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Vážení přátelé, sousedé, svatští spoluobčané,
máme tu další, jedenácté jarní číslo Svaťáku. Svatá je krásně rozkvetlá a počasí nás vytáhlo na zahrádky,
výlety a první sousedské grilovačky. Snad najdete i chvilku na přečtení nového čísla… A co v něm najdete?
Máme po komunálních volbách a tak jsme se zeptali staronového pana starosty a také nové posily v zastupitelstvu Zuzky Sehnoutkové-Huzyčové na pár otázek… Ze sportu to jsou výsledky fotbalové přípravky a starších
žáků… A také jsme vymysleli nový “štafetový” rozhovor, snad vám udělá takovou radost, jakou přinesl nám.
Tak si to pěkně společně užívejme a mějme krásné dny!

Simona Heřtusová

Za pár uplynulých týdnů a měsíců se na Svaté stalo, přihodilo a odehrálo leccos.

Sousedský jarmark

Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš

Podzimní výstava ovoce Svazu zahrádkářů

Lampiónový průvod a ohňostroj

Mikuláš

Advent na Svaté

Turnaj ve stolním tenise

Novoroční fotbálek

Myslivecký ples
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Zeptali jsme se staronového pana starosty
Ing. Milana Anýže…
1. Začalo Vaše další období ve funkci starosty, plánujete nějaké změny?
Bez plánů to úplně dobře nejde. Takže nějaké plány určitě mám. Ale ty se možná netýkají tak úplně změn. Ono
dělat změny k lepšímu je hrozně těžké. Ty ostatní se dělají naopak hrozně lehce. Takže jsem raději opatrný
a každou změnu si raději stokrát promýšlím.

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:

2. A na co se konkrétně zaměříte tento rok?
Hlavním cílem je stále a pořád kanalizace, kanalizace a zase kanalizace. A k tomu zajistit běžný chod obce, nějaké
menší projekty jako např. dokončení vodovodu „Ke Králi“ a rázem je z toho práce víc než dost…

Rozhovor s novou posilou v zastupitelstvu
obce Svatá Zuzanou Sehnoutkovou-Huzyčovou
Zuzko, tak jsi byla zvolena do
zastupitelstva, je to tvá první
zkušenost v této oblasti?
Ano, první.
Proč jsi do toho šla?
Baví mě o těchto věcech přemýšlet,
Svatá je malá obec, záleží mi na ní
a znám to tu… Hodně lidí je nespokojených s fungováním místních
věcí, tak já jsem nechtěla jen sedět
a být nespokojená, ale chci zkusit
něco pro dění obce udělat.

rounské, kde u křížku je odbočka ke Zdicům, hlavní
silnice vede pak dále po značném svahu obcí, záhy
poli a v největším svahu dotýká se ještě dolní části
obce Svaté křivoklátské a čís. pop. 25 Svaté berounské.

Ty jsi rodilá Svaťačka?
Nene, já jsem se narodila ve Strakonicích, pak jsem žila v Praze
a od 14-ti let žijeme na Svaté. Ale
asi od pěti let jsme sem jezdili na
chalupu, takže opravdu většinu
lidí znám celý svůj život.
Jaké jsou první dojmy, jak vnímáš složení a náladu zastupitelstva?
Musím říct, že mě situace mile
překvapila. Z doslechu a různých
názorů jsem byla připravená na
úplně něco jiného. Každý je jiný
včetně svých názorů, diskuse jsou
hodně živé, ale rozhodně žádná
nevraživá atmosféra tam nepanuje, naopak mě překvapila docela
přátelská atmosféra.
Ty máš svůj cíl, co bys chtěla za
4 roky prosadit nebo čemu se
věnovat?
Když pominu kanalizaci, která nás
bude určitě celé 4 roky provázet
a je to opravdu velké téma, tak pro
mě je to nový územní plán a jeho
naplnění, tak aby Svatá zůstala
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Tak tu máme novou
rubriku – štafetový
rozhovor s lidmi
ze Svaté. Já jsem si
jako prvního vybrala pana Jiřího Vydru, protože si
vážím a obdivuji jeho energii s jasným záměrem
do budoucnosti a celoživotní uměleckou tvorbu
a pomoc pro druhé.

