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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
…. Ovšem příděly se čas od času snižovaly, takže ku konci
války byly sníženy na minimum. Kupř. na dospělou osobu byl
příděl 85 dkg masa na měsíc. Na tabatěnku měli muži příděl 60
cigaret na celý měsíc. Šatenka obsahovala na jeden rok 100 bodů.
Kupř. na pánskou košili bylo ze šatenky odebráno 20 bodů. Avšak
v obchodech na poukazy ani na šatenky nebylo nic ke koupi.
Obchodníci měli zboží poschované a ten kdo nepřinesl nějaké
živobytí za peníze nedostal nic.
Za druhé světové války bylo mnoho dobrých Čechů
uvězněno. V našem kraji byli pozatýkáni v roce 1944 vedoucí
činitelé hasičstva. Bylo vyzrazeno, že hasičstvo mělo rušivě
zasáhnout při ústupu Německé armády.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1914… Místo zbrojmistra byl zvolen Karel Bělecký. Revizoři účtů
byli určeni Jan Doule a František Chval, neboť F. Šetka a Jan Kolous
jsou na vojně.
Sbor by roku 1914 mohl slaviti 25 leté jubileum svého
založení. Jelikož válečná vřava a hluk otřásala celým světem, usnesl
se dobrov. Has. Sbor vypustiti od té oslavy a konati oslavu až
utichne válečné hřmění a bude mír.
Do sboru se přihlašují ještě dva členové. Je to Josef Jaroš ze
Svaté Maří a František Kukačka z Trhonína.
Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
… Dne 10. srpna vzpomněl náš požární sbor a celá
organizace svazu požární ochrany 80. výročí svého založení. Sbor –
tehdy dobrovolných hasičů – byl založen 7. října 1889. Náš sbor se
na tuto oslavu tohoto významného jubilea dlouho a pečlivě
připravoval, ať už úklidem prostranstvím návsi, tak i samotným
cvičením. Neděle 10. srpna 1969 byla jednou z krásných slavných
letních nedělí. Počasí bylo opravdu velice pěkné, sluníčko svítilo a
hřálo na bezmračném nebi. Brzy po obědě začali sjíždět okolní
sbory. Sjelo se jich celkem 11, a to z Vimperka, Šum. Hoštic, Včelné,
Lažiště, Oseku u Prachatic, Volar, Zdíkova, Bohumilic, Vlach. Březí a
Štítkova.
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Z obecního úřadu
Zrealizované projekty v roce 2017
Během roku 2017 se povedlo zrealizovalat celkem 19
větších projektů. Některé tyto projekty se zrealizovaly pomocí
dotací z Ministerstva kultury, Jihočeského kraje, Ministerstva pro
místní rozvoj a Ministerstva vnitra se spoluúčasti obce.
V tomto roce došlo ke zlepšení technického vybavení obecní
knihovny a to zejména nákupem nového počítače. Tento projekt
byl zrealizován pomocí dotace Ministerstva kultury a spoluúčasti
obce. Dalším projektem byla přístavba a stavební úpravy požární
zbrojnice ve Svaté Maří a její vybavení. Tento projekt byl
zrealizován za pomocí dotace Ministerstva vnitra, Jihočeského
kraje a spoluúčasti obce. Vybavení požární zbrojnice novým
nábytkem bylo financováno pomocí prostředků obce a finančního
příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Svatá Maří.
Z vlastních zdrojů obce se opravila vodovodní šachta ve
Štítkově, kde se vyměnil hlavní redukční ventil s příslušenstvím a
na návsi byla provedena výměna všech ventilů a hydrantu. Také
škola v obci Svatá Maří se neobešla bez menších oprav. Ve škole se
postavilo nové schodiště na zahradu, vyměnily se dveře do tříd,
přibyly také radiátory na WC a v počítačové učebně byly odvlhčeny
zdi a poté nově vymalováno. Tyto opravy ve škole financovala obec
z vlastních zdrojů. Z vlastních zdrojů obce se zhotovil nový
pozinkovaný můstek u mlýna na chatách v Trhoníně jako náhrada
za stávající nevyhovující dřevěný můstek.
Pomocí dotace Jihočeského kraje a spoluúčasti obce se
nakoupila elektro centrála pro osvětlovací stožár na CAS 8,
vyměnilo se vodovodní potrubí ve směru Svatá Maří – Trhonín a
obnovila se požární nádrž ve Svaté Maří.
