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Vážení přátelé, sousedé, svatští spoluobčané,
šesté – zimní číslo Svaťáku je tady. V posledním čísle zareagovalo několik z nás
na výzvu Aleše... pokračujeme tedy v započatém díle, ale doufáme, že nás v tom
nenecháte a budete nás podporovat svými články, fotkami, tipy na zajímavé
rozhovory atd. Zkrátka, čím více lidí bude Svaťák tvořit, tím bude zajímavější.
A co jsme pro Vás připravili v tomto čísle? Vyzpovídali jsme Petra Bláhovce,
který se stará o sport a kulturu. Představíme Vám novou rubriku A něco pro děti :)
Rubriku tvoří samy děti, kdopak z dětí připraví něco zajímavého do dalšího
čísla? Na poslední straně jsme připravili malé shrnutí fotbalové sezóny
mladších žáků a také se jich zeptali, co jim udělalo největší radost v této sezóně...
A samozřejmě nechybí fotografické ohlédnutí za akcemi posledních měsíců,
kronika a pozvánky na další akce.
Simona Heřtusová

„Po sněhu půjdu čistém, bílém, hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem...“
Přejeme pohodové prožití zbytku roku, krásné Vánoce, v srdci mír a štěstí a do
nového roku jen to dobré, ať se nám tu společně pěkně žije.
Za pár uplynulých týdnů a měsíců se na Svaté stalo, přihodilo a odehrálo leccos.

Lampiónový průvod

Rozsvěcení vánočního stromku

Mužstvo fotbalistů FK Svatá 2016

Odpovídá zastupitel Petr Bláhovec
Můžete stručně shrnout
čím se zabývala sportovní a kulturní komise v roce 2016?
Předně si myslím, že to není jen
o sportovní a kulturní komisi, ale
je to v globálu o celém obecním
úřadu. Máme porady v pondělí
1x za 14 dnů. Na poradách řešíme
kulturní i sportovní dění v obci.
Nepodílím se na tom jen já, ale i ostatní zastupitelé. Od začátku roku
se začalo pálením čarodějnic, dále
staročeskými májemi, kdy jsme
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řešili ztrátu dlouholeté kapely,
která se rozpadla. Sehnat dobrou
kapelu na máje, která bude chodit
po vesnici a hrát celý večer na
zábavě, je umění. Myslím si, že se
nám podařilo zajistit dobrou kapelu, máje se povedly, za což patří
veliký dík májovníkům a všem lidem, kteří se podíleli na realizaci
staročeských májů na Svaté. Dále
jsme řešili dětský den. Chtěli jsme
ho pro děti udělat pestrý a zajímavý. Soudě, dle ohlasů, se dětský den

líbil. Následovalo loučení s prázdninami. Zařadili jsme jiné soutěže
a závěrečný táborák s opékáním
vuřtů, hraním na kytary u ohně
a zpěvem. Jsem rád, že byl i letos,
podruhé, lampionový průvod obcí
zakončený ohňostrojem. Mezitím
jsme pořádali zájezdy na divadelní
představení a zájezd do Lysé nad
Labem na výstavu Natura Viva
2016. Hodně nás zaměstnávala
výstavba pergoly na fotbalovém
hřišti, která se nám přes veškeré
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žádosti a povolení podařila zrealizovat. Také jsme se zabývali
volnočasovou aktivitou dětí a jsme
rádi, že se i díky našemu příspěvku
30.000,- Kč podařilo, po létech,
obnovit oddíl žáků. Naše činnost
není jen o jednotlivých akcích, ale
o dlouhodobém plánování. V době,
kdy jedna akce končí, my plánujeme druhou.
Letní páteční posezení se sousedy pod pergolou na hřišti se
mi moc líbilo, to mi teď v zimě
chybí :) Na jaké akce se můžeme
těšit ještě do konce roku?
Čeká nás tradiční vánoční koncert, který pořádá zahrádkářský
svaz a 24. prosince zpívání koled
u vánočního stromečku. 1. ledna
2017 tradiční novoroční fotbálek.
Co je v plánu na příští rok? Čekají
nás nějaké novinky?
V příštím roce chceme opět pálení
čarodějnic za skálou, staročeské
máje, dětský den, loučení s prázdninami, lampionový průvod, rozsvícení vánočního stromku, zpívání
u vánočního stromku a novoroční fotbálek. Chtěli bychom, i nadále,
pořádat několik divadelních zájezdů a navštívit výstavu buď
Země živitelka v Č. Budějovicích

