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Začtěte se do rozhovoru se starostou 
naší obce. Shrnuje, co se v loňském 
roce podařilo. Zamýšlí se i nad nezdary 
a vizemi, které by mohl spolu se zastupiteli 
zvládnou v roce 2022

Zamyslete se nad uplynulým rokem 
společně s husitskou farářkou z Tmaně, 
která opět po roce připravila pro čtenáře 
Zpravodaje duchovní povzbuzení v podobě 
novoročního vzkazu.

Jaký byl uplynulý rok? Novoroční vzkaz
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SLOVO STAROSTY

Milé čtenářky, milí čtenáři, vážení sousedé, 
dovolte mi, abych vás všechny přivítal v novém kalen-

dářním roce 2022. 
Doufám, že jste prožili krásné a pohodové svátky, vychut-

nali si klid a pohodu. Věřím, že jste zároveň načerpali nové 
síly do roku, který je před námi.

Vstupujeme do roku 2022, do něhož vkládáme naději, že 
bude výrazně lepší než rok předcházející. 

Nikdo nevíme, jak dlouho důsledky covidové krize potr-
vají, nicméně spolu s vámi doufám, že se situace postupně 
vrátí do normálních kolejí a budeme se moci opět vídat při 
různých společenských akcích a při řešení problémů, které 
vás trápí.

S novým rokem stojí před námi nové výzvy a plány. V naší 
obci máme mnoho rozpracovaných projektů, které je třeba 
dokončit.  Věřím, že nadšení a chuť na projektech pracovat 
budou u nás všech přetrvávat i nadále. I tak budeme rádi 
za každou vaši pomoc, ať již jako občana či člena kteréhokoliv 
výboru, za každý váš názor.

Vždy se s vámi rád na chvilku zastavím, abych vyslechl 
váš názor, protože ten je pro mě velmi důležitý. Pokud vás 
něco trápí, dejte nám o tom, prosím, vědět. Jsme tu pro vás 
a naše dveře jsou vám otevřené.

Někdo tvrdí, že se svět již nikdy nevrátí do doby před 
současnou krizí. Já tyto obavy nesdílím.

Jaký bude náš život, záleží v prvé řadě na nás. V minulosti 
jsme se přesvědčili, že krize dokážeme zvládnout a překonat, 
učiňme to i nyní.

Společně to zvládneme. Jsem o tom přesvědčen. 

Brzy na viděnou a pevné zdraví, milí sousedé.

Tomáš Snopek
starosta obce
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PROVOZOVATELEM VODOVODU  
ZŮSTÁVÁ SPOLEČNOST AQUACONSULT

Na provozování vodovodu si musíme najímat externí 
subjekt, protože naše obec nedisponuje potřebnými 
oprávněními. Platnost smlouvy se stávajícím provozo-
vatelem – společností Aquaconsult končí k poslednímu 
prosinci letošního roku, už od léta se zastupitelstvo 
zabývalo výběrem nového provozovatele. Dle podmínek 
státního fondu životního prostředí, ze kterého jsme 
získali dotaci na prodloužení vodovodních řadů, jsme 
museli zvolit tzv. koncesní řízení, které je časově a admi-
nistrativně náročnější než klasické výběrové řízení, a vy-
bírali jsme provozovatele na dalších 10 let (2022–2031).

Do koncesního řízení se bohužel přihlásil pouze 
jediný zájemce – stávající provozovatel – společnost 
Aquaconsult. Hlavním kritériem výběru v koncesním 
řízení byla cena vodného. Protože jsme obdrželi jedi-
nou nabídku, museli jsme akceptovat navrženou cenu 
vodného, která bude v roce 2022 o 8,5 Kč na 1 m3 vyšší, 
než v roce 2021.

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ  
– REKONSTRUKCE ULIC

Měli jsme v plánu podat v letošním prosinci žádost 
o dotaci na rekonstrukci povrchu ulice Na Paloučku, je to 
jediná ulice, pro jejíž dokončení máme stavební povolení. 

Ministerstvo pro místní rozvoj bohužel letos do dotač-
ního titulu, s jehož pomocí jsme v loňském roce dokončili 
ulice Ječná a Ovesná, přidalo novou podmínku. Žádat 
o dotaci můžeme pouze na povrchy ulic, ve kterých byla 
dokončena kanalizace před minimálně třemi lety. Takže 
nemůžeme letos požádat o dotaci na žádnou z ulic v Tře-
bani ani na Rovinách. 

Peníze, které jsme v roce 2022 plánovali využít na spo-
lufinancování rekonstrukce ulice Na Paloučku, využijeme 
na zpracování projektových dokumentací na dokonče-
ní povrchů ulic. Potřebujeme mít co nejvíce projektů 
„v šuplíku“, abychom byli připraveni pro budoucí dotační 
výzvy. V hodnocení priorit zpracovaných stavebním vý-
borem jsou nejvýše tři komunikace – tj. Na Klouzavce, 
ulice K Bunkru a Pod Vinicí. Stavební výbor proto dostal 
za úkol zpracovat návrh výběrového řízení na zpracova-
tele dokumentace pro všechny tři prioritní ulice.

DALŠÍ ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA:
–  schválení rozpočtu obce na rok 2022 – detailně jsme 

návrh rozpočtu prezentovali v prosincovém Zpravodaji
–  schválení protokolu o průběhu architektonické soutěže 

na víceúčelový dům
–  schválení smlouvy na poskytnutí dotace od Středo-

českého kraje na spolufinancování kanalizace ve výši 
1,57 mil. Kč

–  schválení mimořádné odměny pro starostu a místosta-
rostu obce za úspěšnou realizaci projektů

–  informace o rozpočtu svazku obcí Region Dolní Be-
rounka a TřeMoLe byla vzata na vědomí

–  schválení složení inventarizační komise pro inventu-
ru obecního majetku za rok 2021 ve složení Vnislav 
Konvalinka, Jiří Krátký, Tomáš Hanč, Tomáš Přibyla, 
Gabriela Dušková

T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý 

Zastupitelstvo obce na svém jednání 6. prosince řešilo výběr provozovatele vodovodu  
a také přípravy projektů rekonstrukcí povrchů ulic.

ZE ZASTUPITELSTVA: VODNÉ VZROSTE O 8,5 Kč NA 1 m3

Cena vodného za 1 m3:
– do 31. 12. 2021: 57,69 Kč včetně DPH
– od 1. 1. 2022: 66,19 Kč včetně DPH

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 2022 by zastupitelstvo mělo zasedat 17. a 31. 1., od 19.00 hod. Návrh programu a termín dalšího 
jednání zastupitelstva naleznete týden předem na webu obce, na facebook.com/hlasnatreban  
či na vývěsce před budovou úřadu. Zasedání jsou veřejně přístupná.
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Tomáši, co pro Tebe osobně znamenaly tři roky v roli 
starosty Hlásné Třebaně a Rovin?

Je to pro mě ohromná zkušenost, čekal jsem ledacos, 
ale že to bude takový „fičák“, to jsem netušil. Mám ra-
dost, že se sešel dobrý tým zastupitelů a členů výborů, 
díky čemuž se podařilo udělat víc práce, než jsme asi 
sami před třemi lety očekávali. Zažíváme velký pra-
covní shon, ale práce mě baví, protože je na konci vidět 
výsledek.

Kdybys měl vybrat jednu věc, která se za tři roky poda-
řila a na kterou jsi nejvíc hrdý, co by to bylo?

