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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Leč vraťme se opět alespoň v krátkosti k jednomu
bezvýznamnému zvyku, který se ve Štítkově prováděl od nepaměti
a to až do r. 1942. O tom jest již psáno v 1. svazku kroniky, avšak
nic méně považuji za vhodné, se o tom zmínit znovu. Totiž ve
Štítkově se zvonilo proti zlým bouřím a krupobití. Jak tvrdili staří
občané, byl k tomuto účelu náš zvon zvlášť vysvěcen.
V letních měsících musel být zvoník stále na blízku, a blížilali se bouře musel včas začít zvonit. Při zvonění proti bouři se
troubilo na „šnek“ směrem proti mrakům. Šnek jest ulita jakéhosi
mořského živočicha, tvar má podobu hlemýždí ulitě, ovšem
poněkud protáhlejšího tvaru. Váží 780 g a délka jeho jest 28 cm.
Hrot šneku je uříznut, takže tvoří otvor a foukáním do něho vydává
dunivý zvuk…
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
ROK 1894… Tohoto roku odbýval sbor pilně a svědomitě cvičení
jak se stříkačkou tak s jiným hasičským nářadím, kteréžto
přičiněním br. velitele dařilo se velice dobře.
Členů v tomto roce několik přistoupilo, ale přesný počet se
nedá dnes zjistit. V měsíci červnu pořádal náš sbor obvyklou
slavnost „ Na kamejku“ která svým zdarem ukázala, že občané mají
velké sympatie co se hasičského sboru týká a dokazují toto
podpoření veškerých podniků hasičským sborem pořádaných.
Tímto jednáním obecenstva byla rovněž dána členům hasičského
sboru nálada vykonávati tyto třeba i těžké práce s velkou ochotou.
Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
... To bylo radosti v den slavnosti otevření 26. června 1966. Oslava
začala odpoledne ve 14 hodin seřazením na návsi s odchodem na
koupaliště. Tam byl slavnostní projev zástupce ONV v Prachaticích,
projev zástupce okresního výboru požární ochrany tamtéž, hovořil
předseda MNV Vendelín Kubašta. Počasí nebylo příliš vlídné,
přeprchalo a na červen byla čitelná zima. Po projevech bylo
ukázáno cvičení členů naší požární organizace se strojem za
použití vody z nové nádrže. Jak už to někdy bývá, došlo i k malé
legraci a nechtěnému křtu okolních diváků, když poněkud
pokroucená hadice praskla a proud vody pokropil nejen požárníky,
ale i přihlížející obecenstvo opodál. Pak předvedli svoji ukázku i
požárníci z Vimperka za použití cisternové stříkačky s ukázkou jak
se hasí za pomocí pěny.
Kronikář: Jan Bělecký, Svatá Maří 38
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společenské a
kulturní akce v obci
- Navštěvovat
místní knihovnu

Srdečně Vás
všechny zveme:

Z obecního úřadu
Schůze zastupitelstva
6. června se na Obecním úřadě ve Svaté Maří konala veřejná
schůze obecního zastupitelstva, na které byly schváleny tyto body:
a)Zastupitelstvo obce Svatá Maří souhlasí s celoročním
hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet za rok 2013 se
zprávou o výsledku hospodaření příjmy: 7 095 538,24 Kč; výdaje:
5 594 916,16 Kč; výsledek hospodaření: + 699 278,59 Kč
b)Příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Svatá Maří
příjmy: 3 144 964,60-Kč; výdaje: 3 127 074,60-Kč; výsledek
hospodaření: +17 890-Kč
c)Příspěvkové organizace Obecní lesy Svatá Maří, příjmy:
958 850,57-Kč; výdaje: 847 508,90-Kč; výsledek hospodaření:
+111 341,67 Kč
d) Příspěvky občanským sdružením na činnost Svazu včelařů Svatá
Maří č. 125 tisíc Kč; 1000,-Kč na činnost mladým hasičům na
okresní mládežnické soutěže pro OSH ČMS Prachatice
e)Podání žádosti, na obnovu místních komunikací Smrčná samoty
k Papežům po přívalových deštích v roce 2013, dotace je 85%
f) Prodejem parc.č. 261/22 k.ú. Smrčná u Čkyně
g)Dražbu lesních pozemků v k.ú Štítkov o celkové výměře 27201
m2, vydražení do 200 tisc. Kč

