SVAŤÁK
Vážení přátelé, sousedé, svatští
spoluobčané, třetí číslo Svaťáku
nebude tak hutné, spíše odlehčené,
jak si zaslouží předvánoční čas…
Od starosty se vám opět dostane
informací o aktuálním dění v obci,
byť tentokrát spíše bodově než formou
rozhovoru. V dalších číslech Svaťáku
se pak chceme ptát i ostatních
zastupitelů.
Milerád vám představím dalšího ze
svatských spoluobčanů, řezbáře,
dřevomilce a sympaťáka Stanislava

Pokorného, jehož profesní život by vydal
na několik čísel našeho periodika. Snad
z našeho setkání ucítíte vůni lipového
dřeva i vy, alespoň trochu.

Vánoce jsou před námi, níže si
však můžete připomenout
uplynulé dění v obrazech.

Připomeneme si dění ve Svaté za
uplynulý čtvrtrok (ve fotkách vpravo),
představíme služby dalších dvou
Svaťáků, to abyste věděli na koho se
obracet, když je třeba.

Žákovský turnaj, lampionový

Pár řádků věnujeme i dotaci resp.
chystané sbírce na nové dětské hřiště,
připomeneme si i chystané akce na
Svaté. Užijte si pohodové sváteční dny.

vánočního stromku…

průvod, brigáda na skále,
nově vysázené stromořadí u
cesty na Trubskou i rozsvěcení

Starosta Anýž informuje, děkuje, vyhlašuje
Poděkování

Akce silnice a její pokračování

Rád bych poděkoval všem, kteří se
zúčastnili dvou brigád, jež v uplynulých
týdnech na Svaté proběhly. A tedy
úklid svatské skály a výsadba
stromořadí přes trubským lesem.

První úsek rozbité silnice od sokolovny
po OÚ je hotov. Druhá etapa (od OÚ
po dolní náves) se začne připravovat
po Novém roce.

Chci poděkovat i Danu Strykovi za
příspěvek na ohňostroj, který potěšil
děti i dospělé na závěr lampionového
průvodu.

Dětské hřiště
V nejbližších dnech a týdnech
budeme řešit výběr i zakoupení
nových, bezpečných hracích prvků
na dětské hřiště, viz chystaná sbírka
níže.
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Studie na kanalizaci
Je vyhlášeno zadávací řízení na
zpracování studie kanalizace, otvírání
obálek proběhne 29. 12. od 10 hod.,
předpokládané datum dokončení
studie do konce března 2016. Rádi
bychom v příštím roce pokračovali v
přípravách na projektu kanalizace,
kdy se předpokládá pořízení
projektové dokumentace pro stavební
povolení atd.
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Obecní úřad v novém

Novou polňačku neplatíme!

V příštím roce se chceme věnovat
shánění dotací na výstavbu přechodu
pro chodce a autobusových zastávek
u Jednoty

Polní cesta, která se staví u "Jegerovic
zahrady" je sice na pozemcích obce
a po kolaudaci bude převedena do
majetku obce, ale financuje ji 100%
Státní pozemkový úřad ČR a obec tedy
nestojí ani korunu. Účelem této cesty je
zpřístupnění zemědělských pozemků,
zjednodušeně řečeno.

Teplo (nejen) pro děti

Rozhlas – nedostatky nahlásit!

Připravuje se úklid půdy, malování a
úprava kanceláří na OÚ.

Dotace pro chodce

Rádi bychom i sehnali dotace na
zateplení Mateřské školky i Obecního
úřadu.

Proběhla oprava veřejného rozhlasu
a je tedy na občanech, aby nám dali
zpětnou vazbu, jak je kde rozhlas slyšet
či nikoliv, aby se provedli další úpravy.

Máte fotky Svaté? Sbíráme je…
Rád bych vyhlásil sbírku historických
fotografií Svaté a blízkého okolí (klidně
kopíí, skenů, atd.). Potřebujeme je pro
vydání kalendáře Berounsko, kde se
Svatá již dlouho objevuje a vydavateli
už došly všechny fotky. Svatá by z toho
kalendáře mohla být vyřazena, a to by
byla škoda. Máte-li takové fotky,
pošlete na email svata@svata.cz, do
předmětu uveďte heslo fotky. V kopii
i na svatak2015@gmail.com.

Řezbář Stanislav Pokorný: Dám jeden tip…
Velmi příjemné bylo o nedělním
dopoledni povídání se Stanislavem
Pokorným. Sympatický, bystrý kumštýř,
řezbář a dřevomilec, jehož rukama za
desetiletí praxe prošly tuny dřeva (to
především), ale i ledu či písku.
Jeho umělecký záběr je obdivuhodný,
zážitky ze setkání s kamarády a kolegy
umělci zase zárukou, že mu budete s
pokorou a úsměvem naslouchat.
Každý jeho výtvor má svůj, mnohdy
poetický příběh, jindy takové dílo
vyžaduje historický exkurz, aby co
nejvěrohodněji vystihovalo tu detaily
oblečení i poprsí barokní dámy,
dramatičnost Shakespearových
postav nebo i profil jedné z ženských
múz mistra Rembrandta. Ale začněme
od začátku, byť ve zkratce.

