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třebaňských a rovinských občanů
a chatařů

Co se dělo a co nás čeká?

Novoroční poselství

Již tradičně pro vás máme v lednovém čísle
shrnutí událostí za uplynulý rok. Jak si vedla
obec a co se zde událo. Jak svému okolí
pomáhali naši dobrovolní hasiči. V rozsáhlém
článku infomuje finanční výbor o rozpočtu
na rok 2021

Stojíme na prahu nového roku, v období
zamyšlení, hodnocení roku uplynulého,
plánů na rok nastávající. To vše uprostřed
pandemie, která nám obrátila život naruby.
Přečtěte si zamyšlení farářky Jany Šmardové
z Tmaně.
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dovolte mi, abych vás všechny přivítal v novém
kalendářním roce, tentokrát s číslovkou 2021. Doufám,
že jste prožili krásné a pohodové svátky, vychutnali si
klid a pohodu. Věřím, že jste zároveň načerpali nové síly
do roku, který je před námi.
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Novoroční poselství

Jsme na startu nového roku. Dovolte mi tedy nám
všem popřát, ať je rokem, jenž přinese zejména pohodu
a pozitivní věci a minimum strastí a starostí.
Máme před sebou mnohé výzvy, ať jsou to právě
probíhající projekty, či příprava dalších akcí, které naši
vesničku posunou blíže k našemu vysněnému cíli.
Věřím, že nadšení a chuť na projektech pracovat
bude u nás všech přetrvávat i nadále. Věřím, že tento
rok nebude poznamenaný převážně bojem se zákeřnou
epidemií jako rok minulý. Již se těším na osobní setkávání s vámi, ať již na akcích, které pro vás chystáme, nebo
jen tak, příležitostně.
Vždy se s vámi rád na chvilku zastavím, abych
vyslechl váš názor, protože je pro mě velmi důležitý.
A pokud vás něco trápí, dejte nám o tom, prosím, vědět.
Jsme tu pro vás a naše dveře jsou vám otevřené.
Brzy na viděnou a pevné zdraví, milí sousedé.

Tomáš Snopek
starosta obce
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ZE ZASTUPITELSTVA: CO UŽ JE HOTOVO?
T E X T: J I Ř Í K R ÁT K Ý
F O T O : T O M Á Š H E J L E K , T O M Á Š S N O P E K , M i c h a l K nor

Polovina chodníku ke hřbitovu je hotová, nové veřejné osvětlení svítí, hřiště už je denně
plné dětí. Máme schválený rozpočet obce na rok 2021. Poplatky za komunální odpad pro
rok 2021 zůstávají na stejné výši.
Bezbariérový chodník
ke hřbitovu

Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení

Dokončili jsme první polovinu chodníku ke hřbitovu
a vybudovali nové veřejné prostranství před hřbitovem.
V lednu budeme pokračovat od ulice Nad Pískovnou
k COOP, těšíme se na proměnu veřejných prostranství
před sokolovnou i prodejnou.

Nové lampy veřejného osvětlení jsou v provozu v ulici
Karlštejnská a na rovinské návsi. Nová LED svítidla jsme
nastavili tak, aby mezi půlnocí a 5. hod. ranní svítila
pouze na třetinu výkonu – snížíme tím jak spotřebu
energií, ale i světelné znečištění.

Rekonstrukce ulic Ovesná a Ječná

Dětské hřiště u řeky je hotové

V prosinci probíhaly zemní práce. Museli jsme odstranit stávající vrstvy komunikace do hloubky téměř
metru, protože podloží bylo nestabilní. Nové štěrkové
lože by se nemělo hnout ani při průjezdu tanku.

Dokončili jsme workoutové hřiště pro starší děti a lanovou pyramidu. Herní prvky jsou tak kompletní, keře
a stromy osázené, na jaře budeme řešit výsadbu trávníku.
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Místní poplatky
V roce 2020 jsme po letech zvyšovali poplatky za
svoz odpadu. Výše poplatků za odpad zůstává pro rok
2021 beze změny. Schválili jsme navýšení poplatků za
psa, abychom získali zdroje na rozšiřování počtu košů
se sáčky na psí exkrementy a také na velmi častý odchyt
zaběhnutých psů městskou policií.
Poplatek na kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa 200,- Kč,
b)	za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
300,- Kč,
c)	za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč,
d)	za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let, 200,- Kč.
Poplatek za psa je třeba uhradit do 15. května.

Necháváme zpracovat dvě varianty – podélné stání
rovnoběžně se strouhou a kolmé stání nad strouhou.
V lednu bychom rádi vybrali vítěznou variantu a začali
projektovat dokumentaci pro stavební povolení.

Předvánoční zasedání 17. 12.
Ve čtvrtek 17. 12. proběhlo tradiční předvánoční
zasedání zastupitelstva. Bohužel jsme se nemohli sejít
jako obvykle v České hospodě, ale měli jste možnost se
připojit on-line. Starosta Tomáš Snopek prezentoval
výsledky práce zastupitelstva v roce 2020 a plány pro
rok 2021. Předseda finančního výboru Miroslav Stříbrný
pak seznámil s návrhem rozpočtu obce, který byl následně schválen. Hosté pokládali dotazy prostřednictvím
chatu. Děkujeme všem, kteří se připojili, a těšíme se
v příštím roce na osobní setkání.

Co nás čeká v lednu?
Parkování u prodejny COOP
Vybudováním chodníku před prodejnou COOP skončí možnost parkovat auta hned u vstupu do prodejny.
Toto hojně využívané místo nikdy nebylo a vzhledem
k rozměrům nemohlo být oficiálním parkovištěm.
Nechceme, abyste o možnost parkování u prodejny přišli, proto připravujeme projekt vybudování parkovacích
míst v ulici K Berounce.

V měsíci lednu bychom se měli dozvědět od stavební
firmy harmonogram prací na budování kanalizačních
řadů. Očekáváme, že zprovoznění nových přípojek
proběhne až v roce 2022. Budeme připravovat zadání
pro architektonickou soutěž na úpravu prostor kolem
budovy obecního úřadu.
Vyhlásíme také program podpory pro rodiny zasažené koronavirovou krizí – více v samostatném článku.

Pozvánky na jednání, kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva obce, naleznete na www.hlasnatreban.cz,
na vývěsce před budovou obecního úřadu nebo na htreban.imunis.cz/edeska/.
V lednu 2021 by zastupitelstvo mělo zasedat 18. 1. od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Návrh programu a termín dalšího jednání zastupitelstva naleznete týden předem na webu obce,
facebook.com/hlasnatreban či na vývěsce před budovou úřadu.
Přijďte se na zasedání podívat osobně. Zasedání jsou veřejně přístupná.
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CO SE NÁM V ROCE 2020 PODAŘILO?
T E X T: T O M Á Š S N O P E K
FOTO: TOMÁŠ SNOPEK

V uplynulém roce byla zahájena realizace projektů v celkové výši přibližně 55 mil korun.
Díky dotačním titulům, které se v minulém roce zastupitelstvu podařilo využít, jsme mohli v roce 2020 zahájit realizaci celkem osmi investičních akcí. Jen necelá
polovina z nich byla dokončena v roce 2020. Zbývající
část tvoří stavby, které nás budou zaměstnávat i v roce
2021.

