SVAŤÁK
„Na Svatý je krásná socha,
největší umělec ten, který ji
stvořil. Když se podíváte na
svatskou skálu – tak je to lev,
ležící lev, celá ta skála, a dívá
se do Hudlic, dívá se k
Jungmannům. Byl bych rád,
kdyby si toho lidi všimli, je to
jedinečný. To víte, jsem
sochař, to je moje
inspirace…“
Jiří Vydra

Vážení přátelé, sousedé, svatští
spoluobčané, od vydání prvního a
znovuobnoveného čísla Svaťáku
uplynulo drahně času a tak se budeme
opět ptát starosty, neb mám/e pocit,
že je na co. Bude nová silnice? Děje se
něco kolem plánované kanalizace?
Potkali jsme se s Jiřím Vydrou, svatským
patriotem a umělcem - a popovídali si
s ním o jeho přání, darovat obci dvě
sochy. A nejen o tom…
Připomeneme možnost získání
kompostérů v rámci dotace
(v rozhovoru), chystané i proběhnuvší
akce na Svaté - ve fotkách (vpravo).
Podíváme se na nově otevřenou
rozhlednu Máminka na Krušné hoře a
pohovoříme s autorem myšlenky na její
stavbu.

Trochou té osvěty přispějeme k tématu
třídění odpadu, neb, jak někdy značí
obsah kontejnerů, pár spoluobčanů
stále tápe.
Velerádi taky poděkujeme manželům
Grobovým za to, s jakou péčí a
pohodou po dlouhý čas nabízeli své
služby a dobroty občanům Svaté.

Z obsahu:
• úvodní slovo autorovo
• rozhovor se starostou
• povídání s Jiřím Vydrou
• 7 chyb při třídění odpadu
• návštěva Máminky
• musíme si pomáhat!
• nabídka VAC Beroun
• Grobovi, děkujeme!
• pozvánka na další veřejné
zasedání atd.

Na Svaté to žije…
Foto z karnevalu, čarodějnic,
z májových oslav (foto 2014)
i z pohádkového lesa.
Organizátorům, díky!

Pokáráme i nezbedného zloděje.
Výzva: Chcete-li přispět do Svaťáku
svými nápady a postřehy, máte vzkaz,
připomínku, výtku či prosbu? Nabízíte
svoje služby? Chcete dostávat Svaťák
emailem? Piště, prosím, na nově
založený email svatak2015@gmail.com.
Za vaše postřehy, tipy, rady a nápady
budeme vděčni a po domluvě s vámi
je rádi budeme publikovat.
Svaťák je váš! Příjemné počtení…