Od totemů do světa

Přišla vám elektronicky letenka, v
Holandsku už čekal na letišti chlapík,
rozvezl nás. Po třech týdnech se
Od té doby k potěše zákazníků i své
vytvořil desítky, stovky, možná tisíce děl zasteklo, tak jsme dostali letenku
a zaletěli jsme si na víkend domů.
a dílek, soch malých i nadživotních,
To bylo úžasný!“
z kategorie múza i těch veselejších,
pitoreskních loutek, řezby na historický Sochání v ledu by vydalo na několik
takových článků, má svá
nábytek, zahradní figury i parkové
nezasvěcenými netušená specifika.
skulptury, ale třeba i mořskou pannu,
Sochá se i v na mínus osm stupňů
která dodnes rozráží mořskou hladinu
chlazených obřích stanech, k ruce
na kýlu lodi: „Za tu možnost jsem moc
přijde žehlička, horkovzdušné pistole,
rád, to byla krásná práce.“ Jeho
výtvory jsou součástí nespočtu interiérů motorové pily i dláta. Umělec se
českých domácností i městských parků doslova "brodí" v ledové tříšti a v šílené
změti kabelů, do ledu zajíždí
a prostranství.
motorovou pilou, vyhlazuje kabátce
Svůj um předvádí na pravidelných
postav, a dlátem ladí detaily rukou,
řezbářských sympoziích, kterých se už
prstů či vousů. Na konci jsou díla, která
tři desítky let účastní, v Čechách i ve
obdivují davy, nasvícené ledové
světě. Často i se svým životním
výjevy z legend a pohádek nebo
kamarádem Tomášem Bosambem.
i Rembrandtova života.
Jsou ve svém cechu již zavedenou
a uznávanou dvojicí.

Lipové dřevo, vůně, štěstí

Vůně dřeva omámila Standu už jako
malého kluka, když v dědečkově dílně,
později pod výukou strýce a kumštýře
Jirky, dostával první řezbářské
příležitosti vytvořit z kusu dřeva repliky
afrických sošek, totemy atd.. Když v
roce 1990, toho času u rýsovacího
prkna zaměstnaný projektant
odpovídal na inzerát v tehdejším
Svobodném slovu, možná netušil, že se
schyluje k nastartování dráhy
uměleckého řezbáře profesí, tělem i
duší. Naplno!
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Zatímco nám Stanislavova manželka
Alena servíruje kávu a vynikající
vanilkové rohlíčky, Stanislav Pokorný se
zaujetím vypráví. O lipovém dřevě,
s kterým pracuje nejraději, o
konkrétních dílech a jejich příbězích, o
své dílně, o tom, jak si po desetiletích
praxe musí občas připomenout, že
nejde o rutinu, ale krásu i štěstí životní,
jaké se mu dostalo, když se vydal na
dráhu řezbařiny.

www.stanislavpokorny.cz

Pracujeme… a ani nekýcháme
Vypráví i o osmitýdenní ledosochařské
štaci Hamburg - Oberhausen - Bruggy Leiden se servisem, který by mu dnes
záviděl lecjaký vysoký manažer.
"Fungovalo to úžasně! Já jsem chytil
takovej, dalo by se říct, zlatej ocásek.
Přišla vám elektronicky letenka, v
Holandsku už čekal na letišti chlapík,
Zima 2015 ● Číslo 3 ● obec Svatá
rozvezl nás. Po třech týdnech se

„Ty bloky ledu jsou nachlazený na
mínus 25 stupňů. Když chcete
k postavě přilepit ruku, tak obě plochy
nahřejete hliníkovou plotnou, přiložíte,
jednadvacet, dvaadvacet a je to.
Okamžitě to přimrzne. Ale to víte, je to
křehké… to chodíte kolem a ani
kýchnout nemůžete. Krásně se v tom
dělá, je to rychlý. Dovolí to toho
živáka, figuru v životní velikosti, za dva
dny udělat. Neťuká se do toho
paličkou jako na dláto, ale spíš
ukrajujete tlakem. Vznikne nádhera!
No a po pár týdnech to zase všechno
odteče do kanálu,“ vypráví
s nadhledem Stanislav a dodává
s úsměvem. „Tyhle akce, to je vždy
celosvětový mix umělců. A když po
roce někam přijedete a třiadvacetiletý
Australan vás poplácá po zádech
‚Hello, Stanley, jak se máš,‘ člověk
omládne, dá se říct.“

Písek…je to pěkný, ale já to zrovna
nemiluju
Stanislav nejednou zažil i prestižní
sochání pískových, několik metrů
vysokých replik historických architektur
Polska. Na břehu Baltu, doslova pár
metrů od hladiny moře připraví
organizátoři obrovský pyramidální
šalunk s udusaným pískem (s podílem
jílu) a umělci pak patro po patru
odhalují a tvarují. „Když jedno patro
doděláte, už se nemáte šanci vrátit.
Hlídá se tam vertikalita, všechno
komponovat na výšku, písek
horizontální vyložení nemám rád.“