Budeme si hrát
První projekt, který je již v provozu, je nové dětské
hřiště u řeky. Projekt, jenž vyrostl z prvotní myšlenky
vybudovat na volném pozemku pískoviště a lavičku,
se vyšplhal k nákladům v hodnotě 1,2 mil. korun. Nakonec se podařilo postavit nejen krásné hřiště pro
naše nejmenší, ale také reprezentativní workoutové
cvičiště pro starší a dospělé. Akce byla financována za
přispění Nadace ČEZ a také prostřednictvím dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj.

Světla svítí
Nové veřejné osvětlení také svítí od konce prosince
v ul. Karlštejnská, Pod Svahem, Ovesná a Ječná. Výše
dotace zde činila více než 95 %. V ulicích svítí nové
úsporné a bezúdržbové lampy, jejichž intenzita se
v noci snižuje. Stejné osvětlení je také na návsi na
Rovinách.

Haló haló

Bezdrátový rozhlas můžeme využívat již od září.
Realizace rozhlasu byla opět podpořena z dotace
v rámci protipovodňových opatření. Rozhlas slouží
a bude sloužit nejen pro informování obyvatel při
mimořádných událostech, ale také pro předávání
zpráv z úřadu občanům.

Pozor chodci!
Výstavba bezbariérového chodníku ke hřbitovu je
z poloviny hotova. Práce na druhé polovině budou
pokračovat od 4. ledna a do poloviny února by stavba
měla být hotova.

Ulice v novém
Do nového kabátu se převléknou také dvě ulice,
a to Ječná a Ovesná. Na akci se nám podařilo získat
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Práce byly
zahájeny v Ovesné. Pokud vše půjde bez problémů,
měla by být stavba dokončena do 9. února.

Splachujte, prosím!
Patrně nejrozsáhlejší akcí, která byla zahájena, je
stavba prodloužení vodovodních řadů a druhé etapy
kanalizace. Akce v hodnotě necelých 39 mil. začala
koncem listopadu. Do konce roku byly provedeny pouze
práce na vodovodních řadech. Na jaře se plně rozběhne
i stavba kanalizace. Stavba bude trvat více než rok.

A co nás ještě čeká v roce 2021?
Již jsme obdrželi informaci, že naše žádost o dotaci na
kompostéry byla úspěšná. Předpokládáme, že na jaře
tohoto roku budeme rozdávat kompostéry všem, kteří
na jaře podali žádost.
V procesu je také příprava projektu kanalizace na
Rovinách a povolení jeho realizace. Věříme, že se během následujícího roku posuneme blíže ke stavbě.
V pozadí nezůstává ani projekt nové lávky. V současné
době je připraven projekt pro stavební povolení, o které
budeme v novém roce usilovat. Následně budeme hledat vhodný dotační titul.
V běhu je také projekt revitalizace nádrže na Rovinách,
studie zklidnění dopravy v obci, likvidace dešťových
vod, věnujeme se také přípravě projektů na obnovu
místních komunikací.
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FINANČNÍ VÝBOR A ROZPOČET OBCE
NA ROK 2021
T E X T: M I R O S L AV S T Ř Í B R N Ý

Máme čerstvě schválený rozpočet na rok 2021 a schodek, který máme před sebou,
je rekordní. Protože jsme v našich činnostech transparentní, jako již tradičně vám
v lednu přinášíme bilanci uplynulého roku a výhled na rok 2021 z pohledu financí.
Rok 2020 byl nejen ve finanční oblasti rokem změn.
Stalo se již téměř pravidlem, že obec mění každým druhým rokem svého účetního. V uplynulém roce tomu
bylo opět tak, našeho osvědčeného účetního z Loděnic
vystřídala paní Jaroslava Nedvědová, která působila řadu
let i jako finanční auditorka. Kvalita účetnictví a výrok
auditora bez závad je nezbytnou podmínkou pro další
úspěšné získávání dotačních titulů v budoucích letech.
Rovněž složení Finančního výboru se částečně
obměnilo. Paní Ilonu Gartovou, která výbor opustila
z rodinných důvodů, nahradila Gabriela Dušková, která
má zkušenosti z účetního poradenství v tzv. velké čtyřce (toto označení se po celém světě používá pro čtyři
největší poradenské firmy – PricewaterhouseCoopers,
KPMG, Deloitte a Ernst & Young). V loňském roce u nás
s manželem postavili dům. Gabriela Dušková se stala
okamžitě velice platnou členkou výboru.

Finanční výbor
Finanční výbor se ve složení Darina Kandráčová,
Ing. Petra Vemolová, Martin Veselý a Gabriela Dušková se
jako v každém roce věnoval kontrolní činnosti v oblasti
financí, auditu, obecním poplatkům, rozpočtu, rozpočtovému výhledu, projektovým úkolů od zastupitelstva, ale
především rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření
tentokráte nepostihovala většinově oblast výdajů, jak
bývá zvykem, ale vzhledem k probíhající pandemii tentokráte výrazně i oblast rozpočtových příjmů.
V době přípravy článku nebyl účetní rok 2020 ještě
uzavřen, a tak prosím považujme data za loňský rok
stále jako očekávanou skutečnost. Na našem prvním
virtuálním veřejném zasedání v prosinci 2020 jsem komentoval každou položku rozpočtu nad 100 tis. Kč, zde
bych se však zaměřil již pouze na položky přesahující
výši 1 mil. Kč. Jak jsme tedy rozpočtovali a jak s největší
pravděpodobností dopadl rok 2020 a co to znamenalo
pro náš rozpočet na letošní rok?

2020 schválený

2020 upravený

2020 očekávaná
skutečnost

2021 schválený

Silnice

1 670 000

1 425 000

2 820 000

5 170 000

Pozemní komunikace - ostatní

7 210 000

8 110 000

7 950 000

6 515 000

Pitná voda

2 177 000

4 010 000

2 681 000

2 361 000

Odvádění a čištění odpadních
vod

1 112 000

2 812 000

3 220 000

29 870 436

Mateřské školy

1 384 000

1 384 000

884 000

1 631 000

Komunální služby a územní
rozvoj

2 901 000

2 381 000

1 979 000

1 316 000

Sběr a odvoz komunálního
odpadu

1 005 000

1 005 000

1 035 000

1 035 000

Ochrana obyvatelstva

2 632 728

2 632 728

1 932 728

1 050 000

Zastupitelstvo

2 240 000

2 240 000

2 240 000

2 240 000

Činnost místní správy

3 203 000

2 203 000

2 360 000

2 371 860

Výdaje celkem

34 820 898

37 685 388

35 228 100

58 926 366

Rozdíl příjmů a výdajů

- 11 133 090

-12 361 954

- 10 308 781

- 17 703 191

Název paragrafu – VÝDAJE
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2020 schválený

2020 upravený

2020 očekávaná
skutečnost

2021 schválený

16 880 000

13 421 757

13 455 888

12 463 019

Ostatní příjmy

3 339 810

7 947 679

9 808 595

26 342 376

Odvádění a čištění odpadních
vod

1 396 000

630 000

672 456

1 300 040

23 687 808

25 323 434

24 919 319

41 223 175

Název paragrafu – příjmy
Daňové přímy celkam

Příjmy celkem

Rok 2020
Obecní výdaje
V loňském roce se nám podařilo rozpočtovat celkem přesně obecní výdaje. I přes nečekané náklady
způsobené pandemií COVID 19 je mírné navýšení výdajů způsobeno převážně vyšší fakturací na úpravách
komunikací (Ovesná, Ječná), které se v loňském roce
již rozběhlo. Celkové výdaje obce za loňský rok tak zůstávají ve výši cca 35 mil Kč, resp. ve výši 32,4 mil když
přesuneme částku na nákup strategických pozemků
do roku 2021.