Dále došlo k opravě části místní komunikace „U Sládků“, ve které
se využila dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Také se opravila
část místní komunikace „U Častů“, ve které se uplatnila dotace
Jihočeského kraje se spoluúčastí a doplatkem obce.
Dalším zrealizovaným projektem bylo nové veřejné
osvětlení v osadách Smrčná a Vícemily. Tyto akce byly zrealizovány
ve spolupráci s firmou E.ON, která zde prováděla uložení
kabelového vedení elektřiny do země, a tím došlo k razantnímu
snížení realizační ceny pro obec Svatou Maří.
V tomto roce se také nakoupil nový herní prvek na dětské
hřiště - a to kolotoč. Tento projekt byl financován doplatkem obce
a finančním darem od Honebního společenstva Nezdiny.
Další zrealizované projekty byly financovány z prostředků
obce. Tyto projekty jsou opravy vodovodů v roce 2017, oprava ČOV
Svatá Maří, prodloužení vodovodu ve Štítkově. V letošním roce
bude v nejbližším termínu postavena nová čekárna v osadě
Vícemily a dále byla provedena výměna střešních krytin na
přístřešku ČOV a WC na hasičské dráze.
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Srdečně Vás
všechny zveme:
25. prosince na
tradiční Vánoční
taneční zábavu
v kulturním domě ve
Štítkově.
31. prosince 2017 a
1. ledna 2018 Vás
zveme jako každý
rok na Mařský vrch,
kde bude zajištěno
občerstvení od
10:00 hodin oba
dny. Pořádají hasiči
Svatá Maří
5. ledna se
uskuteční Tří
Králový koncert
v kostele ve Svaté
Maří od 19:00
5. ledna se
uskuteční výroční
schůze hasičů ve
Svaté Maří
20. ledna se konají
v „Ťopárně“ vepřové
hody
26. ledna se koná
v hostinci U Koryta
ples sportovců.
9. března se koná
v hostinci U Koryta
ples hasičů.
K poslechu a tanci
hraje skupina DE
FAKTO
KNIHOVNA
Obecní knihovna
otevřena každé
pondělí od 17 do 18
hodin

Plánované akce v roce 2018 a v následujícím období
Všechny plánované akce na rok 2018 a následující období dle potřeb obce jsou
financovány z podaných dotací a aktuálních vyhlášených dotačních programů.
Obec Svatá Maří má naplánováno několik akcí, a to vybudování podzemních kontejnerů
ve Svaté Maří, nákup svozové techniky na bioodpad (nosič kontejnerů a kontejnery) a nákup
lesnické techniky – traktor s čelním nakladačem a vyvážecím vlekem.
Jako jedna z největších akcí je zrealizování připojení obecního vodovodu na nové zdroje
podzemní vody z lokality „Naháč“, tato akce je zatím ve fázi projektování.
Další plánované akce jsou opravy. A to zejména opravy komunikací u DPS ve Svaté Maří,
v osadách Dolní Trhonín a Brdo. Dále je plánovaná oprava kanalizačních šachet v dolní ulici ve
Svaté Maří. Další opravy se budou týkat i schodů ke hřbitovu ve Svaté Maří a kapličky v osadě
Vícemily.
Dotací „Svazku obcí Věnec“ bude vybudování odpočinkových míst v osadě Smrčná a
Vícemily případně Štítkov nebo Trhonín. V obci Svatá Maří je plánovaná úprava místa po
demolici č.p. 35, a to vybudování přístřešku, chodníků a úprava okolního terénu.
Dalším plánem je výměna vodovodu ve Štítkově na návsi, II. etapa opravy požární
nádrže ve Svaté Maří a oprava hostince ve Svaté Maří.
Všechny tyto akce se můžou měnit, případně posunout doba realizace dle aktuálně
získaných finančních prostředků a zatím jsou pouze plánem zastupitelstva obce na příští
období.

