SVAŤÁK
PODZIM 2019

Vážení přátelé, sousedé, svatští spoluobčané,
máme tu další, třinácté podzimní číslo Svaťáku. Léto je za námi, uteklo to opět rychle… Jak se máte a co je u vás
nového? Svaťák má nového grafka, všimli jste si nějaké změny? Pokud byste měli jakýkoliv tip na jeho vylepšení,
na zajímavá témata, fotografe ke zveřejnění... Volejte, pište, budeme moc rádi. Máme novou pravidelnou rubriku
Okénko starosty a děkujeme panu Hájkovi staršímu za jeho podnět. Svaťák má také o dvě stránky navíc, protože
se nám sešlo více příspěvků. Uvidíme, co přinese číslo příští...
Krásný barevný podzim,
Simona Heřtusová

A kdo pro vás Svaťák připravuje? Tak to jsme my. Zleva Tereza
Morsteinová, Zuzka Sehnoutková-Huzyčová, Jana Stromská, Lucie
Anýžová a Simona Heřtusová…Přidejte se k nám :)
Za pár uplynulých týdnů a měsíců se na Svaté stalo, přihodilo a odehrálo leccos.

Soutěž o nejlepší zvěřinový kotlíkový guláš

Zvelebování dětského hřiště pokračuje

OKÉNKO STAROSTY

Pohoda na Svaté

To nejdůležitější z dění na Svaté

- Pokračujeme v přípravách na výstavbu kanalizace.
- Testujeme nový evidenční systém svozu popelnic za využití systému MOBISYS. Novými evidenčními kódy
jsme vybavili cca 100 popelnic a zahájili jsme zkušební provoz. Na základě výsledků tohoto testování pak
budeme jednat o budoucí podobě systému svozu popelnic s firmou AVE.
- Aktuálně probíhá zápis ke každoročnímu povinnému čištění a kontrole komínů. Zápisové archy se zářijovými
a říjnovými termíny jsou k dispozici v prodejně Jednoty. Pokud bude třeba, je možné vypsat i další termíny.
- Dále upozorňujeme na povinné kontroly kotlů. V případě zájmu jsme připraveni zajistit pomoc občanům
stejným způsobem jako při kontrole komínů.
Zastupitelstvo obce schválilo na posledním zasedání dne 8.8.2019:
- Znění zadávací dokumentace pro akci “Kanalizace obce Svatá - zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP”.
- Znění zadávací dokumentace pro akci “Zřízení sociálního bydlení”.
- Výběr nejvhodnější nabídky na akci “Obec Svatá - pořízení užitkového elektromobilu” ve prospěch uchazeče
MIKEŠ CZ s.r.o.
Časopis obce Svatá - podzim 2019
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Jsi na své pozici místostarosty
spokojený?
A
jak
se
ti
spolupracuje s panem starostou?
Co se týká mistostarostování
a spolupráce se starostou, musím
říct, že mi tahle funkce vyhovuje
i z hlediska mé práce, kdy si
většinou mohu naplánovat čas
i v dopoledních hodinách pro obecní
záležitosti. Musím přiznat, že se
starostou někdy máme rozdílné
názory, ale většinou dojdeme
ke společnému řešení. Většinou
se ale jedná o domluvu celého
zastupitelstva.
Místostarostou
jsem rád, je důležité, aby každý,
kdo zastává nějakou funkci, ji dělal
s pocitem, že chce a ne, že musí.
Je něco co bys rád v naší obci
změnil?
Co bych chtěl změnit? Dlouho se
snažíme o zvýšení bezpečnosti na
hlavním tahu přes obec. Zvyšujícím
se nárůstem dopravy se zároveň
snižuje bezpečnost na silnicích
a hlavně dětí u autobusových
zastávek. Nedaří se nám vybudovat
přechody pro chodce, důvody jsme
již v minulosti zmínili a ty stále trvají.
Časopis obce Svatá - podzim 2019

