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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Bývaly však i pranostiky a kupodivu na některých bylo
přece jenom něco pravdy. Tehdy nebyl žádný rozhlas, ani nikdo
nevlastnil barometr a přece dovedli odhadnout předem počasí.
Lidé byli více spjati s přírodou a podle různých a podle různých
přírodních jevů dovedli předem předpovědět počasí, nebo jaká
bude zima nebo léto. Někoho by snad mohlo napadnout, podle
čeho řídili hodiny, když ještě nebyl žádný rozhlas. Tedy našli si
v kalendáři příslušný den, v kolik hodin a minut zapadá slunce a
dle toho hodiny nařídili. Nebylo to sice nikterak přesné, ale tehdy
na nějaké té minutě tolik nezáleželo.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
ROK 1896… K tomuto požáru dostavil se rovněž sbor
bohumelický který ruku v ruce se sborem naším společně a poctivě
pracoval. Úsilím a poctivou prací obou hasičských sborů byl
konečně oheň zdolán a tím zachráněny 3 stavení, (z prava, z leva,
proti) které by bez úsilí hasičstva zcela jistě zhoubnému živlu byli
podlehly. Škoda tohoto požáru odhadnuta byla na 5.500 zlatých.
ROK 1897… Výcvik členstva prováděl br. velitel s veškerou
pečlivostí a přesností postupujíc přesně dle předpisů a stanov. Stav
členstva se nezmenil. Tento rok pro nedostatek členstva
přítomného odpadl i výlet který byl sborem každoročně pořádán.
V pozdních měsících kdy opět členstvo vrátilo se z prací ze světa,
nedalo se již nic dělati, pro pokročilou dobu.
ROK 1898… Výcvik členstva prováděl br. velitel s veškerou
přesností postupujíc přesně dle předpisů. Stav členstva se v tomto
roce nezměnil….
Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
ROK 1967… V neděli dne 2. července odpoledne konalo se
starostou otevření dobudovaného díla. Na návsi se shromáždili
zdejší požárnici i požárníci z okolních organizací jak ze Štítkova,
Čkyně, Vimperka, Zdíkova, občané naší obce i občané obou osad a
další pouťní obecenstvo. Odtud byl s hudbou společný odchod na
prostranství před školou, kde ve 14 hodin začal slavnostní akt. 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.
Kronikář: Jan Bělecký, Svatá Maří 38
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Z obecního úřadu
Schůze zastupitelstva
6. 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 2015
b) Zprávu o inventarizaci hospodářských prostředků obce za rok
2014
c) Vnitřní organizační směrnici pro vedení účetnictví na rok 2015
d) Projednání smlouvy o odborné správě obecních lesů na rok
2015
e) Odkoupení pozemků část parc. č. 753/84, 779/2 v k. ú. Svatá
Maří. Kde je obecní komunikace p. Bezděka, nechat zpracovat
geometrický plán
f) Výběrové řízení na komunikaci ve Smrčné. Vítěznou nabídku ve
výši 2 755 882 Kč, získala firma Lesostavby Třeboň
g) Podepsání smlouvy o likvidaci bioodpadu s Městskými službami
Vimperk, kompostárna
h) Rozpočtové opatření č. 1 příspěvek Charitě Vimperk ve výši
4000 Kč
Jak Šumavínek doběhl fujavici Bavořici
Šumavský větřík se proháněl po strništích, počítal, kolik dní
zbývá ještě do zimy, když tu najednou: „Fíííí“ A zase: „Fůůů“
Kde se vzala, tu se vzala, přifičela si to fujavice Bavořice.
Ohýbala stromky, vyvracela keře, zkrátka dělala paseku.
Šumavínek si zrovna chtěl nasbírat trochu klestí na zimu,
aby mu netáhlo do pelíšku, ale co to? Všechno klestí před ním
utíkalo, točilo se, vznášelo. „Saprlote, kdo to tedy kdy viděl, aby
klestí lítalo?“
„To dělá paseku fujavice Bavořice“ špitl šumavský větřík a rychle
se schoval za humna.
„Tebe si tak akorát nechám řádit v lese, to víš“ zahrozil do
prázdna Šumavínek. Dělal, jako že dál chce sbírat klestí. Bavořice
mu ho brala z pod rukou a ani si nevšimla, že doběhli až do
Březiny.
Tam stál hezký dětský kolotoč. Ale protože byl z těžkých
trubek, děti ho neutočily. Šumavínek jak byl sehnutý u země,
vytočil z jedné trubky šroubek.
Fujavice Bavořice viděla Šumavínka, jak strká prst do té díry
v železe, myslela si, že chce dovnitř a fííííí – rychle tam vletěla
první.
Šumavínek honem vrátil šroubek na místo. A teď se dály
věci. Kolotoč se točil sám, jako na elektřinu. Šumavský větřík
pouklízel po lese tu spoušť, co tam fujavice nadělala.
A Šumavínek došel do školky pro děti. Ty se pak celé odpoledne
vozily na kolotoči.
Večer bylo Šumavínkovi fujavice přece jenom líto, pustil ji
tedy ven a na cestu jí zazpíval:
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Okénko do naší
školy
Rybář
Na ryby se vždycky
těší, brzy ráno
vstávat musí.
Chytá kapry, sumce,
štiky, cejny, okouny a
mníky.
S prázdnou se však
někdy vrací, je všem
doma pro legraci.
K večeři si dá zas
párek, půjde znovu
příští pátek.
Jestliže nic nechytí,
půjde lovit ze sítí.
Vyrazí i Tedíček,
Nelča, Ája, Semíček.
Aneta Fleišmanová,
5. roč.
Kocourek Fiškus
Náš kocourek zrzavý
chytá krtky – to se ví.
Myška před ním
utíká, za lístek se
převlíká.
V zeleném se myška
schová, kocour
Fiškus prská, volá.
Myšce se však
nedovolá.
Myška svléká lístek
z kůže, hop – a už je
tiše v díře.
Adéla Štindlová, 3.
roč.
Popletená
básnička
Pes potkal kohouta,
vlezli spolu do kouta.
Tam potkali slepici,
ta jim dala čepici.
Pak potkali husu, ta
jim dala pusu.
Pak potkali krávu, ta
jim dala trávu.
Šárka Chudlářská,
3. roč.

