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Vážení přátelé, sousedé, svatští spoluobčané,
setkáváme se u dalšího, osmého čísla Svaťáku. Ano, je
to tady, trvalo to sice velmi dlouho, za to se vám omlouváme... Ale čas je neúprosný, sliby se protahují, nadšení
kolísá, představy se mění a mezitím čas letí a letí. Ale
nevzdáváme to a jdeme dál! Přesto, pokud by chtěl někdo
s vytvářením pomoci (psaní článků, korektury, focení...),
budeme moc rádi za jakoukoli podporu a pomoc. No
znáte to, víc hlav a rukou a nápadů... to by teprve bylo :)
Spokojený nový rok a ať se daří,
Simona Heřtusová
V loňském roce se na Svaté stalo, přihodilo a odehrálo leccos

Pálení čarodějnic

Máje

Sousedský jarmark

Výstava Jiřího Vydry

Výstava Jiřího Vydry

Vánoční zpívání u stromečku

Novoroční fotbálek

Vánoční turnaj ping-pong
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Odpovídá ING. DANIELA DLOUHÁ,
komise životního prostředí
Udělejme krátké ohlédnutí za
loňským rokem, co se vše podařilo realizovat?
Na rybníčku pod skálou proběhly
v letních měsících 2017 jeho úpravy.
Na Obecní skále proběhlo po dohodě
s Agenturou ochrany přírody
Správa chráněné krajinné oblasti
Křivoklátsko odstranění náletů akátů, neboť při předcházející likvidaci
se nepodařilo vše zlikvidovat.
V měsíci srpnu 2017 obdržela obec
dotaci z programu MZE “Údržba
a obnova kulturních a venkovských
prvků”, a sice na:
1. údržbu a opravu 6 ks křížků,
2. nová místa pasivního odpočinku, je navrženo 5 míst - na
staré návsi, u křížku u letiště,
u rybníčku, u hřiště a u hřbitova,
3. opravu budovy márnice - na
opravu fasády a střechy. Realizace
uvedených akcí musí proběhnout

do 29. 9. 2018, závěrečné vyhodnocení akcí do 30. 9. 2018.
Na podzim 2017 byla postavena
část vodovodního řadu směrem ke
“Králi”. Ještě ale neproběhla její kolaudace.
Co je prioritou obce pro tento
rok?
Prioritou obce je vybudování kanalizace. Zájem o napojení jednotlivých nemovitostí je vysoký, cca
80 %. Nevyjádřilo se zatím, popřípadě odmítlo možnost napojení se
na kanalizaci 25 rodinných domů
a chat. Obec podala v lednu 2018
žádost o dotaci na SFŽP. Pro podání
žádosti o dotaci je postačující územní rozhodnutí s nabytím právní
moci. V současné době se připravuje
projektová dokumentace včetně
dokladů k podání žádosti o stavební
povolení.
A další plány týkající se komise
životního prostředí?

V březnu 2018 proběhne jednání
o aleji směrem na Trubskou s Ing.
Mouchou ze Správy chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, týkající
se dosadby uschlých a poškozených
stromků.
Při
dosadbě
stromků půjde zase o ovocné
druhy, ale o peckoviny, kterým
se zde daří více než jabloním. Na
jaře proběhne kontrola, dosadba
až na podzim. Jen bych chtěla
apelovat na spoluobčany, když už
s alejí nepomohli a nepomůžou,
ať alespoň neškodí. Toto se týká
poškození stromků, ničení kůlů,
likvidaci úvazků. Týká se to, pevně
věřím, jen několika jedinců “nedobrot”.
A dalšími plány na letošní rok je
starost o stromořadí, v létě hlavně
zálivka. Dostavba vodovodního
řadu ke “Králi”. A průběžná starost
o pořádek v obci, zvlášť u popelnic
to dá někdy pořádně zabrat.

Odpovídá Marie Valdmanová,
předsedkyně Českého zahrádkářského svazu
Na podzimní výstavě, která představuje výpěstky zahrádkářů ze
zdejšího regionu, jsem položila pár
otázek paní Valdmanové...
Jak se vydařil podzimní ročník
výstavy?
Já si myslím, že na to, že nebylo
žádné ovoce, tak se to podařilo.
Požádali jsme myslivecké sdružení
Lipový Dolík, aby si v rámci
výstavy udělali i svou prezentaci.
A souběžně probíhala také výstava

knih o zahrádkaření a prodej
dušičkového zboží. Jen mohlo přijít
více návštěvníků.
Jaký byl loňský rok z pohledu
zahrádkáře?
Loňský rok byl velmi špatný. Ptáci, vosy a sršni stačili sklidit vše,
co bylo – rybíz, angrešt, třešně.
Ale dařilo se rajčatům a okurkám,
protože bylo teplo.
Co během roku ještě pořádáte?
Pořádáme také jarní výstavy, kde si
lidé mohou nakoupit sadbu, květiny
a zeleninu. Letos by se měla konat
5. 5. na OÚ. A také společně s obecním úřadem každý rok připravujeme adventní koncerty. Moc
děkujeme majiteli Restaurace na
Svaté, který nám poskytuje sál restaurace zdarma.

celkem asi 40 členů, ale na akcích
se nás schází kolem 10. Některá
děvčata a kluci nám už trošičku
zestárli, tak už nemohou a chybí
nám mladší generace. Takže výzva, kdyby měl někdo zájem, tak je
rádi vezmeme mezi sebe, zejména
aktivní lidi, kteří by chtěli pomáhat
na akcích.

