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- Leden

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

V prosinci se zastupitelstvo na svých jednáních zabývalo
těmito tématy:

›››

Le
20 de
10 n

»» P odání žádostí o granty z Fondů Středočeského kraje. Podáváme žádost
na grant z Fondu životního prostředí na pokračování výstavby vodovodu
na Rovinách ve výši 3,790.400 Kč. Další žádost je z Fondu FROM na»
výstavbu dětského hřiště u budoucí školky ve výši 822.456 Kč. Poslední
je žádost z Fondu kultury na Slavnosti trubačů ve výši 40.000 Kč
»» Změna č. 2 Územního plánu byla projednána a předána Městskému
úřadu Beroun, odboru územního plánování
»» Odsouhlasení darování pozemků pod cestami v oblasti hřbitova
»» Návrh rozpočtu na rok 2010

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ROK 2009 A ZMĚNY V OBCI

»» Z
 měna poplatků za odvoz komunálního odpadu v roce 2010
»» Dokončením stavby vodovodu na Rovinách
»» Postup prací na stavebním povolení a žádosti o dotaci na školku.
Letošní termín nestihneme, do jarního termínu 2010 by mělo být všechno
připravené
»» Dále se zastupitelstvo zabývalo zimní údržbou cest, převodem pozemků
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec, stavem
finančních prostředků na účtu, pronájmem nebytových prostor obecního
úřadu pro drobné služby, stížnostmi občanů, veřejnou sbírkou ve prospěch
Jonáše Paška, opravami obecního majetku, digitalizací pozemků obce
a označením názvů ulic
 Ing. Vnislav Konvalinka, starosta

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

paní Blankou Steinbauerovou, panem Miloslavem Tučkem, panem
Jiřím Kocourkem, paní Jaroslavou Urbanovou, panem Bedřichem
Šmardou, paní Helenou Chvátilovou, paní Olgou RansdorfovouRovenonou a panem Ferdinandem Frišem
Do Hlásné Třebani se přihlásili k trvalému pobytu:
Pavla Boháčková, Tereza Cihelková, Jan Čermák, Ján Deraj, Eva a Vilém
Dvořáčkovi, Michaela Petříčková, Hanna Futko, David Haňkovský, Jan
Kalhous, Renata a Jakub Adolf Klapkovi, Miroslav Král, dvě Ludmily a dva
Josefové Liškovi, Iva a Jiří Matějkovi, Jaroslav Moravec, Petra Pinkavová, Jitka
Polechová, Jakub a Matěj Procházkovi, Barbora a Michal Smržovi, Jiří Strejc,
Jana Šejdová, Monika Štíbrová, Matyáš Štros, Miroslava a Marek Šváchovi,
Ludmila a Jan Tóthovi, Jan Vejvoda, Bára, Klára, Hana a Petr Stýblovi
Na Rovina se přihlásili k trvalému pobytu:

se bude konat v pátek 8. ledna 2010 od 19.00 hodin v restauraci
„U Máni v Třebani“
Program:
1. Návrh rozpočtu na rok 2010
2. Územní plán, změna č. 1, změna č. 2
3. Převod pozemku
4. Mateřská školka
5. Diskuse
6. Usnesení, závěr

Naposledy jsme se rozloučili s:

Miloš Balík, Veronika Bernátková, Miloš Bobula, Klára a Matěj Fürstovi,
Alena a Antonín Hlaváčkovi, Zdeněk Horák, Jiří Krob, Helena, Pavlína a Petr
Pallasovi a Veronika Vaňkátová
Zpravodaj vítá všechny nové Třebaňáky, věří, že obecní časopis jim
pomůže „být v obraze“ ve všem co potřebují o obci vědět. Současně
bychom uvítali, kdyby se někteří noví stálí obyvatelé přihlásili jako
dopisovatelé.

 Ilona Gartová

ROK 2009 A ZMĚNY V OBCI
V roce 2009 jsme přivítali tyto malé občánky:
Richarda Poláka, Anežku Vávrovou, Štěpána Dimitrova, Alžbětu
Císařovou, Lucii Smržovou a Kristýnu Takacsovou

Odstěhovali se tito občané:
Petr Blažej, Štěpánka Černá, Jana Koktánová, Antonín a Vojtěch Kolářovi,
Barbora Kolářová, Tibor Notín, Gabriela Nováková, Jaroslav Snopek, Josef
Starýchfojtů, Lukáš Zbuzek a Jan Žáček
Obec má 760 obyvatel – z toho Hlásná Třebaň 558 (věkový
průměr 38 let), Rovina 202 obyvatel (věkový průměr 38 let).

