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Masopust 2015
V sobotu 21. února v 9.00 hodin se zaãala náves plnit lidmi v maskách, na koních a i v civilním obleãení. A v‰ichni s
cílem buì naãichnout atmosféru Masopustního reje nebo se prÛvodu alespoÀ zúãastnit.
Pan Luká‰ Ptáãek se vyhoupl do sedla
konû a tradiãnû poÏádal starostu obce o
povolení k Masopustnímu reji. Starosta
obce, Ladislav Ptáãek, tento rej povolil. U
této pﬁíleÏitosti vzpomenul na nedávno zesnulého pana Josefa Berana, kter˘ patﬁil
mezi zakladatele Masopustní tradice v Homoli u Panny a vyzval úãastníky prÛvodu,
aby leto‰ní veselí patﬁilo jeho památce.

(Pokraãování na následující stranû)

Povolení k reji

U VanûãkÛ v Haslicích

U HorÛ v Nové Vsi u Plánû

U HastrdlÛ v Suleticích

Chalupáﬁi ze Suletické stránû

...a jiÏ úãastníci prÛvodu nastupovali do pﬁistaveného autobusu a odjelo se do Haslic k prvnímu obãerstvení, které pﬁipravila rodina Vanûãkov˘ch.
ZájemcÛ o úãast v prÛvodu byl tak hodnû, Ïe autobus jezdil mezi zastávkami dvakrát.
Dal‰í zastavení na obãerstvení bylo v Nové Vsi u Plánû,
kde jiÏ byla pﬁichystaná paní Horová s rodinou. Popilo se, zatanãilo a jiÏ se pﬁejíÏdûlo do Suletic, kde nás rodina Hastrdlová zvala k malé svaãince v podobû, bramboráãkÛ, tepl˘ch
párkÛ a v˘borné ãesnekové polévky. Tekuté obãerstvení tu
také nechybûlo.
A to jiÏ postupujeme na konec Suletic a tam nás vítají chalupáﬁi ze Stránû a zve nás ke svému stoleãku s dobrotami.
Obãerstveni a nasyceni jsme se vydali na nejdel‰í cestu
prÛvodu pû‰ky, a to do ByÀova, kde nás jiÏ vyhlíÏeli manÏelé Effenbergerovi a naproti rodina Vegnerov˘ch, opût s pln˘mi stolky dobrot a nezbytnou ‰tamprdliãkou k posilnûní.
Dal‰í náv‰tûva se konala na kopeãku ByÀova, u Anto‰Û a
(Pokraãování na následující stranû)

U VegnerÛ v ByÀovû

U EffenbergerÛ v ByÀovû

U Jindry MuÏíka ve Lhotû pod Pannou

U BarboﬁíkÛ ve Lhotû pod Pannou
U Anto‰Û v ByÀovû

U MoravcÛ ve lhotû pod Pannou
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Dûti s vítûzn˘mi maskami

opodál stojí u svého obydlí pan Löbel s
lahvinkou v ruce.
Posilnûni dobrotami a mnozí jiÏ i
znaãnû pﬁe‰tamprdliãkováni nás autobus pﬁeváÏel do Lhoty pod Pannou a
tady jsme spûchali k domu paní Moravcové na její v˘borné koblihy, kter˘mi je
jiÏ proslavená. Nechybí nezbytn˘ frÈánek, kter˘ také nabízí naproti u domku
pan Jindﬁich MuÏík s dcerou Terezou.
A tak jiÏ znaãnû rozdovádûn˘ prÛvod
zdolával poslední cestu do kopce, obãerstvovat se a tanãit pﬁed domem rodiny Barboﬁíkov˘ch.
Podot˘kám, Ïe celou cestu nám hráli
chlapi, kteﬁí se jiÏ tradiãnû tohoto úkolu

ujímají, lidové písnû do kroku i k tanci.
Jak známo, v‰e jednou konãí, a to i
leto‰ní Masopustní prÛvod. Opût se
ocitáme na návsi v Homoli u Panny a
tady se sleãna Ilona Hálová ujala slova
a podûkovala v‰em za úãast, v‰ech-

ny dûti v maskách dostaly sladkou
odmûnu a tﬁi nejlep‰í masky dûvãat a
tﬁi chlapci dostaly dárek na památku.
Vûﬁím, Ïe se v‰em zúãastnûn˘m prÛvod líbil a jiÏ se tû‰í na ten pﬁí‰tí. E.S.

Pan MILO· SIEBERT zhotovil koÏené pﬁívûsky urãené pro poskytovatele
obãerstvení na trase Masopustního prÛvodu. Pﬁívûsky jsou opatﬁeny letopoãtem konání prÛvodu a v pﬁí‰tích letech budou pﬁipomínat pﬁíjemnû strávené
veselí. A na‰i potomci pﬁi bádání historie poznají, jak se jejich pﬁedci kdysi
umûli pobavit.
A za zhotovení tûchto pﬁívûskÛ patﬁí panu Siebertovi veliké podûkování.
Dûkujeme.
E.S

JÍZDNÍ ¤ÁD A SPOJENÍ S MùSTEM
DOPIS OLD¤ICHU BUBENÍâKOVI, HEJTMANOVI ÚSTECKÉHO KRAJE...