Doufám, že se brzy ledy pohnou
a přechody budou realizovány.
Nerad se něčeho vzdávám, beru to
potom jako osobní prohru. Nyní
jsme alespoň nainstalovali nově dva
radary, tak doufám , že se budou jen
usmívat:-). Stávající radary budou
opraveny v nejbližší době. Jinak si
myslím, že se nám celkem daří plnit
plánab
teréb
vznikají postupem času.
Je toho hodně, co by se dalo
změnit nebo vylepšit, nápady jsou
a celkem sib
yslím, že se realizují,
ale je to hlavně o tom, abychom my
zastupitelébU táhlibU za jeden provaz
a s podporou občanů zvládlib
M
nelehkébV úkolybV abV cíle. Chtěl bych
touto tou požádat všechn, eří
svéb
radostib
umocňují
zábavnou
pyrotechnikou, aby to nějak

sib

ab
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Rozhovor s Miloslavou Burianovou,
knihovnicí svatské knihovny
V červenci letošního roku jsme oslavili 100 let od vydání prvního knihovního zákona. Ten mimo jiné
nařizoval, že v každé obci vznikne a bude fungovat obecní knihovna. Některé obce již svou knihovnu měly,
jiné jí teprve musely vybudovat. Základem se staly většinou knihovny obecních spolků, školní knihovny
a knihy z darů soukromých osob či mecenášů.
Obec Svatá byla jednou z obcí, které svou knihovnu založily ještě před vydáním tohoto zákona. Místní
veřejná knihovna zde vznikla o 7 let dříve, již v roce 1912 a čítala 441 svazků.
Současnou dlouholetou knihovnicí svatské knihovny je paní Miloslava Burianová. Paní Burianová pochází
ze čtenářské rodiny a sama je vášnivou čtenářkou. Bez knihy si nedokáže představit žádný večer, s knihou
v ruce pravidelně uléhá ke spánku.
Jak jste se dostala k vedení
obecní knihovny na Svaté?
Tehdejší starostka obce, paní
Pavlišová, mě požádala, abych
knihovnu převzala po paní Heleně
Svobodové. Ta už práci v knihovně
nestíhala, protože musela pomáhat
s péčí o vnoučátka. Já jsem šla
zrovna do důchodu, nikdo o vedení
knihovny nestál, a protože knihy
mám moc ráda, tak jsem tu nabídku
přijala. To bylo v roce 2011.
Představte nám prosím Vaší
knihovnu trochu detailněji
Svatská knihovna má momentálně
kolem 3600 svazků knih, čtenáři
si můžou půjčit jak beletrii,
tak naučnou literaturu a máme
i hezké knížky pro děti. Navíc 2 –
4. ročně podle potřeby můžeme
nabídnout čtenářům tzv. výměnné
soubory, které nám zdarma
vozí kladenská knihovna. Ta se
o knihovny v malých obcích našeho
kraje stará. Právě nyní 12.9. čekáme
nové knihy z Kladna, tak se mají
čtenáři na co těšit!

Kolik čtenářů si chodí
knihovny knížky půjčovat?

do

mu pohádky vyprávím, to je naše
oblíbená zábava.

Momentálně moc ne, mám kolem
desítky stálých čtenářů, převážně
seniorského věku. Postupně mi
čtenáři ubývají, mívala jsem jich
i kolem padesáti, ale doba je rychlá,
lidé nemají čas a obecný trend čtení
neprospívá. Každé dítě má mobilní
telefon, rodiče nemají čas s dětmi
číst, to je spíše výjimka. A je to velká
škoda. Měla jsem nedávno besedu
s dětmi z mateřské školky, které
se přišly s paní učitelkou podívat,
jak to v knihovně chodí. Připravila
jsem jim ukázky dětských knížek,
přečetla pohádku a ptala se jich,
jestli jim rodiče doma taky čtou.
Jenom dvě děti odpověděly, že ano.
Přitom čtení je pro děti hrozně
důležité, umí se pak lépe vyjadřovat,
rozvíjí to jejich fantazii. To žádný
mobilní telefon nedokáže.

Povídaly
jsme
si
s
paní
Burianovou u kávy a závinu
ještě o spoustě zajímavých věcí,
ale už bychom se s rozhovorem
do Svaťáku nevešly. Tak už jen
poslední otázka:

Vy máte šikovného vnoučka –
má rád knížky?
Filípek knížky miluje. Je na ně
od malička zvyklý, maminka mu
čte každý večer před spaním a já
Časopis obce Svatá - podzim 2019

