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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

VáÏení ãtenáﬁi,
chtûl bych v tomto posledním ãísle obãasníku roku 2008 zhodnotit tento rok z
pohledu na ãinnost obecního úﬁadu.
Hodnocení z pohledu plnûní ãísel rozpoãtu leto‰ního roku bude provedeno pozdûji, a to auditem proveden˘m odborem
kontroly Krajského úﬁadu Ústeckého
kraje, dále provûﬁením návrhu závûreãného úãtu obce finanãním v˘borem obce
a v neposlední ﬁadû schvalovacím procesem závûreãného úãtu na zasedání zastupitelstva. Struãnû proto zhodnotím pouze plnûní jmenovit˘ch akcí. Zalesnûní ploch po kalamitû nebudu komentovat, protoÏe je v tomto
ãísle obsaÏn˘ ãlánek o hospodaﬁení v lesích obce. Oprava
zdi hﬁbitova byla dokonãena a obec obdrÏela dotaci ve v˘‰i
250 tis. Kã. Byla provedena komplexní oprava stﬁechy bytovky ã. 48. Do plánu akcí bylo dodateãnû zaﬁazeno poloÏení nového Ïiviãného povrchu na obecní komunikaci v ByÀovû
v hodnotû 614 tis. Kã. Uskuteãnilo se osvûtlení cesty z Doubravic k autobusové zastávce. Provedlo se odvodnûní v Haslicích a první etapa v Bláhovû. K tomu je nutné pﬁipojit drobné akce, které mûly za cíl vyﬁe‰it problémy ztrpãující Ïivot obãanÛ.
Jediná akce, která nebyla realizována je veﬁejné osvûtlení
ve Lhotû pod Pannou. Projekt je jiÏ zpracován a nyní sledujeme vyhla‰ování v˘zev pro projekty s realizací za pomoci finanãní dotace z prostﬁedkÛ EU.
Samozﬁejmû, Ïe názory na ãinnost OÚ se budou rÛznit, ale
co bylo zrealizováno, to nemÛÏe b˘t zpochybnûno. K plánované ãinnosti na rok 2009 se vyjádﬁím v prvním ãísle Homolského obãasníku v roce 2009, aÏ bude schválen rozpoãet.
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Vážení občané, rok 2008 se blíží
ke konci. Dovolte, abychom vám
popřáli příjemné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v roce 2009.
LADISLAV PTÁâEK, starosta
Mgr. VÁCLAV KAVAN, místostarosta

Z ãinnosti Obecního úﬁadu
■ Dne 05. 09. 2008 se uskuteãnila
pﬁejímka opravené stﬁechy na obecního domu ã.p.48. Pﬁejímka byla provedena bez zji‰tûní viditeln˘ch závad.
Cena opravy vy‰la na 415 218,- Kã.
■ Ve dnech 11. a 12. záﬁí 2008 se
zúãastnil starosta Ladislav Ptáãek a
lesní technik Zdenûk Pinc odborného
semináﬁe „Smutné osudy smrkového
hospodáﬁství v âeském stﬁedohoﬁí“.
Semináﬁ organizovalo SdruÏení vlastní-

kÛ obecních lesÛ a kromû pﬁedná‰ek
byla v programu i exkurze do vybran˘ch lokalit na území LÚ Dûãín a OL
Heﬁmanov.
■ Dne 15. 09. 2008 zahájil Finanãní úﬁad v Ústí nad Labem daÀovou
kontrolu podle ustanovení §1 a §16
zákona ã. 337/1992 Sb., o správû
daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, v rámci správy odvodÛ za
poru‰ení rozpoãtové káznû. Pﬁedmû-

tem kontroly bylo hospodaﬁení s penûÏními prostﬁedky státního rozpoãtu poskytnut˘mi Ministerstvem
práce a sociálních vûcí âR, prostﬁednictvím Úﬁadu práce v Ústí nad
Labem v letech 2000 - 2005, dále poskytnut˘mi Ministerstvem pro místní
rozvoj âR v letech 2002 - 2003, a Ministerstvem zemûdûlství âR v letech
2003 - 2004.
(Pokraãování na následující stranû)