A než nám opět rozkvetou naše zahrádky,
můžeme tvořit a inspirovat se třeba
látkovými barevnými tulipány

Co říci závěrem?
Velký dík patří všem členům, kteří
jsou ochotni věnovat svůj čas
na přípravu a pořádání akcí. Máme
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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 minulém čísle Svaťáku jsme „otiskli” prvních pár stránek kroniky, dnes pokračujeme další dvoustranou:

Dětské hřiště na Svaté
V minulém roce se uzavřela
sbírka na dětské hřiště. Celkem
se vybralo 100 000,- Kč. Je to moc
pěkná částka a já bych tímto chtěla
jménem hasičského sboru SDH Svatá všem poděkovat za jejich důvěru,
podporu a za všechny finanční
dary! Když jsem na začátku přišla
s nápadem na rekonstrukci nového
hřiště, vůbec jsem nevěřila, že by
výsledek mohl být tak dobrý.

Během letních měsíců 2017 došlo
k realizaci první etapy. Obec
zajistila materiál na stavbu
lodě. Tento prvek se pro nás
stal stěžejním a od něj se bude
vše odvíjet. Celou rekonstrukci
provedl pan Jan Mikuška za
pomoci Rendy Novotného a Tomáše
Muškáta, loď krásně pomalovala
paní Eva Stárková. Pan Mikuška
vlastní certifikaci, která splňuje

všechny požadavky EU, proto
zrekonstruuje celé hřiště. Ráda
bych zmínila ohromné gesto pana
Mikušky, který vše zrekonstruuje
pouze za náklady na materiál
a odmítl jakýkoliv honorář za
práci. Moc děkujeme!
Velký dík patří též Lesům ČR, s.p.
za pomoc při zajištění materiálu na
rekonstrukci.Dřevo je třeba ještě
obrousit a proto bych chtěla touto
cestou požádat dobrovolníky,
kteří by měli chuť pomoci.
Zajistím pivo a něco na zub, aby
šla práce lépe od ruky :-).
Za námi je již kus práce, ale
ta největší práce je teprve
před námi. Ale vím, že s dobrým týmem lidí se dá udělat
i nemožné! Ještě jednou všem
veliké díky :-)
Míša Štefánková
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Zprávy z fotbalového klubu
A mužstvo
Luboš Kraus: V sezóně 2016 - 2017
mužstvo pronásledovaly zranění
a operace. Ale nakonec se vše uhrálo a v soutěži se postoupilo do celookresní 3. třídy. Nepovedl se jen
jeden zápas.
Podzimní sezóna 2017 – 2018 byla
zahájena na konci července pravidelnými tréninky 2x týdně a pak
následovaly přáteláky v Broumech.
Mužstvo bylo také doplněno o tři
nové hráče, kteří jsou velkou posilou do týmu.
Moc bych chtěl poděkovat našim
fanouškům. Opravdu ve velkém
počtu navštěvují domácí utkání
a většina z nich nás doprovází
i na utkání venku. Za to jim moc
děkujeme, takovéhle návštěvy nám
závidí všechny kluby.

A klukům bych chtěl moc poděkovat
za to, v jak hojném počtu navštěvovali tréninky – chodili a poslouchali. Opravdu jsem si na ně
nemohl nikdy stěžovat.
Pepík Jirota: Podzim 2017 nezačal
dobře, byl ve znamení nerozhodných výsledků a zranění. Nakonec
ale vše dopadlo dobře, porazili jsme
mužstva jako Eternitka Beroun,
Hudlice a remizovali například se
Žebrákem. S 18 body jsme v půlce
tabulky. Uvidíme, jak bude vypadat
jaro. Rozhodně bychom se chtěli
udžet v této 3. třídě. Celkově je ale
velká spokojenost - na tréninky
chodí každý týden 10 hráčů a máme
opravdu úžasné diváky, kteří nás
podporují.

FK SVATÁ

Žáci
Martin Vinš: V sezóně 2016 –
2017 proběhlo sloučení mužstva
Svatá/Broumy. Mladší žáci hrají
na Svaté, starší v Broumech. Prakticky to znamená, že si můžeme
půjčovat kluky v daných věkových
kategoriích. Soutěž mladších žáků
je vypsaná pro ročníky 2005-2006.
Mohou hrát i mladší, ale v této kategorii je znát každý rok po fyzické
stránce. Po podzimní části sezóny jsme skončili na šestém místě
z osmi se skóre 17:38. O branky
se podělili O. Kolomazník 7, Vinš
7, Kuník, Schovánek a Kúdela po
jedné vstřelené brance, což je uspokojujíci vzhledem k soupeřům
(Beroun, Králův Dvůr, Loděnice,
Nižbor, Zdice, Žebrák). Spokojenost

je také s účastí jak na zápasech, tak
na trénincích.

2016/2017

Víte, kdy začíná tradice fotbalu
na Svaté?
Na podzim roku 1971 se zakládal fotbal na Svaté. Na jaře
1972 se hrály přátelské zápasy
a od podzimu 1972 se už hrály
soutěže..

Me šk an .cz

SPONZOŘI:

OBEC SVATÁ

28. 2. 2018 Veřejné zasedání
31. 3. 2018 Vítání občánků
30. 4. 2018 Čarodějnice
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