Hrdý jsem na projekt rozšíření kanalizace, není to 
krásný, ale je to moc potřebný projekt pro další rozvoj 
obce a také proto, abychom mohli dokončit ulice.

Kdybych měl vybrat jeden projekt, který se mi líbí 
a který mi udělal radost, tak je to dětské hřiště u řeky 
– je to krásné místo, do kterého jsou skvěle zasazeny 
herní prvky. 

Co se za tři roky naopak dosud nepodařilo?
Velký dluh vidím v kanalizaci na Rovinách – myslel 

jsem si, že příprava projektu bude probíhat rychleji. Byl 
bych rád, abychom letos získali územní souhlas nebo 
stavební povolení. Jsme smluvně zavázáni městu Řevnice 
se připojit na jejich čistírnu odpadních vod, zatím se 
nám nedaří dotáhnout projekt ke stavebnímu řízení, 
protože nemáme dohodu s vlastníky pozemků.

Při přípravě rozpočtu na rok 2021 jste plánovali scho-
dek téměř 18 milionů Kč, jaký očekáváš skutečný vý-
sledek hospodaření obce za rok 2021?

Už jsme to psali v prosincovém Zpravodaji. Scho-
dek nebude zdaleka tak velký, jednak proto, že výdaje 
projektu kanalizace nám nabíhají pomaleji, než jsme 
plánovali, takže část výdajů plánovaných na rok 2021 se 
přesune do roku 2022. A pak vždy připravujeme rozpočet 
s rezervami, takže reálný výsledek hospodaření bývá 
vždy lepší než  plánovaný. Ve skutečnosti bude schodek 
rozpočtu 2021 činit maximálně 6,5 milionů korun, které 
tvoří převážně spolufinancování projektu kanalizace. 
Schodek budeme krýt z rezervy, kterou máme nastřá-
danou z předchozích let. 

Pojďme bilancovat skončený rok 2021. Jaký byl minulý 
rok na obecním úřadě?

Na začátku roku 2021 jsme finišovali projekty, které 
jsme začali na podzim 2020 – rekonstrukce ulic Oves-
ná a Ječná, chodník od prodejny ke hřbitovu, veřejné 
osvětlení, rozšíření vodovodních řadů. Projekty se po-
dařilo nejen dostavět, ale také splnit všechny podmínky 
vyúčtování a získat tak dotace.

Zbytek roku byl ve znamení přípravy dlouhodobých 
záměrů a plánů, jako je studie zklidnění dopravy, studie 
likvidace dešťových vod, vize rozvoje obce nebo studie 
řešení nádrže na Rovinách. Velké téma je nový územní 
plán. Ještě na začátku roku 2021 jsme nevěděli, že bu-
deme nuceni zpracovat úplně nový územní plán. Podle 
mě je dobře, že budeme mít jasně zpracovanou vizi do 
budoucna, jak obec rozvíjet a do čeho investovat úsilí 
a peníze.

Co bys chtěl ještě dokončit za devět měsíců, které zbý-
vají do obecních voleb?

Určitě stihneme do září dokončit projekt kana-
lizace a rád bych dokončil zadání nového územního 
plánu. Čeká nás řešení Mořinské ulice – po dokonče-
ní kanalizace musíme provést homogenizaci povrchu 
silnice, chceme mít letos připravený projekt výstavby 
chodníku.

BILANČNÍ ROZHOVOR S TOMÁŠEM SNOPKEM
RO Z H O V O R V E DL :  J I Ř Í  K R ÁT K Ý
F O T O :  J I Ř Í  K R ÁT K Ý 

INFORMACE Z ÚŘADU
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Další důležitý projekt, který bychom letos chtěli 
dokončit, je parkování u COOPu. Při projednávání 
projektu s dotčenými stranami jsme narazili na nesou-
hlas s námi navrženým technickým řešením zatrub-
nění strouhy u Správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, takže musíme projekt úplně přepracovat.

Nežijeme jen velkými projekty, nakoupíme a umís-
tíme další nové lavičky, budeme pokračovat v menších 
opravách komunikací.

V průběhu tří let v úřadu jsme řešili jedno velké 
téma, a tím je kondice účetnictví obce. S pomocí nové 
paní účetní se nám podařilo vedení účetnictví stabili-
zovat. Snažíme se být transparentní, chceme, aby lidé 
viděli, za co utrácíme naše společné peníze, a proto od 
ledna spustíme na webu obce tzv. rozklikávací rozpo-
čet, který bude každý měsíc aktualizovaný a kde bude 
moci každý vidět v detailu výdaje i příjmy obce.
Velkým tématem roku 2022 jsou odpady, došlo ke 
skokovému zdražení poplatků. Jaká je Tvoje vize 
odpadového hospodářství v obci?

Čeká nás v letošním roce velký zlom – od 1. červen-
ce začne odpad svážet firma založená svazkem obcí 
Region Dolní Berounka, do kterého se naše obec za-
pojila. Já si od této změny slibuju, že budeme mít větší 
přehled nad tím, kolik odpadu se reálně v obci sváží. 

Nečekám, že by naše obecní firma měla výrazně 
nižší náklady, protože minimálně v režijních nákla-
dech bude nadnárodní korporát levnější než obecní 
firma, ale určitě budeme mít lepší přehled o množ-
ství směsného odpadu. Nový zákon o odpadech nám 
říká, jaký podíl odpadu bychom měli vytřídit, takže 
informace o množství odpadu je pro nás klíčová, aby 
se nám nezvyšoval skládkovací poplatek.

Takže nečekám, že se od 1. července začnou dít 
zázraky. Budeme se snažit s novou svozovou firmou 
zachovat pondělí svozový den, byť to nebude jedno-
duché, protože obcí, které se budou svážet, je velké 
množství a techniky nebude tolik, aby mohla být na-
jednou v pěti obcích. 

Zlom by mohl nastat od ledna 2023,  kdy si bude-
me moci nastavit nový systém svozu. Budeme moci 
zvažovat, zda zavést skutečný door-to-door systém 
svozu, kdy bychom sváželi od jednotlivých domů nejen 
směsný, ale i tříděný odpad. V tomto systému obce za 
pomoci dotací pořídí domácnostem barevné popelnice 
na plast či papír. Zkušenosti z obcí u nás i v zahra-
ničí říkají, že když mají lidé doma nádoby na tříděný 
odpad, nemusí jej nikam nosit, tak třídí víc. Ukazuje 
se, že vzdálenost k místu uložení tříděného odpadu 
je hrozně důleiítá. A my potřebujeme ještě lépe třídit.

Je to jen otázka zvyku, ale stejně tak jsme si u nás 
zvykali na svoz tříděného odpadu v pytlích, můžeme 
si zvyknout i na toto. Debatu o nastavení systému 
sběru odpadu budeme muset v zastupitelstvu otevřít 
už na začátku letošního roku, abychom měli čas vše 
připravit.

Jak by v letošním roce měl pokročit projekt nové lávky 
přes Berounku?

Byli jsme připraveni podat v prosinci žádost o sta-
vební povolení na stavební úřad, ale plány nám zkom-
plikoval provozovatel plynovodu. Před dvěma lety jsme 
s plynárnami uzavřeli předběžnou smlouvu, ve které 
souhlasili s technickým řešením přeložky plynovodu, ale 
nyní, když nám měli dát finální stanovisko, tak vyjád-
řili nesouhlas. Situaci teď řešíme s právníkem, protože 
pokud bychom museli projekt zásadně přepracovat, 
budeme po plynařích požadovat kompenzace.

