SVAŤÁK
Vedení obce Svatá se
chopilo nové
zastupitelstvo.
Inu, přejme MU, aby na
vratkých svatských
silnicích i plotech
obecního blaha drželo
dobrý balanc…
…abychom mu MY
svatští, mohli posléze
tleskat za dobrý
obecní bilanc.

Vážení přátelé, sousedé, svatští
spoluobčané, držíte v rukou „nulté“
číslo znovuobnoveného občasníku,
zvaného SVAŤÁK, prostřednictvím
jehož, bychom vás rádi informovali o
dění v obci, co se chystá, plánuje, co
vás či vaše zastupitele (rozumějte ty,
kteří vás zastupují) pálí, co hoří a co
naopak nikoho nepálí a přesto by se
mělo hasit (a nehasí).
Pomyslných 100 dní hájení dávno
uplynulo, je tedy na čase oslovit pana
starostu Anýže a klást mu otázky, které
snad máte na srdci i vy - a pokusit se
vydozvědět cosi o stavu obecní
pokladny, o nejbližších plánech, zdali
budou konečně nové silnice, je-li
obecní prioritou skutečně projekt
kanalizace (nikoliv nejprve ony silnice)
a vůbec vám představit nového pana

starostu, kterýžto na svá bedra vzal
(dobrovolně) onu zodpovědnost
a odvahu takovým otázkám čelit.
Přečtete si i pár řádků o tom, co se
odehrává v sokolovně, co se chystá
v nejbližších týdnech či měsících za
akce pro děti i dospělé, jak je to
s ukončením činnosti koloniálu
„U Grobů“, o kterém se šušká, a jak
by měla být využita budova bývalé
jednoty.
Zmíníme si o čistotě v ulicích (vpravo),
o koupališti, webových stránkách
obce, o budově na fotbalovém hřišti a
dalších podstatnostech, které sem tam
napadají každého z nás.

Z obsahu:
• úvodní slovo autorovo
• rozhovor se starostou o
všem co vás zajímá
• pár řádků o čistotě
• plánované akce na Svaté
• co se děje v sokolovně
• sběr odpadu (kontejner)
• ať se Svatá zelená
• pozvánka na další
veřejné zasedání

Konec psím lejnům
na Svaté?!
Populační miniexploze, která
k potěšení mnohých postihla
naši obec, s sebou přináší i
procházkové neduhy
v podobě dítek bořících se do
psích výkalů. Tu v trávě u cesty,
tu (nečekaně) v silničním
ďolíku, tu dokonce přímo
uprostřed pěšiny.
Dítko se diví, hovínka osahává,
do hovínka (nechtěně) padá,
poté zapáchá a maminka se
zlobí, na dítko, na neznámého
psa a jeho majitele především!
(v druhém případě právem)

Odpovídá starosta Anýž: Končí Grobovi? Co silnice, kanalizace?

V OBCI (sic) PLATÍ VYHLÁŠKA…
… která zakazuje volné
pobíhání psů na území obce,
kalné výkaly však neřeší, a
zavedení stojanů s pytlíky na
psí lejna v plánu není.

Můžete se v několika větách
představit? Co máte za sebou, co vás
baví, jestli máte rodinu, co vás štve, co
jste vystudoval a co děláte když
(nově) nestarostujete?

A MAJITELÉ PSŮ?
Ti ať se naučí a uvědomí si, že
sebrání hovínka jejich mazlíčka
není ostuda, nýbrž obyčejná
slušnost a dobré vychování.