Zeptali jsme se pana starosty Anýže
Na jednom z posledních veřejných
zasedání zastupitelstva jsem z vašich
úst slyšel "slib", že v létě (tohoto roku)
bude provedena oprava páteřní linie
veřejné komunikace, a tedy od
sokolovny po dolní náves. Léto se již
přehouplo do druhé poloviny, i ptám se
- dostojíte slibu? A v jakém stavu je
zadání zakázky realizační firmě?
Na splnění slibu samozřejmě
pracujeme. V červnu jsme vypsali první
výběrové řízení, které se hodnotící
komise rozhodla zrušit. Nikdo z nás
nemá dostatečné zkušenosti, takže se
ukázalo, že výzva nebyla dostatečně
specifikována a nabídky tedy nebylo
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možno objektivně porovnat a tak se
hodnotící komise rozhodla výběrové
řízení zrušit. Od té doby se věnujeme
přípravě dalšího výběrového řízení,
bohatší o nějaké ty zkušenosti a spoustu
rad od firem, které se tímto zabývají.
Nakonec jsme se v zastupitelstvu
rozhodli, že výzvu si sepíšeme
a vyhlásíme sami a odborné pomoci
využijeme při jednání hodnotící komise
a hlavně, že opravu cesty rozdělíme na
dvě části. První (já jsem si ji pracovně
nazval testovací) je úsek od obecního
úřadu kolem rybníčka, sokolovny až k
"hlavní"silnici a druhý pak od obecního
úřadu ke staré návsi.
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A pořád platí to, že alespoň první úsek
chceme zrealizovat do konce září.
Druhý úsek by pak přišel na řadu na
jaře příštího roku. A znovu podotýkám,
že hlavním důvodem k rozdělení je
snaha o vyvarování se chyb a získání
zkušeností se zadávání veřejných
zakázek. Takže je lepší, se učit na
menších zakázkách, než hned
ukousnout velké sousto.
V minulém čísle Svaťáku jste se
zmiňoval o probíhajících jednání
s firmou, která má zkušenosti
s budováním obecní kanalizace. Je
nějaký posun v akci "kanalizace na
Svaté"? Rýsuje se již konkrétnější
podoba projektu, možnosti získání
dotace atd.?
I tady jsme se posunuli alespoň o
pomyslný kousek dál. Oslovili jsme firmu
Elcos dotace s.r.o. a objednali jsme u
ní zpracování a vypsání výběrového
řízení na zpracování studie
odkanalizování naší obce. V současné
době se dokončuje znění této výzvy a
doufám, že bude vyhlášena v průběhu
září. A uvidíme, s jakým výsledkem
skončí a jak budeme pokračovat dál.
Ale pořád máme před sebou ještě
dlouhou cestu alespoň k podání
žádosti o dotaci.
Před pár týdny se ve schránce objevil
letáček s anketou, vyzývající občany
Svaté k ne/souhlasu se získáním
kompostéru zdarma. Jaká byla zpětná
vazba od občanů, a budou
kompostéry? Za jakých podmínek pro
občany či pro obec?
Anketa proběhla a já chci poděkovat
všem, kteří odpověděli. Celkem se
nám vrátilo 65 anketních lístků z 200
rozdaných do schránek. A výsledek je
ten, že 52 hlasů kompostér chce a 13
hlasů nechce. Na základě těchto
výsledků se zastupitelstvo rozhodlo, že
budeme pokračovat v činnosti tak,
abychom dotaci mohli přijmout.
A teď k těm podmínkám. Předmětem
dotace je nákup 230 ks domovních
kompostérů o objemu 900l a nákup
štěpkovače.
Kompostéry by měly být distribuovány
jednotlivým domům zdarma. Když
někdo kompostér přijme, bude to pro
něj znamenat, že po dobu 5 let bude
muset kompostér používat, řádně se o
něj starat a v případě kontroly od
poskytovatele dotace umožnit přístup
a prohlídku kompostéru. A obec to
bude stát samozřejmě nějaké peníze.
Celkové náklady této akce byly
stanoveny na 574 366 Kč včetně DPH.
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Výše dotace je 90 % uznatelných
nákladů. K tomu je nutné připočítat
platbu za zpracování žádosti o dotaci,
platbu za zadávací řízení + výběrové
řízení + administraci žádosti po dobu
udržitelnosti projektu (tj. 5let), což je
dohromady cca 65 000 Kč. Takže suma
sumárum za 122 tisíc získáme 570 tisíc.
Tedy velmi zaokrouhleně vyčísleno.
K otevření nové prodejny COOP:
Jakých změn a oprav dostál objekt
prodejny a na jak dlouho a za jakých
podmínek je s provozovatelem
prodejny uzavřena smlouva?
Za otevření prodejny jsme velice rádi. A
dokonce se to povedlo i v poměrně
krátkém čase. Provedené úpravy jsme
konzultovali s novým nájemcem, aby
byly spokojené pokud možno obě
strany. Asi nejvíc diskutované je
zmenšení prosklených ploch. K tomu
došlu z důvodu snížení tepelných ztrát a
z důvodu umístnění regálů před
původní okna, čímž by stejně ztratila
svoji funkci. Dále došlo k zazdění
některých spojovacích dveří uvnitř
prodejny a vybudování nových dveří
do samostatného bočního skládku,
který bude sloužit pro potřeby obce.
Celé to do této chvíle stálo cca
170.000 Kč. V letošním roce ještě
chceme žádat o dotaci na zateplení a
změnu vytápění. Smlouva je na dobu
neurčitou a nájemné je 100 Kč/měsíc.
Na jaře byl stav obecní pokladny
3 050 000 Kč. Podařilo se již obci
něco utratit, a za co?
Zatím největší útraty mimo běžný režijní
provoz jsou právě úpravy na budově
prodejny a platby za přípravu projektů,
kterým se chceme věnovat v
budoucnu.
Ale občané se nemusí bát, zatím
peníze na účtu přibývají rychleji, než
"utrácíme", ale to se nejspíš s
postupným plnění plánů brzo změní.
Bohužel.
Na zasedáních zastupitelstva padlo i
slovo a příslib opravy obecního
rozhlasu tak, aby byl zřetelně slyšitelný
ve všech částech obce. Zatím se ale
nic nestalo, počítáte s tím v blízké
budoucnosti?
Pan Šrubař (zastupitel) vstoupil v
jednání s firmou JD Rozhlasy, která by
měla v dohledné době provést revizi
stávajících rozhlasových stanic,
případnou výměnu zdrojů a baterií
a tím uvést alespoň do provozu všech
12 stanic. A uvidíme, jestli bude možno
provést nějaké dílčí úpravy,