V diskusích v rámci vize rozvoje se lidé dotazovali 
také na zavedení autobusového spojení mezi Hlásnou 
Třebaní a Rovinami. Jaká je Tvoje vize v této oblasti?

Chtěl bych, aby se nám podařilo zařídit prodloužení 
autobusové linky, která jezdí momentálně na trase Dob-
řichovice – Lety – Řevnice. Chtěli bychom, aby tato linka 
propojila Rovina a Hlásnou Třebaň. Linka jezdí s poměrně 
krátkým intervalem, takže by to bylo dobré spojení do 
nákupních středisek, za službami nebo pro děti do škol. 

Co nám brání autobusy do Hlásné Třebaně přivést?
V Hlásné Třebani nemáme zatím připravený prostor 

pro zastávku a otáčení autobusů. Ve studii zklidnění 
dopravy a vizi rozvoje proto hledáme řešení jak zastávky, 
tak otáčení autobusů. Také bude třeba spočítat náklady 
a najít peníze v obecním rozpočtu, protože bychom tuto 
linku museli spolufinancovat.

INFORMACE Z ÚŘADU
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Rozklikávací rozpočet umožňuje jednoduše a srozu-
mitelně prezentovat hospodaření obce prostřednictvím 
internetu. 

I když tato forma prezentace hospodaření subjektů 
veřejné správy není vyžadována zákony, jedná se o vstříc-
nou službu, díky které budou mít občané možnost si 
zobrazit v přehledné formě strukturu rozpočtu obce, 
tedy odkud plynou příjmy a za co se utrácí, a porovnávat 
plány se skutečností. 

Díky možnosti rozkliknutí až na konkrétní paragraf 
či položku, podrobným přehledům z různých pohledů, 
sledování měsíčního plnění či meziročního vývoje bu-
dou občané moci detailně sledovat hospodaření obce.

Zatím jsme se bavili o tom, co bude obec dělat pro 
své občany. Prezident Kennedy řekl: „Neptej se, co 
může udělat Tvá zem pro Tebe. Ptej se, co můžeš udělat 
Ty pro svou zem.“ Co můžeme jako občané udělat pro 
rozvoj naší obce? 

Rozvoj obce stojí a padá na lidech a jejich ochotě 
investovat svůj čas do práce ve výborech, komisích nebo 
zastupitelstvu. Určitě by nám pomohlo, kdybychom 
našli posily do týmů jednotlivých výborů. 

Máme stavební výbor, ve kterém koordinujeme jed-
notlivé projekty, finanční výbor, kulturní a sociální vý-
bor, výbor pro životní prostředí, kontrolní výbor, komisi 
pro komunikaci s občany, krizový výbor. 

Budu rád, když se případní zájemci o zapojení do 
výborů ozvou mě nebo předsedům, kontakty jsou na 
webu www.hlasnatreban.cz/zastupitelstvo.

T E X T:  T O M Á Š S N O P E K 

Od ledna 2022 bude na webu zpřístupněna služba rozklikávacího rozpočtu obce, jež otevírá 
virtuální dveře k náhledu hospodaření naší obce.

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET OBCE

INFORMACE Z ÚŘADU

Od ledna 2022 na webu obce  
www.hlasnatreban.cz 

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

Data na webu budou aktualizována pravidelně  
měsíčně, a to k poslednímu dni daného měsíce.

Ing. Tomáš Snopek
– starosta Hlásné Třebaně a Rovin
– velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů
– 36 let
– ženatý, 2 děti (5 roků a 3 měsíce)
– vystudoval Stavební fakultu ČVUT
– kontakt: starosta@hlasnatreban.cz 
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ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V OBCI  
V LISTOPADU 2021

V měsíci listopadu se strážníci věnovali kontro-
lám chatových oblastí v okolí řeky Berounky. V rámci 
hlídkové činnosti se strážníci zaměřili na dodržování 
veřejného pořádku, na dodržování čistoty na veřejných 
prostranstvích a na sběrných místech tříděného domá-
cího odpadu.  

V katastru obce Hlásná Třebaň se strážníci zaměřili 
na neoprávněné parkování na vyhrazených místech 
pro invalidy. Kontroly budou probíhat i v následujících 
měsících. 

V rámci příkazního řízení bylo ve všech sledova-
ných obcích (Řevnice, Všenory, Jíloviště, Hlásná Třebaň, 
Rovina, Lety, Mořinka, Dobřichovice, Karlík) uloženo 
celkem 21 pokut v celkové částce 7 700,- Kč. V katastru 
naší obce se listopad obešel bez pokut. 

Strážníci strávili v listopadu v obci 57,5 hodin. Jed-
nočlenné či vícečlenné hlídky do obce se služebním 
vozem zajížděly nepravidelně v různých denních i noč-
ních hodinách. Strážníky můžete potkat také jako cy-
klohlídku.

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 

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU-19
Téměř šest desítek místních využilo možnosti nechat 

se očkovat první, druhou nebo třetí dávkou přímo v místě 
svého bydliště v Hlásné Třebani. Zázemí poskytla nově 
zrekonstruovaná budova TJ Sokol Hlásná Třebaň. In-
formace o očkování pro předem registrované se dostala 
i do Berounského deníku, a tak se k nám přijelo očkovat 
i několik lidí z Berouna. S myšlenkou očkování přímo 
v obci přišla obecní pečovatelka Markéta Voborníková. 

LAVIČKY A KOŠE
Na konci roku přibyl v některých částech obce nový 

mobiliář. Na lavičkách můžete nyní posedět u obchodu 
COOP, kde jsou k dispozici i nové odpadkové koše na tří-
děný odpad, a odpočinout si můžete i na lavičce u hřbitova. 

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 ,  A RC H I V D O B RO V O L N Í K Ů,  S P O L K Ů A  O B C Í

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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MASOPUSTNÍ VESELÍ
Na sobotu 12. února se připravuje oblíbený masopust. 

Obdobně jako v uplynulých letech se průvod masek vydá 
z Rovin do Hlásné Třebaně za hudebního doprovodu har-
monikáře. Připraven je už také Třehusk a chystá se zabíjač-
ka občerstvení. Pro děti bude připravený program v naší 
sokolovně. Více informací naleznete v únorovém čísle. 

SKÁLY NAD ŽELEZNICÍ OCHRÁNÍ SÍTĚ
Součástí stavby Optimalizace trati Karlštejn – Beroun 

je sanace skalních svahů, které se nacházejí v blízkosti 
kolejí. Její součástí je zajištění volných bloků, čištění vy-
braných míst i s použitím zajišťovacích sítí. V určitých 
případech museli ochranáři přistoupit na kompromis. 
Zachová se tak zhruba polovina plochy skalní vegetace 
bez zásahů, zároveň se vytvoří náhradní plochy pro nejvý-
znamnější druhy rostlin. Síťovat se bude mozaikovitě a na 
asi padesáti procentech skal. Síťovat se bude mozaikovitě 
asi padesáti procentech skal. O termínu a případných 
omezení vás budeme informovat.

V LETECH UVAŘÍ I PRO CIZÍ STRÁVNÍKY 
Nově vznikající škola v Letech otevírá v lednu svoji no-

vou jídelnu i pro cizí strávníky. Chcete-li si jídlo objednat, 
využijte následujících kontaktů: zr.8830@scolarest.cz či 
telefonicky na 731 438 260. Obědové menu složené z po-
lévky, hlavního jídla a nápoje vyjde na necelou stokorunu. 

