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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Postavení nových varhan v Maří
Dne 17. Června 1949 byla v kostele v Maří slavnost světcení
nových varhan. Varhany postavila firma Josef Mölzer z Kutné hory.
Účet za tyto varhany byl 156 tisíc Kčs. Tato částka byla uhrazena
sbírkou na všech přifařených osadách a staré dosavadní varhany byly
dány na protiúčet.
Varhaníkem byl Tomáš Krejsa ze Štítkova čp. 2, který tuto
službu zastával více než 60 roků. Již ve svých mladých létech se tomu
věnoval a setrval při tom až do své smrti. Zemřel 4. června 1980 ve
věku 82 roků.
Reorganizace MNV
Nařízením Okresního národního výboru ve Vimperku byla v roce
1950 provedena reorganizace místního národního výboru a došlo
k následujícímu rozdělení referátů.
Od 30. 1. 1950 Chval František – předseda MNV – referát
plánovací a bezpečnost., Frühauf Bohumil – Smrčná – místopředseda
– referát zemědělský, Jiroušek František – Štítkov – člen, referát
zemědělský a distribuční, Kůrka Jan – Smrčná – člen – ref. Zemědělský,
Krejsa Tomáš – Štítkov – člen – ref. Zemědělský, Šetka Jan - Štítkov –
ref. Technický a kulturní, Novotný Antonín – Štítkov – člen – ref.
Technický a kulturní a distribuční, Neužil Jan – Smrčná – ref. Technický
a kulturní a distribuční, Krejsa Jan – Štítkov – referát finanční, Pek
Dominik – Štítkov – člen – referát finanční, Krejsa Bohuslav – Štítkov –
referát distribuční.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40

Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1926… Na valné hromadě, konané dne 31. ledna 1926 byl za
odstoupeného velitele sboru aklamací zvolen přítel František Šetka
(dosavadní náměstek). Náměstkem velitele se stal Vojtěch Kotlík,
náčelníky př. Jan Doule a Vendelín Chval. Dosavadní velitel př.
František Chval byl zvolen přednostou.
Hned na počátku roku se sbor rozšířil o další 3 členy.
Počátkem roku 1926 měl tedy sbor 51 členů, z nich 10 přispívajících.
Během roka konal sbor 1 valnou hromadu a několik členských
schůzích. Sbor byl zastoupen na župní valné hromadě ve Volyni. Ve
stejnokroji se účastnil slavnosti Vzkříšení. V letní době provedl několik
cvičení.
Nejdůležitější událost tohoto roku pro sbor stalo se zakoupení
nového (druhého) stroje – dvoukolové stříkačky od Ig. Stratílek.
Vysoké mýto za 7600 Kč, kteréžto firma provedla dne 16. srpna její
přezkoušení a předvedení.

-1-

ČÍSLO 1
21. 3. 2022

Uvnitř tohoto
vydání:
Z obecního úřadu
2-3

Pozvánky na
kulturní a
společenské akce
2

Ohlédnutí za
akcemi
3

Příspěvky
3-4

NEZAPOMEŇTE !!!
- Navštěvovat
společenské a
kulturní akce v obci
- Navštěvovat
místní knihovny