Co se dělo
Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi Plamínků - SDH Svatá
Maří 2014
Soutěž v Žernovicích 3.5.
V sobotu 3.května se konala první jarní soutěž
v Žernovicích. Zde se odehrával další ročník Memorialu Pavla Bače
a my jsme přijeli obhajovat se staršími dětmi první místa
z předešlých ročníků. Počasí bylo takové jaké bylo, takže nám
pršelo, občas sněžilo a bylo chladno = 4°C. Přesto soutěž byla
uspořádána a přijelo i poměrně hodně družstev. Hasičům prostě
voda nevadí. My jsme šli na útok připraveni, celý týden jsme
trénovali a šlo to jak mladšímu, tak staršímu družstvu. S ohledem
na počasí byla však druhá disciplína - útok CTIF – zrušena.
Soutěžilo se tak pouze v požárních útocích.
Našim mladším se útok povedl a přestože měli pěkný čas,
stačilo to pouze na 2. místo.
Následně šlo starší družstvo, ale tam se strojníkovi nepovedlo
nasadit savici na mašinu a tak skončili na 4. místě.
Okrsek – soutěž v požárním útoku v Bohumilicích 10.5.
Krásné počasí tentokrát provázelo celý průběh okrskové
soutěže v Bohumilicích, který začal pro děti až po 15 hodině.
Všichni jsme byli natěšení na předvedení toho, co jsme v týdnu
natrénovali, hlavně vedoucí, protože jsme měli připraveny tři
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5. července na
premiéru hry
„LAKOMEC“
5. července na
turnaj ve fotbale

19. července na
Trhoňskou pouť
20. července na
tradiční
Svatomařskou pouť
a pouťovou zábavu

9. srpna na
fotbalový turnaj
„MEMORIÁL
PETRA KREJSY“

30. srpna na noční
hasičskou soutěž

6. září na
„KELTSKOU
STEZKU“

12.-13. září na
školení hasičů

13. září na
„KONOPICKOU“

Pronájem
V DPS jsou
k pronájmu 2 volná
místa, Informace na
obci.

Družstva – od potěru, přes mladší po starší. Nejprve šli na start
naši nejmenší – potěr do 6-ti let. Předvedli krásný útok bez chyby a
s dobrým časem skončili na 4. místě. Následovali mladší, kterým to
klaplo a s časem 23:62 jasně obsadili 1. místo. Starší pak s časem
27:06 skončili na 3. místě.
V celkové pořadí tedy Svatá Maří B, Budilov, Svatá Maří A, Svatá
Maří C, Bohumilice A , Bohumilice B.
PLAMEN – jarní kolo Plamen 2013-2014 ve Zdíkově 18.5.
Na disciplíny jsme poctivě trénovali, i když nám nepřálo
počasí, a tak jsme se na soutěž těšili. Po podzimním kole byly
mladší děti na 1. místě a starší na 6. místě, bylo tedy o co bojovat udržet si bednu u mladších a pokusit se vybojovat bednu u
starších. Bohužel opět díky nepříznivému počasí se na místo
dvoudenního soutěžního dne stal pouze jeden a ještě omezený =
bez jedné disciplíny, což nás nepotěšilo, protože jsme byli na tuto
zrušenou disciplínu dobře připraveni. Soutěžilo se tak pouze
v neděli, namísto dvoudenního zápolení, a to v požárním útoku a
v disciplíně CTIF-útok. Na start jsme šli hned jako druzí, a to jak
v kategorii mladší, tak starší.
Mladší na útoku předvedli oba pokusy velmi pěkné a s
časem 21:15 obsadili v útoku 2. místo. Mezitím naši starší obsadili
na disciplíně CTIF pěkné 2. místo. Naši mladší pak na této
disciplíně byli na 3. místě, což v celkové součtu i z podzimního kola
znamenalo krásné bednové 2. místo. Starší si na požární útoku
vybojovali 4. místo a celkově tak poskočili na 4. místo, což byl
v konkurenci 13 družstev výborný výsledek.
S výsledkem soutěže Plamen 2013 – 2014, a hlavně
s předvedenými výkony jsme tedy všichni, jak trenéři, tak děti,
spokojeni, protože konkurence narůstá a my se stále držíme
v absolutní okresní špičce.
Nyní nás čeká malá pauza a teprve začátkem července se
pustíme do dalších útoků.
Příspěvky
Fejeton
Někdo rád čte, někdo rád sportuje, někdo rád pěstuje nebo
chová slepice, někdo rád pomlouvá sousedy, někdo si rád zahraje
karty. K této zálibě několik poznámek.
Je jistě řada pamětníků, kteří mohou potvrdit, že tato
„ušlechtilá“ zábava byla velice populární i v minulosti. V místním
pohostinství byla vždy skupinka hostů, kteří se touto „namáhavou“
prací zabývali. Proti současné době bylo druhů karetních her
daleko více hrál se hlavně Mariáš (uznávám jako hru královskou),
dále se hrál Ferbl, Cvik, Bulka, Oko a jiné. Ze žolíkových her se
hrála hlavně Kanasta.
Mariáš se hrál desetníkový nebo šesťákový, takže se
nejednalo o žádný hazard. Co však při hře bylo hlavní, že se jednalo
jen o zábavu. Hráči se hrou bavili a někdy se i pohádali, ale vždy se
převážně rozešli v dobrém. Tomu nasvědčuje i ta skutečnost, že ten
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Pozvánka
Zveme Vás na
výstavu Šárky
Ladýřové „Veselý rok
– koblížky, hrkačky,
máječky, štamprlata“
v Netolicích.
Otvírací doba:
květen - září:
úterý – neděle
od 9 - 12, 13 – 16
hodin, pondělí
zavřeno.
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