Jaký literární žánr preferujete
a co máte aktuálně rozečteného?
Nejraději čtu historickou literaturu
faktu
a
historické
romány.
Momentálně
mám
rozečtenou
knihu Reportér od Sandry Brown.
Moc děkuji za rozhovor a přeji
Vám mnoho spokojených čtenářů
a dobrých knih!
Lucie Anýžová
Knihovna je otevřena každou
sobotu od 15 do 17 hodin
a sídlí v budově obecního
úřadu vedle kulturní místnosti.
Roční
čtenářský
poplatek
pro dospělého je 50 Kč, děti
a
studenti
mají
půjčovné
zdarma.
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Štafetový rozhovor zamířil k panu
Jiřímu Hájkovi staršímu...
sešli. Hodně akcí také zaniklo, třeba
Anenská pouť a Posvícenská zábava.
To by byly krásné akce, třeba
to bude někoho inspirovat
a tradice se obnoví. Máte nějaké
doporučení pro Svaťák a Svatou?
Aby se nevytrácelo slušné chování,
udržoval se v obci pořádek hlavně kolem kontejnerů a lidé
byli více dohromady. A ve Svaťáku
bych uvítal stránku pana starosty
s informacemi, co se v daném
období projednávalo. Kdo nechodí
na zasedání a nemá internet, tak to
neví.
Dobrý den, pane Hájku, ráda Vás
poznávám. Luboš Kraus Vám
předal štafetu, co jste na to říkal
a jak jste se to dozvěděl?
Děkuji, já Vás také. Svaťák čtu
pravidelně, tak jsem si to přečetl.
A hodně mě to překvapilo. Věkově
jsme daleko od sebe, ale chodíme
spolu často na fotbal.
Jak se máte, pane Hájku?
No, jak se může mít starý skoro
82 letý dědek. Hodně čtu, pracuji
kolem domu, v televizi rád sleduji
cestopisy, fotbal a hudbu. Jsem

členem hasičů 66 let a 53 let dělám
jednatele. Jako žák jsem dával
podnět na založení fotbalového
klubu na Svaté. Pak jsem tu také
žáky trénoval. Podílel jsem se i na
chodu obce, měl jsem na starosti
finance, pak jsem byl ve stavební
komisi. Teď se aktivně podílím už
jen v hasičském sboru, který má
vn59 členů.
Vám bude 82 let? Vidím, že Svatá
lidem prospívá na těle i na duchu
:) Byl jste hodně aktivní, jak
vnímáte vývoj obce?
Svatá se vyvíjí vcelku dobře.
Akorát mi vadí, že tu přestal být
kamarádský duch a dobré vztahy
mezi lidmi. Dříve se tu všichni znali
a když byla nějaká akce, všichni se

Děkuji, dobrý nápad a hned
to od tohoto čísla napravíme.
A poslední otázka, komu předáte
štafetu a proč?
Kdyby byl živ, tak by to byl určitě
Vašek Vokáč. Můj velký kamarád
a dobrý člověk, který nikdy nikomu
neodmítnul pomoc. Takže štafetu
předám
Bohoušovi
Marešovi.
Obdivuji ho za to, jak se stará o svou
ženu a o všechno okolo.
Pane Hájku, děkuji za
rozhovor a ať se Vám daří.

milý

Simona Heřtusová
P.S. Pan Hájek mi ještě povídal
o hasičích, fotbale, akcích...
A přislíbil zajímavé informace
k historii sepsat do příštího
Svaťáku, těším se na to!

Svatý Florián patron všech hasičů
Svatý Florián (Sanctus Florianus) - ochránce v nebezpečí ohně, vody
a války, patron hasičů, kominíků a zedníků. Postava ve zbroji římského
vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům
v připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu.
Vybrali jsme z kroniky obce: SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SVATÁ
„Ni pro slávu, ni pro zisk, Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“
7. srpna 1873 došlo ve Svaté k obrovskému požáru, kdy vyhořelo celkem
15 domů. Požár vznikl neopatrností v čp. 13 a podporován větrem zničil
i čp. 9,10,11,15,16,18,19,21,42,43,50,57,71 a 94. V roce 1899 založil
neznámý žhář celkem 10 požárů obytných domů i stodol. Možná že právě
tyto události vedly k tomu, že byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů.
Dle dostupných informací byl Sbor založen 22.6.1899 a měl v době svého
založení 85 členů. Prvním velitelem svatských hasičů byl Jan Souček.
U zrodu sboru stáli: Václav Huml, Bohumil Jungmann, Josef Lang, Josef
Kraus, Václav Hůla, Václav Jirava, Václav, Rudolf a Alois Helebrantovi,
František Zaspal, František Jungmann, Ludvík Dvořák, Václav Smek,
Josef Hansal a další.
Časopis obce Svatá - podzim 2019
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Marcela Žiaková
terapie, masáže, meditace
Od prvního okamžiku na Svaté se cítím být tu doma. Příroda, prostor, lidé,
energie, příběhy, přátelství … To vše mě vyživuje a učí ... Jsem vděčná za
toto místo a vděčná, že mi pomáhá rozvíjet se a žít samu sebe. Přes hudbu,
speciální pedagogiku mě zavolala „práce“ s dotykem, který léčí a uzdravuje.
Věnuji se klasickým, těhotenským i dětským masážím a kraniosakrální
terapii v Berouně a Žebráku. Každý čtvrtek u nás doma pořádám meditace
– v podpoře, respektu a radosti. Ráda se s vámi potkám při společném
spolubytí a přeji nám všem barevný život … :-)
www.marcelaziakova.cz
www.studio-pohoda.expert.cz
Meditace – čtvrtek, 18 hod. ve slamáku na Svaté