MILOSTIVÉ LÉTO PRO DLUŽNÍKY
Ještě do konce ledna se můžete zbavit svých dluhů. 

Pokud zaplatíte věřiteli pouze jistinu, tedy původní dluh 
a současně uhradíte jednorázovou odměnu exekutorovi 
ve výši 908 Kč. Ostatní příslušenství k dluhu, jako jsou 
penále, úroky nebo poplatky advokátovi, budou odpuštěny 
a exekuce zastavena. Smažte dluhy u veřejné správy bez 
úroků a penále! Více info na www.milostiveleto.cz  nebo 
www.nedluzimstatu.cz 

Pro bezplatné poradenství volejte dluhovou linku  
tel. č. 770 600 800, jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
Malé, mladé i starší koledníky Tříkrálové sbírky potkáte 
v ulicích s pokladničkami většinou od 1. do 16. ledna, 
a to v doprovodu dospělé osoby, která musí mít u sebe 
legitimaci a na vyžádání ji předložit. Všechny pokladničky 
jsou zapečetěny (viz níže) a jejich čísla souhlasí s číslem 
kolednické průkazky. Do online kasičky můžete přispívat 
po celý rok. Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800,  
VS 777, DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30, 
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60, DMS 
KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90 na číslo: 87 777

 ZAJÍMAVOSTI NA OBLOZE
Kvadrantidy nebo Bootidy jsou meteorický roj, jehož 

radiant (směr, odkud meteory na obloze vlivem perspek-
tivy vylétají) se nachází v souhvězdí Pastýře. Název roje 
pochází z názvu zaniklého souhvězdí Zední kvadrant. Ma-
ximum meteorického roje Kvadrantidy nastává 3. ledna. 
Roj je aktivní od 1. ledna do 6. ledna. Autorem fotografie 
je Petr Horálek. 

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Máte snímek obce a okolí, o který se s námi 
chcete podělit? Pošlete nám ho v min. velikosti 
1,5 MB s krátkým popisem a datem vzniku 
na zpravodaj@hlasnatreban.cz 
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ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ
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Předžádost na kotlíkové dotace na rok 2022 můžete 
podat elektronicky. Pomocí těchto formulářů Středo-
český kraj zjišťuje, jaký je o dotace mezi lidmi zájem 
a o jakou částku bude žádat Ministerstvo životního 
prostředí (MŽP). To má v plánu rozdělit mezi kraje na 
výměnu neekologických kotlů celkem 5,5 miliardy ko-
run. Samotné žádosti na kotlíkové dotace by měl kraj 
začít sbírat v prvním čtvrtletí tohoto roku.

PŘEDŽÁDOST 
Formulář tzv. předžádosti má jednoduchý princip. 

Vyplníte své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále 
místo, kde budete zdroj měnit a o jaký typ nového zdroje 
máte zájem. Tento dotazník není závazná žádost o kot-

líkovou dotaci. Jedná se pouze o prů-
zkum předběžných zájemců. Poskytnutí 
kontaktních údajů zaručí, že dostanete 
aktuální informace k dotační výzvě.
https://bit.ly/predzadost_kotlik

VÝHODA PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍM 
PŘÍJMEM

Novinkou je dokazování příjmu domácnosti. Kot-
líkové dotace na rok 2022 se zaměřují především na 
domácnosti s nižším příjmem, které mají na jednoho 
člena domácnosti v roce 2020 průměrný čistý příjem 
do 170 900 Kč a které díky tomu mohou získat dotaci 
až 95 % z ceny nového kotle. Pokud si nejste jisti, jestli 
na dotaci dosáhnete, formulář raději vyplňte.

Příjem nemusí prokazovat domácnosti tvořené vý-
hradně důchodci či lidmi pobírajícími invalidní důchod 
3. stupně, dále nezletilí žadatelé či studenti denního 
studia do 26 let a žadatelé, kteří od 1. ledna 2021 do doby 
předložení žádosti pobírali dávky v hmotné nouzi nebo 
příspěvek na bydlení.

Ostatní domácnosti s běžnými a vyššími příjmy si 
budou nově žádat o výměnu starého 
kotle v programu Nová zelená úsporám 
prostřednictvím Státního fondu život-
ního prostředí ČR, a to s dotací až 50 %.
https://novazelnausporam.cz/rodinne-domy/

 
V rámci kotlíkových dotací 2021+ jsou podporovány 

kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy v rodinných 
a bytových domech a v rekreačních objektech. Žadatel 
musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti. 
Výše podpory se bude odvozovat od typu nového kotle:

– plynový kondenzační kotel: dotace až 100 000 Kč
– kotel na biomasu: dotace až 130 000 Kč
– tepelná čerpadla: dotace až 130 000 Kč

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ

Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé už méně než rok.  
Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz vytápění kotli, které nesplňují minimálně 3. emisní 
třídu. Pokud nestihnete výměnu kotle do 1. září 2022 anebo alespoň do tohoto termínu  
nepožádáte o dotaci, čeká vás v případě kontroly peněžitá pokuta.

ZAŽÁDEJTE SI VČAS O DOTACI NA KOTEL!

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

Máte dotazy? 
Krajský úřad středočeského kraje, 
+420 257 280 991  
(pondělí a středa 8.00 –12.00 hod.)
kotliky@kr-s.cz 

PROBLÉM JMÉNEM KORMORÁN VELKÝ   

Ještě před padesáti lety patřili kormoráni v celé 
Evropě mezi velmi vzácné ptáky hnízdící výhradně 
na mořských pobřežích. Pak v jejich populaci nastal 
zlom. Kormoránů začalo přibývat, a dokonce se začali 
stěhovat i do vnitrozemí. I u nás postupně vzniklo 
několik hnízdících kolonií s více než 600 páry. Zimu 
co zimu k nám přilétala obrovská hejna kormoránů 

ze severu. Děje se tak dodnes. Kormorán je ptákem 
výhradně rybožravým. Rybníky i řeky jsou pro tyto 
ptáky krmítkem, kterému nelze odolat. V čisté vodě 
je kormorán dobře vidí. Správci vodních toků, pod 
záminkou protipovodňových opatření, systematicky 
likvidují v řekách přirozené úkryty, do kterých by se 
ryby mohly schovat.  

T E X T:  P E T R S T Ý B L O,  Č E S K Ý S VA Z O C H R Á N C Ů P Ř Í RO DY (Č S O P)
F O T O :  L U B O Š VA N Ě K ,  Č S O P P O L A B Í
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Pro příklad není třeba chodit daleko, stačí se podí-
vat, jak Povodí Vltavy srovnalo a „vyčistilo“ dno řeky 
pod dolním třebaňským jezem. Dalším povzbuzením 
pro zimující kormorány je, že na rozdíl od dřívějška 
voda v řekách a dokonce i v rybnících v zimě skoro 
vůbec nezamrzá. Zejména kvůli teplým zimám se u nás 
v posledních letech daří všem rybožravým ptákům, 
nejen kormoránům. Tlak na rybí společenstva je však 
právě u zimujících kormoránů skutečně extrémní. Není 
divu, že rybáři zuří. Důsledkem jejich protestů bylo 