„Já jsem takový detailista a na to u
písku není čas. Lidi to pak vidí z pěti
osmi metrů, a jak se tam zdržujete
s detaily, tak se to pak nezvládne
časově. Stane se, že na vás
z hotovýho paňáka vypadne ksicht, to
pak přijde k ruce zednická lžíce a
všechno se musí zpátky po vrstvách
přilepit. Je to pěkný, ale já to zrovna
nemiluju. Jsou po tom vysušený ruce a
to já nemusím. A i fyzicky je to strašná
šichta! Jsou to tuny písku lopatou…“

Dílna jako pohádková kulisa
U Stanislava si lze objednat i dílo na
zakázku, jednou z „drobností“, která
jde na odbyt, i jako originální dárek
s podobiznou, jsou umně vyvedená
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ramínka. Dřevěné výtvory a sochy jsou
ale v domácnosti Pokorných na
každém kroku. A to jsme ještě nebyli
v dílně. Nejprve jsme nakoukli do
kůlny, v níž Stanislav skladuje starší kusy
z výstav i špalky, teprve čekající na své
dláto. Pak jsme se ale ocitli v malé
dílně. Jako by ji postavili barrandovští
rekvizitáři. Dokonalé kompozice
seřazeného náčiní, dlát, pilek, štětců i
barev, v rohu sálala kamínka, postarší
rádio dodávalo zvukovou kulisu. Bylo
na co koukat i sahat, doslova
osahávat rozpracovaná i hotová dílka.
Omamná vůně dřeva jen dodávala
kouzelnému místu neomylnou
stvrzenku, že právě tady je svět Mistra
řezbáře.
„Motto jsem měl… na jeden katalog.
Jak to tam jen bylo… Dám jeden tip:
Se srdcem na dlani, jde všechno líp.“
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Svatí sobě aneb Přispějme nejmenším
na nové dětské hřiště
Obec Svatá poskytla dotaci (2x 40 000 Kč, ob rok) na
pořízení nových a bezpečných hracích prvků na
dětské hřiště u hřiště fotbalového. A protože
eurounijní houpačka, skluzavka či prolézačka není
věcí nejlevnější, sic kvalitní...rozhodly se dvě svatské
ženy pro přispění dětem formou lidové sbírky.

Chcete dostávat Svaťák mailem?
Napište si o něj na svatak2015@gmail.com

Sobota 2. dubna 2016 od 9.00 do 10.30 hod.





Adventní koncert v sokolovně: 19. prosince,
v 17.30 hod.
Zpívání u vánočního stromku: 24. prosince,
v 10.30 hod.
Výšlap k Mámince: 26. prosince, odpoledne
kolem 13.00 hod. (svařák, buřty, výhledy)
Výšlap na Vraní skálu: 1. ledna
(hodina bude upřesněna)
Vítání občánků: únor
(termín bude upřesněn)

Musíme si pomáhat!

Aby bylo transparentnosti sbírky učiněno zadost,
seznam přispěvatelů bude uveřejněn na webových
stránkách OÚ Svatá. Předem děkují děti, Míša i Dáša.

Sběr nebezpečného odpadu





A proto, rodičové a milovníci dětských úsměvů, v
příštích týdnech u vás zazvoní Míša Štefánková
s Dášou Hájkovou, aby požádaly o drobný i méně
drobný příspěvek na "dobrou věc", pro vaše děti,
děti jejich dětí i jejich vnoučata.

A nejen to: Máte nápad na zajímavou reportáž,
rozhovor, pozvánku na akci, historické fotky Svaté?
Podnět, připomínku? Napište, budu rád a vděčen!

Plánované akce na Svaté

Rádi děláme drobnou reklamu službám Svaťáků.
Petr Matoušek, tel. 724 014 667
Email: vase@veselezvire.cz, www.veselezvire.cz
Široká nabídka krmiv a dalších potřeb pro psy, kočky a
hlodavce. Super ceny, dovoz zdarma domů pro všechny
Svaťáky. Skladem máme tisíce produktů, ve většině
případů vám objednávku přivezeme již v den objednání.
Další výhodou je možnost doručení ve večerních
hodinách.

Alexandr Čermák, Svatá 224, tel. 608 236 269
Email: esohelp@esohelp.cz, www.esohelp.cz
Profi odtahová služba s možností přepravy až 5 os.
- eko likvidace autovraků, přeprava materiálu
- zajištění autoservisu (Praha, Beroun), TK a EM
- možnost dočasného uložení vašeho vozidla
NONSTOP! 12 Kč za kilometr (včetně DPH)

Nejbližší veřejné zasedání se koná 21. 12. v 18.00 hod. v budově obecního úřadu Svatá
Přijďte se zajímat o dění ve Svaté i přispět svými názory a postřehy do diskuze nad obecními plány a projekty.
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