Z ãinnosti Obecního úﬁadu
(Dokonãení ze str. 1)
■ Dne 18. 09. 2008 se uskuteãnila
kontrola provedená Úﬁadem práce v
Ústí nad Labem. Pﬁedmûtem byla kontrola plnûní dohody ã. ULA-VL-12/2008
na 4 pracovní místa v profesi pomocn˘
dûlník. V záznamu z kontroly je konstatováno, Ïe v období od 07. 04. 2008 do
18. 09. 2008 byla pﬁedmûtná smlouva
ze strany obce Homole u Panny plnûna.
■ Dne 23. 09. 2008 pﬁi jednání s
pracovníky Finanãního úﬁadu v Ústí
nad Labem byl upﬁesnûn pﬁedmût a
rozsah probíhající kontroly.
■ Dne 25. 09. 2008 byl na Geodézii
Alfa, s.r.o., podepsán a pﬁevzat protokol o vytyãení hranice pozemku vãetnû
vytyãovacích náãrtÛ. Jedná se o lesní
pozemek v k.ú. Bláhov (Kohouty).
■ Dne 30. 09.2008 se uskuteãnilo v
sídle âeské lesy, a.s., Velemín, pﬁedání dokumentÛ potﬁebn˘ch k pﬁevedení historického majetku v k.ú.
Bláhov do vlastnictví obce. Pﬁedány
byly srovnávací sestavení, protokol
o vytyãení hranice pozemku a geometrick˘ plán pro rozdûlení pozemku.

■ Dne 02. 10. 2008 probûhlo jednání v sídle spoleãnosti Raven | EU Advsory, a.s., Praha. Pﬁedmûtem bylo získání informací o moÏnosti zaji‰tûní
komplexních sluÏeb této spoleãnosti (tj.
profesionální asistence bûhem celého
období realizace dotovaného projektu)
u vybran˘ch akcí obsaÏen˘ch v „Rozvojovém dokumentu obce Homole u
Panny“ s moÏností získání dotace z
prostﬁedkÛ EU.
■ Dne 08. 10. 2008 probûhlo jednání s ing. Petrem Bandasem ve
vûci zpracování projektové dokumentace na akci „Muzeum J. E.
Hibsche“.
■ Dne 14. 10. 2008 probûhlo jednání se zástupci âeské spoﬁitelny, a.s., ve
vûci získání bliÏ‰ích informací o podmínkách pro pﬁípadné úvûrování akcí
dotovan˘ch z prostﬁedkÛ EU.
■ Dne 20. 10. 2008 se uskuteãnilo
jednání se zástupcem Po‰tovní spoﬁitelny, ve vûci získání bliÏ‰ích informací o podmínkách pro pﬁípadné
úvûrování akcí dotovan˘ch z prostﬁedkÛ EU.
■ Dne 31. 10. 2008 podepsali starosta obce a krajsk˘ ﬁeditel podniku

Lesy âeské republiky, s.p., krajské ﬁeditelství v Teplicích, souhlasné prohlá‰ení o vzniku vlastnického práva dle
zákona ã. 172/1991 Sb., ve znûní § 2a
zákona ã. 114/2000 Sb., o pﬁechodu
nûkter˘ch vûcí z majetku âeské republiky do vlastnictví obcí. Jedná se o lesní
pozemky v k.ú. Bláhov.
■ Dne 04. 11. 2008 probûhlo na OÚ
jednání s Geodézii Alfa, s.r.o. o provedení v˘‰kového a vûcného zamûﬁení pozemkÛ dotãen˘ch plánovanou v˘stavbou místní komunikace v
k.ú. Babiny II.
■ Dne 18. 11. 2008 byla na Katastrální úﬁad pﬁedána Ïádost se v‰emi
prÛvodními doklady o provedení zápisu
do listu vlastnictví obce - lesní pozemky v k.ú. Bláhov.
■ Dne 19. 11. 2008 byly na pracovi‰ti Geodézie Alfa, s.r.o. projednány
podmínky zamûﬁení lesních pozemkÛ v k.ú Babiny II za úãelem jejich
pﬁevedení jako historického majetku
do vlastnictví obce.
■ Dne 26. 11. 2008 OÚ obdrÏel od
Katastrálního úﬁadu oznámení o provedení zápisu do listu vlastnictví obce lesní pozemky v k.ú. Bláhov.

Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 2/2008
o stanovení systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Homole u Panny
Zastupitelstvo obce Homole u Panny
se na svém zasedání dne 02. 10. 2008,
usnesením ã. 07/2008, usneslo vydat na
základû § 17 odst. 2 zákona ã.185/2001
Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch
dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ (dále jen „zákon o odpadech“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona ã.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, (dále jen „zákon o obcích“), tuto
obecnû závaznou vyhlá‰ku:
âl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecnû závazná vyhlá‰ka
(dále jen „vyhlá‰ka“) stanovuje systém
shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ vznikajících na
území obce Homole u Panny, vãetnû
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nakládání se stavebním odpadem1).
âl. 2
Tﬁídûní komunálního odpadu
1) Komunální odpad se tﬁídí na:
a) tﬁídûn˘ odpad, kter˘m je papír,nápojové kartony, sklo, plast, vãetnû PET
lahví,
b) objemn˘ odpad,
c) nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu,
d) smûsn˘ odpad.
2) Smûsn˘ odpad je zbyl˘ komunální
odpad po stanoveném vytﬁídûní dle
odst. 1 písm. a), b), c).
âl. 3
ShromaÏìování tﬁídûného odpadu
1) Tﬁídûn˘ odpad je shromaÏìován

do

zvlá‰tních

sbûrn˘ch

nádob.

2) Zvlá‰tní sbûrné nádoby jsou umístûny v Homoli u Panny na návsi, v místní ãásti Lhota pod Pannou v horní ãásti
„u ka‰tanu“, v místní ãásti Suletice na
návsi a v místní ãásti ByÀov v prostoru
za mÛstkem pﬁes potok.
3) Zvlá‰tní sbûrné nádoby jsou barevnû odli‰eny a oznaãeny pﬁíslu‰n˘mi
nápisy:
a) papír - barva modrá,
b) nápojové kartony - barva Ïlutá,
c) sklo - barva zelená
d) plasty, PET lahve - barva Ïlutá
âl. 4
Sbûr a svoz nebezpeãn˘ch sloÏek
komunálního odpadu
1) Sbûr a svoz nebezpeãn˘ch sloÏek

komunálního odpadÛ2) je zaji‰Èován jejich odebíráním na pﬁedem vyhlá‰en˘ch pﬁechodn˘ch stanovi‰tích pﬁímo
do zvlá‰tních sbûrn˘ch nádob k tomuto
sbûru urãen˘ch. Informace o sbûru jsou
projednány na zasedání zastupitelstva
obce, zveﬁejÀovány na úﬁední desce
a dále formou letáku vhazovan˘ch do
po‰tovních schránek.

obce ã. 4/2002, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a obecnû
závazná vyhlá‰ka ã. 20/1998 o nakládání s komunálním odpadem.

âl. 5
Sbûr a svoz objemného odpadu

Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta

1) Objemn˘ odpad je takov˘ odpad,
kter˘ vzhledem ke sv˘m rozmûrÛm nemÛÏe b˘t umístûn do sbûrn˘ch nádob
(napﬁ. koberce, matrace, nábytek ... ).

Ladislav Ptáãek v.r.
starosta

2) Sbûr a svoz objemného odpadu je
zaji‰Èován jeho odebíráním na pﬁedem
vyhlá‰en˘ch pﬁechodn˘ch stanovi‰tích.
Informace o sbûru jsou projednány na
zasedání zastupitelstva obce, zveﬁejÀovány na úﬁední desce a dále formou
letáku vhazovan˘ch do po‰tovních
schránek.

2) Tato obecnû závazná vyhlá‰ka
obce nab˘vá úãinnosti patnáct˘m
dnem po dni vyhlá‰ení.