„Fujavice Bavořice,
ty k nám ještě skoč,
ani se tu neohřeheš,
uvidíš ten kolotoč!“
A fujavice pelášila, jen to za ní fičelo.
Šumavínek, skřítek z Mářského vrchu, Jaroslava Ladýřová
Karetní turnaj v prší Svatá Maří 18.2.2015
Karetní turnaj v prší ve Svaté Maří měl dobrou účast i úroveň.
Turnaje se zúčastnilo 40 hráčů. Jako první se umístil P. Blahout ze
Lštění druhý byl D. Fleischman ze Zahoří, třetí T. Petrách z Bošic.
Místní hráči skončili pod stupínkama vítězů, čtvrtá H. Škopková
pátá L. Škopková, šestý M. Horelica. Nedařilo se P. Mrázovi, který
vyhrál předchozí dva turnaje, asi už má více štěstí v lásce. Ale
celkově čtyřdílný turnaj vyhrál a dobře reprezentoval naši obec.
Celkově pátý byl F. Chval ze Štítkova, devátý M. Horelica ze Svaté
Maří a desátý J. Böhm ze Svaté Maří. Prvních deset obdrželo ještě
ceny od obcí Bošice, Bohumilice a Svaté Maří.
František Scherer
FEJETON
Někdo snad řekne Trhonín, to je jen taková malá osada,
která nepodstatně ovlivňuje dění v obci Svatá Maří. Tak tomu, ale
není. Kdo si to myslí, je tak trochu na omylu. Již dějiny této osady
jsou dlouhé, což dokazují některá fakta.
První zmínka o osadě je z roku 1395, což je úctyhodná doba.
To znamená, že osadě Trhonín je již nejméně 654 let. Dále v roce
1803 daroval obci Trhonín sedlák Matěj Hodoušek posvěcený
kostelní zvon, což znamená, že již na návsi stála kaplička. Ale až
v roce 1924 byla vozová cesta k osadě nahrazena prašnou silnicí.
V současné době má osada přes 60 obyvatel, ale i přes tento
malý počet je v osadě čilý podnikatelský ruch. Jsou zde dva farmáři,
kteří i přes složité podmínky dobře hospodaří, dále pila vyrábějící
kvalitní řezivo, truhlářství a opravna zemědělských a lesních
strojů.
Osada žije i kulturním životem. Pořádají se zde různé akce
z nich je možno jmenovat hlavně pouť za účasti faráře a
Traktoriáda. Na tom všem mají zásluhu místní občané za pomoci
obecního úřadu. Všem patří velké poděkování. To je jen stručná
prezentace osady kde žiji.
senior Josef Mistr
Naši malí fotbalisti
V jarní sezóně k nám přišel nový gólman z Vimperku J.
Frýdek, ale opět se sezóna nevyvedla a všechny zápasy jsme
prohráli.
Sezónu jsme zakončili víkendovým soustředěním na
Borové.
-3-