VáÏen˘ pane hejtmane
Obracíme se na Vás jako na nejvy‰‰ího zástupce Ústeckého kraje, neboÈ komunikace s Va‰imi podﬁízen˘mi bohuÏel uvízla na mrtvém bodû.
Od 01.01.2015 vstoupil v platnost nov˘ jízdní ﬁád, kter˘ byl
nûkolikráte pﬁedveden jako dokonalé dílo, ale dle na‰eho názoru je opak pravdou.
V dne‰ní ekonomické situaci si málokdo mÛÏe dovolit pﬁijít o zamûstnání a hledat si novou práci. BohuÏel jízdní ﬁád,
kter˘ je v souãasné dobû v platnosti velmi negativnû ovlivÀuje ekonomickou situaci v na‰ich obcích. Jak jistû víte, vût‰ina na‰ich obyvatel je spojena s Ústím nad Labem a to aÈ
tím, Ïe zde má zamûstnání, lékaﬁe, ‰kolu nebo sem prostû
do Ústí jede jen za kulturou.
JiÏ jen ranní naãasování autobusÛ - tedy jejich pﬁíjezd do
Ústí nad Labem v 06:18 hodin, kdyÏ kaÏd˘ ví, Ïe pracovní
doba vût‰inou zaãíná v 06:00 hodin je dosti ne‰Èastná a vyluãuje na‰e obyvatele buì z vyuÏívání sluÏeb dopravce,
nebo je diskriminuje v získání nebo udrÏení zamûstnání.
TotéÏ je v pﬁípadû noãního - posledního spoje. Vût‰ina smûn
Od nového roku platí nov˘ jízdní
ﬁád pro autobusové spojení s mûstem Ústí nad Labem. Po pár pﬁipomínkách se jízdní ﬁád od bﬁezna pozmûnil, ale hlavní nedostatky neodstranil.
Je hezké, Ïe pﬁípadn˘ cestující si pohodlnû mÛÏe zajet aÏ do Telnice ãi
Krásného Lesa. Ale kdo to vyuÏije? Pár
jedincÛ.
Na úkor této moÏnosti v‰ak pﬁichází
na‰i spoluobãané z pﬁilehl˘ch osad se
vÛbec dostat do mûsta. Autobus totiÏ
vût‰inou konãí v Homoli u Panny a dál
si lidi ‰lapejte sami. Nebo okruÏní koleãko projede, ale v jednom smûru. Ti
co z mûsta pﬁijíÏdûjí si ve své osadû vystoupí, ale pokud jin˘ cestující má
v plánu odcestovat do mûsta má
smÛlu. Ano mÛÏe podstoupit proces,
kdy napﬁíklad v Haslicích nastoupí
a sveze se do Suletic. Tam musí vy-

konãí ve 22:00 hodin, supermarkety je‰tû o nûco dﬁíve, promítání kina a obdobné akce konãí podobnû. Nevím, zda-li
jste si byl vyzkou‰et ãekat na noãní spoj od 22:00 h do 23:40
hodin u b˘valého autobusového nádraÏí, já ano a je to záÏitek opravdu na cel˘ Ïivot. Svojí manÏelku bych tam ãekat nenechal a jako pokladní v supermarketech pracují vût‰inou
právû na‰e manÏelky a dcery.
Chápeme, Ïe poskládat jízdní ﬁády pro nûkolik desítek
obcí, z nichÏ kaÏdá má svá specifická pﬁání není jednoduché, ale dodrÏet alespoÀ základní obsluÏnost v dobû kdy
obyvatelé cestují do zamûstnání a z nûj by mûlo b˘t prioritou.
V pﬁíloze si Vám dovolujeme zaslat seznam spojÛ, u kter˘ch bychom uvítali zmûnu v odjezdech nebo pﬁíjezdech. Nejedná se o nijak drastické zmûny, neboÈ posunout odjezd autobusu z první zastávky v ranních hodinách by problém b˘t
nemûl, ale blíÏe v pﬁíloze.
Dûkujeme za pochopení
Ladislav Ptáãek, starosta obce Homole u Panny
Jaroslav Hála, místostarosta obce Homole u Panny

stoupit (neb ‰ofér má naﬁízenou odpoãinkovou pﬁestávku) a hodinku si poãkat na Suletické návsi. Ano, za pûkného poãasí se to dá pﬁeãkat, ale co
kdyÏ pr‰í, mrzne? A je‰tû si tu nechtûnou trasu musí zaplatit.
PﬁeváÏná ãást obyvatel, která je odkázaná na veﬁejnou dopravu, je star‰ího data narození. A takov˘ postup cestování je pro star‰ího ãlovûka velice
nároãn˘.
Nebo napﬁíklad: Dítû ‰kolou povinné
pﬁijede ze ‰koly domÛ. OdloÏí ‰kolní
aktovku, nasvaãí se a potﬁebuje opût
odcestovat na svÛj trénink ãi do krouÏku. Nelze. Pokud nemá doma jednoho
z rodiãÛ, kter˘ jej odveze, musí buì zabûhnout do Homole u Panny nebo
ãekat na dal‰í spoj a to jiÏ svou mimo‰kolní aktivitu nestíhá.
Pro pracujícího na smûnn˘ provoz
toto spojení také není v˘hra. Ráno ãi
pﬁes den, holt jede o nûco dﬁíve neÏ za-

ãíná jeho smûna. Ale nejhor‰í je to po
odpolední smûnû.
V továrnû konãí ve 22.00 hodin
a musí si poãkat do 23.40 hodin na autobus, kter˘ jej odveze v pÛl noci na
Homolskou náves a dál si domÛ ‰lapej
sám.
Je toto doprava obãana hodna dvacátého prvního století?
Tady jsme se vrátili do ‰edesát˘ch
let, kdy autobus v Homoli zatoãil na Suletice a cestující smûr Haslice, Doubravice a Bláhov ‰lapali pû‰ky.
Stále se celorepublikovû hovoﬁí
o prospû‰ném osidlování mal˘ch obcí
mlad˘mi rodinami, ale podmínky k tomuto nikdo nevytváﬁí. KaÏdá rodina nevlastní auto, natoÏ nûkolik.
Spoluobãané, nenechte si toto líbit
a komu tento styl dopravy nevyhovuje,
ozvûte se nahlas. Buì na Obecním
úﬁadû ãi pﬁímo na Krajském úﬁadû,
kter˘ je zﬁizovatelem.
E.S.
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Doporuãená kniha...