Otevření nové hasičské zbrojnice ve Svaté Maří
Dne 30. září proběhlo slavnostní otevření a vysvěcení nové požární zbrojnice, před
kterou se seřadili pod vedením velitele Zdeňka Vyskočila všechny hasičské sbory nejen ze Svaté
Maří, ale i z Bohumilic, Budilova, Smrčné a Štítkova. Doprovod těmto sborům dělalo
zastupitelstvo obce Svatá Maří v čele s panem starostou Pavlem Mrázem. Slavnostní řeči se ujal
starosta obce ve které vyzdvihl historii sboru hasičů a průběh stavby a rekonstrukce požární
zbrojnice. Po ukončení slavnostního projevu byl požádán místní p. farář Mgr. Jaromír Stehlík
k vysvěcení požární zbrojnice. Po proslovu a vysvěcení došlo k přestřihnutí stuhy, na které si
pan starosta přizval pana faráře Mgr. Jaromíra Stehlíka a Zdeňka Vyskočila – velitele sboru
dobrovolných hasičů. V tento den měla veřejnost možnost si prohlédnout novou požární
zbrojnici a její vybavení. Dále byly k vidění dobové fotografie od roku 1889, kdy původní
zbrojnice stávala na návsi, a také fotografie ze současné rekonstrukce budovy. Během výstavy
fotografií bylo připraveno pohoštění a posezení v nové zbrojnici. K tanci a poslechu hrála živá
hudba Honzy Doulíka.
Hasičský sbor byl založen roku 1889 a původní hasičská zbrojnice stávala na návsi. Tato
zbrojnice časem přestala vyhovovat, a proto bylo přistoupeno k rekonstrukci budovy stájí pod
místním hřbitovem. V sedmdesátých letech byla opravená budova otevřena, a to jako budova
obecního úřadu a hasičské zbrojnice v budově jedné. S pořízením cisternové automobilové
stříkačky a dopravního automobilu tato zbrojnice přestala kapacitně vyhovovat, a proto v roce
2008 bylo přistoupeno k rekonstrukci původní polorozpadlé obecní stodoly ve spodní části
obce. Díky této rekonstrukci vznikl prostor pro parkování obou těchto vozidel, ale bohužel bez
jakéhokoli zázemí pro hasičskou jednotku. S přibývajícími prostředky požární ochrany,
věcného a strojního vybavení a nutnosti vybudování zázemí pro zásahovou jednotku hasičů
bylo od roku 2014 uvažováno o přístavbě této zbrojnice. Zpočátku bylo uvažováno pouze o
přístavbě podkrovních prostor, ale časem se opět ukázalo, že zbrojnice přestává kapacitně
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vyhovovat. Od roku 2014 bylo žádáno o dotaci Ministerstvo vnitra a Jihočeský kraj, avšak
neúspěšně. Až v roce 2016 byl obci Svatá Maří konečně přislíben grant na tuto přestavbu, a tak
na jaře tohoto roku práce započaly.
Přestavbou vzniklo nové parkovací stání pro požární vozidlo, nová střecha, došlo také
k zateplení stávajícího zdiva, opláštění sušáku hadic a hlavně k vybudování podkrovního
prostoru. V tomto prostoru vznikla místnost pro školení příslušníků, odpočinková místnost a
sociální zařízení. V původní požární zbrojnici žádné sociální zázemí nebylo a hasiči chodili
vykonávat své potřeby ven za budovu, kde má místní občan složené palivové dřevo a jak říká
„Na uzení to nedělalo dobrotu“. Z tohoto důvodu bylo zrealizováno navíc oproti plánu i jedno
sociální zařízení v přízemí garáží.
Tato akce se povedla zrealizovat a naši hasiči ze Svaté Maří se konečně po 130 letech
dočkali důstojného zázemí pro svou činnost. V současné době má hasičský sbor téměř 140
členů a z toho okolo 35 dětí, které se pravidelně zúčastňují postupových i pohárových soutěží
s výbornými výsledky. Jednotka SDH Svatá Maří je zařazena v kategorii JPO III – předurčenost
jednotky i mimo území obce se 14 členy zásahové jednotky.

Fejeton
A máme zase jeden rok za sebou. Pro někoho rok štěstí a pohody, pro jiného rok
problémů a starostí. Takový už je život. Je jen otázkou, jak si člověk počíná a zda si některé
problémy nezapříčiní a jestli svým životem si nemohl lásku a pohodu vybudovat. Je pravdou, že
ne vždy může některé situace ovlivnit.
Rok 2017 byl rok dvou hlavních událostí. Nejdříve nás potrápilo nepříznivé počasí, které
zapříčinilo některé problémy zemědělcům a zahrádkářům. V našich končinách však, a to bylo
dobře, nešlo o problém zásadního rázu. Pak na podzim proběhly volby do poslanecké
sněmovny. Výsledky voleb byly dosti neočekávané. Voliči svým hlasováním vyjádřili touhu na
změnu politického vedení státu. Považují za poněkud překonané způsoby a postoje dlouhodobě
vládnoucích politických stran (největších) a chtějí nový přístup k vedení společnosti. Nelze se
divit.