Oblast příjmů
Zásadní změny jsou však patrné v oblasti příjmů,
a to zejména v jejich struktuře. V celkových příjmech
evidujeme dokonce nárůst oproti plánu o 1,2 mil. Kč,
a vykážeme tak příjmy ve výši cca 25 mil. Kč. Zde je třeba zmínit zřejmý nárůst ostatních příjmů, kam spadají
především získané dotace.

Ostatní příjmy přesahující cca o 6,5 mil. Kč původně rozpočtované hodnoty zahrnují především dotace:
1,1 mil. kanalizace Nad pískovnou, 0,8 mil. kanalizace II etapa, 0,5 mil. dětské hřiště a 3,9 mil. povrchy
ulic Ovesná – Ječná. Dotace na akce, jejichž realizace
přesahuje jeden rok, jsou vždy zahrnuty do rozpočtu
pouze příslušnou částí odpovídající danému roku (viz
kanalizace II etapa).
Podstatnou negativní změnou je propad příjmů
daňových způsobený nižším výběrem daní do státního
rozpočtu z důvodu pandemie. Tento propad se na příjmech naší obce projevil částkou 2,6 mil. Kč. Bohužel
pandemie covid-19 není u konce a výrazně ovlivňuje
i daňové příjmy v roce 2021.

Rok 2021
Příjmy

Výdaje

Při rozpočtování daňových příjmů roku 2021 jsme
použili aktualizovanou kalkulačku připravenou Sdružením místních samospráv ČR, která vycházela z aktualizovaných predikcích Ministerstva financí ČR a zahrnuje
již dopady kompenzačních bonusů a zrušení super hrubé
mzdy.
I při použití nejvíce pesimistického výhledu MF by
daňové příjmy obce měly dosahovat úrovně cca 12,8 mil.
Kč (včetně daně z nemovitostí). V rámci obezřetnosti
byly očekávané daňové příjmy ještě sníženy o cca 400 tis.
Kč, což ve srovnání s koncem roku 2020 představuje meziroční pokles daňových příjmů naší obce cca o 1 mil. Kč.
Výrazný nárůst příjmů však očekáváme v oblasti
ostatních příjmů, jejichž výše by měla vystoupat až na
hodnotu cca 26,3 mil. Kč. Toto přívětivé číslo je výsledkem úspěšného předchozího roku v oblasti získávání dotací, neboť drtivou většinu ostatních příjmů 24,8 mil. Kč
představují právě získané dotace, zejména pak: 17,8 mil.
Kč – relevantní část kanalizace II. etapa; 2,5 mil. Kč –
veřejné osvětlení; 1,5 mil. Kč – chodník hřbitov; 1,1 mil.
Kč – rozhlas a 1,9 mil. Kč – vodovod II. etapa. Jedinou
položkou v oblasti příjmů je pak odvádění a čištění odpadních vod, kde mimo běžné stočné předpokládáme
příjem z příspěvku od občanů za přípojky.

V oblasti výdajů se zaměřme pouze na položky, které
se meziročně výrazně liší jako např. silnice 5,2 mil. Kč
zahrnující finalizaci povrchů ulic Ovesná, Ječná a Na
Paloučku. Na položce ostatní pozemní komunikace
s částkou 6,5 mil. Kč předpokládáme meziroční pokles
výdajů. Zde je nejvýznamnější investiční akcí dokončení chodníku ke hřbitovu a parkování K+R u lávky.
Pitná voda pak zahrnuje dostavbu II. etapy vodovodu
a 1 mil. Kč na koupi pozemku s vodním zdrojem. V položce odvádění a čištění odpadních vod cca 30 mil. Kč je
jednoznačně dominující výstavba kanalizace II. etapa.
V ochraně obyvatelstva plánujeme protipovodňovou
hráz Na plovárně za cca 1 mil. Kč, která se přesouvá
z loňského roku.

Shrnutí
Celkové výdaje obce ve výši cca 59 mil. Kč jsou příčinou schodku rozpočtu ve výši 17,7 mil. Kč. Tento za
posledních 10 let rekordní schodek uhradí obec z rezervy
vlastních zdrojů. V době projednávání rozpočtu měla
obec na účtech cca 20 876 tis. Kč.
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Je tedy evidentní, že kvůli souběhu více investičních
akcí spotřebovává obec nakumulované peněžní prostředky, a bude-li chtít zachovat toto investiční tempo,
bude muset uvažovat o využití financování úvěrem,
a to již v příštím roce. V současné době finanční výbor
a zastupitelstvo pracuje na aktualizaci cash-flow (peněžní tok, příjem nebo výdej peněžních prostředků)
a střednědobého výhledu obce.

2018

2019

2020

2021

Zastupitelstvo má nadále v úmyslu připravovat projekčně celou řadu investičních akcí tak, abychom byli
v případě vypsání výzvy připraveni předkládat žádosti
o dotace. V letošním rozpočtu na 10 projektů počítáme
s částkou cca 1,5 mil. Kč. Nárůst příjmů z dotací – přijatých transferů je evidentní z tabulky níže.
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Naše budoucí hospodaření a predikce se tentokráte
však nebudou odvíjet především od úspěšnosti získávání
dotací, ale zejména i od vývoje ekonomiky celého státu
a s tím souvisejícím výběrem daní.
S touto nejistotou na zřeteli je třeba, abychom
s obecními prostředky nakládali obezřetně a hospodárně.
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2020

2021

Finanční výbor
financnivybor@hlasnatreban.cz
předseda: Ing. Miroslav Stříbrný
členové: Ing. Gabriela Dušková, Darina Kandráčová,
Ing. Petra Vemolová, Ing. Martin Veselý

INFORMACE z úŘADU

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI V LISTOPADU
T E X T: K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

V listopadu 2020 se strážníci v rámci hlídkové činnosti zaměřili na kontrolu vládních nařízení v rámci
nouzového stavu, na dodržování veřejného pořádku,
na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích a na
sběrných místech. Ze všech sledovaných obcí přijali
a prověřovali 35 přijatých oznámení, týkajících se žádostí o pomoc, spolupráci nebo oznámení možných
protiprávních jednání.
V obci Hlásná Třebaň předali strážníkům nálezci
kolo a batoh, zajistili v obci také infekční materiál
v podobě injekční stříkačky. Strážníci také pomáhali
kontaktovat místního seniora, který se nehlásil svým
příbuzným. Na místě zjistili, že je vše v pořádku a šlo
naštěstí pouze o nedorozumění s technikou.

