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Vážení přátelé, sousedé, svatští spoluobčané,
máme tu další, dvanácté letní číslo Svaťáku. Zeptali jsme se omladiny na Svaté, na co se nejvíce těší o prázdninách a dozvěděli se… Že se těší nejvíce na kamarády a cestování, na babičky a dědečky, na koupání v bazénu, na
limči v hospůdkách, na čas s koňmi a první závody. A na co se nejvíce těšíte VY? …Tak ať to klapne a krásné léto,
Simona Heřtusová
P.S. Jedna velká výzva – urgentně sháníme grafika Svaťáku. Mohl by se toho někdo od dalšího čísla, tedy od
konce srpna, ujmout? Prosím, pište, volejte Simoně na mobil 608 301 270, díky. A moc děkujeme Jiřímu Adámkovi za dosavadní spolupráci.
Za pár uplynulých týdnů a měsíců se na Svaté stalo, přihodilo a odehrálo leccos.

Čarodějnice

Jarní výstava Svazu zahrádkářů

Máje

Máje

Jiří Vydra maluje s dětmi, MŠ Březová

Dětský den

Položili jsme pár otázek paní Marcele Nové,
dnes již stálé pracovnici obecního úřadu Svatá
Paní Nová, od 1. ledna 2019 jste
nastoupila na obecní úřad jako
stálá pracovnice na poloviční
úvazek. Bylo to těžké rozhodování, zda tu práci přijmout či
nikoliv?
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Rozhodnutí to bylo snadné, protože
jsem tu pracovala již rok, tak jsem
věděla, do čeho jdu.
Jaká je náplň Vaší práce na
úřadě?

Děvečka pro všechno. Mou hlavní
pracovní náplní jsou pomocné
administrativní práce - zařazuji
poštu, ukládám a třídím úřední dokumenty, dělám pořádek v obecní
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agendě. K tomu se snažím úřad
zvelebovat, aby bylo příjemné sem
přijít a člověk se tu cítil dobře.

jste všichni zváni. Místo, kde se věnujeme tělu i duši
v přesahu.
Ženy, které zde v pohybu odkládají, co je tíží, jsou
odvážné a ryzí. Mohou přijít s dětmi a nechat je
vyřádit v partičce s kamarády. A mezitím vybouchat
do pytle všechen vztek i stres. A pak cítit to, co Svatá
sem skrze nás přináší: podporu na každém našem
kroku, který je pravdivý a vychází ze srdce.

Jak se Vám spolupracuje s panem
starostou a zastupiteli?
Spolupráce je dobrá, i když někdy
máme každý svůj názor, tak se vždy
dohodneme.
Když jdu kolem budovy úřadu,
není možné si nevšimnout, jak
hezky je její okolí upravené,
kolik tu kvete kytiček, jak jsou
květinami
hezky
ozdobená
okna... Je zahradničení Vaší
vášní?
Zahradničení je moje hobby, tak v
rámci možností, proč nerozkvést
i obecní úřad.

Pondělí 17-18.30 ženy.
A Shin karate s Tatsuyou: Středa 16-17 děti,
středa 18.30-20.00 dospělí.
Těšíme se.
Jste velmi aktivní dáma. Máte
nějaké vize, co by bylo možné
v obci vylepšit, upravit, doladit...?

kontejnerů na návsi u rybníčka, naproti altánu. Je to hezký prostor a je
škoda, že ho kontejnery hyzdí.

Momentálně bojuji za odstranění

Lucie Anýžová

Za rozhovor poděkovala

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:

Máje 2019
Už ani nevím, kdy jsme se poprvé bavili o tom,
že by děti mohly tančit Besedu na Májích...
Snad někdy loni v létě na hřišti. Každopádně
vím, že první impuls přišel od Zuzky Huzyčové
a Patrika Šrubaře a já jsem za to moc ráda.
Práce s dětmi mě moc baví a Česká Beseda je
nádherný tanec. A tak jsme se domluvili a začalo
se nacvičovat. Od dubna do konce května se
podařilo nacvičit téměř celou Besedu. Výkon to
byl obdivuhodný. Děti byly skvělé a já se těším
na Máje příští rok.
Lucie Špalová

Kateřina Saeki - lampy a cvičení
Svatá je tím místem v mém životě, které mě volalo,
opakovaně a vytrvale po dobu několika let. Mění mě
každý den.