Vyvû‰eno na úﬁední desce obecního
úﬁadu dne: 08. 10. 2008

Sejmuto z úﬁední desky obecního
úﬁadu dne: 22. 10. 2008
1

) Vyhlá‰ka ã.381/2001 Sb., kterou
se stanoví Katalog odpadÛ, Seznam
nebezpeãn˘ch odpadÛ a seznamy odpadÛ a státÛ pro úãely v˘vozu, dovozu
a tranzitu odpadÛ a postup pﬁi udûlování souhlasu k v˘vozu, dovozu a tranzitu odpadÛ (Katalog odpadÛ)
2
) Vyhlá‰ka ã.381/2001 Sb., kterou
se stanoví Katalog odpadÛ, Seznam
nebezpeãn˘ch odpadÛ a seznamy odpadÛ a státÛ pro úãely v˘vozu, dovozu
a tranzitu odpadÛ a postup pﬁi udûlování souhlasu k v˘vozu, dovozu a tranzitu odpadÛ (Katalog odpadÛ)

âl. 6
ShromaÏìování smûsného odpadu
1) Smûsn˘ odpad se shromaÏìuje
do sbûrn˘ch nádob. Pro úãely této vyhlá‰ky sbûrn˘mi nádobami jsou:
a) typizované sbûrné nádoby napﬁ.
popelnice, kontejnery a igelitové
pytle urãené ke shromaÏìování
smûsného komunálního odpadu,
b) odpadkové ko‰e, které jsou umístûny na veﬁejn˘ch prostranstvích
v obci, slouÏící pro odkládání drobného smûsného komunálního odpadu.
2) Stanovi‰tû sbûrn˘ch nádob je
místo, kde jsou sbûrné nádoby trvale
nebo pﬁechodnû umístûny za úãelem
odstranûní smûsného odpadu oprávnûnou osobou. Stanovi‰tû sbûrn˘ch
nádob jsou individuální nebo spoleãná
pro více uÏivatelÛ.
âl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

Rádi se vymlouváme, Ïe nepoﬁádek kolem popelnic dûlají dûti a mládeÏ.
Ale není to tak jednoznaãné. Dokládáme to pﬁíkladem:
Byl pﬁistiÏen obãan, kter˘ vhazoval do Ïlutého kontejneru ta‰ku z umûlé
hmoty plnou nese‰lapan˘ch PET lahví. Na upozornûní, Ïe je nutné láhve se‰lapovat, aby se do kontejneru ve‰lo co nejvíce odpadu a nedocházelo k jejich ukládání vedle nich z dÛvodÛ rychlého naplnûní kontejneru nese‰lapan˘mi lahvemi, odpovûdûl, Ïe to nevûdûl. A to ﬁekl u kontejneru na kterém je vylepené v˘razné textové a grafické upozornûní o nutnosti vhazovat do kontejneru se‰lapané PET láhve (viz foto). Je neuvûﬁitelné jak˘ problém mají nûkteﬁí obãané se se‰lapováním PET láhví.

1) Stavební odpad je stavební a demoliãní odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.

PODùKOVÁNÍ

2) Stavební odpad lze pouÏít, pﬁedat
ãi zlikvidovat zákonem stanoven˘m
zpÛsobem.

MUDr. Krombholz Jiﬁí z Homole u Panny pﬁedal na obecní úﬁad bonboniéry.
Petr Horãík st. z Lhoty pod Pannou pﬁedal na obecní úﬁad ãokoládové adventní
kalendáﬁe. Tyto sponzorské dary budou vyuÏity pﬁi leto‰ní mikulá‰ské
nadílce.Obecní úﬁad tímto dûkuje obûma dárcÛm za tuto pomoc v ãinnosti obce.

âl. 8
Závûreãná ustanovení
1) Nabytím úãinnosti této vyhlá‰ky se
zru‰uje Obecnû závazná vyhlá‰ka

UPOZORNùNÍ PRO âTENÁ¤E
UpozorÀujeme ãtenáﬁe Homolského obãasníku, Ïe roãníky 2006, 2007 a 2008
jsou k dispozici na webov˘ch stránkách obce www.homoleupanny.cz.. Do budoucna budou na webové stránky umístûny postupnû i star‰í roãníky. Redakce
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Homole u Panny ã. 07/2008 ze dne 02. 10. 2008
I. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny schvaluje
1. pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
4/2008.
II. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny vydává
2. na základû § 84, odst. 3, zákona ã.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 2/2008
o stanovení systému shromaÏìování,
sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ.
III. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny vzalo na vûdomí
3. zprávu kontrolního v˘boru o vyﬁizování stíÏností v roce 2008 ke dni realizace kontroly a o plnûní úkolÛ uloÏen˘ch zastupitelstvem obce od poslední
kontroly provedené dne 22. 09. 2007;
4. protokol z kontroly konané dne 18.