nebo výstavu v Čimelicích. Před
Velikonocemi bychom chtěli udělat
pro děti a jejich rodiče pletení
pomlázek, protože když si dítě zkusí
uplést pomlázku samo, bude z toho
mít větší radost než když mu ji
koupí rodiče.
Kulturní život obce je pestrý,
během roku se pořádá hodně
akcí, to je moc fajn, ale chybí mi
tu například tradiční masopust.
Nepřemýšlí se o jeho obnovení?
O obnovení masopustu jsme
skutečně přemýšleli již letos,
začátkem roku. V příštím roce ho
realizovat ještě nebudeme, ale ten
následující snad již ano. Nepamatuji si, nevím o tom, kdy a jestli vůbec
se masopust na Svaté někdy konal.
Jsme rádi, že se obnovila tradice
lampionových průvodů. Není to
o politice, ale o dětské radosti.
Masopust se tady konal, ale už
je to určitě více let zpátky. Řešil
jste nějakou kuriózní situaci ve
své funkci?
Ano, řešil. Když na nás, po půl
roce ve funkci, neznámý občan podal trestní oznámení o špatném
čerpání dotací na rekonstrukci
mateřské školky a nejen toho…

Určitě máte na srdci hodně věcí,
které byste chtěl sdělit...
Uvítal bych nejen já, ale i ostatní zastupitelé, větší zapojení
občanů do dění v naší vesnici. Mým
dlouhodobým přáním je pokusit se
vyčistit vodní nádrž pod skálou,
osadit ji rybami a využít ji pro
dětský rybolov. Každé dítě by dostalo povolenku k rybolovu a toto
místo by tak znovu ožilo. Dále pak
získání dotace na výstavbu kabin
na fotbalovém hřišti, protože
schází kvalitní zázemí.
Vyčištění vodní nádrže je výzva,
to se mi líbí a místu pod skalou
by to opravdu pomohlo. Já jsem
pro splnit tohle přání nejen vám,
ale určitě i nám všem ze Svaté.
Na závěr bych vám ráda popřála
všechno dobré do nového roku
a hodně sil do realizace nových
nápadů. Co byste svým svatským
sousedům do nového roku 2017
popřál vy?
Chtěl bych popřát všem spoluobčanům hodně zdraví, štěstí,
osobní pohody a vzájemného
porozumění v roce 2017.
Děkuji za rozhovor.
Simona Heřtusová

Foto soutěž!
Milé děti, poproste
rodiče, aby vyfotili nejvtipnější
fotku na téma ... Téma si musíte
vyluštit v tajence :)

Nejvtipnější fotka vyhraje DÁREK!!
A uveřejníme ji v dalším čísle :)

Fotky posílejte na email :
svatak2015@seznam.cz
do 20.1.2017

Těšíme se na vtipné fotky :)

Děkujeme Aničce a Adamovi za vymyšlení této nové rubriky a přípravu
prvního příspěvku. Kdo z dětí bude
pokračovat a přispěje do některého
z dalších čísel Svaťáku?
Děkujeme.

1) divoký pes 2) pomůcka k ping pongu 3) celé Česko čte
dětem 4) jméno obce, kam jezdí část dětí ze Svaté do školy
5) syn Manky a Rumcajse 6) jedna z barev vlajky Svaté

Ano, to je tématem zimní soutěže. Může
to být nejlepší dárek, jak jsem strávil
prázdninový čas doma, venku, s kamarády...
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Oslava zakončení sezóny malých fotbalistů
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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:

... tou‹‹ a tito zase větší část rovněž tak.

Vítání občánků

Pro zájemce z řad rodičů našich nových občánků, kteří se narodili v uplynulém
roce je připojena přihláška k tomuto malému společenskému obřadu.