›››
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ROK 2009 A ZMĚNY V OBCI

MÍSTNÍ POPLATKY A DANĚ V ROCE 2010

Věkové složení:
Roky

ženy

muži

celkem

0 – 10

70

53

123

11 – 20

35

35

70

21 – 30

40

34

74

31 – 40

84

69

153

41 – 50

34

53

87

51 – 60

66

57

123

61 – 70

33

43

76

71 – 80

18

15

33

81 – 90

12

5

17

90 a více

3

1

4

CELKEM

395

365

760

 Ilona Gartová

LIKVIDACE ODPADU BUDE DRAŽŠÍ
Vzhled k tomu, že již třetí rok zůstávala cena za likvidaci komunálního
odpadu pro majitele popelnic stejná, rozhodlo zastupitelstvo, že pro
rok 2010 se musí tento poplatek zvýšit. Obec v roce 2009 dotovala
likvidaci odpadu částkou přes 300.000,- Kč.

Z

astupitelstvo zrušilo slevy za ekologické topení. Důvodem je jak nárůst
množství komunálního odpadu, tak i změna účtování ze strany svozové
firmy. Ta místo paušálního poplatku, zavedla platby za skutečně odvezený
odpad. Od roku 2009 se nám celkový poplatek za odpady v naší obci
zvýšil z 600.000 Kč na skoro 800.000 Kč. Zvýšení poplatku nám však
přesto nepokryje náklady v roce 2010, takže zbytek musíme hradit dále
z obecního rozpočtu.
Na ukázku uvádím množství komunálního odpadu v naší
obci za jednotlivé roky:
2005 – 245 tun, 2006 – 280 tun, 2007 – 265 tun, 2008 – 360 tun,
předpoklad roku 2009 je opět 360 tun.
 Ing. Vnislav Konvalinka, starosta
4
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» Poplatek ze psů
Splatnost do 31. března 2010
Výše poplatků zůstává stejná jako v roce 2009.
Jeden pes = 100 Kč, každý další pes = + 150 Kč
(tj. 2 psi = 250 Kč, 3 psi = 400 Kč atd.)
» Poplatek za likvidaci odpadu
Splatnost první splátky do 31. března, druhé do 30. září 2010
Termín první splátky je nutné dodržet, neboť každý majitel popelnice
obdrží známku na rok 2010. Bez ní nebudou od dubna popeláři popelnice
vyvážet.
Rovinští spoluobčané budou moci opět využít návštěvy pracovnice
obecního úřadu v Hospůdce na návsi, kde bude poplatky vybírat. Termín
návštěvy upřesníme v únorovém Zpravodaji.
» Ceny za likvidaci odpadu v roce 2010:
popelnice 70 l

960 Kč

popelnice 110 l

1.500 Kč

2 ks popelnice 110 l

2.400 Kč

každá další popelnice (3 a více)

900 Kč

samostatně žijící 1 důchodce v nemovitosti

550 Kč

samostatně žijící 2 důchodci v nemovitosti

850 Kč

kontejner 1100 l

9.500 Kč

kontejner 700 l

6.500 Kč

popelnice – podnikatelé 

3.000 Kč

za rekreační objekt – chataři (dostanou 10 pytlů zdarma)
nákup igelitového pytle

600 Kč
35 Kč

›››
Leden 2010
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MÍSTNÍ POPLATKY A DANĚ V ROCE 2010

» Daň z nemovitostí
Nová daňová přiznání se odevzdávají do 31. ledna 2010. Vyplňují
ho ti, kteří měli k 1.1.2010 změnu, tzn. koupi, prodej, darování,
dědictví, kolaudace nových rodinných domů a majitelé pozemků, kteří je
měli v nájmu u soukromých zemědělců nebo zemědělského družstva (viz
Zpravodaj z prosince 2009).
Formuláře budou k dispozici na obecním úřadě od druhého týdne
v lednu. Přiznání můžete zasílat na adresu : Finanční úřad, Tyršova ulice č.
1634, 266 45 Beroun.
Složenky obdržíte koncem dubna či začátkem května se splatností
do 31.5.2010.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Ve dnech 5. a 6. prosince se uskutečnila v sále TJ Sokol Vánoční
prodejní výstava keramiky, bižuterie, obrazů, adventních věnců
a dalších výrobků místních i přespolních umělců a výrobců.
Námět, scénář i režii celé výstavy měla paní ing. Jana Pernecká.