Jak jistě všichni ví, nejsem „rodilý
svaťák“, ale přistěhovalec, neboť jsme
zde v roce 2000 s rodiči zakoupili
rodinný dům, který jsme začali
rekonstruovat a bydlím zde trvale od
roku2007. K odtajnění mé osoby zbývá
dodat, že pocházím z Králova Dvora,
vystudoval jsem ČVUT Praha, obor
stavba letadel a dosud jsem se živil
většinou jako konstruktér.
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Stejně tak budeme rádi, když se
v příštím čísle objeví i vaše příspěvky…

Bohužel ne letadel, ale prošel jsem si
od motorů přes plasty až po
stavebnictví. Jsem rozvedený a mám
dceru. A pokud ještě zajímají občany
mé zájmy, tak se věnuji kromě rodiny
a zvelebování domku, našemu
rozsáhlému zvěřinci: koním, kravce,
pejskovi, králíkům, rybičkám a
včelkám. Hlavně včelky jsou mým
hlavním koněm. Je to pro mne
bezedný zdroj inspirace a fascinace,
co tak malinký tvoreček dokáže,
pokud všichni pracují v zájmu všech a
nikoliv jen pro sebe. A navíc jak včelaři
rádi tvrdí: „Čas strávený u včel se
nezapočítává do pozemského života.“

VZKAZ OD PEJSKAŘE:
Pokaždé, když vycházím se
psem ven, vezmu s sebou
alespoň dva mikroteňáky,
hovínko vždy seberu a hrdě si
ho nesu až k nejbližší popelnici,
často až domů, protože
odpadkových košů je na Svaté
pomálu. No a?
Považuju to za povinnost!
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Minulému vedení obce mnozí spílali za
nečinnost, minimální komunikaci i za
to, že se obec nezvelebuje. Jak
hodláte změnit informovanost a
komunikaci s občany? Mám na mysli
pravidelnější setkávání, včasné
pozvání na veřejné zasedání
zastupitelstva, mítinky, vydávání
Svatých listů atd.?

v letošním roce podaří opravit alespoň
tu nejhorší páteřní komunikaci od
sokolovny ke staré návsi. Nebo alespoň
její část. A málem bych zapomněl na
rozhlas. Protože se množí zprávy od
občanů, že tam či onde není slyšet
hlášení, plánujeme důkladný
monitoring a z toho vyplývající
požadavek na opravu.

To je pro mne dost zásadní téma. Víte,
ono se lehce soudí, ale těžko koná.
Samozřejmě jeden ze záměrů
současného zastupitelstva je přesně
tyto věci změnit. S tím jsme do toho
všichni šli. Komunikaci se snažíme
změnit především. Na webových
stránkách obce jsou proto uvedena
jména a kontakty všech zastupitelů,
aby lidé měli možnost se obrátit na
kohokoliv. A za mne budu rád, když
lidé klidně přijdou i za mnou. Rád
vyslechnu všechny názory. Máme tady
veřejná zasedání, úřední hodiny, tento
informační občasník i zmíněné
kontakty na zastupitele. Berte toto,
prosím, jako výzvu všem, kteří mají
zájem se aktivně účastnit na životě
obce. Obec - to nejsou v mých očích
zastupitelé nebo starosta. To jsou
hlavně její obyvatelé, kteří jediní
můžou být hybnou silou, a bez nich to
nikdy nešlo, nejde a ani nikdy nepůjde.

Kanalizace je palčivé a aktuální téma,
proto u něj chvíli setrvejme. Zajímá mě
ještě několik věcí:

A teď už tedy můžeme mířit do
černého: Jaké jsou, podle vás,
nejzásadnější potřeby obce Svatá?
Úplně nejdůležitější dle mého názoru
je, aby se lidé začali zajímat o dění
v obci a chtěli k němu aktivně přispět.
Ale to nedokáže změnit žádné
zastupitelstvo ani starosta. Vraťme se
však k práci zastupitelstva. Jak už
zaznělo snad na všech veřejných
zasedáních, tak číslo jedna je
kanalizace. Ať se nám to líbí nebo ne,
žijeme v 21. století a kanalizaci
považuji za standard a jsem
přesvědčen, že přispěje ke zlepšení
života v naší obci. A to nejen co se
prostředí týká, ale doufám, že přispěje
i ke zlepšení sousedských a
mezilidských vztahů. Ale to je opravdu
běh na dlouho trať a v žádném
případě to neznamená, že neřešíme
nic jiného. Určitě je palčivý problém
stav komunikací v obci. Ten řešíme
v podstatě od našeho zvolení. Bohužel,
i pro mne je zklamáním, že to trvá
déle, než jsem si myslel, že by to trvat
mohlo. Na druhou stranu se nám
v součastné době daří finalizovat
nabídky na opravy a věřím, že se nám
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a) Bude se obec ptát občanů, zdali
kanalizaci chtějí, jinými slovy plánujete
nějakou informační "kampaň“ ke
smyslu, přínosu, finanční náročnosti
(atd.) kanalizace?
Samozřejmě, že se o kanalizaci bude
diskutovat s občany. Pokud tedy
budou mít o tuto diskuzi zájem. Ale je
jasné, že bez občanů kanalizaci
nevybudujeme. Některé přínosy
kanalizace už jsem zmínil v jiné pasáži a
doplním je tedy snad jen o zvýšení
komfortu a celkové zhodnocení nejen
obce, ale i majetku občanů.
b) Máte představu, kde na kanalizaci,
laicky řečeno, vzít peníze? (prosím o
konkrétnosti, je jasné, že bez dotací to
nepůjde, ale z kterých fondů čerpat,
kdo to zařídí a hlavně DO KDY?)
Tady je nutno poznamenat, že jsme na
úplném začátku tohoto projektu. Takže
veškeré odhady ceny by byly čistou
spekulací. Ano, jednáme s firmou, která
se v těchto vodách pohybuje, ale je to
takové sondování možností. A je
pravdou, že bez dotací to nepůjde.
V tuto chvíli však ani nedokážu říct,
z kterých fondů se bude žádat. Postup
je ten, že obec musí vypsat napřed
výběrové řízení na firmu, která poskytne
poradenské služby a bude projekt
takříkajíc servisovat. Pak proběhne
výběrové řízení na projektanta. Ten
vypracuje studii, z které vyplyne, jaký
charakter bude kanalizace mít a kolik a
čeho budeme jako celá obec
produkovat. S touto studií pak
požádáme VaK Beroun a.s., zda a za
jakých podmínek se můžeme napojit
na kanalizační řád v Trubíně a tím i na
čističku v Berouně. Teprve pak můžeme
vypracovat finální projekt a požádat o
stavební povolení. Do této doby si vše
obec musí financovat ze svých zdrojů!
Teprve s platným stavebním povolením
můžeme žádat o nějakou dotaci. A já
doufám, že toto všechno se nám
povede zhruba do roka. Další rychlost
postupu už nebude mít obec až tak ve
svých rukách, protože nejvíc bude
záležet na tom, kdy se povede získat