Strážníci strávili v listopadu v obci 73 hodin. Jednočlenné či vícečlenné hlídky do obce se služebním
vozem zajížděli nepravidelně v různých denních i nočních hodinách.
Máte připomínky k působení městské policie na
území obce Hlásná Třebaň a Rovina nebo nějaké sdělení
pro strážníky?
Kontakty na Městskou policii Řevnice
+420 775 718 588, mp.revnice@revnice.cz
veronika.matouskova@revnice.cz
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64
252 30 Řevnice

OBEC POMŮŽE RODINÁM V HLÁSNÉ TŘEBANI A NA ROVINÁCH
T E X T: M I C H A L K N O R

Koronavirová pandemie větším či menším způsobem
ovlivnila každého z nás. Jedním ze zvlášť závažných
případů jsou rodiny, kde oba partneři během této krize
přišli o zaměstnání a kvůli nutné péči o malé děti mají
výrazně ztížené podmínky pro rychlé vyřešení své kritické životní situace.
Proto starosta obce požádal náš Kulturní a sociální
výbor o vypracování návrhu, jak bychom mohli jako
obec těmto spoluobčanům pomoci. Návrh byl následně
na zastupitelstvu projednán a schválen, včetně jednoduchých pravidel pro poskytování této pomoci v nouzi.
Formou otázek a odpovědí vás s nimi nyní seznámíme.

Komu je pomoc určena?
Rodinám s dětmi, kde oba rodiče (či samoživitel) v souvislosti s koronavirem přišli o práci.

Jak mohu o pomoc požádat?
Písemnou formou – dopisem adresovaným na obecní
úřad. Součástí žádosti je místopřísežné prohlášení, že
žadatel splňuje daná kritéria pro přiznání příspěvku.

Kontakt na obecní úřad
Obecní úřad Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150
267 18 Hlásná Třebaň
obec@hlasnatreban.cz, 311 681 101

Kdy mohu o pomoc požádat?
Příjem žádostí je zahájen od 1. 1. 2021 a bude trvat do
konce února. Došlé žádosti budeme průběžně vyhodnocovat, aby se rodinám dostalo pomoci co nejdříve.

V čem pomoc spočívá?

Mohu se do pomoci také nějak zapojit?

Žadatel obdrží jednorázový příspěvek 5000 Kč.

Finančních darů od našich spoluobčanů si velice vážíme.
První takovýto dar jsme již obdrželi na jaře a spolu se
stejnou částkou z obecního rozpočtu bude základním
vkladem speciálně zřízeného transparentního účtu,
z něhož budou příspěvky rodinám financovány. Do fondu tak může přispívat rovněž veřejnost.

Jaká jsou kritéria pro přiznání příspěvku?

1. v období od 16. 3. – 31. 12. 2020 přišli o zaměstnání
v souvislosti s koronavirovou krizí oba rodiče nebo
rodič – samoživitel
2. a lespoň jedno z dětí je ve věku do dvanácti let včetně
(tj. navštěvuje první stupeň základní školy)
3. všichni členové rodiny mají trvalý pobyt v obci Hlásná
Třebaň

Transparentní účet: 000000-5813151319/0800
Majitel transparentního účtu:
Obec Hlásná Třebaň
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život v obci a okolí

DĚJE SE KOLEM NÁS
T E X T: K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ , M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ , M I L O S L AVA S N O P E K

Zpívání u kapličky neproběhlo

Vánoční stromeček na Rovinách

Z důvodu přetrvávajících vládních opatření a epidemiologické situace se oblíbené předvánoční zpívání
u kapličky v Hlásné Třebani neuskutečnilo. Připomeňme si ho alespoň na fotografii z roku 2019.

Vánoční stromeček
v Hlásné Třebani

Betlémské světlo na Rovinách
i v Třebani
Jedno z mála setkání, které bylo možné nechat proběhnout, byla možnost odnést si Betlémské světlo. Bylo
připraveno u obou kapliček na návsích v Hlásné Třebani
i na Rovinách den před Štědrým dnem ve večerních
hodinách. Betlémské světlo je plamínek zapalovaný
každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se
podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty
do řady míst v mnoha zemí. Zpravidla bývá nejprve
letecky dopraven do Vídně, odkud se dále šíří většinou
po železnici.
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Zapojte se do ptačí hodinky
Akci pořádá od loňského roku Česká společnost
ornitologická a letos proběhne od pátku 8. do neděle
10. ledna. Cílem hodinky je dlouhodobé sledování zimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a chování
ovlivňuje. Zapojit širokou veřejnost do jednoduchého
vědeckého výzkumu – sčítání ptáků na krmítkách.
Budování vztahu k ptákům a k přírodě skrze vlastní
zkušenost. Sčítání by mělo probíhat na krmítku s pestrou nabídkou potravy po dobu jedné hodiny. U každého
druhu se zapisuje vždy nejvyšší počet jedinců spatřených
najednou. Více info na ptacihodinka.birdlife.cz

život v obci a okolí

Nové stromy u Berounky
Místo pokácených topolů kanadských na levém břehu Berounky v Karlštejně vysázeli pracovníci Povodí
Vltavy za kempem 50 stromů. Jde o kombinaci olše lepkavé, jilmu horského, jasanu ztepilého. Dalších 30 stromů je už na území Srbska. Za přispění Správy CHKO
Český kras vysadil Městys Karlštejn v roce 2020 i v části
Krupná dalších 20 ovocných stromů.

Betlém u kapličky
v Hlásné Třebani
Boží rodina vítá pěší i řidiče u kapličky v Hlásné
Třebani. Sousedskou akci inicioval Vladimír Dohnal
a na sestavení jesliček se podíleli sousedé z obce. Výtvarně pak Antonín Kolář. Až do konce roku budou jesličky
ve večerních hodinách nasvícené.

Zasněžená pramička na Berounce
Zdena Jindrová nám poslala do redakční pošty fotografii z poloviny ledna roku 2013, kdy na jedné ze svých
procházek obcí zachytila ne příliš častý sníh.

Berounsko se připojilo na konci
roku k PID
Od neděle 13. prosince 2020 došlo k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Berounska a Hořovicka.
Zavedeno je tak 23 nových linek a 8 stávajících bylo změněno a 43 linek mimo systém PID zrušeno. Jednotlivé
linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější
a efektivnější obsluze území. Provoz hlídá koordinační dispečink. Na linkách platí pásmový a časový tarif
PID s možností využití přestupních jízdenek i časových
kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně
možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka.
Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném
dojíždění. Více info na www.pid.cz.