TAJEMSTVÍ âESKÉHO ST¤EDOHO¤Í
Jiﬁí Svoboda
V dobû vánoãních svátkÛ jsem brouzdala po webu a narazila jsem zde na velmi zajímavou knihu. Po zevrubné prohlídce jsem si ﬁekla: „Tu knihu musím mít!“ Pochlubila jsem
se sv˘m pﬁátelÛm a za nedlouho se mi ozval znám˘, Ïe autor
Jiﬁí Svoboda je jeho kolega z vedlej‰í kanceláﬁe. Slovo dalo
slovo a bûhem nûkolika dní jsem tuto v˘teãnou knihu svírala
v ruce i s vûnováním autora.
Po pﬁíjezdu domÛ jsem se okamÏitû do ní ihned zaãetla.
„âeské stﬁedohoﬁí je nádhernû tajemné. Je tu stále co objevovat. Stále je‰tû vûdci podnikají prospektorské v˘pravy za
úãelem objevení druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ - doposud v âeském stﬁedohoﬁí nepopsan˘ch a stále je‰tû pﬁi svém bádání
slaví úspûchy. Svá neobjevená tajemství si doposud uchovává Ïivá i neÏivá pﬁíroda, lidská sídla, staré stavby i jejich
pozÛstatky. AÈ se náv‰tûvník vydá po této krajinû kamkoli,
v‰ude má moÏnost objevit nûjakou pﬁírodní nebo historickou
zajímavost. Krajina âeského stﬁedohoﬁí nabízí bohatou ‰kálu
znám˘ch a populárních pﬁírodních nebo historick˘ch lokalit,
které ãasto nav‰tûvují turisté. Tato kniha Vám v‰ak kromû
nich pﬁiblíÏí také místa, která jsou známa mnohem ménû, to
jim v‰ak rozhodnû neubírá na atraktivitû“.
V knize jsou také zmínûna i místa nám blízká, která jsme
vût‰ina z nás jiÏ nav‰tívili.

Kniha je rozdûlena do ãtyﬁ sekcí - krajina padajících vod,
krajina hradÛ, krajina pokladÛ a krajina tajemství.
Pan Jiﬁí po více jak pûti letech procházení a fotografování,
leckdy témûﬁ nepﬁístupn˘ch míst, se rozhodl své úlovky zvûãnit v této knize.
■ Kniha byla vydána 18. 11. 2014.
■ Vydavatel: Imagine Media, s.r.o.
■ Více o knize naleznete na stránce:
www.tajemstvistredohori.cz
Vûﬁím, Ïe si knihu zamilujete stejnû tak jako já.
E.S.

Masopustní tancovaãka se vydaﬁila
V sobotu veãer po Masopustním dopoledním prÛvodu mûl kaÏd˘ moÏnost si
odpoledne oddechnout nebo schrupnout a naãerpat tak pozbyl˘ch sil, aby mohl
veãer od 20.00 hodin nav‰tívit v hostinci u HoráãkÛ Masopustní taneãní zábavu.
Ano, vût‰ina z nás má tuto zábavu jiÏ tradiãnû zaÏitou, ale pﬁeci jen pro nûkoho to byla premiéra. Napﬁíklad pro ·tûpánku MuÏíkovou, na‰í novou hostinskou. Velice kuráÏnû se ujala obsluhy na taneãním sále a s pomocí své rodiny
zaﬁídila velice pﬁíjemnou a kvalitní obsluhu.
Úãast na taneãní zábavû byla hojná. V‰echny stoly byly obsazené a na sále
se bavilo více jak sto lidí.
K tanci a poslechu hrála skupina Diamant.
Mnozí zájemci si téÏ mohli zakoupit lístky do tomboly a nejeden z nás si domÛ
odná‰el vyhrané dárky.
Vûﬁím, Ïe se kaÏd˘ pûknû pobavil a tû‰í se opût na pﬁí‰tí tancovaãku. E.S.

Taneãní parket jen dunûl
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Na‰e nová hostinská

