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Vážení přátelé, sousedé, svatští spoluobčané,
setkáváme se společně u desátého, podzimního, čísla Svaťáku. Léto je za námi, snad splnilo vaše očekávání
a přineslo spousty nových zážitků :)
A na co se můžete těšit v tomto čísle? Blíží se komunální volby, tak většina stran je věnována právě jim a také
malé reflexi současného volebního období – všem zastupitelům jsme položili pár otázek a odpovědi jsou opravdu zajímavé... Pěkné počtení, celý podzim a nashle třeba na Sousedském jarmarku, který se letos koná v neděli
23. 9. na fotbalovém hřišti.
Simona Heřtusová
Za pár uplynulých týdnů a měsíců se na Svaté stalo, přihodilo a odehrálo leccos.

Máje

Dětský den

Kolik dětí spolkne CITIGO? 22 dětí :)

Nové herní prvky na dětském hřišti...

...se dětem moc líbí

Loučení s prázdninami

Tři otázky pro zastupitele
Volební období se pomalu chýlí ke konci a tak jsme panu starostovi a místostarostovi položili 3 otázky, aby
krátce zhodnotili své působení. Všichni ostatní zastupitelé naší obce odpovídali jen na otázku číslo 3, z důvodu
omezené kapacity Svaťáku.
1. Naplnily se vaše představy? Co se povedlo a z čeho máte největší radost?
2. Co jste nečekali... Co vás zaskočilo nebo během těch let opravdu nemile překvapilo?
3. Jedno až tři slova, která vás napadnou a toto období nejlépe vystihují? :)
Ing. Milan Anýž, starosta obce
1. Když se ohlédnu ty čtyři roky
zpátky, tak původní představy se
dnes jeví jako značně idealistické
a naivní. Myslel jsem si totiž, že vše
půjde jak mávnutím kouzelného
proutku. To bylo první prozření,
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které dost bolelo. Další prozření se
týkalo některých lidí. Myslel jsem
si, že společným cílem nás všech
je “blaho obce”. Ale raději snad
k něčemu pozitivnímu. Myslím
si, že kdo chce, může vidět práci,

která se za ty 4 roky udělala. Kdo
nechce, neuvidí samozřejmě nic.
Já osobně mám největší radost
z kanalizace. To je oblast, která
nás stála nejvíc úsilí a nervů, ale
na druhou stranu se nám opravdu
1

povedlo odvést kus poctivé práce.
V podstatě se tím splnil můj osobní
cíl. Ale nechci v žádném případě
tvrdit, že všechno se povedlo
stoprocentně. Skočili jsme do neznámých vod a zkušenosti teprve
stále získáváme. Snad je dokážeme
zúročit již v dalších etapách kanalizace.
2. Spousta byrokracie a legislativní
chaos, který vytváří vedení státu.
Skoro bych se až odvážil říct, že stát
hází zejména malým obcím klacky
pod nohy. A musím opakovat, že mě
nemile překvapila reakce některých
lidí a jejich neochota, zášť, závist či
jak to pojmenovat... Jsem v podstatě
idealista. Jsme malá obec a já si
představoval, že všichni potáhneme
za jeden provaz. Ať někdo věří nebo
ne, opravdu jsem do své funkce
nešel s cílem se zviditelnit. Nikdy
mi nešlo o politiku, ale o prospěch
obce. Stále věřím, že se to může
změnit a blaho obce bude naším
společným cílem. Jinak bych už asi
znovu nekandidoval. Věřím, že se
to podaří!
3. Zkušenosti, posun a někdy
i nervy. Ale to je víc jak tři slova.