aby byly stávající stanice lépe slyšet.
Bohužel nikdy nebude slyšet všude
stoprocentně a žádné větší úpravy
rozhlasu zatím neplánujeme.
Na jaře jsme spolu komunikovali i na
téma zlepšení informovanosti občanů,
ať už prostřednictvím webových
stránek obce či obecním rozhlasem.
Na webu ale nevidno pozvání na
Pohádkový les, Dětský den ani na
různé zábavy do místní restaurace či
na hřiště, chybí i pozvání na zasedání
veřejného zastupitelstva, kterou jsem
nezachytil ani v rozhlase, info o
otevření prodejny atd. Změnili jste
strategii informovanosti?
Přiznám se, že obecní web je mojí
černou můrou. Vůbec tomu totiž
nehovím a těch několik věcí, které jsem
se metodou pokusu a omylu naučil,
vůbec nestačí k tomu, aby se podoba
webu zlepšila. Bohužel se nám zatím
nepodařilo sehnat někoho, kdo by se
webu chtěl věnovat.
Takže některé věci se bohužel na web
nepromítnou. Proto znovu házím
pomyslné laso do pléna s tím, že
doufám, že se povede ulovit nějakou
dušičku, která by se tomu chtěla
věnovat. Jinak mě napadla ještě jedna
možnost, jak zlepšit informovanost
občanů.
A to prostřednictvím nepravidelných
e-mailů. Pokud tedy má někdo zájem,
stačí, když napíše na e-mail:
svata@svata.cz znění:
"Mám zájem o posílání informačních
emailů," a na jeho emailovou adresu
budeme zasílat aktuální informace.
Stojí za komentář i požár, který postihl
Svatou (naštěstí bez újmy na zdraví či
hmotném majetku)?
Já nevím. Možná bych to raději ani
nekomentoval. V době, kdy je vydán
zákaz rozdělávání ohňů a každý den je
slyšet z medií o suchu, je počínání
některých lidí opravdu mimo zdravý
rozum. Alespoň podle mého názoru.
Naštěstí se to ve většině případů
obejde bez následků, ale někdy
se prostě to pomyslné ucho u džbánu
utrhne...
Je ještě něco, co bychom my –
občané Svaté – měli vědět (i ze zákulisí
zastupitelstva)?
Máte nějaký vzkaz?
Snad jen ten vzkaz: Pokud někoho
něco trápí či se mu něco nelíbí, ať
klidně přijde a můžeme se o tom v klidu
pobavit. Bez emocí a předávání
informací přes prostředníky.
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S Jiřím Vydrou o Svaté, sochách i lidech
Jiří Vydra, malíř, sochař, umělec,
pábitel, vášnivý cyklista i svéráz, který
kolmo brázdí vlast, abstinent, nekuřák
a renesanční člověk s velkým srdcem
i vhledem do historie…a také patriot
kraje kolem vesničky Svatá, ať už sahá
jakkoli daleko. Nikdy předtím jsme se
neviděli, i sešli jsme se v obecním
hostinci, abychom poklábosili
a napsali pár řádků o jeho záměru a
přání – darovat obci Svatá dvě sochy.