napsali nám
Dobr˘ den,
minul˘ t˘den jsem nalezl ve své po‰tovní
schránce nejnovûj‰í ãíslo Homolského obãasníku. Po jeho pﬁeãtení, resp. jen po jeho
prolistování mû pﬁepadl pocit takﬁíkajíc na
zvracení. Je pravdou, Ïe Homolsk˘ obãasník jiÏ dávno není tím ãím b˘val za dob
pﬁedchozích redaktorÛ, a to aÈ uÏ za paní
ZdeÀky âerné ãi za Tomá‰e Choury. Ale co
je moc, to je moc!
Hned na první stránce se ãtenáﬁ dozví
skoro tﬁi mûsíce po ustavujícím zasedání
kdo je kdo v na‰í obci, tedy kdo je ve vedení obce a kdo je pﬁedsedou ãi ãlenem toho
kterého v˘boru.
UÏ vÛbec mû nepﬁekvapí obsah ãlánkÛ
na druhé a tﬁetí stranû k na‰ím obcím. Tentokrát jsou vûnovány obcím Nová Ves u
Plánû a PláÀ. Kde je stejnû jako v minul˘ch
ãíslech doslovn˘ pﬁepis ãlánkÛ z internetov˘ch stránek severnipolabi.cz (www.ukp98.cz/polabi/labe/obce/ul/nvesup.htm
a
w w w. u k p 9 8 . c z / p o l a b i / l a b e / o b c e /ul/plan.htm). Dále je obsahem ãísla dvoustránková fotodokumentace z akcí poﬁádan˘ch obcí. O tom, Ïe se uskuteãnil napﬁ. tradiãní vánoãní ‰ipkov˘ turnaj ani zmínka
(zﬁejmû proto, Ïe ho nepoﬁádala obec).
Opravdovou „perlou“ Homolského obãasníku je v‰ak ãlánek souãasného zastupitele a b˘valého starosty obce Ing. Václava Choury s názvem Volby jsou za námi,
ale jak to bude dál?, kter˘ je otisknut na
stránkách 6 a 7. To, Ïe se nûkdo vyjadﬁuje
k volebnímu programu jiného sdruÏení nezávisl˘ch kandidátu je jeho svaté právo.
KdyÏ se v‰ak uÏ nûkdo vyjadﬁuje k nûjakému programu a ze kterého navíc cituje, povaÏoval bych za slu‰né zveﬁejnit cel˘ volební program SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
místních ãástí Homolska. A to z toho dÛvodu, aby si ãtenáﬁ mohl pﬁeãíst tento program a potom ho porovnat s názory Ing.
Choury a udûlat si o programu a vûcech s
ním spojen˘ch obrázek sám. JiÏ v minulosti jsem ãetl obdobné názory na volební program tohoto sdruÏení a to z pera b˘valého
místostarosty Václava Kavana. Kter˘ navíc
mûl tu potﬁebu probírat cizí volební programy i na schÛzích zastupitelstva místo toho,
aby se ﬁe‰ili dÛleÏitûj‰í vûci.
Jak jsem jiÏ uvedl kaÏd˘ má právo vyjádﬁit svÛj názor. Pﬁijde mû v‰ak divné, Ïe pánové Choura a Kavan hodnotí volební program nûkoho, koho nevolili. Právo kritizovat
nûãí program mají lidé, kteﬁí to které sdruÏení volí. Vám pánové Chouro a Kavane
toto právo nepatﬁí. Mûli by jste zaãít sami u
sebe. Jaksi si nepamatuji, Ïe by jste vy potaÏmo va‰e SNK pﬁi‰li nûkdy s nûjak˘m volebním programem. Jestli se pletu tak mû
opravte.

Jedin˘ z vás, tedy ze souãasného vedení obce, kdo mûl pﬁed nûkter˘mi z voleb jak˘si názor se kter˘m do voleb ‰el byl souãasn˘ místostarosta Jaroslav Hála. Ten
pﬁed minul˘mi volbami mûl jako svou prioritu audit lesního hospodáﬁství. Tato priorita
ho v‰ak pﬁe‰la zhruba po dvou mûsících ve
funkci zastupitele. Z jak˘ch dÛvodÛ to bylo,
to ví nejlépe on sám.
Pokud chcete nûco hodnotit a nûkoho
kritizovat, tak by mû zajímalo proã v letech
1996 - 1998, tedy v dobû kdy pánové Ptáãek a Choura vykonávali funkci místostarostÛ, do‰lo ke ‰kodû ve v˘‰i 1 600 000,Kã, kdy touto ‰kodou se obec pﬁipojila k
trestnímu ﬁízení. KdyÏ budeme vycházet z
rozsudku soudu, tak „pﬁedstavitelé obce
sv˘m laxním pﬁístupem velmi usnadnili spáchání uvedené trestné ãinnosti“. Ptám se
pánové, kde jsou tyto peníze a co jste jako
místostarostové ve vedení obce dûlali, aby
k tomu co se stalo nedo‰lo?
Za dal‰í se ptám, jak˘m zpÛsobem obec
plní rozvojov˘ dokument obce, kter˘ byl
vydán v únoru 2008? Rozvojov˘ dokument
je uveﬁejnûn v obãasníku ã. 54 na stránkách
4 a 5 a (http://www.homoleupanny.cz/e_download.php?file=data/editor/89cs_10.
pdf&original=homole-54.pdf)
O tom, co obec splnila a co ne se mÛÏe
ãtenáﬁ pﬁesvûdãit sám.
Dále se ptám jak je moÏné, Ïe obec prodûlává na obecních lesích? Odpovûì obce
by byla „mÛÏe za to orkán „Kyrill“ a orkán
„Emma“, kdy toto omíláte poﬁád dokola. Zeptejte se kolik obcí a jin˘ch vlastníkÛ na
sv˘ch lesích prodûlává tak jako na‰e obec
(v letech 2010 - 2014 hospodaﬁíme v na‰ich
lesích se ztrátou cca 1 300 000,- Kã). Já jiného takového vlastníka lesÛ neznám.
V neposlední ﬁadû by mû zajímalo proã
se obec v pﬁípadû kritiky potﬁebuje „zviditelnit“ na stránkách Ústeckého deníku a uvést
zde pouze opût svÛj názor - viz ãlánek z 11.
11. 2013 reagující na kritiku hospodaﬁení v
lesích (http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/s-nasledky-orkanu-kyrill-a-emmabojuji-v-homoli-doted-20131111.html) a ãlánek ze dne 7. 1. 2015 k dotazÛm k rozpoãtu
obce na rok 2015 (http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/prijmy-a-vydaje-rozpoctuhomole-u-panny-budou-vyrovnane20150107.html). Tyto ãlánky mû pﬁijdou napsány jaksi na objednávku vedení na‰í
obce. Dotazoval jsem se na toto téma pisatele druhého z ãlánkÛ pana Karla Rouãe,
ale ten mû do dne‰ního dne bohuÏel neodpovûdûl.
V této souvislosti se ptám zda-li pak na‰e
obec byla v denním tisku stejnû aktivní co
se t˘ká kritiky nov˘ch jízdních ﬁádÛ? O této
vûci bylo na zastupitelstvech vedením obce
hovoﬁeno. Já jsem Ïádn˘ takov˘ ãlánek na
toto téma smûﬁující od vedení na‰í obce neãetl.
Na závûr bych chtûl pisatele ãlánku, souãasné vedení obce a v neposlední ﬁadû

