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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Do školy chodily děti v zimě jenom v dřevákách. Boty nosily jen
do kostela a to ještě dědil jeden po druhém. V Maří ve škole, po obou
stranách chodby, byly po celé délce seřazeny dřeváky různě
pomalované a popsané, aby každý poznal své. Šel-li někdo v létě do
města, tak boty svázal a nesl je bosý přehozené přes rameno až k
městu. Před městem se obul a na zpáteční cestě za městem zase boty
vyzul a nesl je přehozené přes rameno domů. To proto, aby jich
neubývalo.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
ROK 1889…V měsíci listopadu požádal Sbor dobrovolných hasičů ve
Svaté Maří slavnost spojenou se svěcením stříkačky. Posvěcena byla p.
farářem Františkem Císařem. Kmotra při tomto posvěcení byla slečna
Františka Šandová.
ROK 1891…V tomto roce cvičil se náš sbor, jakožto sbor mladý, velmi
pilně a svědomitě se zacházením se stříkačkou, by mužstvo v případě
požáru bylo náležitě a technicky vycvičeno. Sbor uspořádal v tomto
roce hasičskou slavnost v " Popových horách", která se velmi zdařila a
měla klidný průběh. Čistý výnos z této slavnosti byl věnován na
umoření dluhu. Stav členů se nezměnil.
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Z KRONIKY OBCE SVATÁ MAŘÍ
Velikým přínosem pro pracující dojíždějící do továrny na prádlo
ve Vimperku, dnešní Šumavan, bylo dovážení těchto zaměstnanů do
zaměstnání a dovoz domů. 13. 5. 1950 byl do obce zaveden telefon,
což jistě každý ocení v případě naléhavé potřeby, lékařské služby
apod. Také velikým přínosem pro obec byla její elektrifikace, ke které
došlo ve Svaté Maří v roce 1952. V osadách Trhonín a Vicemily pak v
pozdějších letech. Protože autobusové spojení do obce stále nebylo,
začalo se v roce 1954 postupně s úpravou vozovky směr Trhonín Chválovna. Od roku 1956 začaly definitivně jezdit autobusy ČSAD a
byla zavedena pravidelná linka se čtyřmi spoji denně.
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. února se na Obecním úřadě ve Svaté Maří konala veřejná schůze
obecního zastupitelstva, na které byly schváleny tyto body:
a) Plán a rozpočet obce na rok 2013 příjmy: 5 316 000Kč, výdaje 4
376 740Kč, rozpočtové změny tisk č.1/13
b) Příspěvek na Svazek obcí DSO Věnec a to 50 Kč na obyvatele pro rok
2013
c) Smlouvu o dílo Obec a Envipartner s.r.o. se sídlem v Brně Pšeník
376/12 na zpracování projektové dokumentace na realizaci projektu
„Protipovodňová opatření obce Svatá Maří „ (bezdrátový rozhlas) za
úhradu 40 000 Kč.
d)Zřízení zvláštního účtu u ČNB pro přívod příjmů z výnosu daní nebo
podílu na výnosu daní dle zákona o rozpočtovém určení daní
e) Výběrové řízení dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek odst.
č.4 písm.b na opravu Základní a mateřské školy ve Svaté Maří II etapa
384 251 Kč
f)Schvaluje účetní uzávěrku a rozdělení hospodářského výsledku za
rok 2012 příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy, kdy je
ztráta ve výši 11 239,38 Kč, tato ztráta bude hrazena z rezervního
fondu který je ve výši 125 125,04 Kč.
Proč vlastně třídit odpad?
Na jednoho obyvatele vychází za rok 250-300 kg odpadů.
Z tohoto množství se dá více jak jedna třetina vytřídit. Můžete vytřídit
až 66 kg papíru, 39 kg plastů, 27 kg skla. Výsledkem je snížení
množství odpadů a šetření životního prostředí. Šetříme tím také
prvotní suroviny a elektrickou energii. Děkujeme, že třídíte.
Jedno sběrné místo (hnízdo), se zřizuje maximálně pro 180
obyvatel. Tyto nádoby máme vypůjčeny od firmy EKOKOM, která
zajišťuje tuto službu pro celou republiku. Od 1. 2. 2013 nám zajišťují
svoz a sběr Městské služby Vimperk. Ty také spravují sběrný dvůr,
kompostárnu a skládku odpadů v Pravětíně. V létě také začne
zkušební provoz třídící linky v dolních kasárnách. Je to nová hala,
kterou je vidět z hlavní cesty.
Sběrný dvůr, provozní doba:

Pondělí: 08:00-12:00, 14:00-18:00
Úterý:
14:00-18:00
Středa: 08:00-12:00, 14:00-18:00
Čtvrtek:
zavřeno
Pátek:
14:00-18:00
Sobota: 08:00-12:00