Kronika obce Svatá na pokračování
Tuto Kroniku sepsal roku 1925 Antonín Markup, učitel ze Svaté. Vydali ji jako soukromý tisk Jiří a Jarina Scheinerovi k sedmdesátým narozeninám Dr. Josefa Scheinera, starosty Československé obce sokolské a čestného občana
obce Svaté. Vyzdobil akademický malíř Jozef Lhota. Vytiskla Státní tiskárna v Praze v 50 exeplářích roku 1931.
V minulých číslech Svaťáku jsme zveřejnili předešlé stránky, dnes pokračujeme další dvoustranou:

Časopis obce Svatá - podzim 2019
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Z fotbalu...
Sdružené mužstvo starších žáků FK Svatá/FK Králův Dvůr v sezoně
2018/19 obsadilo pěkné 2. místo v okresním přeboru starších žáků
za FK ČL Union Beroun. V jarní části se našemu mužstvu dařilo.
6x zvítězilo, 1x remizovalo a 1x prohrálo. Získalo 31 bodů se
skórem 66-17 branek. Náš tým také vytvořil rekord soutěže
výsledkem 21-0 vítězstvím ve Rpetech.
V příští sezoně budou svatští kluci pokračovat v Králově Dvoře
v mladším dorostu (Fr. Hejna, Š. Toporčák), ve starších žácích
(J. Vinš, D. Dan, M. Holienčin, D. Toporčák) a ve starší přípravce
(A. Kúdela).
Martin Vinš

Pro přátele badmintonu
Jako každým rokem v září začala nová sezona 2019/2020 našeho
mládežnického oddílu. Trénujeme každou středu od 18:00 do
19:15 v místní sokolovně. Oddíl je součástí tělovýchovné jednoty
Sokol Svatá. První trénink je naplánován na 11.9.2019.
Pokud by se v naší obci našel zájemce, který by si chtěl vyzkoušet,
co hra badmintonu obnáší, má nyní možnost. Zveme holky
i kluky, kterým bylo alespoň 7 let. Budete potřebovat jen boty do
haly, raketu na badminton a hlavně nadšení do hry.
V minulém roce jsme přivítali 4 nové členy. Všichni zaznamenali
natolik veliké zlepšení ve hře, že jsme mohli v červnu uspořádat
závěrečný turnaj. Kategorii starších žáků vyhrál Kryštof Červinka. V mladších žácích a žákyních vyhrála Nella
Červená. Zápasy byly velmi vyrovnané, plné napětí a emocí. Těšíme se tento rok opět na další sportovní pokroky
a úspěchy.
Míša a Jirka Šejvlovi
Kontakt na trenéry: Míša Šejvlová 737 944 600; Jirka Šejvl 774 100 345

Tabata cvičení pro Vás i dobrou věc
Nově každou středu (dříve v pondělí) od 17:30 hodin vás
svatské ženy zvou na tabata kruhové cvičení na hřišti.
V případě deště se cvičí pod přístřeškem.
Tabata je velice efektivní metoda intervalového tréninku, při
kterém se zvyšuje fyzička i síla zároveň, spálíte tuky, získáte
aerobní kondici i nárůst dynamiky. Samotné cvičení není náročné,
ale minimálně začátečníci si na něj určitě vzpomenou. Cvičí
s námi rády i děti, tak je nenechte doma
K dispozici je kasička na dobrovolný příspěvek pro dobrou věc.
Veškeré ušetřené peníze plánujeme dle hlasování investovat tam, kde bude potřeba na Svaté či v okolí. Tak si
s námi přijďte zacvičit a udělejte něco pro sebe i pro dobrou věc.
Martina Wallcon
Bližší informace na mobilu 605 839 261

• Veřejné zasedání zastupitelstva - přelom září/říjen
• Tři dny otevřených dveří u vesmírného poutníka
Jiřího Vydry, malíře a sochaře. - 12. - 14.10
Vernisáž proběhne v sobotu ve 14:30 hod.

• Výstava ovoce a prodej dušičkového zboží - 26.10.
• Lampionový průvod - 9.11.
• Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu - 16.11.
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