Pro nás je důležité, že naše obec v tomto prospívala. Nebyly žádné závažné problémy, a
pokud se něco vyskytlo, bylo zdárně vyřešeno. Tím nechci tvrdit, že není nespokojených
občanů. Tomu se však nikdy nevyhneme, a pokud jejich nespokojenost je oprávněná, musí se
řešit.
Obecní zastupitelstvo za rok 2017 odvedlo dobrou práci a patří mu poděkování a přání
všem členům hodně zdraví a úspěchů v příštím roce. Ať se daří!
Na závěr přeji Vám všem, aby příští rok byl ještě lepší, hodně osobní spokojenosti a
hlavně zdraví. Než ovšem začneme prožívat radosti a starosti příštího roku, jsou tu ještě
vánoční svátky a Silvestr. To je doba, kdy každý z nás má myslet na své blízké, rodinu, přátele,
spoluobčany a vytvořit svým jednáním atmosféru míru a pohody. Nedílnou součástí této doby
je nákup a předávání vánočních dárků, pečení, vaření a smažení různých dobrot a v neposlední
řadě zasílání blahopřání.
K tomu je ale nutno dodat, že tato doba by měla být dobou vzájemného porozumění,
vzájemné úcty a lásky. Také je potřeba pomoci těm, kteří to nutně potřebují. To vše je někdy
důležitější než všechny dárečky nebo drahé dary.
K vánočním svátkům Vám všem přeji jejich šťastné prožití ve zdraví a spokojenosti nad
svým životem. K tomu všemu Vám držím palce.
Šťastné Vánoce a zdar roku 2018!
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Mistr Josef senior

Advent
Rok se s rokem sešel a opět nastal čas adventní. Podle jedněch čas zastavení, zklidnění a
rozjímání, dle druhých, a těch je víc, nastala doba shonu, stresu a šílených nákupů. Jak rád bych
patřil do té první skupiny, ale jsem ženatý – ne šťastně ženatý (bude to číst má paní) a tak jsem
jen mlčky přikývl, když mě žena požádala větou rozkazovací o doprovod při návštěvě
obchodního centra v krajském městě.
Už na cestě do Českých Budějovic, tím jak provoz houstl, jsem měl pocit, že jedu na Zemi
živitelku. Příjezd před obchodní centrum – hotový horor. Až po třetím objetí obrovského
parkoviště se konečně našlo místo pro naše malé auto. Třikrát jsme přitom minuli dva řidiče,
kteří do sebe ťukli, a kteří se k radosti rozrůstajícího davu diváků navzájem fackovali.
Po nelehkém získání nákupního vozíku jsme byli vlnou lidí vneseni do samotného
obchodního domu. První co, mě zasáhlo, byly vánoční písně, které se linuly prostorem a které u
mě s odstupem času začaly vyvolávat kopřivku. To druhé, co mě překvapilo, byl přiblble se
usmívající, vousatý, červeně oděný dědek, co nabízel zejména dětem, přeslazenou limonádu.
Vypadal jako pedofil anebo drogový dealer, ale ochranka a ani policie nezasáhla, měl asi licenci.
Zde se mně potvrdilo, že země je opravdu kulatá. Před lety jsme dědulu vykopli na východ a on
se potvora vrátil ze západu, sice pod jiným jménem, ale našemu Ježíškovi škodí stejně. No a
třetí, co mě dostalo, bylo obrovské množství slev, které doslova řvaly ze všech stran regálů.
Slevy a výprodeje nás pohltily a já jsem si začínal myslet, že z vánoční atmosféry a lásky
k zákazníkům se vedení firmy zbláznilo a podnik do konce roku zkrachuje. Z tohoto omylu mě
vyvedla až číslovka na konci asi metr a půl dlouhé účtenky.
Návrat – to byl další hororový zážitek. Už najít auto a přitom si vyslechnout asi
dvacetiminutovou přednášku o skleróze, jen prohloubilo mou narůstající depresi. O následné
pokutě za rychlou jízdu už nemám sílu se rozepisovat. Po příjezdu domů jsem se zcela
vyčerpán, potrhán na šatu i na duši zhroutil do křesla a pustil televizi. Zrovna běžela reklama
podbarvená vánoční hudbou, která slibovala úžasné slevy na všechno, a já se tiše rozplakal.
