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Z OBECNÍ KRONIKY ŠTÍTKOV
Založení svazu požární ochrany

… Nyní byl Hasičský sbor založen, avšak stál před
těžkým útokem. Bylo nutné výstroj, výzbroj a hasičskou
zbrojnici. Tehdy nebyla taková akce nikým podporována a
vše se muselo pořídit vypůjčit. Za tím účelem svolal osadní
starosta a zástupce velitele Jan Šetka dne 18.4. 1937 schůzi
osadního zastupitelstva, kde za přítomnosti osmi členů
přednesl návrh na zapujčení částky 2 000 Kčs
z Kampelíkovy záložny v Maří. K provedení zápůjčky byl
splnomocněn Jan Šetka na riziko osady Štítkov jako dlužník
a majetní občané Jan Novotný čp.1, Jaroslav Chval čp. 14,
Tomáš Krejsa čp. 2, Josef Košnař čp. 11, a Vendelín
Kukačka čp. 37 jako ručitelé.
Nejdříve byly pořízeny stejnokroje jak pracovní, tak i
vycházkový. Vycházkový stejnokroj musel každý člen do
dvou let splatit. Brzy na to naskytla se příležitost koupení
starší ruční stříkačky od sboru hasičů Stachy. Koupí
stříkačky byl pověřen Jan Šetka, který za spoluúčasti
odborníka stříkačku koupil, včetně třech dílů hadic za částku
1700 Kčs.
Kronikář: Antonín Novotný, Štítkov 40
Z PAMĚTNÍ KNIHY SDH SVATÁ MAŘÍ

1920… Sbor na počátku roku má 29 činných členů a 1
přispívajícího. Během roku zemřel přítel Ludvík Toman,
také Ondřej Kukačka umírá v pruském zajetí. Činnost sboru,
jako i jiná léta, se sbor zúčastnuje církevních slavností a
okrskového cvičení v Šumavských Hošticích.
1921… Stav členstva je 28 činných členů a 1
přispívající. Sbor během roku se účastnil okrskového cvičení
ve Včelné a slavnosti devítiletého trvání sboru
v Šumavských Hošticích. Sbor ve Svaté Maří koná své první
veřejné vystoupení, které bylo velmi důstojné. Sbor byl
pochválen, se svou pohotovostí, rychlostí a dokonalým
ovládáním stroje se při tomto vystoupení vyznamenal.
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Okénko do naší školy
Poslední plavba
V naší mateřské škole se stalo již tradicí rozloučit se s
našimi kamarády, kteří po prázdninách nastoupí do základní
školy. I přes omezení, která na konci uplynulého školního
roku vyplývala z hygienických opatření, jsme se rozhodli, že
závěrečné rozloučení s předškoláky uskutečníme.
Na vystoupení byli tentokrát pozvaní jen rodiče a
sourozenci dětí z mateřské školy a nutností byly i roušky.
Avšak ani to nijak neubralo na důležitosti a dojemnosti této
významné chvíle.
První část patřila všem dětem, které přihlížející
potěšily zpěvem a básničkami. Jako odměnu dostal každý
něco dobrého na zub. Po krátké přestávce, kdy se naši
předškoláci Martin Albrecht, Antonín Lácha, Karel Malík a
Klára Zochová převlékli, začalo závěrečné vystoupení. Za
zvuku známé znělky z Pirátů z Karibiku jsme se přenesli na
moře a byli jsme svědky pirátské výpravy za pokladem. A
plavba to byla více než symbolická, neboť před našimi
předškoláky se otevírají neznámé obzory plné nových zážitků.
Na závěr proběhlo pasování předškoláků na školáky a
na malou chvíli se z nich staly „hvězdy“ ve světle blesků
fotoaparátů. My jim přejeme v tom letošním novém školním
roce mnoho štěstí.
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V tomto čtvrtletí jsme poblahopřáli těmto občanům:
Jarmila Lešková
Jan Kubeš
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Trhonín
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