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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
… Majitel tohoto hospodářství byl dosti šetrný a podle toho
jeho stavení vyhlíželo. S půdy bylo možné zkrz šindelovou střechu
počítat hvězdičky a vůbec nebyla daleká doba, že by celá chalupa
spadla hospodáři na jeho starostlivou hlavu. Prostě nedalo se tam
bydlet. Také nebylo na blízku příbuzných, kteří by se o tyto dva
starali, tak jim pomáhali cizí lidé, protože již oba nebyli soběstační!
To vše uvážili činitelé Místního národního výboru a zažádali
o jejich přijetí do Domova důchodců. Byly tedy oba 18. 8. 1958
odvezeni do Domova důchodců v Prachaticích.
Potužník však dlouho v Domově důchodců nebyl. Byl to
člověk, který nebyl zvyklý světu, nebyl zvyklý cizím lidem. Asi jako
když přesadí starý strom. Přes veškerou péči, která mu byla dána
zemřel ještě v témže roce dne 21.11. 1958 ve věku 83 let.
Stavba Kulturního domu byla započata v roce 1960. Peníze
na stavbu dodával Okresní národní výbor v Prachaticích. Celková
stavba stála asi 150 tisíc Kčs. Stavbu vedl tajemník zdejšího MNV
František Jiroušek čp. 38.
Dne 27. října 1962 byl Kulturní dům slavnostně otevřen. O
dva roky později byly ke Kulturnímu domu přistaveny místnosti
pro prodejnu Jednoty, požární zbrojnice a knihovna. Nad těmito
místnosti byla zřízena šatna, přísálí a dvě místnosti k obývání.
V roce 1963, když už nebylo potřeba soukromých
hospodářských budov, byla adaptována stodola na obytnou
budovu čp. 42. Přestavbu provedli Jan a Helena Chvalovi.
Jest opravdu zajímavé, jak dovedné ruce řemeslníků udělaly
z obyčejné selské stodoly úhlednou vilu. Tato stodola patřila
k Třísků hospodářství čp.14.
V roce 1965 bylo znovu přistavěno čp. 2, Tomášem a
Miladou Krejsovými na místě, kde stávala dřevěná chalupa, která
kdysi sloužila jako výměnek k tomuto číslu.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
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V nově zrekonstruované zbrojnici ve Svaté
Maří zaparkovala nová cisterna, Tatru T815
Terrno obci dodala firma THT Polička
Novou cisternovou automobilovou stř ı́kač ku zař adili do
své ho vozové ho parku hasič i z obce Svatá Mař ı́. Hasič skou cisternu
za vı́ce jak š est milionů korun dodala firma THT Polič ka. Na
financová nı́ ná kupu vozidla se podı́lela Ceská kancelá ř pojistitelů
č ástkou 2 500 000,- Kč a Jihoč eský kraj č ástkou 1 500 000,- Kč .
Podvozek
Podvozek je dvouná pravový Tatra T815 4 x 4.2. Motor o
vý konu 325 kW př ená šı́ svou hnacı́ sı́lu na kola zadnı́ ná pravy,
pohon př ednı́ch je př ipojitelný. O ř azenı́ př evodový ch stupň ů se
stará poloautomatizovaná př evodovka NORGREN.
Vozidlo CAS je postaveno na automobilové m podvozku s
mož nostı́ brodit klidnou vodou do vý šky 1200 mm. Na levé m boku
kabiny je sdruž ená zá suvka pro konzervaci a dobı́jenı́ akumulá torů
a doplň ová nı́ stlač ené ho vzduchu Rettbox-Air. Po nastartová nı́ se
samoč inně odpojı́. Pro spojenı́ slouž ı́ vozidlový digitá lnı́ terminá l,
hasič i majı́ k dispozici analogové ruč nı́ radiostanice v pě ti
dobı́jecı́ch ú chytech. Dalš ı́ch pě t slouž ı́ pro ručnı́ svı́tilny. Kabina je
vybavena nezá vislý m topenı́m. V dosahu velitele je ruč nı́ pracovnı́
svě tlomet a tablet s navigacı́ v dobı́jecı́m ú chytu. V opě radlech
zadnı́ ř ady sedadel jsou integrová ny 4 dý chacı́ př ı́stroje Drä ger a 3
ná hradnı́ tlakové lá hve. Dalš ı́ 2 dý chacı́ př ı́stroje Drä ger a 3
ná hradnı́ lahve najdeme v ú č elové ná stavbě . Př ednı́ č ást kabiny je v
prostoru rá mu podvozku vybavena dá lkově ovlá daný m lanový m
navijá kem s taž nou sı́lou ve vodorovné rovině 51 kN s jiš tě nı́m
proti př etı́ženı́.
Nástavba
Karoserie ú č elové ná stavby je vyrobena z plechů a profilů ze
slitiny lehký ch kovů technologiı́ prizmatický ch š roubovaný ch spojů
a lepenı́. Mezi kabinou a ná stavbou je uchycen pneumaticky
vý suvný stož ár TVS 02 se č tyř mi LED svě tlomety. Ten je napá jen z
elektrické soustavy vozidla nebo z př ı́davné elektrocentrá ly.
Ovlá dá nı́ svě tlometů o svě telné m toku 20 000 lumenů je ř eš eno
dá lkový mi ovladač i. Osvě tlovacı́ stož ár je vybaven funkcı́
samoč inné ho slož enı́ do př epravnı́ polohy a to i po uvolně nı́
parkovacı́ brzdy. Osvě tlenı́ prostoru okolo vozu je zajiš tě no LED
svě tly v okapové liš tě na bocı́ch a zadnı́ č ásti ná stavby. Cerpadlo
PKA 2 000 je umı́stě no v zadnı́ skř ı́ni ú č elové ná stavby a dosahuje
jmenovité ho vý konu 2 000 litrů za minutu př i tlaku 10 barů a 250
litrů za minutu př i tlaku 40 barů . Prostor je vybaven ovlá dá nı́m
vozidlové ho digitá lnı́ho terminá lu. Ná drž na hasivo je z nerezavě jı́cı́
oceli a pojme 4 000 litrů vody a 240 litrů pě nidla, aktuá lnı́
množ stvı́ hasiva signalizujı́ LED stavoznaky v prostoru ovlá dá nı́
č erpadla. Pě notvorné př imě šovacı́ zař ı́zenı́ je vybaveno ruč ně
nastavitelnou regulacı́. Hygienické prostř edky tekuté mý dlo v
dá vkovacı́m zá sobnı́ku a papı́rové ruč nı́ky jsou ulož eny v pravé
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Srdečně Vás
všechny zveme:
29. června na
Smrčenské setkávání