povede zhruba do roka. Další rychlost
postupu už nebude mít obec až tak ve
svých rukách, protože nejvíc bude
záležet na tom, kdy se povede získat
prostředky na realizaci. Ale přesto
všechno doufám, že by se mohlo
podařit vše dokončit v průběhu 6-ti let.
Ale to je jen můj osobní odhad. Jisté je,
že není na co čekat. Dotační peníze
z Evropské unie nebudou k dispozici
věčně a je hříchem jich nevyužít, když
ta možnost je.
c) Můžete nastínit, jak se kanalizace
dotkne peněženek každého z občanů
obce Svatá? Ušetříme, nebo naopak?
Tak na to si teď netroufnu odpovědět.
Ale já sám za sebe se na kanalizaci
těším. Už jen proto, že nebudu muset
řešit čističku, či vyvážení septiku a
nebudu muset v příkopu u silnice
koukat na to, jestli tečou mydlinky
z pračky, a nebo něco jiného…
Většinu místních nebetyčně štve stav
zdejších komunikací, především
páteřní linie od sokolovny k návsi na
dolní Svaté. Kdy ty se dočkají oprav?
Ano, to je naprostá pravda, na tom se
asi shodneme všichni. A možná i proto
už něco zaznělo v předchozích
dotazech. Ale jak známo - opakovaní
je matkou moudrosti… Zastupitelstvo
toto aktivně řeší a v současné chvíli
konzultujeme s odbornými firmami
způsob oprav a jejich finanční
náročnost ve vztahu k jejich životnosti.
Je až s podivem, jak unisono od
odborníků zní, že nemá cenu provádět
totální rekonstrukci, když chceme dělat
kanalizaci. Z toho důvodu tedy
směřujeme pravděpodobně k opravě
formou lokálního vyspravení. Mnozí jistě
namítnou, že můžeme čerpat na
rekonstrukce komunikací dotace. Ano,
to je pravda. Ale pokud je vyčerpáme
nyní, těžko je pak dostaneme na
opravy po kanalizaci. A přijde mi to až
barbarské, rozkopat novou silnici kvůli
kanalizaci a pak se koukat řadu a řadu
let jak je záplatovaná, propadá se a
praská.
Mimochodem, stav obecní pokladny
by neměl být tajemstvím. Jaký je stav
obecního účtu?
Obecní finance nejsou a ani nesmí být
tajemstvím. Současný stav na účtu je
kolem 3.050.000 Kč. Mnozí si řeknou, že
je to spousta peněz. Málo to opravdu
není a určitě by nebyl
To je pro mne dost zásadní téma. Víte,
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problém je rychle utratit. To zná každý
z nás ze svých rodinných financí. Ale
utratit je účelně už je úplně jiná káva.
A o to se snažíme především. Na
tomto místě je nutno říct, proč obec
takovými penězi disponuje. Je to díky
úspoře v loňském roce, za kterou
vlastně vděčíme našim předchůdcům.
A tady bych si dovolil trošku
okomentovat tu poznámku o
nečinnosti předchozího zastupitelstva.
Ano, na jednu stranu je jednoduché
kritizovat nečinnost, ale na druhou
stranu, a to říkám otevřeně, díky tomu
má obec nějakou finanční rezervu,
která nám do budoucna umožňuje
spoustu věcí realizovat a ne jenom
plánovat.
Pro mnohé (nejen starší) občany Svaté
je alfou a omegou možnost nákupu
v místní prodejně. Opravdu budou
končit Grobovi a v objektu bývalé
jednoty by se měla otevřít nová
prodejna či kolonial?
Vidím, že informace se opravdu šiří
rychle. Máte opět pravdu. Podle
informací, které mi sdělili manželé
Grobovi, opravdu chtějí končit a užívat
si jistě zaslouženého odpočinku. A já si
dovolím, a doufám za všechny
svaťáky, jim poděkovat, za veškerou
práci a úsilí, které věnovali tomu, že
nám všem zajišťovali zásobování na
takové úrovni. A laťku, kterou nastavili,
nebude lehké překonat. Takže vážení
manželé Grobovi: "VELKÉ DÍKY VÁM!".
Co se týče budoucnosti zásobování
naší obce, rýsuje se zde jistá možnost
spolupráce s Jednotou Rakovník.
Zastupitelstvo se dohodlo, že pro tyto
účely dá k dispozici prostory obecní
prodejny, v které byla prodejna
hospodářských potřeb. Z toho důvodu
jsme se po dohodě se současným
nájemcem dohodli na ukončení
nájmu ke dni 15. 4. 2015. Ale dříve než
dojde k otevření prodejny nové, musí
budova (v původním stavu z r. 1978,
projít alespoň nejnutnější rekonstrukcí.
V zimě došlo k přerušení přívodního
kabelu el. energie, takže musí být celý
přívodní kabel vyměněn.
Ve spolupráci se zájemcem o
prodejnu jednáme o nejnutnějších
úpravách, které musí následovat.
Zejména se jedná o výměnu
vchodových dveří a zmenšení ploch
zasklených výloh, opravu vstupního
schodiště a výměnu otopných těles. A
to vše bude stát samozřejmě
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peníze, které musí zaplatit obec. Ale já
doufám, že se nám povede ještě získat
na podzim dotaci na zateplení
budovy a vybudujeme novou
prodejnu, která bude fungovat ke
spokojenosti nás všech.

nejen do kandidatury ve volbách, ale
pak i následně do funkce starosty. A
neodpustím poznámku, že kdybych
byl býval věděl alespoň to, co vím teď,
bránil bych se té funkci o poznání víc.
Ale dal jsem se už jednou na vojnu, tak
budu bojovat!