v roce 2013 vyškrtnutí kormorána velkého ze seznamu 
zvláště chráněných druhů. Rybáři si však tímto kro-
kem pouze zkomplikovali vyplácení státních náhrad 
za způsobené škody. Systematického lovu kormoránů 
nedosáhli, protože myslivci nedovolili, aby se kormorán 
zařadil do seznamu lovné zvěře. Kormoráni se u nás 
smí střílet pouze na zvláštní povolení vydané krajským 
úřadem. I přesto, že rybáři vyplácejí za zobák i 200 Kč, 
se jich nikdy moc nestřelí. Ptáci jsou totiž extrémně 
opatrní. Teď v zimě u nás u Berounky uvidíte kor-
morány poměrně lehce. Silueta letícího kormorána je 
nezaměnitelná a má podobu černého kříže, pokud jich 
letí více, pak podobně jako husy v klínovitém útvaru. 
Občas jsou vidět i na hladině, na rozdíl od kachen sedí 
na vodě téměř potopení, nad vodu jim kouká pou-
ze krk a šikmo vzhůru trčící hlava s delším na špičce 
zahnutým zobákem. Úplně nejjednodušší je spatřit 
kormorány večer, když sedají na vysoké topoly na levém 
břehu Berounky mezi Karlštejnem a Srbskem. Když 
se nepozorovaně připlížíte k nocujícím kormoránům, 
uslyšíte i jejich tichý a docela strašidelný, skřípavý, 
chraplavý hlas, kterým si mezi sebou usínající ptáci 
povídají.

ŽIVOT V OBCI A OKOLÍ

LEDEN NA ZAHRADĚ    

Říkáte si, že v lednu si můžete konečně odpočinout 
a nechat zahradu ležet ladem? Ne tak docela. Samo-
zřejmě, pokud mrzne a zahrada leží pod sněhem, moc 
toho nenaděláte. Ale i tak je tady pár činností, které jí 
mohou výrazně prospět.

Choulostivé okrasné květiny chraňte před mrazem 
pomocí chvojí. Pokud se ale oteplí, je nutné pokrývku 
odstranit, aby se rostliny nezapařily. Chvojí vrátíme 
zpět na místo, jakmile začne opět teplota klesat.

Věděli jste, že některé trvalky potřebují přemrznout, 
aby vyklíčily? Proto je dobré právě v zimě zasít jejich 
semena do venkovních truhlíků. Trvalky také mohou 
mít v našem podnebí problémy s vlhkem, které přiná-
šejí časté oblevy. Ujistěte se tedy, že se v jejich blízkosti 
voda nezadržuje.

Pokud na okrasné stromky či živý plot napadne 
větší množství mokrého sněhu, ometeme je např. 
smetáčkem, aby se nepolámaly jejich větve. Stále ješ-
tě můžeme pruhem juty stáhnout túje a jalovce, aby 
je sníh nezdeformoval. Pokud budete odklízet sníh, 
přihoďte jej ke kmenům dřevin či rostlin, abyste jim 
zajistili vláhu.

V lednu je ideální čas odstranit tzv. borku u ovoc-
ných stromů. Jde o druhotnou kůru, která se nachází 
na vnější straně kmene, je odumřelá a mohou se pod ní 
ukrývat škůdci a výtrusy hub. Borku je třeba seškrábat 
a spálit.

Pokud jste tak ještě neučinili třeba v prosinci, mů-
žete prořezat suché, poškozené nebo špatně rostoucí 
větve ovocných stromů, aby zbytečně nebránily budou-
cím jarním slunečním paprskům. Stejně tak je vhodné 
ze zahrady odstranit mrtvé a nemocné ovocné dřeviny.

Aby se kmeny stromů během slunečných dní nepře-
hřály a poté v noci nedošlo k jejich poškození vlivem 
mrazu, natíráme je vápenným mlékem, obalujeme 
vhodným materiálem či jen opřeme prkno na jižní 
stranu kmenu.

Stejně jako květiny bychom měli chvojím (nebo na-
padaným sněhem) chránit také „otužilou“ zeleninu, 
mezi kterou patří třeba špenát, pórek, pastinák či ka-
pusta. Zároveň můžeme ze záhonů sklízet zimní cibuli 
a kadeřavou petržel. Pokud nemrzne a záhony nejsou 
pod sněhem, lze vysévat mrkev a kořenovou petržel.

Udělejte si pořádek v zahradním domku či pergole. 
Pusťte se do oprav nářadí a vyřaďte to poškozené či 
nefunkční. Pokud bydlíte blízko lesa, kontrolujte pra-
videlně oplocení, aby se do zahrady nedostala volně 
žijící zvěř a neokousala stromky či zeleninu. 

Právě teď je také vhodná doba ke zpracování kom-
postu. Vše, co bylo na povrchu a na stranách přemís-
tíme dovnitř figury a naopak. Kompost by měl být 
vysoký kolem metru. Do kompostu můžeme přidat 
také popel ze dřeva.

T E X T:  K L Á R A KO VA Ř Í KO VÁ A  W W W.D O M K Y-DE LTA .C Z



12

SPOLKY A ORGANIZACE

BILANCOVÁNÍ
S blížícím se koncem roku je čas na bilancování. 

Takovou malou reflexi. Rok 2021 nebyl jednoduchý. 
Velká část loňského školního roku proběhla v on-line 
systému, lockdownech, mnoha omezeních, nemožnosti 
se potkávat naživo. Zároveň to mnohým z nás umožnilo 
zpomalit, vystoupit z rychlého tempa, které máme na-
sazené většinu roku, aniž bychom si uvědomovali, jak 
moc je rychlé. Byl velký prostor naučit se improvizovat, 
zdokonalit se v užívání IT techniky, seznámit se s mnoha 
různými, do té doby nepředstavitelnými inovacemi, byl 
čas přečíst knihy, trávit víc času spolu v rodině. Záleží, 
z jakého úhlu se na uplynulý rok díváme. Dobrá reflexe 
znamená vybavit si to, co už nechceme opakovat, a po-
učit se z chyb. A také si připomenout, co nám dělalo 
dobře, co nás bavilo, co fungovalo, co chceme rozvíjet, 
v čem se chceme zdokonalovat. 

ČINNOST PORADENSKÉHO CENTRA
Naše poradenské centrum nabídlo dětem napříč vše-

mi třídami program zážitkového adventního zklidnění. 
Právě s takovým ohlédnutím. I s malým rituálem. A se 
spoustou světla. Světlo – jako symbol naděje, pozná-
ní, dobrých příslibů. A oheň – živel s transformačním 
charakterem, který dokáže proměňovat špatné v dobré. 

Sešli jsme se ve třídě provoněné pomerančovou vůní, 
v kruhu kolem zapálené svíčky. Nejdřív jsme se zaměřili 
na zklidnění mysli přes tělo pomocí vzájemných masáží. 
Zkuste si třeba představit, že se vaše záda na chvíli pro-
mění v zasněženou krajinu a dopadají na vás lehounce 
vločky v podobě poťukávání prstů vašeho kamaráda. 
Nebo se na chvíli stanete perníčkovým těstem, které je 
třeba pořádně prohníst, vyválet a nakrájet do požadova-
ných tvarů. Anebo se můžete proměnit v ledové kluziště 
a všemi hmatovými buňkami svých zad procítit, jak se 
dají rukama vykroužit různé piruety. Vyzkoušeli jsme 
si i krátké meditace s imaginací. A hráli si s dechem. 
Není složité nafukovat břicho jako by v něm byl balón, 
který se s každým nádechem zvětšuje a vyzařuje do 
celého těla teplo a klid. A protože ve fantazii je možné 
všechno, můžeme si představit, jak otevíráme vrata do 
krásné zahrady, která je stvořená přesně pro nás, tak 
krásná, jak bychom si právě my přáli, s různými květi-
nami, zvířaty a bytostmi, které nás chrání a podporují… 
Tady vždy načerpáme klid a jsme v bezpečí. A můžeme 
se tam kdykoli v mysli vracet. Tyto techniky jsou dobré 
k přeladění emocí a výborně fungují proti různým stra-
chům a úzkostem.