pana Kavana poÏádat o radu. Jak má zastupitel prosadit svÛj volební program
pokud je v zastupitelstvu v opozici a to v pomûru jeden ku ‰esti? Rád se vámi nechám
pouãit. Mám pocit, Ïe na to nemáte Ïádn˘
recept, a jestli ano, tak pﬁed vámi hluboce
smekám.
Radûji neÏ by jste pﬁednesli svÛj program
a jasnû a konkrétnû obãanÛm sdûlili kam
chcete na‰i obec vést a postavit se pak za
své názory, budete rozebírat programy jin˘ch. Z uveden˘ch dÛvodÛ se ptám komu a
ãemu slouÏí Homolsk˘ obãasník v souãasné podobû ? A zdali je odmûna redaktorce
deníku ve v˘‰i 1500,- Kã na ãíslo adekvátní.
Pro va‰i informaci, pﬁedchozí redaktorka
pobírala za dle mého názoru kvalitnûji zpracovan˘ obãasník ãástku tﬁetinovou.
S pozdravem Daniel Tausche
P.S. V˘‰e uvedené názory jsou mé názory k celé vûci, nikdo mû je neradil a nikdo
mû je nediktoval. Nemám potﬁebu b˘t podepsán pod nûãím co jsem sám nenapsal a
za ãím si nestojím. Dotãení dobﬁe vûdí co
tím myslím.
Uveden˘ ãlánek bude vyvû‰en jednak na
stránkách http://homoleupanny.webnode.cz/, dále bude zaslán vedení obce Homole
u Panny a v poslední ﬁadû bude dne 5. 2.
2015 pﬁedán na zasedání zastupitelstva
starostovi obce s poÏadavkem na jeho zveﬁejnûní jakoÏto pﬁílohy z tohoto zasedání a
dále s poÏadavkem na jeho zveﬁejnûní v
dal‰ím ãísle Homolského obãasníku.

Nûkolik poznámek
k ãlánku D. Tauscheho
Po pﬁeãtení ãlánku „Homolsk˘ obãasník
aneb k ãemu a komu vlastnû slouÏí“, zveﬁejnûn˘ na blogu pana Tauscheho, kde mû
pan Tausche nûkolikrát zmiÀuje a oslovuje,
jsem nucen na tento ãlánek reagovat.
Pﬁeãetl jsem si peãlivû ãlánek Ing. Václava Choury „Volby jsou za námi, ale jak to
bude dál?“, kter˘ D. Tausche oznaãil „opravdovou perlou“ Homolského obãasníku.
Ing. V. Choura v nûm u nûkter˘ch bodÛ volebního programu SNK vyjádﬁil naprosto
slu‰nou a korektní formou svÛj názor, pﬁípadnû pochybnosti na reálnost jejich splnûní a upozornil na ustanovení pﬁíslu‰n˘ch zákonÛ a vládních naﬁízení. V celém ãlánku
jsem nena‰el jediné uráÏlivé, zesmû‰Àující
nebo jinak dehonestující vyjádﬁení, které by
mohlo vyvolat u D. Tauscheho „pocit takﬁíkajíc na zvracení“.
Mne osobnû ale zarazilo protiﬁeãení pana
D. Tauscheho ve vûci práva vyjadﬁovat
názor na volební program. Ve svém ãlánku
pí‰e: „To, Ïe se nûkdo vyjadﬁuje k volebnímu programu jiného sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ, je jeho svaté právo.“. To

(Pokraãování na následující stranû)
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samé znovu zdÛrazÀuje v dal‰ím odstavci
hned v první vûtû: „Jak jsem jiÏ uvedl, kaÏd˘
má právo vyjádﬁit svÛj názor.“. Ale vzápûtí
toto právo okle‰Èuje: „Právo kritizovat nûãí
program mají lidé, kteﬁí to které sdruÏení
volí.“. A nakonec to právo odebírá úplnû:
„Vám pane Chouro a Kavane toto právo nepatﬁí.“ Má tedy kaÏd˘ svaté právo se vyjadﬁovat nebo nemá? Obecnû platí rovnice: vyjadﬁování = komentování, chvála, kritika.
Otázka tedy zní: Kdo bude provádût selekci obãanÛ do skupin „má‰ právo“ a „nemá‰
právo“? A jak se to bude dûlat, kdyÏ hlasování u voleb je tajné? Já jsem slovy majora
Terazky „volaako z toho zmäten˘“, ale ãtenáﬁ si urãitû sám udûlá názor na logiku/nelogiku pana Tauscheho a na jeho „demokratické“ pojetí svobody vyjadﬁování názorÛ.
Pﬁedmûtn˘ ãlánek napsal Ing. Václav
Choura. Je to vysoko‰kolsky vzdûlan˘ ãlovûk, své my‰lenky si umí utﬁídit a následnû
písemnû vyjádﬁit. Já jsem se s jeho ãlánkem seznámil pouze jako ãtenáﬁ. TakÏe nejsem spoluautorem tohoto ãlánku a nijak
jsem se na nûm nepodílel, jak se pan Tausche snaÏí ãtenáﬁÛm vnutit. Navíc, osobnû
jsem písemnû nehodnotil Ïádn˘ volební
program jako celek a to ani v minulém volebním období. Ani na schÛzích zastupitelstva jsem nemûl potﬁebu probírat cizí volební programy. Pan Tausche prachsprostû
nepí‰e pravdu. Takto on roz‰iﬁuje po obci
rÛzné podivné zkazky. Tausche se totiÏ,
mimo jiné, trápí utkvûlou pﬁedstavou, Ïe
v‰e, co se napí‰e na úﬁadû, v Homolském
obãasníku, v novinách, to v‰e pí‰e Kavan.
VÏdyÈ i to P.S. na konci jeho ãlánku signalizuje nûco nezdravého u nûho.
Nevím do jaké souvislosti k Homolskému
obãasníku staví D. Tausche pﬁípad zpronevûry financí na OÚ z let 1996 - 1998. Událo
se to pﬁed 17 lety. K jeho textu mám ale pﬁipomínku. JestliÏe ve svém ãlánku vypisuje
doslovné znûní textu z rozsudku soudu, pak
nechápu, proã z toho samého rozsudku neuvede prokázanou v˘‰i zpronevûry a to 805
511 Kã. V rozsudku je rovnûÏ jednoznaãnû
identifikována odsouzená osoba. A jeho patetick˘ dotaz „...kde jsou tyto peníze ...?“ je
úsmûvn˘. Odpovûì je v rozsudku a pan
Tausche by si ho mûl peãlivû prostudovat.
A snad mu také koneãnû dojde, Ïe tento
pﬁípad je Policií âR a následnû rozsudky
Okresního a Krajského soudu uzavﬁen˘.
Dále opût nevím, co má hospodaﬁení v
lesích spoleãného s posledním vydáním
Homolského obãasníku a „pocitem takﬁíkajíc na zvracení“ pana Tauscheho. Obãan
Tausche neustále opakuje otázku: proã se
prodûlává na obecních lesích? Ano, on má
pravdu. Obec poﬁád dokola omílá jednu jedinou pravdivou odpovûì: jsou to dÛsledky orkánÛ „Kyrill“ a „Emma“ a bude to trvat
do roku 2017. JestliÏe pan Tausche pí‰e,
Ïe nezná Ïádného vlastníka lesÛ, kter˘ hospodaﬁí se ztrátou jako na‰e obec, je to
pouze jeho nevûdomost a tak má jeho kon6 • 2015 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