Nakonec jsme spolu seděli přes tři
hodiny…první, co jsem se dozvěděl při
pohledu na jeho sedřené nohy a ruce:
„To jsem teď předevčírem spadnul ze
střechy z osmi metrů“. Po pár
minutách bylo jasno, jeho entuziasmus,
vnitřní síla a houževnatost jsou
nakažlivé, je to ješitný chlap (který
umělec není) a taky chlap, který chodí
téměř co druhý měsíc malovat
nemocným dětem na onkologii do
nemocnice Motol a nejen tam, třeba i
do naší mateřské školky.

Děti ho za to milují, jejich rodiče mu
píšou dojemné dopisy a on by se
rozdal. „Kdybych mohl, byl bych tam
– mezi dětmi – každý den. To mě
posiluje a úžasně nabíjí. “
Pan Vydra vypravuje o devítileté
Barunce, která se léčila s rakovinou a
s maminkou i mladší sestřičkou ho
navštěvují na Svaté. „Zítra zase
přijedou, chci jí dát jednu z cen, kterou
jsem dostal od Rotary klubu, to
nečeká, doufám, že jí to potěší,“
a pokračuje citací z dopisu, který
nedávno dostal od jednoho
z nemocných dětí a u toho se mu
dojetím chvěje hlas.
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O ženě, přátelích i Beethovenovi
Vypráví smutně i o své manželce, která
mu tragicky zahynula po pádu z kola…
„Ona byla nádherný člověk, stále se
usmívala, umřela mi v náručí. “ Vypráví
nadšeně i o tom, jak ho vozil na koni
generál Vlasov, o příteli Mansfeldovi,
o panu Werichovi, se kterým se dobře
znal.
Taky zapáleně o pálení a rozpadu
sádrovce, o podílu olova v jeho tvorbě
ze skla „třeba jsem dělal Beethovena,
hlavu velkou, a když se to foukalo, tak
jsem to záměrně zeslabil a stalo se mi,
že devátá symfonie se vykreslila v jeho
tváři. Tvořím hudbu. Miluju vážnou
hudbu a to mě inspiruje.“
Vypraví uznale o přátelích, hercích a
umělcích z Národního divadla, o
Honzovi Hrušínském, který má na zdi
jeho obraz „Paříž“, o přátelích a
známých z akademické sféry, vypráví
s respektem o českých panovnících,
kteří žili a panovali ze svých sídel
v širokém okolí Svaté, o Václavovi I.,
který zemřel na svém panství, jeho
srdce bylo uloženo v kostele Panny
Marie v Počaplích a tělo v Anežském
klášteře v Praze.
Vypráví s úsměvem i o své 94leté
mamince, která mu občas přijede na
Svatou vyhubovat, i o tom, jak se znala
s Masarykem.
Povídat si s panem Vydrou vyžaduje
bystrost posluchače, jakous takous
orientaci v české historii a ochotu
tolerovat jeho nevypočitatelné
přeskakování z tématu na téma.
Znalostí a touhy je sdělit bývá pln. A
tak jsme se přes obšírnější exkurz do
jeho života, tvorby
i přátel dostali až k tomu, proč se
vlastně potkáváme…

Vydrovy sochy na Svaté
„Mnoho lidí mne oslovilo, zdali budou
některá moje díla zkrášlovat tuto
obec. A tak jsem se rozhodl činit.
Poznal jsem, že více radosti je
v dávání! Je to jako se studnou, z
používané studny je inu chuť se
napít, “ a je vidět, jak moc je potěšen
tím, že jeho sochy budou stát na
Svaté, kterou on tak miluje.
První socha se bude jmenovat
„Vzpomínka“, portrét z umělého a
tesaného kamene. Ta by měla zdobit
pomník či doplňovat pomník padlých
z 1. sv. války u hasičské zbrojnice.
„Mám rád tenhle kraj a Svatá je