Máte i vy snímek obce a okolí,
o který se s námi chcete podělit?
Pošlete nám ho s krátkým popisem a datem
vzniku na zpravodaj@hlasnatreban.cz

Sběr vánočních stromků

Do konce ledna můžete odložit vánoční stromky
za obecním úřadem (mezi úřadem a plechovou garáží
hasičů). Obecní kontejner je řádně označen. Neodkládejte, prosím, na jiná místa, např. ke komunikacím
a chodníkům. Ani je nevhazujte do nádob na odpad.
Vánoční stromky naštěpkujeme a štěpku ekologicky
využijeme.
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život v obci a okolí

SPORTOVÁNÍ PO VÁNOCÍCH A BĚHEM PANDEMIE
„NEJEN“ V HLÁSNÉ TŘEBANI
T E X T: M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : M I L O S L AVA S N O P E K

„Jak na Nový rok, tak po celý rok!“. „Ve zdravém těle, zdravý duch!“
Funguje i u vás jedno z těchto pořekadel? Jak je
zvykem v českých domácnostech, tak o vánočních
svátcích se s rodinou a přáteli scházíme u vánočních
dobrot, cukroví, salátu či jiných slavnostních jídel. Je
nám pěkně dobře, ale jakmile se datum přehoupne na
1. leden, nestačíme se divit, co nám osobní váha ukazuje. Máme tady „zimní“ hubnutí do plavek (však se plno
z vás již otužuje v Berounce a snažíme se všichni zbavit
nabraných kil. V době koronavirové pandemie se nám
zavřela i místní sokolovna a mnohým z nás nezbylo než
cvičit doma nebo běhat po okolních krásných lesích
a cestách.

Nový workout V Hlásné Třebani
Nově vybudovaný workout najdete v ulici Na Zahrádkách u řeky Berounky, hned vedle nového dětského hřiště. Nabízí několik variací posilování celého středu těla,
rukou, nohou i posilování břišních svalů. Zastupitelé
jsou otevřeni výzvám, a pokud máte zájem cokoliv navrhnout nebo upravit, napište na obec@hlasnatreban.cz

Několik tipů, jak s nadbytečnými
kily zatočit
- Hlídejte si jídelníček! Omezte cukry a tuky,
pijte dostatek čisté vody. Omezte alkohol
a sladké nápoje! Jezte více ovoce a zeleniny!
- Buďte pozitivní! Smějte se a motivujte se
dalšími lidmi a přáteli!
- Otužujte se!
- Choďte do sauny!
- Běhejte!
- Choďte ven!
- Meditujte!
- Nebuďte sami doma!
- Šiřte nakažlivou pozitivní náladu!
- Mějte se rádi a občas se odměňte!

Kde sportovat?
Sokolovna v Hlásné Třebani
Budova je po rekonstrukci částečně otevřená, ale
má omezené tréninky dle rozvrhu. Nový rozvrh lekcí
na rok 2021 vám již brzy představí a otevře dle možných vládních nařízeních. Více informací zjistíte na
tjsokol.hlasnatreban@seznam.cz nebo u Marty Starýchfojtů, tel.: 725 720 993.
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Běh
Prostě si oblékněte vhodnou běžeckou obuv, sportovní oblečení a vydejte se na jednu z několika možných tras kolem Třebaně, Karlštejna nebo Rovin. Okolí
Třebaně nabízí plno možných variant, kam si zaběhnout protáhnout své tělo. Věděli jste, že od obecního
úřadu k první zatáčce ke Karlštejnu uběhnete 1 km?
A co takhle zaběhnout si kolem Plovárny podél břehu
řeky, až k mostu vedoucímu do Zadní Třebaně? Nebo
si zkuste zaběhnout trasu od dolního jezu směrem na
Rovina, ulicí Formanskou až na Rovina a Černou skálu.
Nad Třebaní směrem Mořina proběhněte mezi poli
a dostanete se na vyhlídku, kde na vás čeká dechberoucí
pohled na hrad Karlštejn. Tady potom seběhněte do
městyse, vyběhněte k hradu a stezkou dolů k potoku
se dostanete zpět až k hlavní silnici na Třebaň. Míst je
tady opravdu hodně.

život v obci a okolí
Tenis v Karlštejně
Funguje nadále dle vládních nařízení. I zde stačí
mít vhodnou obuv, oděv a raketu a kurty jsou vaše.
Více informací na: www.tjkarlstejn.cz/tenis nebo na
tel. č. 728 707 955.

Jděte si zaplavat
Stačí vám plavky a ručník! Pokud to vládní nařízení dovolí a bazény budou otevřeny, můžete si jít zaplavat do nejbližších bazénů buď v Berouně – Laguna
Tip Sport – www.tipsportlaguna.cz či bazén Radotín:
www.bazenradotin.cz nebo menší bazén v Dobřichovicích – www.wellnessdobrichovice.cz

On-line lekce doma
Pokud nestíháte po práci jít ven, tak si třeba pusťte
on-line populární sportovní lekce přímo doma ze svého
počítače nebo televize. Můžete takto cvičit svoji oblíbenou jógu, cardio cvičení, posilování a jiné druhy sportů.

Turistika a procházky
Nemáte-li rádi sport a chcete se přírodou kolem nás
jen kochat, zkuste nasadit pohorky a vzhůru do místních
lesů a turistických míst. Turistických tras je opět velké
množství. Informace o nich najdete třeba na této stránce
www.geoparkbarrandien.cz. Mnohdy postačí i malá
procházka okolo Třebaně nebo Rovin.

Cyklistika
Oprašte svoje kolo a vyjeďte po okolí na kole zimní
krajinou. Samozřejmě, pokud zrovna nenapadne sníh.
Cyklotras je v okolí též několik.

Všechno, co děláte pro sebe, má smysl!
Hezký sportovně laděný rok 2021.
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život v obci a okolí

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HLÁSNÁ TŘEBAŇ
T E X T: M I L O S L AVA S N O P E K
F O T O : M I L O S L AVA S N O P E K