statování hodnotu pouhého „plácnutí do
vody“ s cílem vyvolat vlny.
Na závûr svého obsáhlého ãlánku pan
Tausche poÏádal o radu „.... souãasné vedení obce a v neposlední ﬁadû pana Kavana.....“. K tomu mÛj osobní názor: pan
Tausche by nemûl ãapku hluboko smekat.
Naopak, doporuãuji mu si tu beranici narazit aÏ na u‰i, zahﬁát tûch pár mozkov˘ch
bunûk na provozní teplotu a pﬁem˘‰let.
JestliÏe má mozek, mûl by se snaÏit ho co
nejvíce pouÏívat. Já mu radit nebudu. Od
doby, kdy mi zaslal mail s textem: „ Mû pﬁijde, Ïe na svûtû existuje jen jeden správn˘
názor a to ten Vá‰, pane Kavane, tﬁídní nepﬁítele uÏ tu nemáme, ale zﬁejmû se Vám ta
doba hodnû zaryla pod kÛÏi“, zaﬁadil jsem si
ho jako ãlovûka do kategorie lidí s nepublikovateln˘m názvem. TakÏe, takovému ãlovûku radit je stejné, jako házet perly sviním.
Koneãnû Tauscheho jsem si do kategorie
lidí s nepublikovateln˘m názvem zaﬁadil jiÏ
v dobû, kdy pilnû rozná‰el o mnû pomluvu,
co by o „estebákovi“. Pﬁi tom ale také vûdûl,
Ïe mám negativní lustraãní osvûdãení. Pro
nûho, pﬁíslu‰níka Policie âR, je ale tento
dokument, podepsan˘ ministrem vnitra,
pouh˘m bezv˘znamn˘m cárem papíru.
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe jeho jednání urãitû
není v souladu s Etick˘m kodexem Policie
âeské republiky. No, reprezentoval a reprezentuje Policii âR tak, jak nejlépe umí.
Lep‰í uÏ to nebude. A o tom to je.
Mezi mnou a panem Tauschem je zásadní rozdíl v ãinnosti pro obec. Tausche,
ve své zap‰klosti z volebního neúspûchu,
pokraãuje a rozvíjí své dﬁívûj‰í aktivity: zpochybÀování, znevaÏování a pomlouvání
v‰eho, co vedení obce a zastupitelstvo pro
obec udûlalo a v souãasnosti dûlá. Já, za 8
let mého pÛsobení v zastupitelstvu a ve vedení obce, jsem mûl to ‰tûstí spolupracovat
s lidmi, kteﬁí mûli zájem nûco pro obec dûlat
a skuteãnû udûlali. Pan Tausche mezi nû
NIKDY nepatﬁil (moÏno dohledat v zápisech
ze zasedání zastupitelstva, zveﬁejnûn˘ch
na webov˘ch stránkách obce).
Herec Milo‰ Kopeck˘ v „Hovorech H.“
ﬁekl: „Pomluvy vym˘‰lí závistivci, ‰íﬁí je blbci
a vûﬁí jim idioti. Jsou ale pﬁípady, kdy tyto
ãinnosti a povahové vlastnosti se váÏou
pouze k jedné osobû“. A to je jedna z charakteristik toho aktivního blbce, o kterém se
ve svém ãlánku zmínil V. Choura. AÈ obãané posoudí, zda se takováto osoba nepohybuje mezi námi.
Vzkaz pro D. Tauscheho:
Nemám Ïádnou v˘hradu k tomu, abyste
tento ãlánek zveﬁejnil na svém „opoziãním“
blogu, na nádraÏí, policejní sluÏebnû a dal‰ích místech, dle Va‰eho uváÏení.
Mgr. Václav Kavan
■ ■ ■