Z mé apatie mě vyrušila až má žena, která při inventarizaci našeho nákupu zjistila, že spousta
věcí a dárků ještě chybí, a že se tudíž celá anabáze musí příští neděli zopakovat.
V noci, když celý dům usnul, jsem vypil rum určený do buchet, nahradil ho trestí a čajem
a vymyslel plán příštího nákupu. Sotva vstoupíme do obchoďáku, tak se ztratím, najdu dětský
koutek, vyhlédnu si nějakého méně výbojného caparta a servu se s ním o nějakou hračku.
Caparta si odvede matka a mě muži v černém předají mužům v bílém a ti mě uloží do hotelu,
kde pokoje mají na oknech mříže (to, aby se na hosty nikdo nedostal) a také polstrované dveře
bez klik (to, aby se hosté zbytečně necourali po chodbách a byl klid). Zde budu, aniž bych to
musel obzvlášť hrát, předstírat absolutní ztrátu paměti a totální zmatenost. Už se těším, jak
strávím zbytek adventu i celé Vánoce v tichém a klidném prostředí, občas osprchován teplou a
studenou vodou a místo vánočního punče, ošizeného mou spořivou ženou, budu uklidněn a
uspán silnými medikamenty a opiáty, které jsou jen na předpis. No a na to, kdo jsem a kde
bydlím, se začnu rozpomínat až na Štěpána a počítám, že tak někdy po Třech králích bych mohl
být vrácen do kruhu rodinného s doporučením od mého ošetřujícího lékaře o zákazu vstupu do
jakéhokoliv obchodu, vyjma rybářského o rozloze větší jak 20 m2, takže nebudu smět ani do
svatomařské jednoty pro rohlíky. Tak a příští advent strávím v klidu a v pohodě bez stresu
z nákupu nesmyslů. Jak říká klasik „ A vo tom to je“.
Příjemné prožití Vánoc, zbytku roku a rok příští přeje Brodec senior!
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Myslivecký spolek
Myslivecká společnost byla založena 11. prosince 2012. Tato společnost byla založena
podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, avšak po novelizaci občanského zákoníku
byla myslivecká společnost změněna později na spolek. Práva výkonu myslivosti patří v historii
k jednomu nejrozšířenějších tradic na českém venkově.
K výkonu práva myslivosti patří samozřejmě lov. Společenstevní honitba Nezdíny je
v současné době zastoupena převážně srnčí a černou zvěří. Ve větších lesních komplexech
honitby je možné se setkat s jelení zvěří, která má v posledních letech vzestupnou tendenci.
Myslivecký spolek vlastníků Šumavské podhůří je již pátým rokem nájemcem – uživatelem
společenství honitby Nezdíny. Obec Svatá Maří je její nedílnou součástí. V současné době
hospodaříme na více než 1800 ha honebních pozemků. Mimo činnosti prováděné v přírodě se
spolková činnost zaměřuje i na rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, které jsou součástí
národního kulturního dědictví. Aktivit během roku je více, v jarních měsících se například členi
snaží ochránit srnčata před senosečí. Někteří členi připravují své čtyřnohé parťáky na zkoušky
upotřebitelnosti loveckých psů a někteří členové zakládají chovné stanice. Letos v létě se
někteří členové mysliveckého spolku zúčastnili pouti ve Svaté Maří, kde byla improvizována
malá střelnice pro děti i dospělé. Podzim je období společných lovů a naháněk, na které zveme i
místní nemysliveckou veřejnost. V listopadu byla možnost navštívit mysliveckou zábavu,
kterou spolek pořádá pro místní již pátým rokem.
Chtěli bychom popřát všem místním lidem a vlastníkům pozemků v obvodu
společenstevní honitby Nezdíny klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a do dalšího roku
jen to nejlepší.
Ing. Jiří Batík

Název knihy – Kam za živou vodou
Kniha informuje o léčivých a minerálních pramenech, o zázračných studánkách, o
zapomenutelných a věhlasných lázní a duchovních míst. Informuje i o naší obci Svatá Maří, kde
se nachází studánka Sv. Panny Marie. První písemná zmínka o obci je z roku 1352, jejíž jméno
se odvozuje od kostela zasvěceného sv. Maří Magdaléně. Kostelní zvony patří k nejstarším
zvonům v jižních Čechách.