Pečovatelská služba v naší obci funguje již mnoho let. Sociální služby, které poskytujeme,
zahrnují pomoc v domácnosti klienta i mimo ni. Cílem je, aby se pomoci dostalo všem,
kteří se ocitli v tíživé (sociální, zdravotní či jiné) situaci. A právě od toho je tu pečovatelka.
V současné době bychom rádi poděkovali paní Věře
Barchánkové, která svědomitě tuto funkci zastávala
mnoho let a s níž se nyní loučíme. Věru jsme vyzpovídali
ještě předtím, než odešla do zaslouženého důchodu ke
konci roku 2020. Současně bychom vám rádi představili
paní Markétu Voborníkovou, která Věru vystřídá od
Nového roku.
Dobrý den, Věro, povězte čtenářům o tom, jaká byla
Vaše cesta k pečovatelské pozici zde v Hlásné Třebani.
Co všechno jste měla na starosti?
Ve funkci pečovatelky pracuji téměř 30 let. Nejprve
jsem působila jako dobrovolná pečovatelka, později jako
zaměstnankyně města Berouna a od roku 2006 byla
mým zaměstnavatelem obec Hlásná Třebaň. Mojí náplní práce byla a je péče o klienta, která zahrnuje např.
donášku obědů, veškeré nákupy, doprovod klienta do
zdravotnických zařízení, na různé úřady, ale i pomoc
při jeho osobní hygieně a podpora při udržení pořádku
v jeho domácnosti. V době pandemie koronaviru jsem
navíc zajišťovala nákupy a obědy i pro další zájemce,
kteří o to požádali na úřadu.
Moje návštěvy u klientů byly každodenní. Podle potřeb klienta jsem organizovala a zajišťovala jeho konkrétní požadavek, který jsme probírali osobně, nebo
pokud se vyskytlo něco nečekaného a akutního, tak
jsme si mohli kdykoliv, klidně i večer nebo o víkendech,
zavolat. Program jsme společně ladili a upravili.
Co se Vám na práci pečovatelky líbilo a co bylo nejtěžší?
Téměř 30 let se realizuji v sociální oblasti a zaměstnání pečovatelky je pro mě posláním. Je to prostě pomáhající profese, která je často těžká, obtížná, pohlcující
čas i energii, ale zároveň je velice smysluplná, prospěšná,
důležitá a naplňující. Zažila jsem hodně hezkých okamžiků, dostala jsem od svých klientů – seniorů spousty
moudrých rad a zkušeností. Byly i takové chvilky, kdy
jsme se společně smáli, bavili se a oni s úsměvem vzpomínali na svoje mládí. Pak tu jsou jiné okamžiky, velice
smutné a náročné chvíle, když vstoupíte ke klientovi
domů a nikdo vás už nevítá… Pak nezbývá nic jiného
než zavolat koronera i policii. A moje práce u tohoto
klienta skončila.
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Věro, jak jste vycházela s obcí a jejími zastupiteli?
Mohu říci, že jsme vždy vycházeli v souladu a ve
vzájemném respektu. Během mého letitého působení
v roli pečovatelky mi šéfovali 3 starostové obce (Václav
Kudibal, Vnislav Konvalinka, Tomáš Snopek). Když bych
měla hodnotit práci s těmito pány, byla pro mě vždy přínosná. Když jsem potřebovala pomoci, ochotně mi vyšli
vstříc a řešili problémy s péčí o naše klienty se mnou.
Jakou formou budete po tolika letech předávat klienty
nové paní pečovatelce?
Od ledna 2021 mě nahradí Markéta Voborníková.
V prvních dvou týdnech budeme společně navštěvovat
klienty, aby se postupně, pomalu seznamovali a poznávali.
Chtěla byste svým klientům něco prostřednictvím
Zpravodaje vzkázat?
Loučím se se svojí prací i s rokem 2020 a při této
příležitosti bych chtěla popřát nejen (ještě chvíli svým)
stávajícím klientům, ale i občanům Rovin, Hlásné Třebaně a Karlštejna v celém příštím roce hlavně spoustu
zdraví, sil, radosti a štěstí.

Markéta Voborníková
Markéta žije trvale v Hlásné Třebani, takže ji mnoho
z vás bude znát. Jako pečovatelka bude v naší obci působit od 1. ledna 2021. Původní profesí je kadeřnice, ale po
mateřské dovolené se věnuje terénní práci v sociálních
službách. Před nástupem na obec pracovala v Řevnicích
na obdobné pozici téměř 16 let. Starala se o klienty a zároveň pracovala i jako kadeřnice. Hlavní náplní její práce
bylo pomáhat uživatelům pečovatelské služby, usnadnit
jim život, a to jak v terénu (nákupy, dovozy k lékaři,
doprovod na úřady nebo na nákup, zajišťování zdravotních pomůcek), tak i v domácnostech (úklid, hygiena,
u imobilních osob i na lůžku). Markéta říká, že ji baví
různorodá práce s lidmi, láká ji poznávat spoluobčany
a pomáhat jim s věcmi, které již nezvládnou sami. „Budu
se snažit splnit vaše přání a potřeby k vaší i mé spokojenosti.
Přistupovat budu ke každému z vás individuálně, s důvěrou
a pochopením. To, co lidé potřebují, je naslouchat a být
velmi trpělivý, a to si dovolím říci, že nabízím i já. Ze zkušeností, které jsem získala během předchozího zaměstnání,
budu dále čerpat a pomáhat i vám tady v Hlásné Třebani.”

život v obci a okolí

V současné chvíli máme v pečovatelské službě volná
místa a můžete si zažádat o její poskytování. Pro více
informací můžete navštívit internetové stránky obce,
kde najdete třeba ceník služby, podklady pro uzavření
smlouvy s klienty a další informace.
Máte o službu zájem vy nebo někdo z rodiny (podmínkou není trvalý pobyt v Hlásné Třebani či na Rovinách), potřebujete další informace?
Víte o někom ve svém sousedství, že pomoc potřebuje? Dejte nám o něm vědět.

Kontakt na obecní úřad
Obecní úřad Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150,
267 18 Hlásná Třebaň
obec@hlasnatreban.cz +420 311 681 101
www.hlasnatreban.cz/pecovatelska-sluzba

zlaté ruce třebaňské
text: vend u l a pavlíková
foto : a r c hiv mi c h a l a krej č ího, j a n y perne c k é , j a n y švejdov é

V minulém čísle jsme zaměřili pozornost na šikovné sousedy kolem nás. V představování
našich kreativních a šikovných rádi pokračujeme a nabízíme medailonky dalších obyvatel
naší krásné kotlinky.
Michal Krejčí
Michal do Hlásné Třebaně jezdil od malička na
prázdniny a na víkendy, až se jednoho dne před 18 lety
rozhodl, že se sem natrvalo přestěhuje. I když se počátky
jeho uměleckého směru odkazují spíše ke dřevu, Michal
vystudoval obor umělecký řezbář, malování miluje již
od dětství. A třebaže ho jeho obrazy prozatím neživí,
veškerý svůj volný čas tráví v ateliéru, který je součástí
jeho domova právě zde v Hlásné Třebani.
Inspiraci pro svou tvorbu hledá hlavně v přírodě
na Berounsku, kam často vychází pouze se skicákem,
a také u svých oblíbených krajinářů Františka Kavána a Antonína Slavíčka či grafiků a ilustrátorů Luďka
Marolda a Maxe Švabinského. Velký hold a díky by rád
vzdal zdejšímu rodákovi a akademickému sochaři Antonínu Kolářovi, který mu pomáhal v počátcích jeho
tvorby. Když se podíváte na Michalovy obrazy, můžete
si všimnout charakteristické barevnosti a některých
opakujících se prvků.