Druhá socha se jmenuje „Schoulená,“
je taky vytesána z umělého kamene.
Ta by měla stát u autobusové zastávky
možná už na podzim letošního roku.
„Mám rád tenhle kraj a Svatá je
úžasná. Snažím se, abych měl lidí rád a
byl prospěšnej, tady na zemi. Socha by
měla lidi především povznášet a
oslovovat v krásném, hezkém
prostředí. A Svatá taková určitě je!“

A věděli jste, že…
„Na Svatý je krásná socha, největší
umělec ten, který ji stvořil. Když se
podíváte na svatskou skálu z jihu – tak
je to lev, ležící lev, celá ta skála, a dívá
se do Hudlic, dívá se k Jungmannům.
Byl bych rád, kdyby si toho lidi všimli, je
to jedinečný. To víte, jsem sochař, to je
moje inspirace…“
A pokračuje ve vyprávění, zrovinka o
tom, jak slézá vrcholky Alp i Tater a
každý rok jezdí pod rakouský Dachstein
k jezeru Gosausse malovat i fotit, kam
se zase já jezdím občas potápět.
Jezero je to krásné, hluboké, tmavé a
ledovcové = studené a nad ním se tyčí
Dachstein. „Vidíte, to máme společné,
akorát já nahoru a vy dolů,“ směje se.
„A když Bůh dá, tak bych si přál jednou
vytvořit Přemysla Otakara II., to je
takový můj idol, král železný, král zlatý,
taky se nebál a bojoval
s nespravedlností., jako Don Quijote. A
věřím, že do dvou let bych ho udělal,
celýho, já už ho vidím hotovýho. Buď
bude větší, nebo menší, než životní
velikost, on měřil asi 175 cm, nebyl
velkej, ale udělanej, bojovník. Udělal
bych ho přes dva metry, do kamene.
A už je o něj zájem.“
Leckdo by panu Vydrovi mohl závidět
to, že je v jeho věku tak fit, živí se
činností, která ho baví a naplňuje, že je
o jeho tvorbu stále velký zájem.
Aktuálně připravuje výstavu v
Mariánských lázních a 8. října vás zve
na vernisáž v Městském divadle, od 17.
hod. A protože pan Vydra má moc
rád děti, možná se výhledově objeví
socha Maminka s dítětem i ve svatské
školce… „Přál bych si, aby všechny
děti byly zdravé a radovaly se
z našeho kraje Křivoklátska.“
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Tak jdeme vzhůru k Mámince, hrdobci…
„Nejdřív jsem chtěl udělat něco pro
tátu, zasadit strom, a nakonec jsme
jich vysázeli celkem 38, alej. Pak jsem
přemýšlel, co udělat pro mámu a
napadla mě tahle rozhledna. A dál už
to ale byla kolektivní práce,“ vypráví
autor myšlenky Radek Olič, syn svých
rodičů, hudlický rodák a patriot, i o
tom, proč se rozhledně říká Máminka.

Rozhledna však stojí pevně nohama
na zemi a od svého otevření denně
přivítá i desítky či stovky kochajících
se návštěvníků.
Ty před případným deštěm chrání
průsvitná membrána nad hlavami.
Tamtéž, tedy na samé špici 33 metrů
vysoké rozhledny, umístili její tvůrci
korouhev. Ta je totiž jakýmsi symbolem
staveb z dílny ateliéru Huť architektury,
tvůrců rozhledny.

Vstupné dobrovolné, pivo ke koupi
Když jsme se pod rozhlednou potkali,
čišel z něj nezkrotný optimismus, smysl
pro humor a pohoda. Vyprávěl o
všem, od letitých příprav, shánění
peněz, oslovení architektů až po plány,
které s rozhlednou resp. jejím okolím
ještě má. A taky o tom, že by „jeho“
projekty měly lidi spojovat.
„Včera byla úžasná viditelnost, Sněžka
i Ještěd jako na dlani, celé Krušné
hory, vidíte i na Šumavu i na Klínovec,“
s nadšením líčí výhledy Radek Olič.
Z Máminky zřetelně vidíte i na Svatou.
A ze Svaté je zase vidno její špici nad
krušnohorským panoramatem.