Patrik Šrubař, místostarosta,
pořádková a kulturní komise
1. Představy se celkem i naplnily.
Mám radost z každé povedené
akce a z dobře odvedené práce,
jako jistě většina z nás. Na první
místo bych zařadil to, co nám
ulehčuje
a
zlepšuje
kvalitní
bydlení. Takže doplnění chybějící
větve vodovodního řádu, postup s
realizací kanalizace, opravy místních komunikací. Vybudování odpočinkových míst a pomoc místních
hasičů s realizací dětského hřiště
určitě také stoji za zmínku.
Celkově si myslím, že kulturní
a společenský život dle návštěvnosti
na nejrůznějších akcích konaných
obcí i ve spolupráci s jinými spolky
je hodně dobrý.
2. Co mě zaskočilo, nebo nemile
překvapilo? O maličkostech se ani
zmiňovat nebudu, ale jedna věc
mi dost vadí. Snažili jsme se
maximálně o vybudování přechodu
pro chodce a úpravy autobusové
zastávky U Sýkorů. Ale bohužel,
díky komplikacím, které v samém
závěru nastaly se toto nerealizovalo.
Tak doufám, že brzy se nám, nebo

příštímu zastupitelstvu
realizovat přechody pro
(děti) nejen U Sýkorů, ale
ných místech, kde je
bezpečně přecházet silnici .

podaří
chodce
i na jinutno

3. Důslednost + vytrvalost = spokojenost :-)
Jedno až tři slova, která vás
napadnou a toto období nejlépe
vystihují? :)
Ing. Petr Bláhovec,
sportovní a kulturní komise
Kanalizace
Ing. Daniela Dlouhá,
komise životního prostředí
Kanalizace
Petra Krauzová,
předsedkyně finančního výboru
Podpora, spolehlivost, zajímavá
práce
Petr Zouhar, stavební komise
Kanalizace
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ovlivňovat dění v obci. Ale nyní je
opravdu na každém z nás, aby se
zamyslel a vybral mezi kandidáty
takové, kterým věří, které zná,
souhlasí s jejich názory či jsou mu
sympatičtí a tak, byť nepřímo, ovlivnil dění v obci. Bohužel zde musím trochu zabrousit do teorie voleb. Nejprve jak volit. Podle zákona
č. 491/2001 Sb o volbách do zastupitelstev obcí je možno hlasovat
několika způsoby (viz §34):
- odst. 2 Volič může volit nejvýše
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
- odst. 3 Volič může na hlasovacím
lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
v kterémkoliv ze sloupců, v nichž
jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.

Po uzavření volební místnosti v sobotu ve 14 hodin okrsková volební
komise spočítá hlasy a zápis předá
ke zpracování pracovníkům na
MěÚ Beroun (moc děkuji osvědčené
komisi za jejich práci). Ve finále
Český statistický úřad na základě
zpracovaných výsledků určí pořadí
kandidátů a vyhlásí konečné
výsledky voleb. O tom hovoří §45
výše uvedeného zákona:
- odst. 3 Český statistický úřad
přikáže mandáty přidělené kan-

didátní listině na ní uvedeným
kandidátům podle pořadí, v jakém
jsou uvedeni na kandidátní listině,
pokud nedojde ke změně pořadí
podle odstavce 4.
- odst. 4 Český statistický úřad
vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu
počtem kandidátů této volební
strany. Má-li některý z kandidátů
nejméně o 10 % více hlasů, než je
takto stanovený průměr vyjádřený
celým číslem bez zaokrouhlení,
postupuje v kandidátní listině
na první místo. Je-li takových
kandidátů více, určí se jejich pořadí
podle počtu hlasů, které byly pro
ně odevzdány; v případě rovnosti
hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí
kandidátů na kandidátní listině.
Co tedy z toho plyne pro náš
případ? Zde asi bude lepší uvést
teoretický příklad: Celkem bude