Pro vyplnění daňového přiznání potřebujete znát:
Název obce a název katastrálního území – Hlásná Třebaň
Kód katastrálního území – 638 901
Cena pozemku – 3,72 Kč
Základní sazba zastavěné plochy pro dům – 1 Kč, koeficient 1
Základní sazba zastavěné plochy pro rekreační objekt – 3 Kč, koeficient 1,5
 Ilona Gartová

KULTURNÍ ROK 2010
V HLÁSNÉ TŘEBANI

Foto: Aleš Pernecký    

»» Hasičský ples – únor (pořádá Sbor dobrovolných hasičů)
»» Pálení čarodějnic – 30. dubna (pořádá Sbor dobrovolných hasičů)
»» Staročeské máje – 8. května (pořádá obec a TJ Sokol Hlásná Třebaň)
»» Slavnosti trubačů – červenec, srpen (pořádá obec Hlásná Třebaň)
»» Hasofest – srpen (pořádá Sbor dobrovolných hasičů)
»» Country bál – 16. října (pořádá obec Hlásná Třebaň)
»» Setkání seniorů a zahrádkářů - 17. října (pořádá obec a ČSZ Hlásná
Třebaň)
»» Hasičská zábava – listopad (pořádá Sbor dobrovolných hasičů)
»» Vánoční koledy pod stromečkem – 23. prosince (pořádá obec)
 (ga)
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J

ako jeden z mnoha návštěvníků jsem byl mile překvapen výzdobou sálu,
nápaditostí, ale také postavami čertů v nadživotní velikosti, sedících na každé
straně vozovky před budovou jako upoutávky. Již při vstupu do sálu na každého
návštěvníka dýchla vánoční atmosféra umocněná stylovým oblečením
vystavujících, včetně příjemné hudby, vůně teplé medoviny a svařáku. Aby
výstava nebyla monotematická jen s díly a výrobky paní Pernecké, pozvala
ještě několik dalších vystavovatelek, které obohatily výstavu svými výrobky.
Expozice paní Pernecké svými exponáty, ať keramikou, nebo věnci
a vazbami suchých květů a plodů velmi výrazně pozvedla úroveň výstavy.
Z Hlásné Třebaně ještě vystavovala 12letá slečna Voborníková drobnou
bižuterii, bavlněné sedáky a kaktusy. Z přespolních musím zmínit paní Štěchovou
z Černošic – keramický šperk, paní Vodičkovou z Červeného Újezdu – obrazy
zátiší s květinami a ovocem, paní Blažkovou z Ptic – keramika, malované

›››

Leden 2010
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VÁNOČNÍ VÝSTAVA

hedvábí, bižuterie z korálků, paní Foglovou z Červeného Újezdu –kovová
bižuterie, minerály, paní Mavrudisovou z Nučic – vitráže, paní Šujanskou
z Ptic – patchwork. Velmi pěkná byla také výstavka postaviček a betlémů,
zhotovených z kukuřičného šustí od paní Frýdlové ze Zadní Třebaně.

Děkuji proto:
»» Starostovi Vnislavu Konvalinkovi za slámu na čerty
»» Hasičům za pomoc stěhování a úklidu židlí a stolů
»» Noře a Šárce Líbrových za vydatnou pomoc při přípravě i realizaci
výstavy a za dodání větví na výzdobu
»» Láďovi Blažejovi za větve na výzdobu sálu
»» Zdeňkovi Rutovi za pomoc při přípravě stolů a likvidaci výstavy
»» Všem zúčastněným zahrádkářům: Janě Kratochvílové, Iloně Gartové, Květě
Stříbrné, Míše Bobkové, Daně Rutové, Martě Částkové, Zuzce Lacinové,
Jarmile Matěnové, Láďovi Blažejovi a Edovi Císařovi za pomoc při
výzdobě sálu a za zdárný průběh celé výstavy i za pomoc při její likvidaci
a úklidu sálu
»» Ještě jednou Martě Částkové za přípravu občerstvení
»» Ještě jednou Daně Rutové za vydatnou pomoc při výrobě čertů a přípravě
celé výstavy i občerstvení
Ale nejvíce děkuji svému manželovi Alešovi Perneckému za podporu a za to,
že to všechno vydržel.
P.S. – Pokud jsem na někoho zapomněla, tak se omlouvám a, také mu děkuji
 Jana Pernecká