Další "problémy", které visí ve
svatském vzduchu, jsou dle mého:
koupaliště či nezkolaudovaná stavba
na fotbalovém hřišti. Je obé na
seznamu vašich priorit? A jak vysoko?

Budou či jsou informační platformou
webové stránky obce? Doznají
nějakých změn či plánujete nějaký
jejich refresh?

Ano, obě akce jsou ve svatském
vzduchu opravdu přímo hmatatelné.
Koupaliště je dnes v podstatě mrtvou
lokalitou, která chátrá a není vůbec
využívána. A asi se všichni shodneme
na tom, že je to škoda. Na druhou
stranu se přiznám, že vůbec nevím, jak
tuto lokalitu oživit. Rekonstrukce a
provozování přírodního koupaliště je
v tuto chvíli mimo finanční možnosti
obce a upřímně řečeno si myslím, že
vzkřísit bývalou slávu tohoto místa už je
v současné společnosti plné
hygienických norem, kontrol,
akvaparků a bazénů skoro u každého
domu bohužel nereálné. To otázka
kabin na hřišti je asi daleko žhavějším
tématem. Ale tady by měl být hnacím
motorem zřejmě provozovatel stavby
a to je FK Svatá. A pokud impulz
k nějakému posunu přijde, mohu za
vedení obce jistě slíbit, že budeme
maximálně nápomocni. Tak jak jsem
zatím se zástupci fotbalistů mluvil, řeší
se teď otázka, co se zázemím hřiště
udělat celkově. Budova totiž není
zrovna v nejlepším technickém stavu.
Ještě se nemůžu nezeptat na studenou
sokolovnu. Můžete občanům přiblížit
její osud? Kdo je za ní zodpovědný,
komu patří atd.?
A já se můžu pouze ptát s vámi.
Sokolovna totiž patří TJ Sokolu Svatá a
já tedy nemůžu za obec dělat nic
jiného.
(o možnostech využití sokolovny se
více dočtete na str. 4, pozn. aut.)
Pane starosto, většina pozitivních
obecních změn lačných spoluobčanů,
od vás čeká, rozhýbete zašlá vrzající
kola obecního blaha. Jste připraven?
Jestli je tato otázka směřována pouze
na mojí osobu, tak mohu s klidným
svědomím říci, že ano. S tím jsem šel

Webové stránky obce jsou velkým
informačním zdrojem pro občany.
Chápu, že ne všichni k nim mají přístup.
Snažíme se využívat i vývěsní plochy
po obci, snad vzkřísíme Svaťák a také
doufám, že funguje přenos informací
mezi samotnými občany. Co se úpravy
web. stránek týká, tak v loňském roce
ještě za předchozího vedení toto
proběhlo. A protože naše stránky
spravuje pro obec firma, stála tato
změna ne úplně zanedbatelné peníze.
Takže si myslím, že není účelné hned
dělat další změnu a vynakládat tak
další prostředky. Bohužel zatím
nemáme nikoho, kdo by se o stránky
staral, takže nadále využíváme služeb
této firmy. Asi nejlepší situace by
nastala, pokud by se našel někdo
z řad občanů, který by se toho s chutí
a zápalem ujal. Na případných
podmínkách se už určitě s dotyčným
lehce domluvíme.
Chcete občanům říci něco závěrem?
Toho by určitě byla velká spousta. Ale
asi nejdůležitější by byla prosba, aby si
všichni občané uvědomili, že obec je
taková, jakou si ji sami udělají. A v té
naší krásné malé obci je, podle mého
názoru, nejdůležitější táhnout všichni za
jeden provaz. A pak, až se budu ptát:
„Co pro mne obec udělá?“, si umět
položit i otázku: „A udělal jsem já něco
pro obec?“
Děkuji a vězte, že vás budeme bedlivě
sledovat, se vás dotazovat a o všem
všechny informovat!
I já děkuji a doufám, že se nám všem
společně podaří tu naší krásnou
vesničku posunout "vstříc lepším
zítřkům". Bez lidí, kteří budou ochotni
pro obec udělat něco nad rámec
svých povinností, to opravdu nepůjde
a ta zatuhlá kola se sama od sebe
nepootočí ani o jediný kousíček.
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Sokol Svatá a jeho činnost
-