5. července pouť ve
Vicemily spojená se
svěcením kaple
20. července na pouť
v Trhoníně

21. července a pouť
ve Svaté Maří

10. srpna na výročí
založení SDH Svatá
Maří
31. srpna na „NOČNÍ
HASIČSKOU
SOUTĚŽ“

Změny
termínů
vyhrazeny!!!

7. září na
„KELTSKOU
STEZKU“

7. září na
„STAROČESKOU
KONOPICKOU“

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

zadnı́ skř ı́ni ná stavby na vý suvné m prvku. Do tohoto
prostoru je vyvedena hadice, která je napojená na ná drž na vodu a
je urč ena k zá kladnı́ hygieně osá dky. Souč ástı́ prostoru je spirá lnı́
hadice s ofukovacı́ tryskou. V ú č elové ná stavbě vozidla jsou mimo
jiné umı́stě ny dvě elektrocetrá ly Honda, dvě motorové pily
Husqvarna, vysavač hmyzu Stihl, př etlakový ventilá tor Papin a
plovoucı́ č erpadlo Aquafast.
Poř ı́zenı́m vozidla se jednotka hasič ů ze Svaté Mař ı́ doč kala
poprvé ve své existenci po té mě ř 130ti letech zbrusu nové cisterny.

Malá chvilka poezie
Od jezera Laka
známe jednoho ptáka.
Je to druh barvitý,
každý se s ním vyfotí.