Foto: Aleš Pernecký    

Sledoval jsem výstavu po oba dny velice pečlivě a musím konstatovat,
že dle mého názoru, ale i názoru mnoha návštěvníků, které jsem oslovil, se
výstava velmi zdařila.
Věřím, že představitelé naší obce na základě ohlasů, které výstava měla
zváží, zda-li by se takováto výstava nekonala každoročně a stala se tradicí
v obci jako např. zpívání u kapličky se záštitou obce a případnou finanční
podporou.
 Zdeněk Ruta

VÝSTAVA BYLA DÍLEM MNOHA LIDÍ
Myslím, že se vydařila. Jsem vždycky ráda, když se v naší
malé obci „něco děje“. Sama bych to ale nezvládla.
8
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UKONČENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY
K 1.12.2009 jsme ukončili veřejnou sbírku na pomůcky pro postiženého
Jonáše Paška. Od 1. 7. 2009 do 1. 12. 2009 jsme získali 134.000 Kč.
Za část prostředků rodiče Jonáše již nakoupili potřebné pomůcky.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli, třeba i malou
částkou. Dík patří i iniciátorům sbírky, kteří pomohli i s organizací.
 Ing. Vnislav Konvalinka, starosta

Když v červenci začala sbírka na Jonáška, vůbec nás nenapadlo, že
se vybere tak vysoká částka. Moc děkujeme těm, kteří přispěli, a také
obecnímu úřadu a všem, kdo sbírku zorganizovali.
Děkujeme!

Rodina Paškova
Leden 2010
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JAK ŽIJÍ NAŠI KRAJANÉ V AUSTRÁLII
V prosincovém Zpravodaji jsme otiskli první část seriálu
o australských krajanech. Mezitím nám poslala naše příbuzná
další číslo jejich klubového časopisu z města Adelaide na jihu
Austrálie.

V dalších klubovních zprávách se dočítáme, že:
Na koncert Petera Nagyho přišlo 92 lidí. Gabriela Kovaříčková a Daren
Ensor se nenechali odradit klimatickými výkyvy a řekli své ANO na pláži při
40ti stupních Celsia. Piknik v horách Mt. Crawford byl opět zdařilý. Oslavy
60. výročí založení klubu se zúčastnilo mnoho význačných hostí. Kromě
velvyslance Juraje Chmiela a čestného konzula České republiky Michaela
Schulze byl přítomen např. také president komise pro multikulturní a etnické
záležitosti pan Hien Van Le, nositelka ocenění „Významná česká žena
ve světě z roku 2008“, paní Zora Šemberová a zakládající členové klubu.
Bulletin dále uveřejňuje zprávu o tradiční výroční večeři České obchodní
komory v klubu a protest proti uvažovanému zavření českého konzulátu
ve městě Sydney.
Nechybí ani pokus o vtip.
Ptá se občan policisty. „Prosím vás, je tato ulice bezpečná?“ „Samozřejmě,
že je bezpečná, jinak bych tu nestál.“
 Jaroslav Peleška

POVERJÓGA V ROCE 2010
POKRAČUJE
Cvičíme každou neděli od 18.00 hodin v sokolovně. Začínáme
3.ledna 2010.
 Jana Pernecká

Z JAHELKOVÝCH SOUDNÍCH
PERLIČEK
»» K
 rodinné bitce došlo poté, když syn představil rodině nevěstu a babička
utrousila: „To vás Panbůh trestá, že se nemodlíte“
»» U stánku se zdravou výživou jsem vypil asi čtyry vodky
»» Zpráva napsaná policií zněla:»
U syna Gogy č. 10 nebydlí. (Skutečná adresa: U synagogy č.10)
 (pe)
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HOLKY V ROZPUKU
NA TURISTICE
H l á s n o t ř e b a ň s k é   H o l k y
v rozpuku se letos rozhodly
věnovat mimo jiné i pěší turistice.