K ãlánku „Homolsk˘ obãasník aneb k
ãemu a komu vlastnû slouÏí“ od obãana
D. Tauscheho, poskytuju ãtenáﬁÛm své
vyjádﬁení:
Homolsk˘ obãasník ã. 80 byl prvním ãíslem vydan˘m po ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 06. 11.
2014. TudíÏ je to první ãíslo po ustavujícím
zasedání zastupitelstva kde bylo zveﬁejnûno jmenovité obsazení funkcí. V minulém
ãísle HO jsem obãanÛm slíbila, Ïe jej zveﬁejním. Je to nûco nepatﬁiãného, Ïe by to u
D. Tauscheho mohlo vyvolávat pocit na
zvracení?
Nechápu, co panu Tauschemu vadí u
krátk˘ch ãlánkÛ z historie Nové Vsi u Plánû
a Plánû. To, Ïe se jedná o doslovn˘ pﬁepis
ãlánkÛ z internetov˘ch stránek, snad není
dÛvod ke zvracení. VÏdyÈ i pﬁedchozí redaktorka paní Zdena âerná publikovala
ãlánky z jin˘ch zdrojÛ. Navíc nemálo obãanÛ (zejména star‰ích) nemá poãítaã, nesurfují na internetu, takÏe jakákoliv ti‰tûná informace o historii jednotliv˘ch oblastí Homolska mÛÏe b˘t pro nû zajímavá. A pokud
dan˘ text není mÛj vlastní, vÏdy uvádím
zdroj. Ale aÈ se k tomu vyjádﬁí ãtenáﬁi.
Prohla‰uji, Ïe v dobû mé ãinnosti redaktorky Homolského obãasníku jsem zveﬁejnila v‰echny pﬁíspûvky od obãanÛ, které mi
zaslali. Tvrzení D. Tauscheho na jeho
blogu, Ïe v Homolském obãasníku moÏnost
diskutovat chybí, je nepravdivé. Konkrétnû
D. Tausche za celou dobu mého pÛsobení
zaslal pouze jeden ãlánek, kter˘ se t˘kal
turnaje v kopané. Ten byl publikován v ã. 79
HO. Îádn˘ jin˘ pﬁíspûvek mi nezaslal.
Îe jsem nenapsala o Turnaji v ‰ipkách?
Nemohu vstupovat na soukromou akci (nebyla pozvána veﬁejnost plakáty) ani mû pan
Tausche k této akci nepozval.
âas od ãasu vyz˘vám obãany, Ïe kaÏd˘
mÛÏe do HO pﬁispût sv˘m ãlánkem, ãi
oznámit událost v rodinû (v˘roãí, sÀatek,
narozeniny.......), které zveﬁejním v rubrice
Spoleãenská kronika.
Také bych ráda uvítala tipy a podnûty na
téma ãlánkÛ. Jak jste si jistû v‰imli, ráda
tûÏím z historie na‰í oblasti a nûkteﬁí obãané mi jiÏ poskytli fotografie, ãi sami zavzpomínali, jak to tu fungovalo po roce 1945.
V souãasnosti studuju historii v‰ech vodních ml˘nÛ a pil na Homolském potoku. Uvítala bych jakoukoli informaci, ãi fotografii,
které se tohoto tématu t˘kají. Staãí napsat,
vzkázat, zatelefonovat a já k dotyãnému
pﬁijedu.
UpozorÀuji, Ïe Homolsk˘ obãasník je kulturní ãasopis a ne politick˘ plátek. Ano
obãas se tomu nevyhnu, ale nerada bych z
toho vytvoﬁila osm stránek, kde se budeme
napadat a vyhroÏovat si.
Dûkuji za pochopení a pﬁípadnou spolupráci.
E.S.

JUBILANTI...
Václav Holík

65 let - leden
Homole u Panny

Marta BlaÏková 65 let - únor
Haslice
Karel Vaníãek

Karel Vaníãek

75 let - bﬁezen
Nová Ves u Plánû

Václav Holík

V‰em jubilantÛm
blahopﬁejeme

kovû nad b˘val˘mi láznûmi Dr. Vrbenského.
To se také ãasem zmûnilo a dûti z

Homolska nakonec zaãaly nav‰tûvovat
lékaﬁskou ordinaci ve Velkém Bﬁeznû,
která je zde stále.
E.S.