ADVENT S HLÁSKEM, SPOLEČNÉ ZASTAVENÍ
T E X T:  V E RON I K A VAC U L O V I Č O VÁ
F O T O : A RC H I V Š KO LY H L Á S E K
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Poté si děti zkusily vzpomenout na to, co už si ne-
chtějí nést do dalšího roku, co by si přály ukončit. Byly 
to různé nepříjemné pocity, konflikty, situace, ve kte-
rých se necítily dobře. Napsaly to na papír a papír jsme 
společně rituálně spálili v ohni. A nyní se před námi 
rozprostírá čistě bílá, zatím nepopsaná plocha nového 
roku. V podobě velkoformátového bílého papíru, kde 
můžeme společně začít vytvářet stopy toho, co bychom 
si přáli. Naše myšlenky, záměry, přání se zhmotňovaly 
pomocí zapálených barevných svíček a odkapávající 
vosk zanechával barevné stopy na čisté ploše papíru. 
Symbolizoval nadcházející rok a to, co do něj vědomě 
chceme přinést a rozvíjet.

Tato činnost vyžadovala od dětí velké soustředění 
a ohleduplnost, protože pracovaly přímo s ohněm. Záro-
veň to byla aktivita, kde se nejvíce zklidnily. A navíc je to 
velmi bavilo! Aktivitu zvládli i prvňáčci a vznikla společ-
ná krásná skupinová díla, která děti mohly ještě dobarvit 
výraznými anilinovými barvičkami. Podle toho, co děti 
tvořily, to vypadá, že nás čeká dobrý rok 2022. 

DOBROČINNOST V HLÁSKU
Rádi bychom do této náročné doby vnesli alespoň 

trochu povzbuzení, úsměvu a radosti a i letos jsme 
v Hlásku nemysleli jen na sebe, ale hlavně na ty, kteří 
to potřebují. Do dobročinného činění se zapojily všechny 
děti z Hlásku a my doufáme, že mnoha lidem vykouzlí 
úsměv na tváři.

Letošní jarmark byl trochu v jiném duchu. Nemohli 
jsme se sice sejít tradičně v sokolovně, kde bývá vždy 
besídka a společné předvánoční setkání, ale i tak si 
děti užily společné vyrábění a prodej výrobků, jak se 
patří. Každá třída natočila prodejní video s prezentací 
výrobků, která měla velký ohlas, a rodiče, kamarádi, 
ale i lidé mimo Hlásek přispěli zakoupením výrobku 
krásných 26 675 Kč.

Děti se letos rozhodly i pro individuální dobré skut-
ky. Peníze, které měly na dárky pro svoji třídu pod stro-
meček, poslaly těm, kteří to potřebují více.

PODPOŘENÉ PROJEKTY 
Společně se podařilo podpořit 25 dětí v projektu 

Krabice od bot. Tuto sbírku uspořádala družina. Děkuji 
moc celému týmu, a hlavně Lence Holakovské, která 
tuto akci zaštítila.

Přispěli jsme projektu Raná péče zakoupením 
50 adventních kalendářů do MŠ na rodiny, které mají 
děti s kombinovanými vadami či závažným zrakovým 
postižením. 

Výtěžek z jarmarku věnujeme s příspěvkem tříd 
a dalších dárců na zdravotního klauna ve výši 10 000 Kč 
a ve výši 21 000 Kč na organizaci Patron dětí. 
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JAK BUDEME PENÍZE ROZDĚLOVAT?
V lednu se sejde žákovský parlament, paní učitelky 

z MŠ a družiny a společně vyberou konkrétní příběhy 
pro Patrona dětí a na konkrétní aktivitu Zdravotního 
klauna.

1. třída přispěla na záchrannou stanici živočichů 
Makov koupí krmítka v hodnotě 700 korun a hotovostí. 
2. třída věnovala 2 100 korun nadaci Donio.cz dvanácti-
letému Dominikovi, který je po mrtvici míchy a rád by 
si pořídil handbike. Podpoříme také ještě jednu rodinu, 
která si to zaslouží. 3. třída věnuje částku organizaci 
Patron dětí. Této organizaci věnuje 4. třída 1 400 korun 
a dlouhodobě se zapojí do projektu „Čtení pomáhá aneb 
pomáhej tím, že si čteš“. Děti v 5. třídě si odhlasovaly, 
že za 1 800 Kč koupí pro třídu (stolní fotbal) a 2 700 Kč 
věnují na projekt Ježíškova vnoučata. 

Přeji klidný adventní čas, krásné svátky a šťastný 
a přívětivý rok 2022.

SPOLKY A ORGANIZACE



15

Poslední měsíc minulého roku měli hasiči docela 
napilno. Poprvé se siréna rozezněla 3. prosince v pod-
večer, kdy byly vysláni k pátrání po pohřešovaném seni-
orovi trpícím Alzheimerem. Pán odešel ráno z domova 
a celý den byl pohřešován. Sraz jednotek byl v ulici 
Bezručova v Černošicích. Po výjezdu hasičů byl senior 
naštěstí nalezen a naše jednotka byla odvolána ještě 
před příjezdem na místo události. 

V úterý, 14. prosince, vyrazila jednotka k nahlášené-
mu požáru objektu v ulici K Zámku v Hlásné Třebani. 
Naši hasiči dorazili na místo první, ještě před příjez-
dem profesionálních hasičů. Ihned zahájili průzkum 
místa zásahu a zjistili, že se jedná o vypalování kabelů 
u opuštěného objektu, který osídlili nezvaní návštěv-
níci. Hasiči malý požár uhasili za pomoci džberové 
stříkačky a přivolali na místo Policii ČR, která si objekt 
převzala. Zároveň byla za pomoci obecního úřadu na-
hlášena škoda majiteli, který objekt neužívá. 

Několik dní poté, 19. prosince, hasiči opět vyjížděli 
k požáru. Tentokrát byla událost hlášená jako požár 
krbové vložky v rodinném domě v hlásnotřebaňské 
ulici Pod Svahem. Hasiči na místo vyrazili se dvěma 
vozy. Jednalo se o požár stropní konstrukce od komínu 
krbové vložky. Majitel bytu si požáru všiml včas a ještě 
před příjezdem jednotek se ujal hašení. Po příjezdu 
hasičů byla rozebíraná hořící konstrukce vynášena 
v dýchací technice ven z bytu a dohašována na ulici. 
Místo bylo kontrolováno termokamerou. Na místo byla 
přivolána také zdravotnická záchranná služba, a to na 
pomoc uživateli bytu, který se nadýchal kouře.

Jen díky tomu, že si majitelé včas všimli začínajícího 
požáru, nevznikla na objektu žádná závažnější škoda.   

ČINNOST NAŠICH HASIČŮ V PROSINCI
T E X T:  T O M Á Š S N O P E K
F O T O :  D O M I N I K Š T Í B R ,  P E T R P O L A N E C K Ý

KONTAKTY NA HASIČE HLÁSNÁ TŘEBAŇ 
velitel jednotky: 774 550 317 
sdh-hlasna-treban@centrum.cz
facebook Hasiči Hlásná Třebaň  
https://bit.ly/FB_hasici_HT
V případě ohrožení života, zdraví a majetku 
volejte 150. 