V

srpnu nás pozvala kamarádka
Dana z Chuchle, abychom se
Foto: Zdena Jindrová
připojily k jejich pravidelným turistickým
výletům. Jak je naším zvykem, vrhly jsme se do toho
po hlavě, a tady je naše pololetní bilance: na 5 pěších výletech jsme ušly
celkem 84 km, a to po Berounsku a Povltaví. Počasí nám přálo, a že jsme při
tom užili hodně legrace, to nám můžete věřit! Vše je k nahlédnutí s fotkami
na adrese: http://panizdena.rajce.idnes.cz.
Přejeme všem našim příznivcům i těm ostatním úspěšný rok 2010, hodně
zdraví a kroku zdar!
 Zdena Jindrová

O NOVÉ KNIHY NEMÁME NOUZI

V

prosinci jsme obdrželi z kladenské knihovny výměnný soubor 150
knih. Budou k vypůjčení do března 2010, kdy se soubor u nás opět
vymění. Kromě toho jsem nakoupila 28 novinek, které v poslední době vyšly.
Umožnila to dotace obecního úřadu a poplatky a dary čtenářů.
Přeji do nového roku dnešním i budoucím čtenářům naší knihovny, aby
jim knížky přispěly k dobré pohodě a obohacení všedního života.
 Hana Kornalská, knihovnice

KINO ŘEVNICE MÁ ZIMNÍ
PRÁZDNINY

J

ako každý rok, i letos se řevnické kino uloží k zimnímu spánku. Avšak
na přání diváků bude tentokrát pauza pouze jeden měsíc a v únoru se opět
začne hrát. Vedle zajímavých filmů se můžete těšit na již tradiční představení
12

Zpravodaj Hlásná Třebaň

místních divadelníků, a také na některé novinky. Občanské sdružení Gong
provozující kino by zde rádo poděkovalo vám všem, kteří kino podporujete,
a to jak finančně, tak svoji návštěvou. Bez vaší pomoci by naše iniciativa
nebyla životaschopnou. Věříme, že kinu zachováte svou přízeň, a že vás
bude i nadále těšit stejně jako nás. Do nového roku vám přejeme krásné
(nejen) filmové zážitky.
 Za Gong o.s. Robert Bargel

KULTURA
16.1. – Turistický candrbál, Zadní Třebaň, Kulturní dům
30.1. – Masopust, Lety, náves

Blahopřání
Omlouváme se jubilantům, kteří oslavili své narozeniny v prosinci, že
se nám do Zpravodaje vloudila chybička. Se zpožděním, ale tím upřímněji
jim blahopřejeme.
František		
Jarmila		
Anna		
Irena		
Anastázie		
Karel		

URBAN			
LEBEDOVÁ			
RYCHTOROVÁ		
VANÍČKOVÁ			
KONVALINKOVÁ		
TOMEK			

85 let
77 let
93 let
78 let
83 let
70 let

Ať zdraví stojí při Tobě, o nemoci nemáš zdání v jakékoliv podobě.
Nenech se nikým otrávit, jen takto je lehčí žít. Ať radost a štěstí tě
provází, zdravíčko ať ti neschází, penízků může býti pytel, a nechybí ti
nikdy dobrý přítel, rodina ať tě miluje a na oplátku ty zas je.

Leden 2010
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Česká republika

Města 1

Nápověda: Ars, atria, Hamás, íver, Olbram, pakl, roup, saldo.
TIPOVATI
POČASÍ

NA
BATERKY

ZNAČKA
OLOVA

ZNAČKA
KŘEMÍKU

DRUHY
AMBITU

ŘÍMSKÁ
50

CHLAPEC- ZKRATKA
KÉ JMÉNO SOUHVĚZ.
ORIONU

ÚČETNÍ
ZůSTATEK
ÚDAJE

HOŘEJŠÍ
ČÁST
POKOJE

SEŘAZOVAT

UMĚNÍ
LATINSKY
JMÉNO
ZOUBKA

ZNAČKA
VYSAVAČE

POLOMĚR
SPOJENÁ
NA NULÁK

TAJENKA

OZNAČENÍ
NAŠICH
LETADEL

SPOJKA

HLÍST

95 let
77 let
71 let
80 let
71 let
65 let
84 let
60 let

ŠVEJKOVA
NEMOC

ZNAČKA
FOSFORU
BALÍK
LIDOVĚ

SLADKOVODNÍ

PLAVIDLO

RISKOVÁNÍ

RYBA

TŘÍSKA
SLOVEN-

OBOJŽIVELNÍK

SKY

SPZ
TRNAVY

ZVRACET

LEDEN

Začíná nový rok, tentokrát hezky zaokrouhlený – rok 2010. Protože
se nám v minulém roce dařilo kloubit historii se současností,
rádi bychom v tom pokračovali a přidali ještě o něco širší okruh
informací. Tak například, když jsme u ledna, zajímalo by vás, jestli
byl vždycky prvním měsícem v roce?