v současné době má sokol základnu aktivních členů v počtu cca 50 lidí
po několika letech stagnace se zde obnovil oddíl badmintonu pro děti pod vedením Michaeli
Šejvlové V současné době tréninky navštěvuje 16 dětí.
badminton dospělých s mnohaletou tradicí je na ústupu a Svatá nyní nehraje žádnou soutěž Členové
bývalého týmu se scházejí na tréninky, ale soutěž nehrají.
součástí sokola jsou také oddíly nohejbalu a floorbalu dospělých

Budova sokolovny:
-

sokol Svatá udržuje budovu v provozu z nevelkých příspěvků České obce sokolské a členů sokola
Samotná však vyžaduje několikero nutný oprav, na provoz to však (zatím) nemá vliv.

Obsazenost sokolovny:

-

PONDĚLÍ: 18-19 nohejbal; 19-20 floorbal
ČT VRTEK: 17-19 badminton děti; 19-21 badminton dospělí
PÁTEK: 19-20 fotbal děti (pouze v zimním období) FK Svatá není součástí jednoty Sokola
sokolovnu je si možné pronajmout: kontaktujte starostu Sokola pana Karla Fuxu (tel. 773 599 101)
v sokolovně je dále možné provozovat: stolní tenis, volejbal, sálový fotbal, prostná cvičení atd.

Výhled činnosti Sokola:
-

rozšíření základny a oddílů a užší spolupráce s obcí
dlouholetou činností bylo cvičení dětí, které nyní neexistuje, protože ho nikdo nevede V případě zájmu
někoho z občanů bude Sokol rád, když se tato tradice znovu zavede.
možnost spolupráce se školkou – dopoledne je tělocvična prázdná
(za přispění manželů Šejvlových)

Paní Dlouhá a spol.: Ozelenění Svaté
Svatá je vesnička, která si zachovala své kouzlo. Nabízí
různá zákoutí, která potěší pohled či vybízí k spočinutí.
A mohlo by tomu tak být i více! Některá místa si říkají
o keřík, strom či kytičku pro zútulnění a zpříjemnění. Jiná
zase o lavičku pro trávení volných chvil.
Svoji pozornost si jistě zaslouží křížky coby drobné
sakrální památky a svědkové starých časů nebo
i památník padlým. Letošní výročí 70 let od konce
2. sv. války by možná bylo vhodné oslavit zvelebením
prostranství před památníkem a jeho novým osázením.
Tyto úvahy vedly ke spojení několika svaťáků,
kteří si řekli, že od úvah by mohli přejít i k činům.
Při procházce Svatou nás zaujalo několik míst, o kterých
se domníváme, že by byla vhodná pro nové či
doplňkové ozelenění.
Sestavili jsme návrh, který bude předložen starostovi
obce a členům zastupitelstva. Byli bychom rádi, kdyby
se tento dokument stal veřejným materiálem, nad
kterým by se mohla vést společná diskuze. Uvítáme
všechny zahrádkáře profesionály, laiky i pouhé
nadšence s nabídkou o pomoc.

Plánované akce na Svaté





30. dubna: Čarodějnice
23. května: Máje
6. června: Dětský den
20. června: Pohádkový les








25. července: Annenská pouť
Na konci srpna: Rozloučení s prázdninami
5. září: Sousedský jarmark
11. října: Posvícení
Listopad: Lampionový průvod + divadlo
Prosinec: Advent

(termín může být upřesněn)

Termíny i akce samotné se mohou měnit.

Sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu
sobota 7.11.2015 od 9.00 do 10.30 hod.

Nejbližší
veřejné
paní Dlouhá
a spol. zasedání se koná 27. dubna v 18.00 hod. v budově obecního úřadu Svatá
Přijďte se zajímat o dění ve Svaté či přispět svými názory a postřehy do diskuze nad obecními plány a projekty.
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