Při čtení této knihy jsem narazil na tento článek, který hovoří o studánce sv. Panny
Marie. Tento skromný a pozvolna zarůstající pramen vody, jemuž se přisuzují hojivé účinky.
Tuto studánku naleznete přímo u hlavní silnice v obci Svatá Maří. Jistě jsou mezi námi i ti, kteří
si pamatují, kde se před opravou studánka nacházela.
Knihovník

Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto občanům:
Štochlová Irena
Svatá Maří
Mistrová Marie
Trhonín
Jungwirthová Věra
Vicemily
Stuchlík Šťepán
Svatá Maří
Hladká Jaroslava
Vicemily
Chvalová Zdeňka
Svatá Maří
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Malé ohlédnutí za kulturním a společenským
životem v naší obci v roce 2017
Velmi pě kně byl zorganizová n program svatomař ské pouti,
se který m pomá halo ně kolik mı́stnı́ch spolků . A to spolek hasič ů,
sportovců , ž en, myslivců a v neposlednı́ ř adě i divadelnı́ spolek
SODA. Kaž dý spolek si př ipravil ně jaké hry pro dě ti a dospě lé .
Divadelnı́ spolek SODA secvič il cirkusové př edstavenı́, které sehrá l
hned tř ikrá t, a vž dy př i tě chto př edstavenı́ch bylo plno. Dı́ky tě mto
spolků m se program povedl a dě ti a dospě lı́ byli velmi nadš eni.
I hasič i se v tomto roce č inili. Zač átkem č ervence si hasič i ze
Smrč né př ipravili setká nı́ rodá ků , které se povedlo. Stı́tkovš tı́ hasič i
si př ipomně li 80. vý roč ı́ založ enı́ sboru. Na tomto setká nı́ si
př ipravili ně kolik akcı́ a veterá n – soutě ž s ruč nı́ hasicı́ technikou,
kde mezi sebou soutě žilo deset druž stev. Tato akce se velmi
vydař ila.
Zá řı́ bylo na akce dost bohaté . Spolek ž en uspoř ádal
Staroč eskou konopickou, ale bohuž el nebylo hezké poč ası́. Poč ası́
se na dalš ı́ akce umoudř ilo a bylo velmi hezké . Dá le se uskuteč nil
pě kný kulturnı́ program př i otevř enı́ nové hasič ské zbrojnice ve
Svaté Mař ı́.
V ř ı́jnu se ve Smrč né uskuteč nila vý stava zá palkový ch
ná lepek. Na té to vý stavě byla k vidě nı́ zajı́mavá sbı́rka z naš ich i
zá palek z okolnı́ch zemı́, které nasbı́ral Jan Frü hauf. Ve Stı́tkově se
zase uskuteč nila vý stava ovoce a zeleniny. Na té to vý stavě bylo
k vidě nı́ velmi hezké ovoce a zelenina, kterou vypě stovali obč ané
z okolnı́ch vesnic. Nejhezč ı́ jablko mě la panı́ J. Fleiš manová ze
Stı́tkova. Nejvě tš ı́ mrkev vypě stovala panı́ V. Vondrá šková . Nejvě tš ı́
brambor se povedlo vypě stovat panu V. Smı́škovi ze Stı́tkova. Na
té to vý stavě ovoce a zeleniny se také soutě žilo o nejchutně jš ı́ zá vin
a okurkový ná lev. Nejchutně jš ı́ zá vin upekla panı́ H. Krejsová ze
Stı́tkova. Panı́ J. Jaroš ové z Boš ic se povedl vý borný okurkový ná lev.
Zač átkem prosince uvedl mı́stnı́ divadelnı́ spolek SODA
divadelnı́ hru „Liš ák Pseudolus“. Př i tomto př edstavenı́ byl opě t
plný sá l a divá ci odchá zeli s ú smě vem na tvá ři.
K tomu když př ipoč ı́tá me ty stá lé akce, jak bylo uvedeno na
zač átku, jako jsou plesy, zá bavy, masopust, stavě nı́ má jek, poutě ,
traktoriá da, sportovnı́ akce, hasič ské soutě že,
vá noč nı́ trhy, tak myslı́m, ž e jsme se zase v tomto roce dobř e bavili.