Máme zájem o účast na akci "Vítání občánků" v kutlurní místnosti OÚ Svatá
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození dítěte
Jméno a příjmení rodičů
Trvalý pobyt dítěte
Telefon
E-mail
Vyplněný dotazník zašlete nebo odevzdejte osobně
nejpozději do 10. února 2017 na adrese:
Obec Svatá, Svatá 40, 267 51 Zdice

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů,
SOUHLASÍME se zpracováním osobních údajů svých
a svého dítěte zpracovatelem těchto údajů Obcí Svatá,
a to v souvislosti s organizací obřadu Vítání občánků
Souhlasíme s tím, aby údaje o našem dítěti (jméno
a příjmení) a fotografie z obřadu Vítání občánků
byly použity pro potřebu obecního zpravodaje
Svaťák, pro potřebu oficiálních webových stránek
obce www.obecsvata.cz a kroniky obce.

datum

Rodiče dětí přihlášených k obřadu Vítání občánků obdrží
pozvánku se stanoveným termínem konání.
Kontaktní osoby
Milan Anýž - tel: 607809756, e-mail: svata@svata.cz
Patrik Šrubař - tel: 775276805, e-mail: pategy@seznam.cz
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podpisy rodičů
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Veřejná sbírka na
dětské hřiště
Přispívat můžeme ještě do 12.4.2017
V rámci sbírky proběhnou ještě další výdělečné akce – bazárek, cvičení,
koncert... Pokud máte tip na umělce, divadla či další možné aktivity,
kontaktujte Michaelu Štefánkovou e-mail: luStefanek@email.cz

Poslední akce – divadlo přispělo do sbírky krásných 3 300,- Kč. Každý
příspěvek se počítá. Děkujeme.

Fotbalový klub Svatá

Okresní přebor: mladší žáci - skupina A
Sezónu kluci ukončili na
7. místě z 8. Celkem odehráli 7 zápasů (1 výhra a 6 proher), které
zhlédlo 237 diváků. Během zápasů
padlo 5 gólů a 31 do naší brány.
1 gól dal David Toporčák (Liteň),
2 góly Šimon Toporčák a 2 Honza
Vinš (Chrustenice). Trenér Martin Vinš k tomu řekl: „Já jsem se
sezónou spokojen. Odehráli jsme
všechny zápasy se ctí. Kluci hrají
třetím rokem, ale první rok se jen
trénovalo. Kluci hrají za mladší
žáky (ročník 04/05), celkem jich je
6 a zbytek doplňují kluci z mladší
přípravky. V nové sezóně už budou
hrát za starší žáky, tak uvidíme,
jak to půjde.“
Mladší přípravka odehrála dva
přátelské zápasy s Broumami.
První Svatá vyhrála 10:2 (1 gól dal
Filip Šmíd, 2 góly Tadeáš Prošek
a 7 gólů Adam Kúdela), druhý
prohrála 0:1.

Na posledním zápase v Broumech jsem se zeptala našich
borců: „Jak se vám hrálo a co
vám udělalo radost?”

Tadeáš Motl, 8 let: „Mně se nejvíc
líbilo, jak jsem dal gól na penalty
s Broumama. To byl můj první gól.“

Adéla Hejnová, 8 let: „Líbilo se mi,
že jsem konečně mohla hrát.“

Tadeáš Prošek, 8 let: „Líbil se mi
zápas s Broumama, to jsem dal dva
góly a penaltu.“

Honza Vinš, 11 let: „Nejvíc se mi
líbilo jak jsme hráli s Chrustenicema, to jsme vyhráli a já jsem dal
dva góly.“

Jonáš Homola, 6 let: „Udělalo
mi radost, jak jsem tam naběhl
a málem jsem ho tam dal. Moc se
těším, vyhrajeme to, doufejme.“

Adam Kúdela, 7 let: „Mně se nejvíc
líbilo, jak jsem před bránou nahrál
Filipovi a ten dal gól.“

Šimon Homola, 9 let: „Já jsem
teďka v sezóně hodně chyběl. Moc
mě bavil zápas s Broumama na
umělce.“

Šimon Toporčák, 12 let: „Hrálo
se mi dobře, jen mi tam chyběly
přihrávky. Radost mám z přímých
kopů a taky z některých rohů, které
vyšly do gólů.“
Matěj Šťastný, 5 let: „Já mám
největší radost z toho, že Adam
dobře přihrával. A mně se hrálo
taky dobře.“

12. 12. 2016
17. 12. 2016
24. 12. 2016
1. 1. 2017

David Toporčák, 9 let: „Mně
udělalo radost, že jsem mohl být
i v bráně.A hrálo se mi celkem
dobře.“
Na jaře se budou hrát ještě odvety
se všemi soupeři. Přejeme, ať se
v další sezóně daří!
Simona Heřtusová

Od 18h v kulturní místnosti Veřejné zasedání
Tradiční adventní koncert od 17h v sále Restaurace na Svaté
Od 11h Zpívání koled před OÚ
Výšlap na Vraní skálu, sraz ve 13h na točně (u Vily)
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