09. 2008 Úﬁadem práce v Ústí nad
Labem s v˘sledkem, Ïe dohoda uzavﬁená s Úﬁadem práce na rok 2008 je
ze strany obce plnûna;
5. dopis odboru dopravy a silniãního
hospodáﬁství KÚ ÚK ze dne 10. 09.
2008, ã.j. 2994/DS/08/149585/Bá s tím,
Ïe tato odpovûì na dopis starosty obce
ze dne 17.06.2008, adresovan˘ hejtmanovi Ústeckého kraje Ing. Jiﬁímu
·ulcovi, je neuspokojující;
6. informaci o zahájení kontroly Finanãním úﬁadem v Ústí nad Labem kontroly skuteãností rozhodn˘ch pro
stanovení povinností odvodu za poru‰ení rozpoãtové káznû dle zákona ã.
218/2000 Sb. a zákona ã. 482/2004 Sb.
IV. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny zru‰uje
7. úkol 11/12/2007 s tím, Ïe tento
úkol bude ﬁe‰en v souvislosti s pﬁipra-

vovan˘m plánem zmûny ã.8 ÚPnSÚ
Homole u Panny.
V. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny ukládá
starostovi obce Ladislavu Ptáãkovi
06/07/2008 vyÏádat od ved. odboru
dopravy a silniãního hospodáﬁství jednoznaãnou odpovûì na Ïádost ze dne
17. 06. 2008, adresovanou hejtmanovi
ÚK.
Termín: v˘sledek pﬁedloÏit na pﬁí‰tí
jednání zastupitelstva.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Ovûﬁovatelé:
Josef MuÏík v.r.
Jiﬁí ¤íha v.r.
Vyvû‰eno dne: 08. 10. 2008
Sejmuto dne: 22. 10. 2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Homole u Panny ã. 08/2008 ze dne 06. 11. 2008
I. Zastupitelstvo obce
Homole u Panny
schvaluje
1. realizaci opravy obecní komunikace v místní ãásti ByÀov.
2. prodej ãásti pozemku p.ã. 9 (novû
p.ã. 9/2 o v˘mûﬁe 36 m2) panu Liboru
Novákovi za kupní cenu 540,- Kã a pozemku p.ã. 554/1 v k.ú. Suletice, o v˘mûﬁe 1157 m2 paní Evû Duffkové za
kupní cenu 17 355,- Kã.

II. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny souhlasí
3. s poskytnutím pÛjãky z FRB manÏelÛm Oravcov˘m ve v˘‰i 50 000,- Kã.
III. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny vzalo na vûdomí
4. informaci o zaji‰tûní zimní údrÏby
silnice ã. III/26027 v úseku Suletice kﬁiÏovatka s III/25847;
5. informaci o prÛbûhu kontroly pro-

vádûnou Finanãním úﬁadem v Ústí nad
Labem.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Ovûﬁovatelé:
Ing. Václav Choura v.r.
Zdenûk Pinc v.r.
Vyvû‰eno dne: 12. 11 2008
Sejmuto dne: 26. 11. 2008