Vš em, kdo se podı́leli na zajiš ťová nı́ vý še uvedený ch akcı́ patř ı́ velké
podě ková nı́.
Františ ek Scherer

Pomoz přírodě
Vanu plnou nedávej
si,nejde to tak jako
kdysi.
Podzemní vody snaží
se sice,netoč víc, než
musíš kohoutkem
více.
Pokazíš jim to úsilí,
když vodou budeš
plýtvat víc než na
chvíli.
Dostatek vody
příroda ocení, pak
můžeš její krásu
zachytit při focení.
A ptáci budou moci
zpívat své písně,
když zaposloucháš
se, je ti krásně.
Na podzim pak
můžou stromy
žloutnout, na jaře
zelenat, společně se
můžeme z toho
radovat.
A plody své, může
nám vydat matka
zem, pojď, vezmi si,
řekne ti jen.
Každý s pokorou měl
by se jí klanit,
přijímat její dary a
v mysli jí hladit.
Děkovat, že díky ní
můžeme tu žít,
nemusí to tak vždy
samozřejmostí být.
Ing. Jaroslava
Kovářová
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Vánoční okénko do naší školy
Vánoční atmosféra u
Vánoční zmatky
Doležalů -Jan Doležal(5.roč.) Eliška Častová (5. roč.)
Vánoce se blíží,
Je vánoční čas pohody,
maminy to tíží.
děti zpívají koledy.
Mají spoustu práce,
Děti si hrají, maminky pečou,
odpočívaj krátce.
tátové raději ven utečou.
Nakupují, uklízí,
Kapr se plácá ve vaně,
k pomoci nás vybízí.
my chystáme se na saně.
Hadrem smýčí každý kout,
Stromeček v pokoji pěkně se třpytí,
hlavně z toho nezblbnout.
kolem něj probíhá několik dětí.
Také smaží, pečou, vaří,
Vezmeme na kapra paličku,
pohoda, když vše se daří.
omylem klepneme do prstu babičku.
A vůně nám napoví,
než zazvonil zvoneček,
kam schovají cukroví.
v pokoji hořel nám stromeček.
Pečeme i perníčky,
Místo dárků u lékaře
recept naší babičky.
a jsme letos bez večeře.
Ozdobíme celý dům,
Doma máme všude vodu,
ať se líbí sousedům.
přejeme Vám klid, pohodu.
Ve vaně se mrská hbitě
malý kapřík – rybí dítě,
Ježíšek
pustíme ho vedle mníka
Jakub Štindl (3. roč.)
u nás v Maří do rybníka.
I když píši dopis v září,
Štědrý večer u stolu,
Ježíšek se divně tváří,
sejdeme se pospolu.
ale je to správný týpek,
Oblečeni svátečně
o Vánocích dělá vtípek.
pošmáknem si výtečně.
Vlezl přes plot do komína,
Pak zazvoní zvoneček,
rozlil mléko, to je psina.
rozsvítí se stromeček.
Kocour kouká, co se děje,
Jsem jak kšandy napnutý,
Ježíšek se na něj směje,
koledy jsou zapnutý.
dává dárky pod stromeček,
Ta slavnostní chvíle,
já se těším na dáreček.
překvapen jsem mile.
Co si pro mne vymyslí,
Ježíšek tu zase byl,
Ježíšek náš úžasný?
asi jsem moc nezlobil.
Přání plní, dárků dost Popřejme si štěstí, lásku,
Ježíškovo velká ctnost!
všem, i těm na obrázku,
ať se sejdem v příštím roce
zdrávi všichni na Vánoce.
Jménem všech pracovníků naší školy i jménem svým si Vám
dovoluji popřát příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2018
hodně zdraví, lásky a dobré nálady.
Renata Gaudníková

PF 2018
Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí,
zdraví, osobních a pracovních úspěchů v novém roce
2018 přeje starosta obce Svatá Maří.
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Obecní úřad Svatá
Maří
Úřední hodiny
obecního úřadu pro
veřejnost:
Pondělí
Středa

15 - 17
15 - 17

Dále po telefonické
dohodě.
Tel: 724 113 760

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 Pavel
Mráz

Další číslo vyjde 21.
března. Příspěvky
do příštího čísla
zasílejte na email
„becka3cz@gmail.c
om“ nejpozději do 5.
března 2018
.
Redakce si
vyhrazuje právo
krátit a upravovat
příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