kdo náhodou vyhrál nějakou korunu navíc poručil pro spoluhráče
„občerstvení“ (o jaké šlo není potřeba uvádět) a tak se stávalo, že
byla nálada stále lepší. Tomu dopomáhaly i pokuty při špatně
zahrané kartě nebo jinému prohřešku.
V současné době se hra karetní soustředila na hru s názvem
„Prší“. Dumal jsem nad tím, jak tento název vznikl, a nedošel jsem
k věrohodnému závěru. Jediné vysvětlení je, že když hráč uzavře
hru, tak řekne „prší“ a tím asi počítá, že mu naprší hodně korunek!
Nyní jsou v této hře organizovány soutěže. Účast na
soutěžích je dobrá a je to dobrá zábava. Říká se, že kdo hraje karty
je lump. To však u nás na vesnici neplatí. A proto jen tak dál. Ať
nám padá karta a hodně naprší.
senior Josef Mistr
Jak Šumavínek přidělával hříbkům zvonečky
To si takhle jednou zrovna o prázdninách posteskla Andulka
Šveců: „Uvařila bych mamince a tatínkovi smaženici, až se vrátí
z práce, budou mít určitě hlad. Jen kdybych věděla, kde najdu
hříbky. Já můžu chodit po lese od rána do večera a stejně žádného
nenajdu.“ Tohle její stýskání zaslechl náhodou skřítek Šumavínek.
„Neboj, holka, vždyť my už si nějak poradíme.“
Andulce to nedalo, vzala košíček, a přece jen se do lesa
vydala. Jak tak jde, zdá se jí, že slyší cinkat zvoneček. Jde tedy po
hlase a: „ Jé! Hříbek. A má na sobě docela malilinkatý zvoneček.“
Opatrně vyloupla hříbek z mechu, sundala mu zvoneček, očistila ho
malým nožíkem a dala do košíčku i se zvonečkem. Neudělala ani
pět kroků a zase: „Cink! Cink! Cililink!“ Andulka běhala po lese za
tím zvonečkovým hlasem tak dlouho, až měla košíček úplně
vrchovatý.
Zvonečky potom položila všechny na mechový kopeček,
zamávala směrem k rozhledně a zavolala: „Děkuji ti, Šumavínku!“
Večer u Šveců voněla smaženice a tatínek s maminkou si
pochvalovali, jakou mají šikovnou dceru.
Šumavínek, skřítek z Mářského vrchu,
Jaroslava Ladýřová

Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Železná Vlasta
Chvál Jan
Fleischmannová V.
Chval Ladislav
Heinzlová Hana

09. 05. 1934
10. 05. 1934
19. 05. 1934
14. 06. 1939
21. 06. 1944

80 let
80 let
80 let
75 let
70 let
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Smrčná
Štítkov
Svatá Maří
Svatá Maří
Vicemily

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.
září. Příspěvky do
příštího čísla
zasílejte na email
obce „obecniurad@svatamari.cz“
nejpozději do 5. září
2014.

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