PRVNÍ
ŽENA

nes tuto skutečnost bereme za samozřejmou, ale vždycky tomu tak nebylo.
Podle originálního římského kalendáře měl rok jen 10 měsíců a začínal 1.
D
březnem. Až později byly přidány jako 11. a 12. měsíc také leden s únorem.

POBÍDKA
ODVETA

100 m2

POPĚVEK

DOVEDNOST

SÍLA

leden

CO SE MŮŽEME DOZVĚDĚT
O JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH V ROCE -

JEDNODUCHÉ

MĚSÍC
BÁSNICKY
ZNAČKA
VODÍKU
ISLÁMSKÉ
HNUTÍ

Lukáš
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HALBÍK			
KOPECKÁ			
KROC				
ZUSKOVÁ			
KORNALSKÁ		
VEJVODA			
PELEŠKA			
HOLADOVÁ			

Všechno nejlepší k Vašim významným jubileím Vám přeje
redakční rada Zpravodaje

CITOSL.
POCHOP.

ROKLINA

HLAS
OSLA

Miroslav		
Danuše		
Jiří			
Hermína		
Hana		
Jan 		
Jaroslav		
Marie		

SLZET

DROBNÁ
ČÁST

ZAČÁTEK
ABECEDY

V Lednu slaví narozeniny

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Roku 153 př. n. l., kdy si 1. ledna římský lid zvolil nové konzuly a tento den byl
v římském konzulátním kalendáři prohlášen za začátek nového roku, stal se leden
prvním měsícem v roce.
Pořadí měsíců se pak udrželo i v dalších kalendářích. V roce 45 př.n. l. byl
v Římské říši Juliem Caesarem zaveden Juliánský kalendář a po něm roku 1582
papežem Řehořem XIII. Gregoriánský kalendář, který je v současnosti celosvětově
používaným systémem pro počítání času.
Leden má 31 dní. Byl pojmenován podle Januse, římského boha dveří a bran,
boha počátku dne a všeho dění. Latinský název „januarius“ pak s menšími
obměnami převzala většina evropských jazyků. Český název měsíce ledna

www.hl-treban.cz

pochází od slova led, jako „měsíc ledu“. Původně byl také tento měsíc ve východní
Evropě označován za „měsíc vlka“, tedy dobu k provádění různých ozdravných
a ochranných rituálů. Astrologicky je na začátku ledna Slunce ve znamení
Kozoroha a na konci ve znamení Vodnáře. Květinou měsíce ledna je karafiát.
1. leden je počátkem roku pro větší část obyvatel Země. Je nazýván „dnem
Nového roku“ a u nás je zároveň státním svátkem - Dnem obnovy samostatného
českého státu. Ve světe je pak Mezinárodním dnem míru (Světovým dnem míru).
Tohoto dne také v roce 1770 vydala Marie Terezie nový trestní zákoník, 1831 byla
založena Matice česká, 1888 se narodil Eduard Bass, český spisovatel a novinář,
1942 zemřel Jaroslav Ježek, český hudební skladatel, 1988 vyhrál Rallye Dakar
poprvé český tým, 1993 se zánikem Československa vznikly nástupnické státy
Česká republika a Slovenská republika...
Většina pranostik podle toho, jak je v lednu, předpokládá obvyklý průběh
počasí v dalších měsících a tím i dobrou či špatnou úrodu: Když není konec ledna
studený, únor to dvakrát nahradí. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. Když
roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů
v srpnu.
Co zbývá dodat? Že by se toho dalo napsat ještě mnohem a mnohem víc.
Nejdůležitější však je, abychom byli v tomto měsíci a pak i po celý nový rok zdraví
a spokojení. V době, kdy je v Hlásné Třebani klid a nemůžeme ještě ani moc
na zahrádky, můžeme třeba dát do pořádku nářadí, promýšlet, co budeme letos
sázet a pěstovat. Také můžeme zajet někam do divadla, na ples či výstavu nebo
si v místní knihovně půjčit pěknou knížku… Tak hezký leden!
 Dana Fišerová
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