Máminka se tyčí na samém vrchu
Krušné hory v nadmořské výšce 606
metrů, na místě původní dřevěné
triangulační věže, kterou si ještě mnozí
hudličtí pamatují, jak jako malí z jejího
patra hleděli do kraje.

Ono se to houpééé…
…uslyšíte občasné povyky dětí,
babiček i dámiček, opatrně
stoupajících na kulatou vyhlídku ve
výšce 21 metrů. Uprostřed trojbokého
jehlanu je totiž zavěšeno dubové
točité schodiště o 96 schodech, jehož
středem prochází závitová tyč. Jakmile
(po překročení nápisu „Tak jdeme
vzhůru hrdobci“) na schodiště
vstoupíte, ucítíte mírné zakývání.
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Jaký obnos hodíte do kasičky, záleží
jen na vás, vstupné je dobrovolné. U
rozhledny je v sezóně otevřen stánek
s točeným pivem, výbornými
grilovanými klobásami a milou
obsluhou. Většina z přicházejících uvítá
množství stolů a laviček, turista si koupí
turistickou známku či pohled, děti zase
tatranku a točenou malinovku.

Jak už jsme zmiňovali na začátku,
vysázená alej, takzvaná Tátovka, dala
vzniknou podtitulu “Tátovkou k
Mámince”, teď ale ještě neco přibude.

Autem, pěšky, na kole…KUDY?

Tátovkou k Mámince dětem

K Mámince se dostanete ze tří
stanovišť: Na Vartě, Na Umrlčí a Pod
Chvojinkou. Na všechna tři stanoviště
můžete pohodlně dojet autem,
zaparkovat na nově zřízených
parkovištích a vyrazit pěšky nebo na
kole po zpevněných pohodlných
lesních cestách. Nejblíže – cca
půlhodina chůze – je to k Mámince
z Varty. Díky novému značení bloudit
nebudete, možná vás ale zdrží děti,
které neodolají a zastaví se u
domečků pro lesní skřítky, které lemují
část cesty.

“V plánu máme zlepšení okolí
Máminky a pamatováno bude
hlavně na děti. Rádi bychom
vytvořili, a máme to už požehnané a
i peníze se nějaké našly, takové
podesty na kmenech stromů ve
výšce několik metrů, tak, aby to bylo
bezpečné pro děti. K nim povede
jen žebřík a sloužit by měly jen
dětem, chceme pro ně pořádat
noční spaní “v korunách stromů”.
Chceme i rozšířit posezení kolem
Máminky a další věci. Proto Tátovkou
k Mámince dětem,” líčí nadšeně
Radek.

Na... Učte se. Na naučné stezce
V rámci dotačního titulu „Zvyšování
atraktivity Hudlicka jako destinace
cestovního ruchu“ vznikla i naučná
stezka Krušná hora – Hudlický vrch,
jež má 14 zastavení a 30 informačních
tabulí s popisem zejména historie
Hudlic a jejich okolí. Příjemné!

Půjdete v prosinci s náma?
A dodává: “Víte co byste tam měl
napsat? Že 26. prosince pořádáme z
Hudlic pochod k Mámince, v jednu
odpoledne vyjdeme a strávíme u
Máminky odpoledne s pohoštěním,
svařákem atd. Svatští se k nám můžou
přidat. Vždycky jsem chtěl, aby nás
takovýhle věci spojovali. Můžete si i
udělat pochod svůj, třeba 28. prosince
a nebo to můžeme spojit a udělat
takovej Hudlicko-Svatskej pochod.”
“Tak to vám můžu slíbit, “odpovídám a
doufám, že i vám se tahle myšlenka
zalíbila a už už si píšete do kalendáře k
datu 26.prosince: Jdeme k Mámince!
Léto 2015
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Zloděj pitomec!

Svaťák svaťákům: Musíme si pomáhat!