SPOLKY A ORGANIZACE
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Vážení a milí přátelé, bratři a sestry,
mnohokrát děkuji redakci za důvěru vytvořit pro vás 

novoroční přání. Přeji vám z celého srdce úplně to samé 
jako v loňském roce. Krásný a Boží láskou naplněný rok.

S velkou nadějí a vírou i přes všeliká nebezpečenství, 
která procházíme životem, ať se do nich vrháme sami, 
dějí se nebo nám je připravují druzí, upínám oči k nebi 
s úsměvem lehce zkoumavým, jak to s námi asi Bůh má? 

 Co jsme v loňském roce prožili, co jsme se naučili, 
jak jsme se řídili jeho doporučeními (přikázáními), kolik 
radosti jsme udělali sami sobě a přerozdělili se o ten náboj 
pozitivního smýšlení a kolik radosti jsme ze srdce darovali 
druhým? A nebyla-li naše radost na úkor někoho jiného? 
Věřím, že ne.

Ano, ani pro duchovního nebyl rok jednoduchý. Loučit 
se s přáteli, když ještě nedovršili plnost života, a dívat 
se do očí dětí, které tu zanechali, je těžké i pro člověka 
vybaveného vírou. Je těžké říci, vaši milovaní jsou v bez-
pečí a nic je již netíží, jsou stále s vámi, pomáhají vám 
nyní ještě více, než si umíte představit. Ano, je to těžké. 
Uvědomujeme si dočasnost svého pobývání v tomto světě. 
Ale Ježíš Kristus nám říká, že kdyby nebylo nic po tomto 
životě: „Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to.“ A na-
jednou v té víře a naději vidím, že spousta těchto dětí se 
stává mnohem více duchovními a vyspělými a jsou od-
hodlané uchopit tu štafetu a jít ve šlépějích svých rodičů 
s obrovským odhodláním, silou nevídanou, pokračovat 
v tom dobrém, co jim bylo předáno, nebo napravit chyby, 
které se staly. Po propadu do smutku přichází nádech 
a přitakání životu.

Vklad lásky, pochopení, péče a směřování k dobrému 
se nevytratí, je vzácnou perlou, která je mnohdy hluboko 
ukrytá a zazáří, až přijde její čas. Veliký strom také nevy-
roste přes noc, musíme si na jeho košatou korunu počkat. 
Možná se do jeho stínu neschováme před výhní dne my, 
ale naše děti či vnuci. To nám však nebrání se o ten drobný 
stromek starat, v průběhu let jej zalévat, hnojit a odhánět 
škůdce, aby jednou mohl nést dobré ovoce.

Napadá mne, kolik lidí chce na Štědrý den po tom 
malém děťátku možné a nemožné, Spásu i pokoj, lásku 
a spoustu dárků. Ti, kteří věří v Ježíše Krista, a i ti, co 
v něj nevěří, naplní v tu dobu kostely k prasknutí i v době 
covidové. Přinesl nám spásu a my si ji často představujeme 
nějak úplně jinak. Možná v podobě dobré práce, nového 
auta, majetku nebo plné ledničky… ?  To duši nenaplní 
pokojem.  Ale řekněme si upřímně, co mu přinášíme my? 
Přinesli jsme nejlepšího beránka ze svého stáda jako pastý-
ři? Vzali jsme mléko, deku, oblečení nebo jsme se rozdělili 
jako králové o své nejvzácnější poklady, nejen o to, co nám 
přebývalo nebo co bychom jinak vyhodili? Co jsme mu 
darovali my? Svou lásku, svou myšlenku, modlitbu a přá-
ní, aby mu s námi bylo dobře? Nechtěl po nás snad Bůh, 
abychom ho milovali, ctili otce svého a matku svou, aby-
chom nekradli, nezabíjeli se, abychom u soudu nevydávali 
křivé svědectví atd.? Ježíš si přeje, abychom milovali Boha 
a svého bližního jako sebe sama. Co z toho jsme přinesli 
letos k jesličkám a co z těch darů jsme cestou k Betlému 
poztráceli, zapomněli?

Věřím, že to s námi není tak zlé. Jen nám tato doba 
ukazuje – „běžte, běžte, pospěšte“ – pospěšte se změnou 
sebe sama teď a tady, protože zítra už tu možnost mít 
nemusíme. Spousta lidí se probouzí, mění, nežehrá na 
strašnou dobu, protože doby našich předků byly mnohem 
těžší. A připravili si je lidé. Odpusťme si, odpusťme si i la-
mentaci a poděkujme za krásu stvořeného světa i možnost 
v něm dočasně pobývat a užívat vše, co nám skýtá.

Můžeme se těšit z drobností, z kterých povstanou velké 
věci, tak jako z jabloňového jadýrka.

Nadějí a láskou září oči rodičů, kteří přicházejí s malým 
děťátkem, aby je dali pokřtít, aby je svěřili Kristu. Naděje 
a spása přišla světu v Ježíši, v malém nemluvňátku.

Držím v rukou dítě, které se na mne směje a radost z něj 
září na všechny strany. Když je pak při křtu poliji vodou, 
směje se na mne snad ještě víc. Kmotr přijel z velké dálky, 
ale je to ten pravý, který tu měl být, protože svým příkla-

NOVOROČNÍ VZKAZ HUSITSKÉ 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 RC H I V J A N Y Š M A R D O V É KO U L O V É 

Redakce Zpravodaje požádala stejně jako v loňském roce husitskou farářku Janu Šmar-
dovou Koulovou ze Tmaně o novoroční vzkaz a duchovní povzbuzení pro naše čtenáře.  

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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dem (prošel si těžkými zkušenosti a nalezl své ukotvení) 
a žitou upřímnou vírou je právě tím, který má kmotřence 
směrovat, být mu oporou a vést ho cestou dobrou. I starší 
bratr se připojil ke kmotrovství, což je velký krok, protože 
sám ještě svým životem připraví příklad svému mladšímu 
sourozenci. Závazek, k jehož naplnění mu budeme nápo-
mocni opět vlastním postojem – my všichni svým životem 
a modlitbou – přáním dobrého.

Přijeli i přátelé s dětmi, abychom se radovali společně. 
Vzdálenosti najednou mizí a všichni dohromady tvoříme 
jednu velkou rodinu. Katolíci a husité, společně při mod-
litbě Otče náš. Víra v dobro a Boží láska naplňuje prostor 
a vyzařuje někam dál za zdi budovy do nekonečna. Je to 
chvíle vděčnosti, pokory, lásky a odevzdání se Boží vůli. 
Zůstane uchována v srdci každého zúčastněného navždy.

Přeji nám všem takovéto a podobné chvíle Boží přítom-
nosti, které si poneseme jako vzácnou perlu celým životem, 
budeme o ni pečovat a předáme tento Dar a vzácný odkaz 
dál.

Přeji, abychom do roku 2022 vstupovali každý sám 
za sebe s upřímností, vlídností, s důvěrou v Boží lásku 
a pravdu, ať se děje, co se děje.

Každý z nás může být nástrojem dobra a vlastním dí-
lem učinit svět lepší. Na co stačíme, učiňme sami, na co 
nestačíme, vložme do Božích rukou. Propojme se i přes 
vzdálenosti svým přáním, modlitbou, svou pomocí bliž-
nímu, svým úsměvem, svým laskavým srdcem.