Pokud máte chuť nechat si od Michala něco namalovat, je svolný i k tvorbě na zakázku, témata si však
vybírá a rodinné portréty u něj nehledejte. Jeho obrazy
můžete vidět u něj v ateliéru nebo v soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí. Samostatnou výstavu
v současné době nemá, ale pokud to situace umožní, je
v řešení výstava v Praze a následně má v plánu ukázat
svá díla i místním.
Michal Krejčí, instagram: MichalKrejciGallery,
www.michalkrejci.net, mikrejci@centrum.cz,
604 136 990
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Jana Šejdová – Irra design
Jana žije v Hlásné Třebani téměř odjakživa. Odmala
zde navštěvovala babičku a zhruba před 25 lety se nastěhovala do domečku nedaleko bunkru. Na krátko si
od svého oboru odskočila k psaní v odborném časopise,
avšak šití a navrhování se věnuje neustále. Její cesta
začala již na škole při studiu textilního výtvarnictví.
Hned poté se věnovala originální tvorbě kabátků z vlastnoručně tkaných vlněných látek.
Svoji značku Irra design se rozhodla založit na základě spolupráce s českým výrobcem pro její produkty
tolik charakteristických lněných látek Terej. Tento len
má špičkovou kvalitu, svoji určitou barevnost, kterou na
jiných látkách těžko najdete. Je velmi příjemný na omak
a na nošení. Irra design je značka dámského a pánského vysoce kvalitního oblečení, které můžete najít na
internetu nebo na oblastních festivalech typu Lenfest
v Kamenném Šenově či Design Market v Praze. „Nejsem
velkovýrobce, takže jedu tam, kam se vejdu s jedním
stojanem.“ Inspiraci nehledá, prý přijde sama s látkou.

Jana Šejdová, fler.cz/irra-design nebo
na www.irradesign.cz, jana@irradesign.cz

Jana Pernecká – Keramická kočka
Jana žije v Hlásné Třebani více než 15 let. S tvorbou
keramiky začala před 11 lety, kdy si po absolvování několika kurzů zařídila dílnu u sebe doma. Už tehdy se
rozhodla vytvářet zahradní figurální keramiku. Nádobí
točené na kruhu u ní bohužel nenajdete. Všechny její
výrobky jsou originální, ručně tvarované solitéry. Inspirací pro její dílka je hlavně příroda a její čtyři kočky.
Těch prý vyrobila již nejméně sto.
Jana je keramickou „hlásnotřebaňskou matadorkou“. Vedle vlastní tvorby občas pořádá i keramické
kurzy a to hlavně pro děti – v minulosti spolupracovala
s místní mateřskou školou Hlásek. Její tvorbu můžou
místní obyvatelé vidět nejvíce u ní na zahradě a až
do letošního roku i na pravidelných předvánočních
výstavách, na kterých vystavuje i další tvorbu – květinové a vánoční aranžmá. Z důvodu současné situace
se letošní výstava nemohla konat, ale Jana si dala za cíl
nabídnout své výrobky na internetu. Webové stránky
již brzy spatří světlo světa. Jako podnikavá žena působí
Jana také jako instruktorka zdravotního cvičení, vede
hodiny powerjógy, pilates a cvičení na balonech. Pokud
se chcete podívat nebo si případně objednat keramické
kočky nebo jiné výrobky či udělat v novém roce něco
pro svoje tělo, rozhodně kontaktujte Janu Perneckou,
budete vždy vítáni.
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Jana Pernecká, Ve Vejtrži 145, Hlásná Třebaň,
www.keramickakocka.cz,
jana.pernecka@seznam.cz, 603 471 637
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HASIČSKÉ SHRNUTÍ ROKU 2020
T E X T: T O M Á Š S N O P E K
FOTO: ARCHIV SDH A JSDH HLÁSNÁ TŘEBAŇ

Milí sousedé, dovolte nám, abychom se vámi podělili o souhrn zpráv a činnosti našeho
sboru a jednotky z minulého roku.
Tak jako všechny i náš sbor a jednotku ovlivnila situace kolem epidemie koronaviru. A tak se již počátkem
března vytyčený plán činnosti zcela změnil. V krátkém
čase jsme byli nuceni se přizpůsobit podmínkám a omezením přijatým naší vládou.

Zásahy jednotky
Z pohledu zásahové jednotky jsme přijali veškerá
nutná opatření tak, abychom zamezili nakažení našich hasičů mezi sebou a zachovali akceschopnost naší
jednotky. Zvolili jsme individuální plán údržby techniky a přerušili jsme pravidelné setkávání na školeních.
V průběhu obou vln pandemie jsme také plnili úkoly
zadané obecním úřadem. Pomáhali jsme při distribuci
ochranných pomůcek a dezinfekcí, s rozvozem obědů,
nákupů, pravidelně dezinfikovali veřejná prostranství.

Kulturní aktivity
Epidemická situace poznamenala činnost sboru především na poli kulturním. Byli jsme nuceni zrušit plánované akce, jako je pálení čarodějnic, ples či Drakiádu.
I přes složité podmínky jsme se snažili podporovat
kulturní život. Na jaře o Velikonocích jsme iniciovali
zapojení našich obyvatel do velikonoční výzvy o největší počet zajíců v obci. Zde patří velké poděkování
naší člence Lucce Batíkové, díky které se zpráva o této
skvělé akci dostala k vám všem a krásných zajíců byla
plná vesnice. Uspořádali jsme pro vás také Vítání léta
a pořádali jsme již 14. ročník Hasofestu.
O Vánocích jsme také připravili soutěž pro děti o nejkrásnější vánoční ozdobičku. Ta se konala vůbec poprvé.
Soutěže se zúčastnilo celkem 9 jednotlivců a zapojila
se také Mateřská škola Hlásná Třebaň a škola Hlásek.
Hodnocena byla odolnost ozdoby proti dešti a větru,
nápaditost a samozřejmě umělecké provedení.
Strom stojící na návsi místo májky tedy zdobilo několik krásných ozdobiček a děti si pod ním 23. prosince
mohly za své velké úsilí vyzvednout odměny. Odborná
porota se o vítězi radila několik hodin a nakonec se
shodla, že každý výtvor je krásný, a vítězem se proto
stal každý. Balíček s odměnami na tvůrce čekal 23. 12.
pod stromečkem.

Jednotka v roce 2020 také zasahovala celkem u 17 událostí. Jedná se o stejný počet jako v roce předchozím.
Ve větší míře se jednalo o technickou pomoc, např.
s odstraněním padlých stromů, šestkrát jsme pak vyjeli k požáru a jednou jsme byli operačním střediskem
požádáni o pomoc s vyhledáváním pohřešované osoby
v Letech.

