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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Při tom všem byli lidé velice pobožní. Pravidelně chodili do
kostela a ke zpovědi. V letních měsících se každou sobotu večer
scházívali u zdejší kapličky a modlili se a prosili o zachování úrody. Z
Maří chodilo každým rokem procesí až za Zdíkov. Říkalo se, že jde
procesí k Lizu, kde je kaplička a studánka. Věřili, že ve studánce je
zázračná voda, která má nemocné uzdravit. Tak kupříkladu, kdo špatně
viděl, umyl si ve studánce oči, jiné babičce bolela kolena, tak si je ve
studánce také umyla, přišla další, které bolel žaludek, tak se zázračné
vody napila a tak to pokračovalo dále. Také mám dosud v paměti, že
od nás chodilo procesí pěšky až do Příbrami na Svatou horu...
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Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
ROK 1892… Stav členstva se ani v tomto roce nezměnil a pohyboval
se počet členů 40-45 včetně přispívajících. Výcvik členstva činného jak
po stránce technické tak tělovýchovné byl velmi dobrý. Nástupcem
faráře našeho bratra předsedy Ferdinanda Lísaře stal se zatímně p.
Ladislav Dušek, administrátor a tímto dnem 25. července 1892
vystřídán byl p. Janem Špačkem, který byl sem přeložen jako farář,
definitivně. Jinak rok 1892 nepřinesl nic zvláštního.
Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
Od 1. 1. 1964 byla přeměněna na JZD ve farmu Státního statku,
což jak se ukazuje bylo vcelku rozumným řešením. V tomto roce bylo
využito vhodného prostoru v Březině a bylo ta zřízeno cviciště pro
potičky školy i jiných zájemnců.
V letošní roce bylo uděláno hodně práce na návsi a též se
opravuje hřbitovní zeď, která již byla ve velmi špatném stavu. Vidíte,
že toho není málo,co se udělalo. A to jsme nepsali o všem. Tak
namátkou si vzpomínam, že jsem se nezmínil o rozšíření návsi, které
bylo velmi pracné, také o zřízení telefonu do Trhonína a vybudování
kravína a skladovacích prostorů v Trhoníně, o běžném udržování cest v
obci, dále o výstavbě nových rodinných domků, které si postavili naši
občané, zřízení nové cesty k těmto domkům. V takovém výpočtu
bychom mohli dále pokračovat. Tím nechci tvrdit, že máme všechno již
v obci vybudováno a v náležitém pořádku, mnoho práce nás ještě čeká.
Kronikář: Jan Bělecký, Svatá Maří 38
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NEZAPOMEŇTE !!!
- Navštěvovat
společenské a
kulturní akce v obci
- Navštěvovat
místní knihovnu

Z obecního úřadu
Obec Svatá Maří ve spolupráci s občanským sdružením
MAS ,,CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP" realizovala projekt
spolufinancovaný evropskou unií a státním zemědělským intervenčním
fondem. ,,Oprava Základní školy a Mateřské školy Svatá Maří- II. etapa:
Zateplení stropu a výměna osvětlení". V celkové hodnotě: 412.854,-Kč
Termín realizace: červenec-srpen 2013 Obec Svatá Maří děkuje SK
Svatá Maří a SDH Svatá Maří za vystěhování a nastěhování nábytku.
Klubu žen Svatá Maří za úklid v ZŠ a MŠ.
František Linha-starosta obce