Krásný rok 2022 naplněný láskou a vděčností. Bůh 
Vám žehnej. 

Z REDAKCE

JANA ŠMARDOVÁ KOULOVÁ

Farářka Církve československé husitské a maminka 3 dětí (dvojčata 8 let, 12 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.  

V roce 2021 s ní Česká televize natočila dokument kalichem v srdci – Cesty víry ke 100. výročí vzniku 
Československé obce legionářské a 100. výročí počátků vzniku Církve československé husitské ve Tmani. 

6. června 2021 sloužila 1. část liturgie husitské církve v Betlémské kapli k uctění mučednické smrti mistra 
Jana Husa. V září 2021 byla poctěna Československou obcí legionářskou při slavnostním Manifestačním 
sjezdu na Vítkově křížem za zásluhy při realizaci projektu Legie 100 (2014–2020).  

20. 1. 2022
Jídelna ZŠ Lety

Přednáška – Bílá místa Berounska – Letovská akademie
od 18.00 hod

21. 1. 2022
Zámek Dobřichovice

AMANITA – koncert – latinskoamerický folk, jazz
Amanita se zpěvačkou a flétnistkou Annou Matlovou  
zahraje latinskoameriské písně. Začátek v 19.30 hod. 

22. 1. 2022
Srbsko

Masopust

29. 1. 2022
Lety, náves 

Masopust s hasiči
Průvod obcí Lety, začátek v 13.45 hod.

15. 1. 2022
Liteň, Ve Stínu Lípy

Hasičský ples 
začátek ve 20.00 hod, vstupné 150 Kč

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OKOLÍ
VZHLEDEM K  PŘETRVÁVAJÍCÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI SI ,  PROSÍM OVĚŘTE,  ZDA SE AKCE OPRAVDU KONÁ.
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INZERCE

RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV
Internet Volání Televize Podpora 24/7

Rychlý a stabilní internet za výhodné ceny již od 250 Kč měsíčně. Pro přenos internetu používáme 
moderní technologie a routery Mikrotik. Nově instalujeme i k zákazníkům gigabitové technologie.

NABÍDKU VŠECH TARIFŮ a DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB NAJDETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH 

Volejte NONSTOP    777 774 221 www.sys-data.com

Jako občané obce máte k dispozici řádkovou inzer-
ci ve Zpravodaji zdarma. Organizace a spolky působící 
v naší obci mohou zveřejňovat informace ve Zpravodaji 
také bezplatně.

 
Zastupitelstvo schválilo ceník komerční inzerce 

ve Zpravodaji. Uvedené ceny se týkají typických inzerá-
tů firem a organizací na výrobky či služby poskytované 
za úplatu. 

Prostředky získané inzercí využijeme na  pokrytí 
nákladů spojených s vydáváním Zpravodaje (sazba, tisk 
apod).

Ceník komerční inzerce ve Zpravodaji

Máte-li zájem o inzerci ve  Zpravodaji, kontak-
tujte, prosím, redakci prostřednictvím e-mailu:  
zpravodaj@hlasnatreban.cz

Velikost inzerátu Cena za jedno zveřejnění

1 celá strana A4 1 000 Kč

1/2 strany A4 500 Kč

1/3 strany A4 350 Kč

1/4 strany A4 250 Kč

INZERCE VE ZPRAVODAJI 
T E X T:  J I Ř Í  K R ÁT K Ý 
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Ordinační hodiny srpen 2021 

Pokud je to možné, domluvte se prosím na návštěvě veterinární ordinace předem! 

Pondělí  2.8.  9-11 

Úterý   3.8.      15-17 

Středa   4.8.      17-21 

Čtvrtek  5.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  6.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

 

Pondělí    9.8.  8-11 

Úterý   10.8.  9-11    14-17 

Středa   11.8.      17-21 

Čtvrtek  12.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  13.8.  pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

 

Pondělí-pátek  16.8.-20.8.    dovolená 

 

Pondělí  23.8.  8-11 

Úterý  24.8.  9-11    14-17 

Středa   25.8.      17-21 

Čtvrtek  26.8. pouze předem objednané kontroly a akutní pacienti 

Pátek  27.8.     dovolená 

 

Pondělí  30.8.  8-11 

Úterý   31.8.      14-17 

 

Veterinární ordinace Hlásná Třebaň, Pod Svahem 500, 267 18 Hlásná Třebaň, tel. 736 189 882, 
povysilova@vaszverolekar.cz, online rezervace na www.vaszverolekar.cz. 

Ordinační hodiny leden 2022
Pokud je to možné, domluvte se prosím na návštěvě veterinární ordinace předem!

*Ošetření těchto pacientů je možné pouze po předchozí telefonické domluvě! 

Veterinární ordinace Hlásná Třebaň, Pod Svahem 500, 267 18 Hlásná Třebaň, tel. 736 189 882, 
povysilova@vaszverolekar.cz, online rezervace na www.vaszverolekar.cz.

  DOPOLEDNE   ODPOLEDNE

Pondělí  3. 1. objednaní a akutní*   18–21

Úterý  4. 1. 9-11     14–17

Středa  5. 1. objednaní a akutní*   17–21

Čtvrtek 6. 1. objednaní a akutní*   18–21

Pátek                 7. 1.  zavřeno     zavřeno

Pondělí              10. 1. 8–11     zavřeno

Úterý              11. 1. 9–11     14–17

Středa               12. 1. objednaní a akutní*   17–21

Čtvrtek              13. 1. zavřeno     zavřeno

Pátek              14. 1.    objednaní a akutní*   objednaní a akutní*

Pondělí              17. 1. objednaní a akutní*   18–21

Úterý               18. 1. operace     14–17

Středa               19. 1. objednaní a akutní*   18–21  

Čtvrtek              20. 1. objednaní a akutní*   17–21

Pátek              21. 1.  objednaní a akutní*   objednaní a akutní*

Pondělí              24. 1. objednaní a akutní*   18–21

Úterý               25. 1. 9–11     14–17  

Středa               26. 1. objednaní a akutní*   17–21

Čtvrtek              27. 1. zavřeno     18–21

Pátek              28. 1.  objednaní a akutní*   objednaní a akutní*

Pondělí               31. 1. zavřeno     18–21

INZERCE



Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů

Redakce a redakční rada: Hana Kornalská, Klára Kovaříková (šéfredaktorka), Jiří Krátký,  
Miloslava Snopek, Monika Staňková
Uzávěrka příspěvků je 15. den v předchozím měsíci 
Příspěvky, náměty a připomínky na zpravodaj@hlasnatreban.cz
Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Redakce neodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků 
a za stylistickou a gramatickou úpravu plakátů a inzerce.

Prodej: Hlásná Třebaň: obecní úřad, prodejna COOP, restaurace Česká hospoda
Rovina: samoobslužná schránka na autobusové zastávce, restaurace Chalupa, obchod Na Chviličku
Cena výtisku 5 Kč
Den vydání: první den v měsíci, ročník 35/ evidenční číslo přidělené MK ČR: E 10537

Vydavatel:  Obec Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň
 IČ 00233234, číslo účtu: 0363870339/0800
 obec@hlasnatreban.cz, +420 311 681 101 
 Úřední deska: https://htreban.imunis.cz/edeska/
 Bezplatné SMS o dění v obci https://hlasnatreban.mobilnirozhlas.cz/
 S registrací vám rádi pomůžeme i na úřadě.

Sazba: Tomáš Rieger
Tisk a distribuce: dobrovolníci a Obecní úřad Hlásná Třebaň