Všechny nás nesmírně těší podpora každého z vás
a přízeň obecního úřadu. Váš zájem o námi pořádané
události motivuje většinu členů! Věříme, že se v roce
2021 naše životy opět vrátí k normálu a budeme se moci
brzy potkat na jedné z našich kulturních akcí.
Vězte, že i v tomto podivuhodném čase jsme tu pro vás.
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NOVOROČNÍ VZKAZ FARÁŘKY
JANY ŠMARDOVÉ KOULOVÉ
T E X T: J A N A Š M A R D O VÁ KO U L O VÁ
F O T O : A R C H I V J A N Y Š M A R D O V É KO U L O V É

Stojíme na prahu nového roku, v období zamyšlení, hodnocení roku uplynulého, plánů na
rok nastávající. To vše uprostřed pandemie, která nám obrátila život naruby.
Redakce Zpravodaje proto hledala duchovního, který by naše čtenáře mohl v tomto čase
povzbudit. Máme radost, že jsme našli Janu Šmardovou Koulovou ze Tmaně – husitskou
farářku, která svět vidí nejen jako kněží, ale také jako maminka tří dětí.
Hospodin nás nabádá, abychom chodili v jeho stopách, abychom šli jeho cestou, neklaněli se modlám
a nevěřili falešným prorokům. Žijeme však zde na zemi,
a tak nemůžeme žít bez nařízení a pravidel, která jsme
si vytvořili. Ale i ta se dají změnit, pokud nejsou v souladu s člověkem a Bohem.
Již v dávné době se lidé rozhodli mít svého krále. Najednou jim jaksi nestačilo mít Boha, který není vidět,
nemohou se mu podívat do očí. Krále viděli u sousedních národů a byli oslněni, toužili po něčem hmotném.
Bůh je vyslyšel a dal jim, co chtěli, nezapomněl je však
před tímto rozhodnutím varovat.
A tak se střídají ti králové, vladaři a mocní, podle
toho, v co lid věří. Přikloní-li se k Bohu a tím ke skutečnému dobru a Pravdě, bude se jim podle toho dařit.
Přikloní-li se však k mamonu, zlatému teleti, korupci
a podvodům, jak dlouho to může vydržet? Kdo nebo
co je pak spasí?

Milí přátelé, milí čtenáři, milí lidé,
byla jsem požádána o rozhovor či článek jako duchovní mající k vám blízko. Je mi ctí a velice ráda se
toho ujímám.
Cesty Boží jsou zajímavé, nevšední a krásné. Z člověka z ateistické rodiny se působením Boží moci stane
třeba farář.
Vstupujeme do roku 2021. přeji nám všem především radost z vykročení.
Po všem, co jsme zažili a zažíváme, to jistě není pro
každého jednoduché. Ale jsme národ, který, když se
podíváme do historie, překonal mnohá protivenství,
krize, nesnáze i útlaky a vždycky se vzchopil.
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V novém roce bych vám nebo spíše nám přála více
těch opravdových věcí, toho, po čem každá duše v skrytu touží.
Neboť, jak říká poslední biskup Jednoty bratrské Jan
Amos Komenský, volně použiji jeho krásné myšlenky
z Hlubiny bezpečnosti:
Přichytí-li se člověk světa a věcí pomíjivých, spolu se
světem hyne, ale přichytí-li se Boha, hodnoty a veličiny
největší a neměnné, zůstává.
Prožili jste nebo prožíváte někteří velmi těžké chvíle odloučení, nesvárů, ztráty dosavadních pořádků,
ztráty jistot i blízkých, a přesto je tu v tuto chvíli stále
jistota nade vše pomyšlení nejpevnější, nejlaskavější,
jste milováni.
Stačí přiznat – Bože, jsem vyčerpán, jsem na dně,
nevím, kde spočinout, abych měl klid.
Položit toto vše, veškeré své obavy a strachy před
Hospodina, odložit masku domnělého úspěchu, úsměvu, který je jen tím obalem navenek. Vždyť stejně se
schová pod roušku a my ten pravý úsměv vyzařujeme
očima.

z redakce

Žijeme ve společenství, ze zkušenosti víme, že sdílená radost je větší a sdílená starost se lépe nese. Žádejte
o pomoc, když ji potřebujete, dávejte ze srdce, když se
rozhodnete dát. Máme zde lidi, kterým vděčíme za to,
že nás s láskou vychovali a obětovali nám svůj život,
jsou mezi námi lidé, kteří se někoho ujali, postarali se
a nikdo je o to nežádal.
Chceme-li mít jednou spokojené stáří, chovejme
se ke svým rodičům a prarodičům tak, abychom svým
příkladem vložili do svých dětí to, co se nám jednou
vrátí. Tak se jednou ony budou chovat k nám. Radost,
pomoc a laskavost se násobí. Tam, kde je jí dost, tam
Hospodin ještě přidá.
Jako husitská farářka a člověk, který není vytržen
z reálného života, nevznáší se někde na obláčku, prožívám s vámi ty běžné radosti i starosti, držím nám
tedy palce a vím, že budeme-li před Bohem i ostatními
takovými, jací jsme, se snahou být lepšími, neškodit
bližním, a naopak podat tu pomyslnou paži, ale zároveň
i dát zlu, chcete-li „ďáblu“ najevo – tak dost, to ne, jsou
hranice, za které už nesmíš, budeme blíže k obrazu
Božímu.
Když přestávají fungovat zajeté koleje materialistické společnosti, není třeba pohnout výhybkou na kolej
spjatou s vyššími hodnotami?
Ne vše, co tu již bylo, je přežité a patřící do starého
železa. Třeba ta zarezlá, léta nepoužívaná kolej potřebuje jen obnovit, očistit a dovede nás na krásné místo
našeho Srdce.

Je zajímavé, jak nové věci fungují často jen na chvilku, aby je nahradily další nové věci. Dělané více méně
nepoctivě a pro chvilkový efekt. Přitom ty staré, poctivě udělané vydrží mnohem déle, dají se použít znovu
a s novým citlivým přístupem uchopit i v moderní
době.
Pokrok je dobrý, ale tvořený a přijímaný s rozmyslem.
Rok 2021
Každý věřící i nevěřící počítá tento náš letopočet
(podle různých kalendářů plus minus s menší odchylkou) od narození Ježíše Krista.
Není načase dvoutisícídvacátéprvní narozeniny
už konečně oslavit s tím jubilantem všichni společně
a dopřát si krásný a Láskou Boží naplněný rok i ty další?
Šťastný nový rok s vědomím, že na to dobré i zlé
nejsme sami.
A TO JE BOŽÍ!

JANA ŠMARDOVÁ KOULOVÁ
Farářka Církve československé husitské ve Tmani, Říčanech a duchovní v Rudné u Prahy.
Členka Československé obce legionářské a Masarykovy společnosti.
Maminka 3 dětí (dvojčata 6 let, 11 let), se kterými žije ve Tmani.
Pochází z ateistické rodiny, v sedmnácti letech sama projela Evropu stopem, později procestovala Indii
či Jižní Afriku.
Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově.
Ilustrovala tři dětské knížky, má za sebou samostatné i společné výstavy, vystupovala ve skupině Tam Tam
Batucada Miloše Vacíka. Později vystudovala Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy.
Od roku 2016 vede Dětské centrum Světlušky ve Tmani, které organizuje volnočasové aktivity pro děti.
Říká o sobě: Jsem živým důkazem, že Bůh existuje, a pokud s námi má nějaký úmysl, tak se dříve nebo
později jeho vůle naplní. Kdy a co si máme ještě projít, to je na něm. Co vše mám ještě v životě před sebou,
to nevím, ale rozhodně si neztěžuji na život nudný. Snad právě proto, abych byla později pro lidi jako
duchovní použitelná a uvěřitelná, prošla jsem si v životě docela horskou dráhou. Je však jisté, že jsem
k těm výzvám, které mi Bůh předkládal v životě, byla otevřená. Náhody neexistují, my jen neznáme hlubší
souvislosti.
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