Po Jiřím Vydrovi převzal štafetu Luboš Kraus
a tak jsem mu položila pár otázek…

Se strachem i s úlevou jsem definitivně pustila kariéru personalistky v japonských firmách. A naopak
s velkou vášní sahám po nářadí a tvořím ze dřeva
a lampy z bambusu, tady ve Svaté. A vytrvale důvěřuji,
i když někdy je to těžké, že ta cesta obživy a lásky se
protne. Přesně tuto odvahu ke skokům do neznáma:
zavřít oči a letět, kam ukazuje naše srdce - pomáhám
najít všem, kdo sem přijdou.

Dobrý den, Luboši, jak se Vám
daří?
Já se mám dobře. Už nechodím
do práce, pracoval jsem 6 let přes
důchod, chodím teď jen občas
pomáhat. Takže se bavím sportem,
jezdím rád na kole. No a v zimě jezdím na hokej a přes sezónu na fotba-

Také proto je tu naše dřevěná tělocvična, místo, kam
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ly po okrese. Hlavně Svatá, to je jasný. Občas tady vypomáhám žákům
na trénincích a jako pořadatel při
zápasech.
Jak jste se dozvěděl, že Vám Jiří
Vydra předal štafetu v rozhovoru?
Vyndal jsem Svaťák ze schránky

a odnesl ho na stůl, měl jsem
nějakou práci a neměl čas si
ho přečíst. A za chvíli na mě
volá soused, už jsi četl Svaťák...
Tak jsem si ho šel přečíst.
A jaká byla po přečtení Vaše
reakce?
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Jirkovi Vydrovi bych chtěl moc
poděkovat, nesmírně si toho vážím
a také obdivuji tu jeho obrovskou
vitalitu a chuť do práce. No a pak mě
zastavovali lidé na Svaté a ptali se
na naše přátelství, co jsme zažili…
A také na to, komu předám štafetu
dál.
Neprozradil jste?
Neprozradil. Ale mám to od první
chvíle jasné.
Tak komu? Já už jsem také
zvědavá.
Je to pan Jiří Hájek starší. Je to velký
patriot, celý život pracuje pro dobrovolné hasiče na Svaté a fotbal je také
jeho život. Měl bych ještě dva lidi,
kteří by si to zasloužili, ale bohužel

už nejsou mezi námi. A to je Pepík
Dlouhý a Josef Scheiner, na tyto dva
sportovce nesmím zapomenout.

Luboši, děkuji za povídání, ať
se daří a v příštím čísle si popovídám s panem Jiřím Hájkem...
Simona Heřtusová

Sokol Svatá
PRAVIDELNÁ CVIČENÍ V SOKOLE

SOKOL NA SVATÉ HLEDÁ

BADMINTONOVÝ ODDÍL

ÚT: florbal 18:00

od září 2019 cvičitelku(y) pro oddíl
všestrannosti nejmenších dětí a to
nejlépe z řad místních maminek.
K dispozici je tělocvična Sokola Svatá
s možností případného dovybavení
cvičebního náčiní.

Sokol Svatá bude i v následující sezóně pokračovat v pravidelných trénincích od září 2019 každou středu
od 18,00 – 19,15 hod. Začínáme
11. 9. 2019 v tělocvičně Sokola Svatá.
Přijímáme nové hráče od 7 let.
V případě zájmu se neváhejte přijít
na trénink podívat nebo nás kontaktovat. Michaela Šejvlová – tel. 737 944
600 a Jiří Šejvl – tel. 774 100 345

ST: badminton žáci 18:00, jóga 19:30
ČT: nohejbal 18:00
(skupina se někdy schází i v pondělí)
PÁ: fotbal žáci (pouze přes zimu)
Pro více informací se mohou zájemci
obrátit na pana Karla Fuxu, náčelníka
Sokola. Telefon: 725 995 600

V případě zájmu kontaktujte:
Michaela Šejvlová – tel. 737 944 600,
Jiří Šejvl – tel. 774 100 345

Novinka z fotbalu
Na Svaté jsme přihlásili soutěž
malých dětí od 8-10 let. Na první
trénink nám přišlo 19 dětí, čímž
jsme si potvrdili, že je na Svaté
o fotbal dětí zájem. Těšíme se na
náš první ročník v soutěži. Věříme,
že nám nadšení zůstane a děti nám
neutečou k jiným sportům.
Honza Morstein

Tréninky o prázdninách budou 1x za 14 dní v pátek, sledujte
skupinu na FB Fotbal Svatá nebo info na telefonu 737 676 341.
sobota 7. 9.
Loučení s prázdninami na hřišti
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