Chcete zajistit bezpečí svým rodičům či prarodičům? Moderním a
chytrým řešením je tísňová péče.
Cítí se vaši blízcí senioři, osoby se zdravotním postižením či s chronickým
onemocněním osamoceni? Potřebujete zajistit, aby jim někdo pravidelně
připomínal užívání léků? Uvítali by, kdyby jim někdo pravidelně zavolal a zeptal
se, jak se jim daří, měli by možnost si popovídat? Byli byste klidnější, kdybyste
věděli, že vaši blízcí mají nejen zajištěn pravidelný telefonický kontakt, ale
především mají k dispozici (na ruce/krku) tlačítko, kterým si mohou v případě
potřeby přivolat pomoc? Přivítali byste monitoring pohybu či nepohybu v bytě
svého blízkého seniora? Chcete podpořit své blízké v aktivním životě a
zprostředkování kontaktu s okolním světem a přitom vědět, že v případě krizové
situace jim bude zajištěna rychlá pomoc?
Představte si situaci. Jste pracující a máte rodiče či prarodiče
v seniorském věku. Nemusíte spolu žít v jedné domácnosti. Někdo žije od rodičů
dále v různých koutech republiky, někdo dokonce v zahraničí. Přesto mají všichni
společné to, že ve své pracovní době nemohou být svým rodičům nablízku, aby
jim byli nápomocní v případě náhlé zdravotní indispozice, zhoršeného
zdravotního stavu či jiné krizové situace. I když jsou senioři mnohdy ještě
soběstační, anebo s pomocí/podporou svého okolí mohou žít ve svém domácím
prostředí, mohou mít jejich blízcí, ale i samotní senioři, obavy o jejich/své bezpečí.
Nejen senioři, ale i osoby se zdravotním postižením bývají ohroženi
nabídkami falešných a podvodných prodejců, příbuzných, opravářů…, kterým
snadno uvěří a poskytnou jim požadované (finance, číslo účtu, vpustí je do
bytu…). Neumí je rozlišit od skutečných. Podvodníci vystupují důvěryhodně nebo
zneužívají důvěřivosti svých potenciálních obětí.
Mnozí senioři již využívají některou službu, díky které nemusí žít
v pobytových zařízeních. Pokud chcete prodloužit samostatnost seniorů/osob se
zdravotním postižením nebo osob s chronickým onemocněním v jejich
přirozeném domácím prostředí, zajistit jejich
bezpečí, popř. jim pomoci prožít aktivní život,
kontaktujte registrovaného poskytovatele sociálních
služeb
tísňovou
péči
Život
Plus,
z.ú.
(www.zivotplus.cz):
na
telefonním
čísle
724 182 325,
327 532 900,
nebo
e-mailové
adrese
operator@zivotplus.cz, kde se dozvíte více
informací.
Mgr. Pavlína Dobruská
Vedoucí pobočky pro Jihočeský kraj

ODPADY 2022
Tento článek vznikl jako reakce na časté otázky občanů a z důvodu
seznámení obyvatel s odpadovým hospodářstvím v České republice a s poplatky
spojenými s nimi.
Situace v oblasti odpadového hospodářství je v současné době velmi
komplikovaná a nedá se předem předvídat vývoj situace. Ceny odpadů a svozu
odpadu se mění téměř každý měsíc a samozřejmě pouze stoupají. Minulý rok
bylo obci Svatá Maří poprvé účtováno uložení komunálního odpadu na skládku
Pravětín ve dvou sazbách. Zákonem bylo stanoveno maximální množství
směsného komunálního odpadu na občana. Za toto stanovené množství odpadu
se platí původní nižší sazba poplatku za skládkovné na skládce TKO Pravětín. Po
překročení tohoto limitu se sazba poplatku za skládkovné zvyšuje téměř
dvojnásobně. Jen pro zajímavost byl tento limit překročen v obci Svatá Maří v
loňském roce již v měsíci říjnu. Jako jediné řešení této situace je zlepšení třídění
směsného komunální odpadu ukládaného do popelnic. Tím by se dosáhlo
celkového snížení odvezeného množství odpadu na skládku Pravětín.
Poplatek za domovní odpad pro občana se skládá z poplatku za uložení
odpadu na skládku, náklady na svozovou firmu, z poplatku za svoz tříděného
odpadu a z poplatku za odevzdání odpadů ve sběrném dvoře Vimperk. Tříděný
odpad je komodita jako například sklo, papír a plast. V minulosti byly tyto
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Srdečně Vás
všechny zveme

26. března na
dětský karneval ve
Svaté Maří
27. března se
uskuteční sběr
železného šrotu
Trhonín a Svatá
Maří
2. dubna úklidová
akce „Ukliďme
Česko“
9. dubna na dětský
karneval ve Štítkově
17. dubna na
velikonoční zábavu
ve Štítkově.
K poslechu a tanci
hraje skupina De
facto
7. května do
Trhonína na
„Traktoriádu“
14. května se koná
na hasičském hřišti
ve Svaté Maří
okrsková hasičská
soutěž
21. – 22. května se
koná na hasičském
hřišti ve Svaté Maří
jarní kolo hry
„Plamen“