Jistě jste si ho taky všimli, kousek pod
hřištěm, v lese u cesty stojí domeček z
větví ve tvaru týpí. To děti ze školky
postavily bydlení pro skřítka Svaťáčka.

Jste podnikatel poskytující služby,
které může využít i kdokoli ze Svaté?

Zdeněk Špatenka ml. dětem vyrobil
lavičky, děti se radovaly, skřítka
v domečku pravidelně navštěvovaly,
na lavičkách seděly…
I zavolala mi maminka jednoho z dítek,
zdali bych „nějakou svěží formou“
mohl popsat skutečnost, že dětem
lavičky někdo ukradl. Tak tedy svěže:
Doufám, ty pitomče, že ti lavičky slouží,
že sis je třeba postavil na vlastní
zahrádku a dělají ti radost. Jsi pašák!

Pokud místo dovolí, rádi bychom, aby
Svaťák nejen informoval, ale i sloužil,
jako jakási inzertní nástěnka pro svatské
podnikatele a lidi, kteří na Svaté žijí
a rádi by dali vědět ostatním o svých
službách.
Prodáváte vajíčka či brambory?
Umíte porazit strom a postavit plot?
Umíte se dřevem i kovem i kamenem?
Máte kravku a z ní mléko? Prodáte?
Malujete nehty a brousíte paty?
Prodáváte med kvality bio?
Pohlídáte děti či zvířátka?
Umíte opravit televizi, pračku, myčku?
Věděli byste, jak zahnat hnačku?
Půjčujete za auto vozík?
Vozy opravíte i gumy vyměníte?
Posekáte pole, trávu zasejete?
Jímku vysajete i eko vyvezete?
Pak napište na email
svatak2015@gmail.com, popište vaše
služby, kontakt na vás, a bude-li
možnost, uděláme vám reklamu.

První tři místní kumštýři jsou tu:

Karel Cypro, tel. 602 446 758
Email: cypro.zednik@seznam.cz
Poskytuje kompletní zednické
práce (zdění, dlažba, obklady,
betonáže, fasády), ale i malířské
práce montáže sádrokartónů či
pokládání plovoucích podlah.

Radek Břížďala, tel. 605 169 789
Email: brizdala.r@seznam.cz
www.brizdala-truhlarstvi.cz
Nabízí zakázkovou výrobu
veškerého druhu nábytku a to jak
do interiéru (kuchyně, skříně, stěny,
nábytek), tak i exteriéru (pergoly,
zahradní domky).

Patrik Šrubař, tel. 775 276 805
Email: pategy@seznam.cz
Nabízí jeřábnické práce, pronájem
autojeřábu s obsluhou s pojištěním
odpovědnosti. Manipulace s
břemeny jeřábem Tatra 815 AD20T
ve stavebnictví, spediční služby a
jiné.

Nabídka na tlakové čištění veškerých kanalizačních řadů

Malý tlakový čistící vůz s kamerou určený prioritně pro domovní odpady Renault Trafic.
Vozidlo vybavené jak tlakovou čistící technikou, tak zařízením mechanického čištění, doplněný kamerou. Tento vůz je
schopen čistit a následně kamerou revidovat domovní a bytové přípojky, stoupačky obytných domů, odpadní
rozvody restaurací, jídelen, ubytoven, hotelů, obchodních a kancel. center a veškerých rozvodů menších dimenzí.

Cena 15,-/km, 350,-/hod práce na místě.
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7 nejčastějších omylů při třídění odpadu