pro volební stranu odevzdáno
900 hlasů. Při počtu 9-ti kandidátů
je tedy průměrný počet hlasů
odevzdaných 1 kandidátovi 100
hlasů. Pokud tedy např. kandidát
na 8. místě obdrží více než 110
hlasů (tedy nejméně o oněch 10%),
přeskočí i kandidáta, který byl na
1. místě a získal např. 105 hlasů.
Z toho jednoznačně vyplývá, že
volba jednotlivých kandidátů má
opravdu svůj smysl.
Vím, že obsah toho článku je asi
dosti nezáživný, ale považoval
jsem za správné, aby se tyto informace dostaly k Vám, voličům, kteří
přijdete volit, protože Vám není
lhostejné, co se v naší obci bude
v následujících čtyřech letech dít.
Přeji Vám tedy šťastnou ruku při
volbě, nenechte si ujít možnost
volit a rozhodovat tak o naší obci.
Ing. Milan Anýž

Kronika obce Svatá na pokračování

MVDr. David Zýka,
předseda kontrolního výboru
Nová zkušenost

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:

A zase ty volby!
Ano, je to tak, čtyři roky
utekly strašně rychle a máme tu
čas na volbu zastupitelů, kteří budou po následující čtyři roky rozhodovat o naší obci. V letošním
roce se nám podařilo připravit malou a doufám, že pozitivní změnu.
Na základě zkušeností jsme se rozhodli snížit počet zastupitelů na
7 členů oproti dřívějším 9 členům.
To nám umožnilo připravit
kandidátku, na které najdete
9 kandidátů, tj. o dva více, než volených členů zastupitelstva. Žádná
jiná kandidátka pro volby do zastupitelstva naší obce nebyla zaregistrována. I nastává situace,
kdy pravděpodobně poprvé rozhodnou samotní voliči o složení
budoucího zastupitelstva. A to je
to, co já cítím jako velice pozitivní. Chápu, že ne všichni mohou
kandidovat a po zvolení osobně

v záhlaví sloupce s kandidáty
volební strany. Tím zvolí prvních
sedm kandidátů v pořadí podle
kandidátky. Druhou možností je
označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje. Ale v tom
případě jich nesmí označit více než
7!! Tím volí pouze označené kandidáty bez ohledu na jejich pořadí
na kandidátce.

- odst. 4 Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve
čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může
označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. Takto volí předně
jednotlivě označené kandidáty,
dále tolik kandidátů označené
volební strany, kolik činí rozdíl
počtu členů zastupitelstva, kteří
mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí,
v němž jsou kandidáti označené
volební strany uvedeni v jejím
sloupci.

vali Nittingrovi, byla oblíbeným místem vycházek
tatínkových, když nás navštívil.

Tolik citace a nyní co z toho tedy
plyne v našem případě: buď volič
označí křížkem ve čtverečku
2
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Počátky badmintonu ve Svaté
Počátky badmintonu ve Svaté
sahají do období od roku 1960, kdy
p. Josef Scheiner, pravnuk starosty
Československé obce sokolské, byl
organizátorem sportovního dění
svatské omladiny.
Když do Čech začal ze západu pronikat nový sport zvaný badminton,
původně jako rekreační zábava
u vody, byl to signál opatřit si pravidla závodního badmintonu a rakety. V té době se ke hře badmintonu využívaly ještě rakety tenisové
a plastové košíčky. Na zahradě se
zbudoval badmintonový kurt, natáhl se provaz, později síť a mohlo
se začít hrát. I když tenisové rakety
byly na badminton trochu těžké, nebránilo to soutěžení Pepy Scheinera
se svými kamarády jako byli Karel
Fuxa, Bohouš Prokš, Bohouš Pergl,
Tonda Hrubý a dalšími, kteří tomuto sportu propadli. Toto vydrželo
několik let. Jak se tento sport
začal stále více rozšiřovat, vznikly
na okrese badmintonové oddíly
v Králově Dvoře a v Žebráce. Pepa
Scheiner začal hrát za Žebrák, který
již hrál soutěže a turnaje.
Když se v roce 1972 postavila sokolovna, Pepa Scheiner odešel ze
Žebráka a založil oddíl badmintonu
Sokol Svatá. Začalo se pravidelně
trénovat 1-2 týdně. Družstvo se zaregistrovalo na badmintonovém