28. května se koná
setkání seniorů ve
Svaté Maří

tyto komodity od obce vykupovány, ale v současné době naopak za všechny tyto komodity obec musí platit.
Částečně jsou tyto platby refundovány společností Ekokom. Jako jediná komodita vykupovaná v naší obci jsou
použité oleje a tuky z domácností, ale je s tím dále spojena manipulace, pracnost a vyvážení ze strany zaměstnance
obce. Rád bych touto cestou apeloval na naše občany, aby do těchto červených popelnic na jedlý tuk a oleje dávali
pouze určené komodity, což jsou oleje a tuky z domácností, ale ne motorové oleje, které celou popelnici
kontaminují a znehodnotí vybíranou komoditu. Dále apeluji na naše občany, aby do těchto popelnic byl ukládán
olej pouze v dobře uzavřených plastových nádobách. Běžně se stává, že je v popelnici rozbitá skleněná nádoba,
která rovněž kontaminuje celý zbytek obsahu popelnic. Toto se samozřejmě týká i všech ostatních tříděných
komodit.
Na závěr bych opět apeloval na všechny naše občany, aby se snažili co nejvíce třídit směsný
komunální odpad, abychom do budoucna nemuseli poplatek za domovní odpad zdražovat. V současné době je
jeden z nejnižších ze všech okolních obcí.
Děkuji, že třídíte…….. Pavel Mráz

Turnaj čtyř můstků
V dnešní uspěchané době si i dospělí umí najít čas na zábavu a společně si zahrát karty – „Prší“. Jedná se
vlastně o volnočasovou aktivitu, při které je důležitá samozřejmě šťastná ruka a štěstí. Jde především o úžasnou
hru, plnou adrenalinu, smíchu, ale také nadávání. Nechybí zábava, napětí, něco málo alkoholu, a především radost
ze setkání se známými lidmi.
Nad tímto turnajem mají patronát obce Svatá Maří, Bohumilice a Bošice. Hráči hrají 10 kol vždy na 3 sirky
podle připraveného rozlosování. Nad hladkým průběhem hry, na zapisování a vyhlašování výsledků bdí hlavní
rozhodčí L. Křížová. Po každém kole je vyhlášení vítězů. Po skončení jednotlivých kol jsou spočítány body a je
vyhlášeno nejlepších deset hráčů. Ti obdrží věcnou cenu.
Turnaj v prší se ve Štítkově datuje od roku 2000, kdy tehdejší starosta obce F. Scherer zahájil karetní
turnaj v prší jako Memoriál Františka Linhy st., tehdejšího zdatného hráče „Prší“. Ve Svaté Maří se turnaj začal hrát
od roku 2004, pak se přidala i obec Bohumilice a obec Bošice. V každé obci se turnaj hrál samostatně. Postupem
času jednotliví pořadatelé došli k závěru, že by se výsledky z jednotlivých turnajů mohly sčítat a při posledním
čtvrtém utkání by se vyhlásil celkový vítěz. Tak vlastně tento turnaj získal název Turnaj čtyř můstků.
První turnaj začíná vždy v obci Štítkov. Turnaj se konal 7. 12. 2019. První místo zde vybojoval F.Chval
(Štítkov), druhé místo I. Pinke (Bohumilice), třetí skončil M. Bláha (Bohumilice).
Následoval turnaj v Bohumilicích. Ten se konal 11. 1. 2020. Zde si odnesl první místo M. Benda (Budilov),
druhý skončil D. Stočes (Budilov) a třetí místo obsadila M. Novotná (Bošice).
Další turnaj se konal ve Svaté Maří a to 1. 2. 2020. Na stupně vítězů se opět jako první postavil F. Chval
(Štítkov), druhé místo patřilo M. Bláhovi (Bohumilice), třetí skončil D. Fleischmann (Zahoří).
Z důvodu covidu musel být turnaj přerušen. Proto se poslední kolo mohlo odehrát až teď. V Bošicích jsme
se sešli 5. 3. 2022. Bylo to velmi milé setkání po tak dlouhé době. V tomto turnaji vybojoval první místo P. Blahout
(Vimperk), druhý skončil J. Boška (Bošice). Třetí místo si odnesl R. Blahout (Vimperk).
Na závěr turnaje přišlo dlouho očekávané vyhlášení dalšího ročníku Turnaje čtyř můstků. První místo si
odnesl F. Chval (Štítkov). Druhý skončil M. Falář (Bohumilice), třetí místo patřilo R. Máchovi (Dvorce).
Neutuchající zájem o prší si našel své příznivce a já pevně věřím, že pokud to hygienická pravidla a situace
v naší společnosti jen trochu dovolí, setkáme se znova, tentokrát ve Štítkově v listopadu tohoto roku a společně
přivítáme další ročník Turnaje čtyř můstků.
Lenka Křížová