Dvě třetiny obyvatel třídí a často se dopouštějí zažitých chyb. O jaké přešlapy se nejčastěji jedná?
1. omyl: Televize patří do červeného kontejneru
Počet červených kontejnerů na drobná elektrozařízení je v ČR stále poměrně nízký. Často se tak v recyklaci
elektroodpadu hřeší. Do tohoto kontejneru nepatří počítačové monitory ani televizory, úsporné žárovky nebo velké
domácí spotřebiče jako ledničky a pračky.
Tip: Do červeného kontejneru vyhazujte baterie, telefony, fény, kulmy, holicí strojky, elektronické hračky.
2. omyl: My doma nic nebezpečného nemáme
Pokud je na nějakém výrobku symbol přeškrtnuté popelnice, obal nepatří do žádného kontejneru. Jedná se totiž o
nebezpečný odpad (viz další grafické symboly v oranžovém poli, např. lebka nebo symbol ohně.) K nebezpečným
odpadům patří třeba elektroodpad nebo prošlé léky všeho druhu. Pokud skončí v koši nebo záchodové míse, mohou
kontaminovat vodu či půdu.
Tip: Léky či použitý zdravotnický materiál je nejsnazší odnést zpátky do lékárny. Alternativou jsou sběrné dvory.
3. omyl: Všechno se musí dokonale vyčistit
Nemusí. Drobné znečištění plastových obalů je povolené. To platí jak u potravin, tak u kosmetických přípravků. Stačí
sprchové gely či šampony zcela spotřebovat. Problém představuje mastnota. Pokud ale nechcete lahev od rostlinného
oleje vymývat, vhoďte ji do směsného odpadu. Pozor na vylévání olejů do kanalizace – rostlinný olej tuhne v potrubí a
nejenže tak může dojít k ucpání přípojky, ale potíže působí olej též čističkám odpadních vod.
Tip: Kelímek od jogurtu stačí vyškrábat lžičkou!
4. omyl: Polystyren se do plastů nedává
A víte, že tam skutečně patří? Do plastů přijde i spotřební elektronika nebo výplně krabic. V případě, že se polystyren
použil jako stavební izolace a je na něm omítka, vyhazuje se do stavebního odpadu.
Tip: Krabičky, tedy termoobaly, do nichž vám v restauraci zabalí jídlo s sebou, patří rovněž do plastů.
5. omyl: Zrcadlo a keramika jsou sklo
Sklo se dává buď do zeleného kontejneru, nebo do bílého, který je určen na čiré sklo. Je nutné to rozlišovat, protože se
recyklují zvlášť. Do těchto kontejnerů však nepatří keramika nebo porcelán, autosklo, zlacená a pokovená skla ani
zrcadla. Rozbitou keramickou vázu či porcelán vyhazujte do směsného odpadu, sklárny si s ním totiž neporadí.
Tip: Do zeleného kontejneru patří také bezbarvé dveřní tabulové sklo.
6. omyl: Plato a kartony od vajec patří do papíru
Nepatří! Je to chyba, protože tyto obaly už se znovu recyklovat nedají. Současné technologie umožňují papír recyklovat
jenom sedmkrát a v případě plata od vajec nebo roličky toaletního papíru jde vždy již o poslední uplatnění této hmoty.
Vhazujte je proto do směsného odpadu.
Tip: Mohou však přijít také na kompost.
7. omyl: Použité papírové kapesníky patří do papíru
Použité papírové kapesníčky a pleny do kontejneru na papír z hygienických důvodů nepatří. Do modrého kontejneru se
nemají vhazovat mastné či zašpiněné papírové obaly.
Tip: Do papíru neházejte ani laminovaný nebo voskovaný papír.
Zdroj: Vladimír Vácha, tiskový mluvčí společnosti
E.ON

GROBOVI, DĚKUJEME ZA VAŠE SLUŽBY A POHODOVÝ PŘÍSTUP!
Nejbližší veřejné zasedání se koná 24. srpna v 18.00 hod., v budově obecního úřadu Svatá
UTr
Zutrzutrzutrzu
UTr
Plánované
akce na Svaté:
Truztrz
Sběr velkoobjemového a nebezpečného
Zutrzutrzutrzu
Utr 5. září: Sousedský jarmark
odpadu
Truztrz
Zu 11. října: Posvícení
Utr Listopad: Lampionový průvod + divadlo
tr
sobota 7. 11. 2015 od 9.00 do 10.30 hod.
Zu  Prosinec: Advent a pochod na Máminku
tr
Chcete dostávat Svaťák mailem? Napiště si o něj na svatak2015@gmail.com
UTr
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