Skládka v Pravětíně, provozní doba:

Pondělí-Pátek: 07:00-15:30
Telefon: 388 413 595

23. 3. na dětský
karneval od 15:00
v hostinci U Koryta

13. 4. na dětský
karneval od 14:00
v hostinci ve
Štítkově

23. 3. na Keltský
telegraf na Mařském
vrchu, občerstvení
zajištěno

31. 3. na tradiční
Velikonoční taneční
zábavu v kulturním
domě ve Štítkově.
K poslechu a tanci
hraje De facto

20. 4. na 48. Ročník
„ RALLYE ŠUMAVA
KLATOVY 2013“ a
XXII. ročník „
HISTORIC VLTAVA
RALLYE“. RZ:
Malenice- Štítkov

27. 4. na
„Traktoriádu“ od
14:00 na návsi v
Trhoníně

KNIHOVNA
Obecní knihovna
otevřena každé
pondělí od 17 do 18
hodin.
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Co se dělo
Vítání občánků ve Svaté Maří
Ve čtvrtek 20. prosince 2012 proběhlo v zasedací místnosti
Obecního úřadu Svatá Maří vítání občánků. Mezi nové občánky byli
přivítání: Adéla Macorlíková, Vojtěch Zátka, Ruby Juna Jois Beswick,
Vojtěch Hanzal, Nikola Rychtářová a Tereza Kukačková. Kulturní
vystoupení zajistila ZŠ a MŠ Svatá Maří. Dětičky dostaly hračku a
malou pamětní knížku. Děti přivítal starosta obce František Linha a
Jana Alešová.
Konec roku
Tradiční rozloučení s rokem 2012 a přivítání Nového roku 2013
se uskutečnilo na Mářském vrchu. V hojném počtu se zde sešli
obyvatelé okolních vesnic a nejvíce ze Svaté Maří. Poděkování patří
svatomařským hasičům a obsluze maringotky, která zajišťovala dobrou
zábavu.
Příspěvky
Knihovna
Kdy se ve Svaté Maří začaly půjčovat knížky nejsou o tom
žádné písemné záznamy. Dle sdělení pamětníků se nejdříve začaly
půjčovat knížky na faře a později ve škole. První knihovna byla
oficiálně otevřena ve škole a knížky půjčovali učitelé, kteří také vedli
evidenci. První zapsanou knížkou je Jiráskův F. L. Věk. Ve škole
knihovna sídlila až do roku 1967. 2. června 1967 byla slavnostně
otevřena budova nového MNV. V ní dostala samostatnou místnost i
knihovna. K podstatným změnám došlo v roce 2007, kdy byl zaveden
internet, který je přístupný veřejnosti. K dalšímu zlepšení prostředí
knihovny došlo v roce 2011 kdy byla provedená celková rekonstrukce
budovy obecního úřadu. V současné době je knihovně 637 svazků, v
nabídce jsou soubory knih, které jsou zapůjčovány z knihoven Vimperk
a Prachatice. Výpůjční doba je každé pondělí od 17:00 hod. do 18:00
hod.
Knihovník Jiří Šetka
Skřítek Vítek
V jednom velkém městě žil kluk, který se jmenoval Šimon. Bydlel
s rodiči ve vysokém panelovém domě. Byl ale velmi nepořádný a kudy
chodil, tam po sobě zanechával nepořádek. Papíry od bonbonů,
ohryzky od jablek, plastové lahvičky od nápojů nikdy nevyhazoval tam,
kam patří, ale pohazoval je různě kolem sebe.
Jeho kamarádům se to nelíbilo, a tak se rozhodli mu pohrozit, že na
něj zavolají skřítka Vítka. Skřítek Vítek byl kouzelník, který zlobivým a
neposlušným dětem přičarovával velké uši a nos. Ale Šimon se tomu
jen smál a odpadky pohazoval kolem sebe klidně dál. A co se stalo?
Když se ráno Šimon probudil, měl velké uši a nos. V tu chvíli nevěděl,
co má dělat. Nasadil si na hlavu čepici a šel do školy. Tam se mu ale
celá třída smála. Kamarádi mu řekli, že když se polepší, tak že mu
skřítek velké uši i nos odčaruje. Šimon si od toho dne začal po sobě
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Karetní turnaj prší
v Bohumilicích
19. 1. 2013 se hrál další
karetní turnaj v prší
v rámci Svazku obcí
Věnec v Bohumilicích,
kterého se zúčastnilo 36
hráčů. Na prvním místě
se umístila poprvé žena
Hana Škopková (Svaté
Maří). Další pořadí: 2. P.
Blahout (Lštění), 3. M.
Falář (Radhostice), 4. J.
Kůs ml. (Smrčná), 5. P.
Valenta (J. Hradec) a 6.
P. Mráz (Trhonín).
Karetní turnaj prší
ve Svaté Maří
23. 2. 2013 se hrál
v pořadí již třetí karetní
turnaj ve hře prší
v rámci Svazku obcí
Věnec ve Svaté Maří.
Turnaje se zúčastnilo 32
hráčů. Turnaj vyhrál L.
Toman (Lštění). Další
pořadí: 2. L. Stejskal
(Štítkov), 3. P. Mráz
(Trhonín), 4. F. Scherer
(Štítkov), 5. M.
Blahoutová (Lštění) a 6.
J. Kůs ml. (Smrčná).
Karetní turnaj prší
v Bošicích
9. 3. 2013 se hrál čtvrtý
(závěrečný) turnaj v prší
v rámci Svazku obcí
Věnec. Turnaje se
zúčastnilo 48 hráčů.
Turnaj vyhrál P. Mráz
(Trhonína). Další pořadí:
2. J. Kůs ml. (Smrčná), 3.
P. Kavlík (Hradčany), 4.
D. Fleischmann (Zahoří),
5. M. Falář (Radhostice)
a 6. J. Kůs st. (Smrčná).
Absolutním vítězem
všech čtyř turnajů se
stal Pavel Mráz se 139
body. 2. skončil Jiří Kůs
ml. a 3. skončil Ladislav
Stejskal (Štítkova).