Pozor na zprostﬁedkovatele úvûrÛ
Mnozí spotﬁebitelé, kteﬁí neuspûjí s Ïádostí o pÛjãku
u banky, se následnû obracejí na rÛzné nebankovní
subjekty. Mnoho tûchto subjektÛ v‰ak neposkytuje
úvûry, ale poskytuje pouhou moÏnost zprostﬁedkování
úvûru, a to vût‰inou bez záruky jeho sjednání a za poplatek. Tento poplatek se v pﬁípadû, Ïe úvûr pro spotﬁebitele nebyl zprostﬁedkován, spotﬁebiteli nevrací,
právû s poukazem na skuteãnost, Ïe pﬁedmût smlouvy
spoleãnost splnila. Tím jsou vût‰inou rÛzná finanãní
poradenství, ohodnocení bonity klienta ãi zpracování
údajÛ klienta za úãelem zprostﬁedkování úvûru a nikoli
poskytnutí úvûru.
Jako pﬁíklad uvádíme pﬁípad jedné spotﬁebitelky, která
podobnou smlouvu uzavﬁela. Mûla zájem o úvûr, namísto
toho podepsala smlouvu, jejímÏ pﬁedmûtem bylo pouhé
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zprostﬁedkování a poskytnutí „finanãních“ sluÏeb. Za
zpracování údajÛ, provûﬁení bonity a eventuálního zprostﬁedkování zdroje financování a s tím spojen˘ch sluÏeb
zaplatila poplatek pﬁesahující ãástku 4 000 Kã, aniÏ by jí
byl úvûr poskytnut. Smlouva dále obsahovala ustanovení, Ïe v pﬁípadû negativního ohodnocení bonity klienta je
poplatek nevratn˘. Úvûr na základû negativního ohodnocení bonity poskytnut nebyl a poplatek spoleãnost nevrátila.
„S ohledem na tyto skuteãnosti, upozorÀujeme spotﬁebitele, Ïe musí vûnovat pozornost pﬁi uzavírání smlouvy
také smluvním podmínkám a peãlivû si je proãíst, nejlépe
mimo provozovnu spoleãnosti a smlouvu uzavﬁít aÏ v pﬁípadû porozumûní v‰em ustanovením ve smlouvû,“ zdÛrazÀuje právník Jiﬁí ÎÛrek.

Skupinka zavítala i do Veãerky k PtáãkÛm

❄ ❄
❄

DO HOMOLE
DORAZIL MIKULÁ·

Mal˘ Mat˘sek se fotografoval i s maminkou

V pátek 5. prosince chodil po obcích Homole Mikulá‰ na
mikulá‰ské nadílce v biskupském odûvu s dlouh˘m bíl˘m
vousem a byl doprovázen ãertem a andûlem. Mikulá‰ s andûlem rozdávali dárky balíãky se sladkostmi. A ãert se staral
o symbolické trestání a stra‰ení zlobiv˘ch dûtí. Celkovû je Mikulá‰ takovou pﬁípravou na vánoce, pﬁiãemÏ se nerozdávají
pﬁíli‰ vûcné dary, ale spí‰e jakési pamlsky nebo malé dárky
pro ‰tûstí.
ZdeÀka âerná, redaktorka

Daniel s Michalem PilníkÛ z Bláhova se na Mikulá‰e tû‰ily.