Sportovní klub
Svatá Maří
Magdaléna Vás zve
na domácí utkání

6. července turnaj
„MALÁ KOPANÁ“
21. července
„Pouťové utkání“

3. srpna „MEMORIÁL
PETRA KREJSY“

Kouká, kváká, vejce snáší,
přemýšlí, co dneska zbaští.
V jezeře se něco pohne,
a proto to hned zobne.
Tomáš Mráz, 7.A

Z obecního úřadu
Schůze zastupitelstva
7. 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 hospodaření za rok
2018 a zprávu o kontrole hospodaření obce, kterou provedl
Krajský úřad, ekonomický odbor České Budějovice. Projednáním
závěrečného účtu hospodaření se uzavírá vyjádření souhlasu
s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad.
b) Prodej části p.č. 743/1 o výměře 16 m2, ostatní plocha, k.ú.
Trhonín, paní Pavlíně Priputenové, Trhonín 12, za cenu 50 Kč/m2
c) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PI-014330054005/013
s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice na akci „Bořanovice samoty, zahuštění TS“
d) Směnou smlouvu: majetek Obce Svatá Maří –lesní pozemek, p.č.
518, o výměře 7509 m2, k.ú. Štítkov a část lesního pozemku, p.č.
698/1, o výměře 8437 m2, k.ú. Štítkov. Směněn za lesní pozemek,
p.č. 701/3 o výměře 9064 m2, k.ú. Štítkov. Lesní pozemek p.č.
701/2 o výměře 2990 m2, k.ú. Štítkov a lesní pozemek p.č. 702 o
výměře 3892 m2, k.ú. Štítkov. Majitel Stanislav Zídek, Bořanovice
11
e) Povolení k táboření na obecních pozemcích pro členy Junák –
ČESKÝ SKAUT, Blaník Praha
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Kostival lékařský
Růžová paraplíčka
tvých květů
svojí příjemnou a
sladkou
vůní
lákají čmeláka
k hostině.
Z křehkých pohárků
saje nektar,
nohy ztěžklé pylem
brání křídlům
v rozletu,
chvilku odpočinou
na drsném povrchu
zelených listů
v milosrdném stínu
paraplíček,
aby dál mohly
nést
poselství života.
Díky ti, lékaři
kostivale,
tvá síla bolesti
zahání,
s úctou tvé květy
beru do dlaní.
Ing. Jaroslava
Kovářová

Obecní úřad Svatá
Maří

Okénko do naší školy
Exkurze do Techmanie v Plzni

V úterý 14. května jsme se vydali na exkurzi do Techmanie
v Plzni. Vyjeli jsme už v půl sedmé ráno a všichni jsme se moc těšili.
Cesta trvala přes dvě hodiny, ale docela nám utekla, protože jsme
si povídali a také vyprávěli vtipy.
Budova Techmanie je obrovská! Nejdříve jsme se nasvačili a
pak jsme navštívili velikou interaktivní expozici, která je věnovaná
vědě a technice. Prošli jsme hodně různých stanovišť, kde jsou
interaktivní exponáty. Na všechny se může sahat nebo lézt a
vyzkoušet si tak princip daného jevu. Moc se nám líbil nakloněný
dům, vodní svět, virtuální realita, zvedačky, klouzačky nebo
pěnové kostky, do kterých jsme mohli skákat a také je po sobě
házet.
Potom jsme šli do protější budovy, kde je planetárium.
Nejdříve jsme byli v 3D kině, kde jsme dostali speciální brýle a
seděli jsme nebo leželi na velikých pytlích. Promítali nám film
Titáni doby ledové. Byl to naučný film o mamutech a jejich životě
v období doby ledové. Potom jsme se naobědvali a prohlédli jsme
si expozici o vesmíru, která byla také zajímavá a hodně se nám
líbila.
Odpoledne jsme ještě jednou zašli do hlavní budovy
Techmanie. Nakoupili jsme dárečky domů pro rodiče a sourozence
a pak jsme šli ještě asi na hodinu řádit do té velké interaktivní
expozice. Ani se nám nechtělo končit, ale museli jsme na autobus.
Výlet byl skvělý, moc jsme si to všichni užili. Někteří si už
plánují, že tam třeba v létě vyrazí s rodiči. Určitě to doporučujeme
všem. Bylo to prostě super!
žáci 4. a 5. ročníku

V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli těmto občanům:
Zeman Vladimír
Železná Vlasta
Fleischmannová Věra
Podlešák Jiří
Chval Ladislav
Kůs Jiří

Svatá Maří
Smrčná
Svatá Maří
Svatá Maří
Svatá Maří
Smrčná

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.
září do příštího čísla
zasílejte na email
„becka3cz@gmail.c
om“ nejpozději do 5.
září 2019
.
Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.
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