opravdu uklízet. Kamarádi byli nadšení, jak se Šimon polepšil, a tak
řekli skřítkovi, aby Šimonovi vrátil původní podobu. Od té doby Šimon
řádně uklízí odpadky tam, kam patří.
Autor: Jaroslav Podlešák, 5. ročník, ZŠ a MŠ Svatá Maří
Fejeton
Vesnička Svatá Maří (určitou dobu jen Maří, i když lidé nebyli
horší) se rozkládá v podhůří Šumavy na mírném východním svahu s
výhledem na Boubín.
Když mne do této vesničky zavál osud, byly zde cesty prašné,
tančilo se v Březině na parketu, lidé se bavili v místní malé hospůdce
za doprovodu heligonky místního harmonikáře. Na návsi (nyní
náměstí) byl rybníček nebo spíše větší louže, po cestách táhli povozy
voli nebo koně a auta bylo vidět jen ojediněle. Místní myslivci při
výřadu po honech počítali zajíce a bažanty na desítky kusů. Na loukách
proháněli sekáči kosy dobře sklepané a meze byly vysečeny.
Od té doby uplynula celá řádka let. Vesnička se změnila a lidé v
ní také. Cesty již nejsou prašné, náves (nyní náměstí) postrádá vodní
plochu (vyschla!), v Březině rostou jen houby. Myslivci nemají co
střílet, voli a koně z cest zmizeli, kosy sekáčů nahradila mechanizace a
v hospodě nezní tóny heligonky. Lidé však zůstali stejní. Dříve
narozené vystřídala mladší generace s jiným pojetím života.
Vznikl sportovní klub a fotbal se stal zábavou pro řadu lidí. K
tomu hlavně také přispělo vybudování fotbalového hřiště (možno říci,
stadionu!) s patřičným zázemím.
Místní hasiči svou aktivitou a profesionalitou získávají obdiv
celé vesnice. Bylo zbudováno hasičské cvičiště a v soutěžích mají tak
výborné výsledky, že pohárů a ocenění je tolik, že je již v hospodě není
kde vystavit. Hasiči i sportovci tak významně přispívají ke kulturnímu
využití v obci.
Vesnice se rozrostla o celou řadu nových staveb, zrodili se
místní podnikatelé a lidem se snad žije lépe. Jen by bylo potřeba, aby
se méně sedělo doma u televize nebo počítače a více se sousedé
scházeli, jako tomu bylo dříve. Co říci závěrem? Veškerý život ve
vesnici ovlivňují lidé, kteří zde žijí. Jsou zde lidé dobří i méně dobří
jako všade. Protože dobrých a obětavých lidí je v této krásné vesničce
naprostá většina, je jistý předpoklad, že vesnička Svatá Maří bude i
nadále vzkvétat do krásy.
Josef Mistr senior
Společenská kronika
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli k životnímu jubileu
těmto občanům:
Honzíková Jarmila 01. 01. 1938
Kotálová Růžena
19. 01. 1938
Kubaštová Eliška
27. 01. 1943

75 let
75 let
70 let
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Svatá Maří
Štítkov
Trhonín

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

Vychází každé
čtvrtletí, příspěvky
do příštího čísla
zasílejte na email
obce nejpozději do
22. května 2013.

Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů.