Veřejné poděkování p. Václavu Brodcovi st. za veřejné poděkování St. Skalickému st.
z posledního č.4 našeho čtvrtletníku za rok 2021
Vážení čtenáři Čtvrťáku, nežli se začnete do tohoto pamfletu musím připomenou, že je reakcí na výše
avizovaný článek z posledního čísla Čtvrtletníku za rok 2021.
Milý Vašku, jelikož se spolu málokdy setkáváme osobně, musíme si své názory vyměňovat přes naše
medium, přesně jako naši politici nebo sportovci se svými trenéry.
Mně to sice zabírá spoustu času, kteréhož, jak známo máme my důchodci stále málo. Je ale velmi
signifikantní ti odpovědět a uvést věci na pravou míru, protože jak říká klasik, ani dobrému zlu se nesmí
ustupovat. Čili informace, které jsem ohledně tvé osoby poskytl rádiu Č. Budějovice byly informace, které jsi mi
poskytl ty sám, ale zřejmě po probdělé silvestrovské noci nebo vinou toho německého lékaře (promiň
nevzpomenu si na jeho jméno) došlo k zapomenutí tohoto faktu. Tak, to bylo jedno vysvětlení.
Další věc, která mě v tvém článku zaujala, byla ta, kde jsi se zmiňoval o tom, že ses vracel od farského
rybníka pro 2 autobaterie, které by tě udržely u dna rybníka. Při tvém vysokoškolském vzdělání (Véna studoval
v budově školy, která stála na kopci a říkalo se tam „Na vysokej“) bys mohl vědět, že lidské tělo ve tvaru míče se
nemůže udržet u dna za žádnou cenu. Z toho vyplývá, že jsi baterie měl vzít s sebou hned a ušetřil by sis jednu
cestu. Pak by se nabízelo ještě jedno řešení. Tu mičudu trochu upustit, šla by lépe ke dnu. Také se divím, že se
ohledně autobaterií tlačíš do tisku. Doufám, že to nepřečetl někdo z našich ochránců přírody, protože autobaterie
mohou být velmi nebezpečné třeba pro vydry, které tolik potřebujeme v našich vysychajících potůčcích.
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.
Musím ještě znovu pochválit Vénovo články, které okomentují téměř
všechny oblasti našeho života. Vůbec by ale nevadilo, kdybys ve „ Čtvrťáku“
zveřejnil termín zabijačky, kterou pořádáš doma, ( já tedy zkrátka nepřišel)
abychom se tak nějak sešli.
Ještě jednu věc na Vénovi obdivuji a to je jeho pohyblivost. Ta je tedy
obdivuhodná vzhledem ke stavu dat v jeho občanském průkazu. V době kdy se
k jeho domu blížil masopustní průvod masek on si zřejmě všiml masky „covid
19“ a mizel přes zadní části sousedních zahrad takovou rychlostí, že by Zátopek
záviděl. Protože Vašíku, abys poznal dobro, musíš dobro konat a ne před ním
utíkat. Tak za mnou někdy zajdi, třeba na Silvestra nebo i dřív.
Tak to už by asi stačilo, mějte se všichni moc hezky, ať se nám vrátí lepší
časy, ať zmizí navždy ti pitomci, jejichž jména končí na „in“ (Lenin, Stalin, Putin)
Váš Stanislav Skalický senior