Prázdniny
Na prázdninách u
babičky budeme se
mít.
Budou houby, budou
buchty, budeme si
žít.
Na procházky do lesa
těšíme se moc,
musíme dávat pozor,
aby nás nechytla noc.
Lukáš Rys, 5. roč.
Nejlepší rodina
Moje maminka má
ráda zábavu
a nás, dětí, má někdy
nad hlavu.
Tatínek pracuje
v truhlárně,
cítí se tam prý
bezvadně.
A co můj bratr
Pepíček?
Už si vyhraje i bez
autíček.
Babička je výborná
kuchařka,
ale i šikovná
houbařka.
Děda patří mezi
krále křížovek,
nikdy se nebál ani
užovek.
Moji rodinu mám
moc ráda
víc než nejlepšího
kamaráda.
Markéta Kovářová,
4. roč.

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

Na Borové jsme se zúčastnili Netolické dokopné, kde se
loučili se staršími žáky, kteří už nemohou dál hrát. V sobotu ráno
jsme se vydali na fotbalový turnaj do Chvalšin. Pomocí netolických
fotbalistů jsme se umístili na 4. místě. Dostali jsme krásný pohár a
pozbytek dne jsme rybařili a hráli fotbal na Borové. V neděli ráno
bylo krásné počasí a tak někteří z nás se šli koupat do rybníka.
Ještě před odjezdem jsme se koukli na plavení koní a udělali
společnou fotku na rozloučenou. Velké díky patří panu Trněnému,
že nás vzal s sebou na tenhle úžasný víkend.
V letošní podzimní sezóně se k nám vrátila M. Chvalová, ale i
tak jsme nezačali zrovna moc dobře. V polovině sezóny k nám
přišli dva noví spoluhráči. V podzimní sezóně jsme jednou
remízovali proti Lažištím.
Věříme, že se to ještě víc zlepší, protože máme skvělého
trenéra (L. Michalce) a moc mu za všechno děkujeme, že si nás vzal
na starost a má s námi velkou trpělivost. Dále také děkujeme
realizačnímu týmu (R. Stuchlíková, R. Novotná, Š. Stuchlík) a
rodičům, že to s námi vydrželi a vozili nás na zápasy.
Romana Stuchlíková, ml.
Naši velcí fotbalisti
Fotbalisté Svaté Maří skončili po podzimní části sezóny na
dobrém 4. místě Okresního přeboru (skupina B) se ziskem 18
bodů. Na kontě máme 6 výher a 6 proher. V jarní části sezóny jsou
naplánovány 2 zápasy, které rozhodnou kam se posuneme dále.
Okresní přebor (skupina A a B) se bude rozdělovat tak, že ty co
jsou v horních částech tabulek (tzn. prvních 5 míst) se spojí a utkají
se mezi sebou. To samé se bude dít s těma, kteří skončí v dolních
částech tabulek. První zápas hrajeme 4. 4. 2015 v 16:30 se
Šumavskými Hošticemi na domácím hřišti, tak budeme potěšeni,
když se přijdete podívat.
Za fotbalisty Radek Skalický
TŘI KRÁLOVÉ
Letos jsme po dlouhé době se Třemi králi opět navštívili
Svatou Maří, Trhonín i Štítkov. Pod Oblastní charitou Vimperk
vybrali koledníčci dohromady 97 768,-Kč, z čehož část tohoto
výtěžku (63 549,-Kč) využije místní charita na vybavení
terapeutické místnosti pro klienty Domova klidného stáří
v Pravětíně. Zbylou část výtěžku pravidelně využívá Charita ČR na
humanitární účely v jiných částech ČR nebo v zahraničí.
Naše skupinka Vimperských skautek vybrala ve Svaté Maří
a Trhoníně dohromady 6 098,-Kč a ve Štítkově 4 209,-Kč, celkem
tedy 10 307,-Kč.
Tímto všem děkujeme za velké i menší příspěvky.
Anna Vávrová
Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Jan Böhm
Svatá Maří
Antonín Jungwirth Vicemily
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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.
června. Příspěvky
do příštího čísla
zasílejte na email
obce „obecniurad@svatamari.cz“
nejpozději do 5.
června 2015.

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