ŠTAFETOVÝ
ROZHOVOR

menší, čistou vesnicí s krásnou
přírodou v CHKO. Tak tam bych
chtěla nasměrovat své síly. Pak
by se mi moc líbilo pomoci zlepšit
fungování spolků a více s nimi
jako obec spolupracovat. Také nám
tu chybí pěkná místa, kde by bylo
možné se setkávat, třeba náves
u skály a rybníčku, ale na tom se
už pracuje. A velkým snem stále
zůstává obnova
koupaliště, třeba
na přírodní rybníček.

bylo k dispozici víc. Protože spojit
dobře práci, rodinu a tuto veřejnou
službu není úplně jednoduché.
Takže někdy propadám panice, jak
ten čas rychle letí.
Zuzko, díky za rozhovor a ať se
daří.
Simona Heřtusová

Dobrý den, jak se vám daří, pane Vydro?
Simono, mám se dobře. Teď na Velikonoce jsem ujel
na kole 200 km v okolí Berouna, Řevnic a Rakovníka.
Bylo hezké počasí, dělal jsem i krásné fotky. Navštívil
jsem maminku a přátele.
To je nádherné, ve vašich 81 letech. Vy jste
neuvěřitelný. Tipuji, že jste spal pod širým
nebem.
Ne, nyní jsem spal u přátel. Ale rád spím v lese v síti.
Nahoře, aby nepřišel nějaký medvěd. Ale já jsem
přece Vydra, tak se jich nebojím...!!!

Tvé plány se mi
moc líbí, držím
palce. Zatím tedy nelituješ, že
jsi do toho šla?

A jaké máte plány na letošní rok?
Já moc neplánuji, ale řád udržuji. Tak bych chtěl letos
během srpna a září uspořádat výstavu v krásném
areálu kláštera v Plasech. V zimě jsem udělal několik
studií Miroslava Tyrše a připravuji jeho portrét pro

Zatím nelituji, jen
toho času kdyby
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Sokol na Svaté. A stále maluji a tvořím z radosti sochy
a obrazy.
Děkuji za milé povídání, pane Vydro, a zbývá poslední
otázka. Komu pošlete štafetu? Koho si ze Svaté vážíte
a za co?
Tak já si vážím člověka, který žije pro sport, trenér
a fotbalista, mám ho rád, nikdy mě nezklamal a kdykoliv
mě pomohl a to je Luboš Kraus. Je to úžasný člověk. Byl
také velkým kamarádem mého tatínka.
Tak příště si popovídáme s Lubošem Krausem a těšíme se, komu předá štafetu dál…
Simona Heřtusová
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Fotbalová přípravka – Broumy/Svatá
Fotbalová přípravka hrála na podzim
čtyři turnaje Okresního přeboru.

Laura Zikmundová, Adam Kúdela,
Adéla Hejnová, Filip Di Giulio.

Celkově se naši fotbalisté a fotbalistky umístili na 3. místě, celkové
skóre 38:32, získané body 26.

Halové turnaje, ročník nar. 2008
– pořádající: Fotbalová akademie
FAAZ Praha.

Vystřídalo se 15 hráčů:
Filip Čepera, Kryštof Doležal, David
Kuník, Tomáš Netrval, Michal Průša,
Tobias Hodr, Vít Mencl, Lukáš Průša,
Martin Rýpal, Ema Schovánková,

Turnaje v Radotíně 15. 12. 2018 se
zúčastnilo osm družstev: TJ Sokol
Praha-Stodůlky, AFK Sokol PrahaPodolí, FAAZ Praha, SK Junior Žatec,
SK Slavia Jesenice, SK Kazín, TJ So-

turnaj v Cerhovicích 23.9.2018

umístění: 3. místo

skóre 10:7

získané body: 7

turnaj v Hořovicích 30.9.2018

umístění: 1.místo

skóre 11:4

získané body:10

turnaj v Komárově 7.10.2018

umístění: 4.místo

skóre 11:12

získané body: 3

turnaj v Zaječově 14.10.2018

umístění: 3.místo

skóre 6:9

získané body: 6

turnaj v Broumech 21.10.2018

umístění: 3. místo

skóre 6:9

získané body: 7

Okresní přebor starších žáků 2018-2019

kol Králův Dvůr, TJ Broumy/Hudlice.
Naše družstvo se umístilo na
5. místě.
Soupiska: Tobias Hodr, Adam Kúdela, Kryštof Doležal, Tomáš Netrval,
Jaroslav Spal, David Kuník,Martin
Rýpal a hráči Hudlic.
Letošního turnaje v Radotíně 19. 1.
2019 se zúčastnilo osm družstev: FAAZ Praha,TJ Sokol PrahaStodůlky, AFK Sokol Praha-Podolí,
1.FK Ústí nad Labem, TJ Zvole, SK
Junior Žatec, FK Litoměřicko a TJ
Broumy/Hudlice.
Naši fotbalisté se umístili na 2. místě, nastoupili: Tobias Hodr, Adam
Kúdela, Jaroslav Spal, Martin Rýpal
a rovněž hráči Hudlic.
Trenéři: Petr Chvojka, Karel Hošek

Do sezóny 2018-2019 jsme nastoupili jako sdružené družstvo s FK
Králův Dvůr. Po podzimní části jsme
se umístili na 5. místě s 12 body
a skóre 23-8. Získali jsme tři výhry,
tři remízy a dvě prohry, tím jsme
postoupili na halové přebory okresu Beroun.
Jsem spokojen s účastí na zápasech
a trénincích.
Martin Vinš

25. 5. Máje
8. 6.
Dětský den - Pohádkový les
červen Zasedání zastupitelstva
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