Nellinka ze Lhoty se bála ãerta tak se s ní fotil brá‰ka s tatínkem.
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Hospodaﬁení v lesích obce v roce 2008
Lesní hospodáﬁsk˘ plán obce je
zpracován na období od 01. 01. 2007
do 31. 12. 2016. V˘mûra lesÛ obce je
176,74 ha a tûÏba na decenium je stanovena v objemu 9 490 m3. Vzhledem
ke kalamitû po orkánech Kyrill a Emma
nelze tento zpracovan˘ lesní hospodáﬁsk˘ plán dodrÏovat a obec musí své
hospodaﬁení pﬁizpÛsobit vzniklé situaci
pﬁi dodrÏení zákona 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
(zákon o lesích). Po orkánu Kyrill bylo
totiÏ zpracováno 3 960 m3 dﬁeva a
vzniklo cca 18 ha holin. Ze zákona je
obec povinna tyto plochy do 2 let zalesnit a do 7 let zajistit kultury.
Ing. Anna Pumprová - odborn˘ lesní
hospodáﬁ - vypracovala po zmûﬁení
holin projekt zalesnûní. Dle hospodáﬁsk˘ch souborÛ urãila druhy a mnoÏství
sazenic a technologii. Odhad v˘‰e finanãních prostﬁedkÛ potﬁebn˘ch pro
realizaci projektu zalesnûní byl ve v˘‰i
1 400 - 1 600 tis. Kã. To bylo nad finanãní moÏnosti obce a tak pro vedení
obce vyvstal prvoﬁad˘ úkol a to zaji‰tûní finanãní dotace. Na celou tuto ãinnost (zalesnûní 17,61 ha ploch) byl vypracován nov˘ komplexní projekt podle
specifick˘ch podmínek pro poskytnutí
dotace na základû Programu rozvoje
venkova, opatﬁení II.2.4, vãetnû spousty pﬁíloh k získání dotace. Podmínkou
bylo projednání a ‰etﬁení státní správou, stanovisko Lesní ochranné sluÏby
Strnady a dal‰í dokumenty a pﬁílohy
jako nedílná souãást komplexního projektu. VynaloÏené úsilí bylo korunováno
úspûchem a tak dne 01.08.2008 byla
podepsána na Státním zemûdûlském
intervenãním fondu Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova a na realizaci projektu „Obnova lesÛ
po po‰kození orkánem Kyrill“. Celková
v˘‰e pﬁiznané dotace je 1 600 tis. Kã a
pokr˘vá 100% pﬁedpokládan˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ. Celá akce zalesnûní je
rozdûlena do 2 etap.
Bez ohledu na v˘sledek úsilí o získání dotace musely b˘t v I. ãtvrtletí 2008
zahájeny práce a to vyklizení holin od
klestu a zbytkÛ po tûÏbû dﬁeva. Souãasnû bylo na I. etapu zalesnûní vyhlá‰eno v˘bûrové ﬁízení. První etapu vyhrála Lesní spoleãnost Litomûﬁice
vzhledem k nejniÏ‰í nabídnuté cenû
(má svojí vlastní ‰kolku a tudíÏ nejlevnûj‰í sazenice). Na jaﬁe 2008 a v prÛbûhu léta tato firma zalesnila 6 ha. ProtoÏe vlastní kapacita obce ani brigády
nezajistily vyklizení zb˘vající 4 ha holin
pro plynulé zalesÀování, obec operativnû dohodla s touto firmou vyklizení
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tûchto ploch. Vzhledem k ostruÏinám a
vhodn˘m podmínkám na ãásti ploch
byla pouÏita mechanizace. V souãasné
dobû za pﬁedpokladu pﬁíznivého poãasí
lze oãekávat, Ïe I. etapa mÛÏe b˘t dokonãena do konce leto‰ního roku.
Dne 11. 08. 2008 se uskuteãnilo otevírání obálek s nabídkami pro II. etapu
realizace projektu „Obnova lesÛ po po‰kození orkánem Kyrill“. I tuto etapu vyhrála Lesní spoleãnost Litomûﬁice
vzhledem k nejniÏ‰í nabídnuté cenû.
Do konce roku 2008 a na jaﬁe roku
2009 ji ãeká zalesnit dal‰ích 7 ha.
Zalesnûním v‰ak péãe o lesy nekonãí. Je nutné zalesnûné plochy o‰etﬁovat, sazenice oÏínat (ruãnû, chemicky)
natﬁít proti okusu zvûﬁí. Dal‰ím problémem je zpracování kÛrovcové hmoty,
monitoring tohoto ‰kÛdce. Ochrana

lesa - to je pﬁedev‰ím pﬁedmût kontrol
státní inspekce a jakákoliv nedÛslednost a opomenutí je sankciováno formou finanãní pokuty.
Dále musí obec zajistit obnovu lesÛ
po orkánu Emma, coÏ bude nûco
kolem 4 ha a provést vylep‰ení jiÏ zalesnûn˘ch ploch. To bude pﬁedmûtem
projektÛ roku 2009. BohuÏel tyto práce
nejsou a ani nebudou pﬁedmûtem dotace a obec je musí hradit ze svého rozpoãtu.
Zaji‰tûní v‰ech tûchto úkolÛ pﬁi dodrÏování lesního zákona a pﬁi vlivu rozmaru poãasí je vûc velmi nároãná a nelehká. Proto mÛÏeme s urãit˘m uspokojením konstatovat, Ïe úkoly stanovené pro lesní hospodáﬁství obce na rok
2008 budou splnûny.
Zdenûk Pinc
odborn˘ pracovník v lesnictví

