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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Elektrifikace obce
Dne 29. prosince 1951 se ve Štítkově i v obou osadách poprvé
rozsvítila elektrická světla. Rovněž i tato událost byla řádně oslavena,
při níž hudba vyhrávala a tancovalo se až do rána. Brzy na to bylo
započato s elektrifikací obce Maří. Ovšem tam byla jak venkovní linka,
tak i vnitřní instalace prováděna současně, takže v Maří byla slavnost
rozsvícené 22. března 1952. Od nás odkud je viděti daleko do kraje se
v této době čas od času objevila v dáli skupinka světélek. To, jak byly
postupně elektrifikovány všechny vesnice.
Založení Jednotného zemědělského družstva.
Po roce 1948, kdy byl znárodněn průmysl a soukromé podniky
byly předány do rukou pracujícího lidu, bylo nutno provésti také
socialisaci zemědělství. A tak na základě usnesení IX. Sjezdu
Komunistické strany Československa byla zakládána Jednotná
zemědělská družstva.
Tato akce se setkávala v mnohých případech s nepochopením,
když měli zemědělci vložit svůj majetek do společného hospodaření.
Také u mnohých to byla nenávist k socialistickému zřízení. U jiných,
jak už to obyčejně bývá, byla zde nedůvěra k nové věci.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40

Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ
1926… „Pozastavuji se nad tím, že se vše řeší na členských
schůzích, která každá je vlastně mimo řádnou valnou hromadu, zatím
co schůze výboru se nekonají ani jedna. Za takového stavu ztrácí
výbor svůj význam. Zakořeňuje se zvyk, že když se některému příteli
nestane po jeho vůli, hrozí vystoupením ze sboru.“
A dále pokračuje: „Jsme dobrovolní hasiči, ne placení! Každý
má právo na schůzi dáti návrh o němž rozhodne pak většina. Do
sboru nepatří věci politické, ani volební, ani náboženské, nýbrž jen
vědomí, abych byl v neštěstí hotov přispěti svému bližnímu ku pomoci,
bez ohledu na to, mám – li z toho užitek osobně či nikoli.
My na svůj sbor můžeme být hrdí, neboť to, co jsme si pořídili,
pořídili jsme za peníze, které jsme dostali z věcného fondu a které
jsme si vydělali a ne, jak je to dnes módou, vyžebrat, ač jsme
v chudém hornatém šumavském kraji a nikdo z nás není boháčem.
My se nemusíme stydět za své plátěné blůzy, my se staráme
především o pořízení zbraně proti nepříteli – ohni, a ne abychom jen
byli parádními hasiči! Ostatně i k té parádě si též sami, bez cizí
pomoci pomůžeme.“
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Ohlédnutí za
akcemi
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Srdečně Vás
všechny zveme

14. října na
ustavující veřejné
zastupitelstvo od
20:00

15. října na
„Staročeskou
konopickou“ od
14:00 – hraje
skupina Smolík
K výročí obce byly
vydány kalendáře
na rok 2023
s tématikou obce
Svatá Maří a okolí.
Pro ty, co si je
nevyzvedli, tak jsou
k dispozici zdarma
na obci.

Povodně a oslavy obce před 20 lety
Před dvaceti lety zasáhly v srpnu 2002 naší republiku ničivé
povodně, které způsobily velké škody. Při povodních zemřelo 17
lidí, bylo poničeno tisíce domů, komunikací, mostů a obcí. Povodeň
napáchala škody za téměř 73 miliard Kč. Obec Svatá Maří se v této
době připravovala na oslavu 650 let založení obce. Začalo pršet 6.
srpna. 9. srpna začaly oslavy v místním hostinci s programem o
historii obce. O vystoupení se nám postaral soubor Libín a
heligonkáři.
V sobotu 10. srpna bylo nádherné počasí, a proto se oslava
konala na fotbalovém hřišti za velké účasti přihlížejících. V neděli
11. srpna došlo k vysvěcení praporu a znaku obce v kostele Svaté
Maří Magdalény. V neděli odpoledne začalo intenzivně pršet a
nepřestávalo několik dnů.
Déšť způsobil velké škody v oblasti u chat pod Svatou Maří,
kde musel koryto potoka Naháče vyčistit bagr Z. Vyskočila. Kromě
oprav komunikací a mostu u chat v obci povodně velké škody
neudělaly.
F. Scherer
Informování obyvatel pomocí SMS zpráv
Obec Svatá Maří nabízí možnost informování obyvatel
pomocí SMS zpráv. Zájemci o tuto službu mohou poslat své
telefonní číslo spolu se jménem na emailovou adresu obce Svatá
Maří: obec.svatamari@seznam.cz
85 let hasičského sboru Štítkov
Štítkovští hasiči si 16. srpna připomněli 85. let založení
hasičského sboru. Hasičský sbor Štítkov byl založen v roce 1937
jako nutnost při zdolávání požárů, kterých v této době bylo hodně.
Vyhořelo i několik stavení najednou, jelikož byly slaměné a
doškové střechy a na půdách plno slámy a sena.
Záměr byl již dříve hasičský sbor založit, ale potom do toho
přišla 1. světová válka a po válce nebyly peníze na výstroj a
výzbroj. Štítkovští občané v té době před založením sboru byli také
členy Hasičského sboru ve Svaté Maří.
Po ustavení sboru si stejně museli hasiči ze svého všechno
hradit, pořádat zábavy, plesy a brát si i půjčky na zakoupení ruční
starší stříkačky z obce Stachy.
Samotná oslava 85. výročí se konala na štítkovském hřišti,
kde byli hasiči seznámeni s historií sboru, byli oceněni někteří
členové sboru a pak byla volná zábava u pečeného selátka a dalšího
občerstvení do pozdních nočních hodin.
Za SDH Štítkov F. Scherer
V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli těmto občanům:
Vondrá šková Ludmila
Podleš áková Karla
Krejsa Františ ek
Mistr Josef

Svatá Mař ı́
Svatá Mař ı́
Stı́tkov
Trhonı́n
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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: 725 018 148

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

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

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

nejpozději do 5.
prosince 2022
.
Redakce si
vyhrazuje právo
krátit příspěvky
přispěvatelů. Za
vyskytnuté chyby se
omlouváme.