Okénko do naší školy…
Zimní olympiáda v obci Borová Lada
V duchu sportu se nesl den 3.3.2022, kdy byla naše škola spolu s jinými
pozvána na zimní olympiádu na Borovku. Několik našich žáků se sportovního
úkolu ochotně zhostilo, a tak jsme vyrazili reprezentovat naši školu.
Z Vimperka jsme odjeli linkovým autobusem. Příjezd do Borové Lady byl
velmi mrazivý, zároveň ale prosluněný, a tak si ihned Vilém Vyskočil, Klárka
Zochová, Kája Malík, Terezka Vyskočilová, Vojta Zoch, Patrik Štefka a Karolínka
Malíková obuli běžky a jeli si vyzkoušet připravenou obratnostní a běžeckou trať,
kde rázem na zimu po těle zapomněli. Trať si vyzkoušeli nejen naši žáci, ale i žáci
z vimperské ZŠ Smetanova, ze ZŠ Stachy a žáci z domácí pořadatelské školy.
Po rozdání dresů závod začal naostro. Děti zdolávaly 1 km běh na běžkách
s hromadným startem a pak se přesunuly na část obratnostního běhu. Ten
spočíval v jízdě na běžkách s dalšími dovednostními prvky - např. hodem míčkem
do koše, „jízdou“ pozadu, přelézáním i podlézáním připravených překážek,
překračováním a objížděním překážek. Některé úkoly dětem činily potíže, neboť
zvládnout to všechno s obutými lyžemi není vůbec lehké .
Navzdory tomu, že naše škola neleží v lyžařském a běžkařském středisku
a ani nemá žádné reprezentanty v běžkařských oddílech, se žákům podařilo
vybojovat místa, kde cinkaly i medaile . 3. místo svým výkonem v obratnostním
závodě vybojoval Patrik Štefka, 2. místo v obou disciplínách obsadila Terezka
Vyskočilová a nejcennější kov – zlatou medaili – a tedy 1. místo si v obratnostním
závodě vyjel Kája Malík. Ostatní děti z naší školy dostaly diplomy za účast na
olympiádě a něco „malého na zub“.
Po skončení závodu měly všechny děti přislíbenou jízdu na saních
tažených psím spřežením. Na toto neobvyklé svezení se moc těšily. Protože o jízdě
věděly již dopředu, mohly doma či ve škole namalovat obrázky sibiřského
huskyho a předat je majiteli psů. Tohoto výtvarného úkolu se jako jediní ze všech
zúčastněných škol na olympiádě chopili pouze žáci z naší školy – a to i ti, kteří na
olympiádu vůbec nejeli. Den se sice nesl v zimním duchu, ale skromné sněhové
podmínky nakonec bohužel nedovolily jízdu uskutečnit. Obrázky se však majiteli
psích spřežení doručí a na jízdu na saních si musíme počkat do příští zimy. Věřme,
že bude nejen mrazivá, ale i plná sněhových vloček. Všem závodníkům patří
gratulace a poděkování za reprezentaci naší školy.
Lenka Hrunková

Obecní úřad
Svatá Maří
Úřední hodiny
obecního úřadu pro
veřejnost:
Pondělí
Středa

15 - 17
15 - 17

Dále po telefonické
dohodě.
Tel: 725 018 148

tel: 388 415 622
email: obecniurad@svatamari.cz
www.svatamari.cz
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Svatá Maří
Svatá Maří 34
IČO: 00250716
Neprodejné

Redakční rada:
Václav Bečka,
Martina Brodcová a
starosta obce Pavel
Mráz

Další číslo vyjde 21.
června. Příspěvky
do příštího čísla
zasílejte na email:
becka3cz@gmail.com

nejpozději do 5.
června 2022
.

V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli těmto občanům:
Štroblová Ludmila
Kukačka František
Doule Josef
Krejsová Anna

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

Svatá Maří
Svatá Maří
Smrčná
Trhonín
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