VÝKUPNÍ CENY DŘEVA
(Ceny jsou platné od 01. 09. 2008)
m³ SMRK

m³ MODŘÍN

m³ LISTNATÉ
m³ JEHLIČNATÉ
m² SAMOVÝROBA
listnaté a jehličnaté

Ø 0,19 m³
Ø 0,29 m³
Ø 0,49 m³
Ø 0,69 m³
Ø 0,99 m³
Ø 1,00 m³
Ø 0,19 m³
Ø 0,29 m³
Ø 0,49 m³
Ø 0,69 m³
Ø 0,99 m³
Ø 1,00 m³
----

300,- Kč
450,- Kč
600,- Kč
750,- Kč
850,- Kč
950,- Kč
60,- Kč
270,- Kč
540,- Kč
812,- Kč
918,- Kč
1100,- Kč
400,- Kč
180,- Kč
63,- / 62,- Kč

Ceny jsou stanoveny bez nákladů na těžbu a přibližování.
Ceny se nevztahují na kalamitní těžbu.

Chválíme a dûkujeme za iniciativu obãanÛ...
„Li‰kováci“
si odvodnili cestu
Dne 13. 09. 2008 se se‰la parta obyvatel a rekreantÛ Li‰kova ve sloÏení: Láìa ·kvor, Franta HloÏek, Mirek Nikodém,
Ota Peãiva a Zbynûk RÛÏiãka. Stroj bezúplatnû zapÛjãila
firma ZEMPO, s.r.o., Ústí nad Labem. Zhruba po 9 hodinách
práce byla vyhrabána r˘ha, poloÏeny a zasypány trubky po
obou stranách komunikace.

Michala Effenbergerová, která bydlí v ByÀovû, a je mistryní republiky ve wakeboardingu 2008, nám na otázku: „Co to probÛh ten wakeboarding je?“ napsala:
■ Co je to wakeboarding?
Wakeboardingové prkno je velmi podobné snowboardovému,
jen je o nûco ‰ir‰í. Na prknû je napevno pﬁidûlané vázání (podobné snowbordové botû). Jezdí se za ãlunem nebo vodním
vlekem. Oproti vodnímu lyÏování se wake jezdí aÏ na metrov˘ch, speciálnû tvarovan˘ch vlnách, které vytváﬁí upravená
loì. Wakeboardista se pohybuje rychlostí okolo 35 km/h.
V souãasné dobû existuje asi 80 trikÛ, pﬁiãemÏ hranice moÏností se stále posouvá dopﬁedu. Triky jsou podobné jako na
snowboardu. Základem je „grab“ - chytání, drÏení prkna pﬁi v˘skoku, salta, obraty od 180o aÏ do 930o a mnoho dal‰ích.
■ Kde si mÛÏu u nás wakeboarding vyzkou‰et?
Wakeboarding si mÛÏete vyzkou‰et v podstatû v‰ude, kde je
k dispozici nûjak˘ ãlun. Wakeboardové prkno Vám pÛjãí buì na
místû nebo musíte mít vlastní, na internetu je jiÏ mnoho obchodÛ/bazarÛ (levnûj‰í záleÏitost), kde se dá wake poﬁídit. Jako tip
uvádím dva, nám ãasovû nejbliÏ‰í wakeboardové kluby, kde
Vám wake i ostatní nezbytné vybavení (vesta, helma, neopren)
zapÛjãí. SráÏ pod Ralskem - vodní vlek. Skochovice u Prahy ãlun
âlánek o wakeboardingu pro Vás pﬁipravila
Michala Effenbergerová
- mistrynû republiky ve wakeboardingu 2008
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PRO ZÁBAVU A CHYTRÉ HLAVY • PRO ZÁBAVU A CHYTRÉ HLAVY
Spojte jednotlivé body podle ãísel a objeví se vám obrázek.

Která dvû závaÏí se po otoãení kliky ve
smûru ‰ipky zvednou a která klesnou?

Poznáte které osoby se vyskytují na obou obrázcích?

Homolsk˘

Zpravodaj pro obãany a pﬁátele Homolska. • Vydává Obec Homole u Panny (Homole u Panny 1,
400 02 Ústí nad Labem). Zpravodaj pﬁipravuje Zdena âerná (Homole u Panny 48). Vychází ãtyﬁikrát roãnû. • Tisk: Tiskárna R+R, Ústí nad Labem.
Evidenãní ãíslo MK âR E 10227.