Co se dělo
Pouť v Trhoníně
V Obci Svatá Maří se stává tradicí, že má jeden kostel, ale dvě
poutě. První pouť se koná v Trhoníně, kde se konala již loni a tak tomu
bylo i letos 20. Července 2013. Pouť se podařila. Návštěvníci byli
spokojeni a to hlavně zásluhou organizátorů, kteří se toho
nejednoduchého úkolu zhostili po organizační, odborné stránce
výborně. Za to jim patří naše poděkování.
Co se vlastně dělo? Na pouti na Trhoňském „náměstí“ byli
připraveni různé atrakce jako střelnice, kolotoč, trampolína a další
zábavné hry. Pro zajištění dobré nálady se točilo vychlazené pivo a
pojídali grilované krůty vynikající kvality. Co však je to hlavní, a to je že
panovala dobrá nálada. Účastníci se dobře bavili a to včetně rodin s
dětmi. O tom, že zájem o pouť v Trhoníně svědčí účast občanů a
občánků nejen z místa konání ale i z okolí. Účastnilo se přibližně kolem
200 lidí.
Největší radost se projevila u dětí. O trampolínu, střelnici,
kolotoč byl neustálý zájem. U některých případech neodolali ani
dospělí. Mimo to se prodával vynikající med a k vidění bylo ochočené
prasátko místního farmáře. Pod slunečníky bylo příjemné posezení,
panovala dobrá nálada a tak byl vytvořen základ pro konání poutě v
příštím roce.
Je jen dobře, že v malé osadě Trhonín se stále něco děje a
může být příkladem ostatním. Ať žije pouť v Trhoníně.
Josef Mistr senior
Společenské a sportovní odpoledne
Hasiči a ženy ze Štítkova uspořádali 24. 8. 2013 na Štítkovském
fotbalovém hřišti společenské a kulturní odpoledne se soutěžemi pro
děti, na fotbale se proháněli mladí, ženy i ti dříve narození.
Vše končilo posezením u ohně a opékáním uzenin, bylo hezké
počasí a akce se velmi vydařila, poděkování patří pořadatelům i
účastníkům, že se podíleli, na této hezké společenské akci.
místostarosta obce F. Scherer
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FOTBAL
SK SVATÁ MAŘÍ
Fotbalový tým ze
Svaté Maří, odehrál
již čtvrté utkání z
letošní mistrovské
sezóny na
venkovním hřišti
proti Dubu (2:2).
Dosud tudíž
neprohrál žádný ze
zápasů a může se
tak pochlubit
prozatímním prvním
umístěním v tabulce
týmů okresní
soutěže pro
Prachatický okres.
Zveme Vás tímto na
další domácí
mistrovské utkání
proti týmu z Volar,
které se uskuteční v
sobotu 21. 9. 2013
od 16:30 na
fotbalovém hřišti ve
Svaté Maří.
Přijďte podpořit
domácí tým. Čeká
vás příjemné
fotbalové odpoledne
s možností
občerstvení.

NOHEJBALOVÝ
TURNAJ 2013
Každoroční Turnaj o
pohár starosty se
uskutečnil, v sobotu
24. 8. 2013v areálu
fotbalového hřiště ve
Svaté Maří.
S účastí pěti
trojčlenných týmů to
byl jeden ze slabších
ročníků.

I přesto se turnaj vydařil od počasí až po herní zážitky a
situace.
Byla sehrána hra v základní skupině a rozhodovalo se ve vyřazovací
části.
Byl k vidění vyrovnaný boj, který rozhodoval minimální
počet bodů.
Konečné pořadí týmů:
• Kali tým (Kalianko a spol) [Bošice]
• Zátkovci (Zátka M., Košnař Š., Topka V.) [Maří]
• Skaličáci (Skalický S., Skalický M., Skalický R.) [Maří]
• Rohde & Schwarz (Mucha R., Sýs P., Kukačka F.)
[Vimperk]
• Leváci (Chval J., Melicher L., Červinka P.) [Maří – Praha]
Již v úvodu je naznačeno, že NT 2014 na sebe nenechá čekat –
těšíme se nashledanou příští rok.
Martin Skalický
Další krajské stříbro hasičů ze Svaté Maří
V předchozím čtvrtletníku jsme čtenáře informovali o
velkém úspěchu mladých hasičů v krajské soutěži, kde děti
obsadily druhé místo. Stejný úspěch se o týden později v neděli
23.6.2013 podařil na stadionu SKP v Českých Budějovicích i
družstvu dorostenců ve složení Filip Topka, Milan Magurský,
Milan Vondrášek, Daniel Bostl, Jan Stejskal, David Chvál a Josef
Kuneš. Družstvo v tomto složení spolu soutěží teprve druhým
rokem a tak se do Českých Budějovic nejelo s žádnými velkými
ambicemi. Na programu byly tři sportovní disciplíny - 4x100
metrů štafety, běh na 100 metrů přes překážky jednotlivců z
družstev, požární útok a také jedna teoretická část. Ukázalo se
však, že i ve skromných podmínkách bez tartanové dráhy lze
dobře nacvičit překonání dvoumetrové bariéry, přeběhnutí
osmimetrové kladiny, spojení dvou hadic navzájem a následně s
rozdělovačem a proudnicí a to vše v maximální možné rychlosti.
Dorostenci si po celou dobu soutěže vedli velice dobře a v ničem
nezaostávali za svými mnohem zkušenějšími soupeři. O
vynikajícím konečném druhém místě nakonec rozhodl požární
útok a trenéři Zdeněk Vyskočil a Vladimír Stejskal se mohli se
svými svěřenci radovat z dosud svého největšího sportovního
úspěchu.
Poděkování za všestrannou pomoc a podporu patří Obci
Svatá Maří, SDH Svatá Maří, SDH Štítkov a OSH v Prachaticích
Vladimír Stejkal
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Srdečně Vás
všechn zveme:

Poslední Leč 16. 11.
2013 KD Štítkov,
hraje: Přímý přenos
Vlachovo Březí.

Následující domácí
utkání:
(časy jsou pouze
informativní / platné
na vývěsní tabuli
před zápasem)
• 21. 9. 2013 (16:30)
Svatá Maří – Volary
“B“

• 5. 10. 2013 (16:00)
Svatá Maří – H.
Vltavice

• 12. 10. 2013
(16:00) Svatá Maří –
Husinec “B“

• 19. 10. 2013
(15:30) Svatá Maří –
Stachy

• 2. 11. 2013 (14:00)
Svatá Maří – Dub

KNIHOVNA
Obecní knihovna
otevřena každé
pondělí od 17 do 18
hodin

Příspěvky
Šikovná zvířátka
Jednoho letního dne si hrála zvířátka veverka, sojka, koloušek a zajíc v
lese na honěnou. Při tom našli podivnou neznámou věc. Zkoumali ji a
nevěděli, co to je. A pak napadlo veverku, že by jim mohla pomoci
chytrá sova Emilka, která bydlí ve vykotlaném dubu. Sova Emilka jim
řekla, že je to plechovka, kterou tam vyhodili lidé. Kolouška napadlo,
že by mohli celý les od odpadků vyčistit. A tak zvířátka šla uklízet.
Najednou k nim přiběhla dvě divoká prasátka a slíbila, že jim také
pomohou. Ale místo práce se jen honila a ničila hromádky odpadků,
které ostatní zvířátka třídila. Zvířátka se zlobila a řekla prasátkům, ať si
jdou hrát jinam a všechny prasátky rozházené odpadky vrátila na
správné hromádky. Pak byla noc.
Ráno se zvířátka probudila a šla se napít k potoku. Viděla tam spousty
odpadků a ptala se ryb, kdo je tam naházel. Ale ryby nevěděly. Zvířátka
tedy celý den vybírala odpadky, znovu je uklidila na hromádky a šla
spát. V noci prasátka zase rozhazovala odpadky. Jedno prasátko
nekoukalo, kam šlape, a poranilo si kopýtko o skleněný střep. Zakvičelo
bolestí a probudilo celý les. Zvířátka tak zjistila, kdo jim nepořádek
dělá. Prasátka se omluvila a slíbila, že už to nikdy neudělají. A slib
dodržela.
Druhý den hajný odvezl odpadky do sběrného dvora a zvířátka byla
pyšná na svůj čin.
Autor Petr Podlešák, 5. ročník, ZŠ a MŠ Svatá Maří
Návštěvníci rozhledni napsali:
Chodíme do těchto míst již řadu let a stále se nám moc líbí.
Cesta sem byla neupravená, nebyl zde vysílač, přístřešek a kaplička i s
cestičkou byla v ubohém stavu. Díky vám všem, kteří se o tato místa
staráte.
Manželé Gaškovi Vimperk
Je tu pěkně, škoda že není přístupný vysílač, byl by krásný výhled.
Dnes dorazila odolněší část výpravy z Budilova, kterou neodradil svah
ani elektrický ohradník.
Nemít pusu, tak se sem ani nepodívám. A to by byla škoda.
Rejkováci a Komárováci
Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Chválová Helena
07. 07. 1943
70 let
Štítkov
Hniličková Růžena 11. 07. 1943
70 let
Svatá Maří
Megová Eva
20. 07. 1943
70 let
Svatá Maří
Krejsová Růžena
12. 09. 1928
85 let
Štítkov
Chval Bohuslav
18. 09. 1933
80 let
Svatá Maří
Zátková Růžena
26. 09. 1943
70 let
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.
prosince. Příspěvky
do příštího čísla
zasílejte na email
obce nejpozději do
29. listopadu 2013.

Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů.

