Kůs starší ze Smrčné, na 3. místě byl J. Kříž se Štítkova , na 4. místě A.
Nouza z Budilova a 5. Místo patřilo P. Mrázovi z Trhonína. Vítěz vyhrál
přes 4 kg těžkou husu. Další turnaj bude 4. ledna 2014 od 14:00
v Bohumilicích. Karetní hra prší není žádná hazardní hra, nehraje se o
peníze. V každé hře se hraje jen o tři sirky, ale je potřeba silné nervy.
Za pořadatele František Scherer

Naši malí fotbalisté
Ještě než začala fotbalová sezóna, tak se naši malí fotbalisté
formou tréninku vydali na kola. Trasa byla krátká, jelo se pouze do
Buku. Také děti měly dvoudenní soustředění na chatě v Křišťanovicích.
Pojaly ho jako menší trénink i s koupáním a nakupováním dobrot u
stánku i fotbálek si zahrály. Nechyběla ani rozcvička a večery tráveny u
ohně s kytarou. A za pár dní jim začala fotbalová sezóna. Našim malým
fotbalistům se v letošní první polovině sezóny moc nevedlo, každý
zápas prohráli, ale taky nějaké góly dali. Nejvíce gólů dala Lenka
Horelicová. V jejich družstvu je již zmiňovaná Lenka Horelicová dále je
tam Kateřina Michalcová, Michal Michalec, Patricie Stuchlíková,
Ladislav Novák, Andrea Lašáková, Kristýna Macorlíková, Filip Potůček,
Milič Boháček, Daniel Hojdekr , Jiří Půbal, Petr Mistr, Jan Mistr, Jan
Chaloupka a František Had.
Velké díky patří především trenérovi Liborovi Michalcovi a
pomocníkům Radce Novotné a Romaně Stuchlíkové za to, jakou
trpělivost s nimi mají a všichni doufáme, že v druhé polovině sezóny se
jim bude dařit lépe, a že konečně uvidíme alespoň jedno vítězství.
Romana Stuchlíková ml.

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2013/2014
V podzimní části fotbalové sezóny sehrálo mužstvo ze Svaté Maří 12
mistrovských zápasů a dokázalo nastřílet 36 gólů díky bojovnosti
celého hráčského kádru. Největší měrou se však podílel František
Kukačka, který stihl nastřílet 9 gólů do branek soupeřů. Za zmínku stojí
též nádherný gól domácího brankáře Radka Muchy, který dokázal
skórovat přes celé hrací pole od vlastní branky.
Díky těmto skutečnostem přezimuje SK Svatá Maří na 2. místě
v tabulce (A2A – Okresní soutěže) s 23 body v závěsu za týmem
z Dubu (27 bodů), (Vzájemné zápasy s Dubem byly nerozhodné). Na 3.
Příčce přečkává tým ze Stach s 19-ti body.
Rád bych na tomto místě poděkoval hráčům za předvedené výkony,
realizačnímu týmu SK Svatá Maří za příkladné vedení a zvláště pak
Romaně Stuchlíkové. Také děkuji Vám všem divákům a fanouškům,
kteří nás chodíte podporovat na domácí zápasy, a apeluji na Vás,
nenechte nás ve štychu v jarní části sezóny.
Sportu zdar, fotbalu zvláště Martin Skalický
-3-

8. ledna se koná
v hostinci U Koryta
ples hasičů.

15. února se koná
v hostinci U Koryta
turnaj v prší. Třetí
z turnajů v rámci
Svazku obcí Věnec.

21. března se koná
v hostinci U Koryta
Josefovská zábava,
kterou pořádá Svaz
žen Svatá Maří.

MASOPUST
Tradiční pochod
masek se uskuteční
1. března
v Trhoníně a
Štítkově; 4. března
ve Svaté Maří

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

Okénko do naší školy
Výsledky soutěží žáků naší školy v uplynulém školním roce
V minulém školním roce jsme se zúčastnili několika pěveckých,
výtvarných a sportovních soutěží.
Celkem 11 žáků se zúčastnilo školního kola pěvecké soutěže
Šumavský zvonek. Vítězové školního kola postoupili do okrskového
kola ve Vimperku, které se konalo 26. 3. 2013. Zde se v kategorii 1. - 3.
ročník umístili na 1. místech Aneta Fleišmanová a Cyril Fürst a
v kategorii 4. a 5. ročník na 3. místě Nela Fleišmanová.
Několik zdařilých prací jsme zaslali do výtvarné soutěže Požární
ochrana očima dětí, kterou vyhlašuje každoročně Hasičský záchranný
sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice. V této soutěži jsme
byli velmi úspěšní. V okresním kole se v kategorii 1. - 3. ročník umístil
na 1. místě Matěj Rys a na 2. místě Prokop Fürst. V kategorii 4. - 5 roč.
se na 1. místě umístil Petr Mistr a na 2. místě Nela Fleišmanová.
V červnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Máme rádi
zvířata“, kterou vyhlásilo Město Vimperk, odbor školství, kultury a
cestovního ruchu jako doprovodnou akci filmového festivalu Natur
Vision 2013. Výtvarná práce Michaely Kukačkové (4. roč.) se dostala
do první desítky vítězných prací (4. - 10. místo bez určení pořadí).
Michalka byla oceněna na slavnostním galavečeru filmového festivalu
v MěKS ve Vimperku.
11. 6. 2013 jsme se zúčastnili sportovního trojboje málotřídních
škol v Horní Vltavici, kde si děti s chutí porovnaly síly se svými
vrstevníky ze škol Strážný, Borová Lada, Horní Vltavice a Lenora.
Naši školu reprezentovali Šárka Chudlářská, Matěj Rys, David Vyskočil,
Aneta Fleišmanová , Cyril Fürst, Jan Chaloupka, Nela Fleišmanová a
Petr Podlešák.
V jednotlivých kategoriích (podle ročníků) se umístili tito:
Šárka Chudlářská
3. místo
Matěj Rys
3. místo
Aneta Fleišmanová
1. místo
Jan Chaloupka
2. místo
Nela Fleišmanová
2. místo
Blahopřejeme všem dětem k dosaženým výsledkům a děkujeme jim za
vzornou reprezentaci školy.
Poděkování sponzorům
Děkujeme rodičům dětí ZŠ a MŠ Svatá Maří, kteří v roce 2013 věnovali
škole a školce sponzorský dar v podobě finanční částky nebo věcného
daru. Naše poděkování patří jmenovitě MUDr. Haně Doležalové, Ing.
Pavlu Vyskočilovi, panu Josefu Kovářovi a panu Vojtěchu Topkovi.
Renata Gaudníková

PF 2014
Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů v novém roce 2014
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 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 2014.

Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů.