svazu a začaly se hrát soutěže
a turnaje. Pepa Scheiner se stal
hrajícím trenérem a předsedou
oddílu. Dalšími zakládajícími členy
byli Karel Fuxa, Bohouš Prokš,
Bohouš Pergl, Dana Dlouhá, Jitka
Kovaříková-Blahovcová. Posléze přišli Karel Hájek, Blanka PaterováKroupová, Tonda Hrubý.
Během času se oddíl badmintonu
stal tak populárním ve Svaté, že
přitáhl do svých řad mnoho dětí,
a tak si vychovával své následníky.
Patřili mezi ně hlavně Pavel Fuxa,
Martin a Vítek Korejsovi, Martina
a Zdeněk Pokorných, Karel Fuxa
ml., Veronika a Marcela Levovy,
Jarda a Jirka Stehlíkovi, Michaela
Hrubá, Berta a Tomáš Dlouhý, Libor
Mrkvička a další.
Po ukončení činnosti badmintonového oddílu v Žebráku přešli na
Svatou hráči Jirka Baloun, Alena
Rysová-Fuxová, Eva a Jarda Drábkovi. Tito noví hráči přispěli ke
zlepšení výkonnosti družstva.
Pepa Scheiner se jako šéf trenér spolu s ostatními stále věnoval výchově
mládeže. Tím se oddíl badmintonu
výrazně začlenil do sportovního
dění v obci. Další léta se dostavily úspěchy, kdy oddíl několikrát
vyhrál oblastní soutěž družstev,
hrál kvalifikaci o ligu a někteří hráči
se umisťovali na předních místech

na celonárodních turnajích.
Jak se neustále zvětšovala členská
základna, stala se sokolovna s jedním kurtem nedostatečná. Oddíl se
rozdělil na týmy A a B. Tým A po
domluvě se Sokolem Králův Dvůr
začal trénovat a hrát soutěže na
čtyřech kurtech v Králově Dvoře.
Tým B a mládež zůstal trénovat ve
svatské sokolovně.
Tým A pod vedením Pepy Scheinera,
měl výrazné úspěchy v krajských
soutěžích družstev a na významných turnajích. Tým B pod vedením
Tondy Hrubého se také úspěšně
zúčastňoval oblastních soutěží
družstev, kterou několikrát vyhrál.
Po letech bohatých, nastala doba
chudá na dorůstající hráče. Toto se
odrazilo i v nedostatku hráčů týmu
B, který v roce 2010 ukončil sportovní činnost.
Po odchodu Pepy Scheinera z funkce trenéra a předsedy oddílu v roce
2012 ukončil svoji činnosti Tým
A. Hráči se po domluvě zařadili
do oddílu BK Králův Dvůr, který
v současnosti hraje 1.ligu.
V roce 2014 se obnovila činnost
oddílu pro děti na Svaté. Oddíl vedou Michaela a Jiří Šejvlovi.
Antonín Hrubý,
Michaela a Jiří Šejvlovi

23. září Sousedský jarmark
24. září Veřejné zasedání
5. a 6. října Volby do zastupitelstva obce
6. října Soutěž o nejlepší zvěřinový kotlíkový guláš
20. října Zájezd do vinného sklípku
27. října Podzimní výstava zahrádkářů
3. listopadu
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
20. listopadu
Divadelní představení Stará láska nerezaví,
Divadlo Broadway
v listopadu Lampiónový průvod
| SVAŤÁK - Časopis obce Svatá | podzim 2018 | Číslo 10 | ev. č. MK ČR E 22356 |
| pro OÚ Svatá sepsala Simona Heřtusová, grafik Jiří Adámek | e-mail: svatak2015@seznam.cz | tel.: 608 301 270 |

Časopis obce Svatá - podzim 2018

4