z historie

Lékaﬁská
ordinace
pro dûti
V roce 1958 probûhla v˘mûna budov
pro sídlo Místního národního v˘boru. Z
pÛvodního sídla v Doubravicích bylo
MNV pﬁestûhováno do budovy b˘valé
Fary v Homoli.
Souãasnû se zﬁízením kanceláﬁe a
zasedací místnosti v prvním patﬁe byla
v pﬁízemí také zaﬁízena ordinace pro
dûtského lékaﬁe.
Konaly se tu v urãen˘ch dobov˘ch
intervalech dûtské poradny pro pﬁed‰kolní dûti.
âasto se stávalo, Ïe se sjely maminky se sv˘mi dûtmi v koãárcích, aby nechaly svá robátka zkontrolovat lékaﬁem, ãi zdravotní sestrou nebo oãkovat
proti rÛzn˘m dûtsk˘m nakaÏliv˘m nemocem.
Maminky si bûhem ãekání alespoÀ
mohly i vzájemnû poradit a hlavnû si
trochu popovídat a odreagovat se od
stereotypní ãinnosti doma.
Kolem roku 1965 (pﬁesnûji se mi to
nepodaﬁilo zjistit) se ordinace pﬁestûhovala do budovy místní ‰koly.
Postupem let, ale pomalu a v tichosti zanikla.
SlouÏila v‰ak hlavnû v dobû, kdy se
s nemocn˘mi dûtmi jezdívalo k lékaﬁi
aÏ do okresního mûsta Ústí nad
Labem, konkrétnû do vily stojící na Sﬁe-
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Ekologické zahrádkaﬁení
Niãení pﬁírody umûl˘mi hnojivy
a pesticidy je fakt, pﬁed kter˘m zavíráme oãi. Mnoho lidí jejich nepﬁízniv˘
efekt pﬁipou‰tí, ale pﬁesto po nich
sáhne. Buì jiné ﬁe‰ení neznají anebo je
jim to jedno a myslí si „po nás potopa“.
Lidé ale bez nich dokázali hospodaﬁit
celé vûky, tak proã bychom to nedokázali i dnes? Nebuìme zabednûní
a dejme na‰í zahradû ‰anci vegetovat
bez jedÛ. Odmûnou nám budou nejen
zdravé plodiny a následnû i tûla ale
mnozí tﬁeba naleznou harmonii a smíﬁen˘ klid návratem k na‰í prvotinû, od
které nás vzdaluje moderní mû‰Èáck˘
styl Ïivota, kter˘ se ‰títí v‰eho pﬁirozeného.
Vût‰ina umûl˘ch hnojiv jsou slouãeniny solí a rostlina z nich odãerpává jen
jednu sloÏku. V pÛdû pak zÛstávají
látky jako kyselina sírová nebo louh,
které zabíjejí pÛdní mikroorganismy.
Pesticidy hubí nejen organismy nad
zemí ale také pod ní. Likvidováním pÛdního spoleãenstva organismÛ ji pﬁipravujeme o prospû‰né procesy, které
tyto organismy provádûjí - pﬁevracení
a promíchávání, slepování a obohacování o v˘mû‰ky a trus, provzdu‰Àování.
VyuÏijte bioÏiviny. Pﬁipravte si
doma tekuté organické hnojivo - tzv.
jíchu, která v mnohém pﬁedãí syntetická hnojiva z obchodu.
Kopﬁiva obsahuje sedm z deseti nejdÛleÏitûj‰ích minerálÛ, její jícha je tedy
jednou z nejv˘Ïivnûj‰ích. Kbelík napûchujeme do 2/3 kopﬁivami a dolijeme
vodou 10cm pod okraj. Zakryjeme
víkem, které podloÏíme laÈkou, coÏ
umoÏní pﬁístup vzduchu. Zákvas kaÏd˘
den promícháme. Hotov˘ je, kdyÏ uÏ
nepûní, coÏ je podle poãasí pﬁibliÏnû na
14 dní. Proces urychlíme umístûním
nádoby na slunné místo. Scedíme,
pouÏíváme v koncentraci 1:10. Polo-

rozloÏené kopﬁivy zkompostujeme.
Jíchou z pﬁesliãky, mechu, kapradí ãi
rdesna, coÏ jsou byliny bohaté na kﬁemík, zv˘‰íme u na‰ich rostlin obranyschopnost proti houbov˘m chorobám
a zpevnûní pletiv. Jícha z br‰lice kozí
nohy se zas osvûdãila na ko‰Èáloviny,
ﬁebﬁíãková má zas posilující úãinky.
Jíchy z plan˘ch rostlin se dají pﬁirovnat k oãkování. Odumírající substrát vyplavuje látky, které na na‰e rostliny pÛsobí jako varování, jehoÏ následkem je
mobilizace obrann˘ch mechanismÛ
a vût‰í odolnost. (M‰ice z takto o‰etﬁené rostliny ode‰ly, i kdyÏ se neprokázalo, Ïe by jim postﬁik ubliÏoval.) Vylouhují se i Ïiviny.
Jíchy pouÏíváme jen obãas, stejnû
jako je psáno v návodech prÛmyslov˘ch pﬁípravkÛ. Pﬁi pﬁíli‰ ãastém pouÏívání, mají rostliny vlivem dusíku jemnûj‰í a ‰Èavnatûj‰í pletiva, coÏ je ãiní
náchylnûj‰í k onemocnûní a napadení
napﬁ. m‰icemi.
Mulãováním aneb nast˘láním tenkou
vrstvou organického materiálu pÛdu zakryjeme, protoÏe obnaÏená vysychá
a znehodnocuje se, dodáme jí Ïiviny
a zpomalíme rÛst nechtûn˘ch rostlin.
Praktické je nast˘lání lopuchov˘mi,
kﬁenov˘mi ãi rebarborov˘mi listy, protoÏe jsou velké a zakryjí znaãn˘ kus
pÛdy. Lopuch je‰tû s pampeli‰kou také
patﬁí mezi hluboko koﬁenící rostliny.
Z hloubky ãerpají vzácné Ïiviny, které
pak jako mulã pﬁedají zpût do pÛdy.
Pozor na nast˘lání nadrobno nasekanou trávu ze sekaãky, má sklon zahnívat. Pokud ji chceme pouÏít, mûli bychom ji nejdﬁíve pﬁedsu‰it.
Jehliãí odpudí slimáky a prospûje jahodníkÛm, maliníkÛm a ostruÏiníkÛm,
kteﬁí rádi mírnû kyselou pÛdu. SlimákÛm znesnadníme prÛchod i sav˘mi pilinami a hoblinami. Jim ani jin˘m Ïivo-

ãichÛm nevoní aromatická ‰alvûj, máta
a pelynûk.
K mulãování se dají pouÏít témûﬁ
v‰echny plané byliny kromû tûch vytrval˘ch, jako je p˘r a svlaãec, protoÏe
by mohly zakoﬁenit. Také pozor na nast˘lání rostlinami, které jsou tûm na‰im
pﬁíbuzné - mohou se tak pﬁená‰et choroby.
PÛdu mÛÏeme zakr˘vat i vût‰ími kameny a ‰tûrkem. To se bude líbit hlavnû teplomiln˘m rostlinám, protoÏe pﬁes
den kameny hromadí teplo ze Slunce
a v noci ho uvolÀují.
VyuÏijte plané rostliny. Volnû rostoucí rostliny nejsou tak ‰patné, jak se
nevûdomému zahrádkáﬁi mÛÏe zdát.
Naopak mají ‰iroké vyuÏití. Ponecháme-li je na na‰ich zahradách, mÛÏeme
je pouÏít nejen jako nast˘lku, hnojivo,
krmivo nebo jídlo, ale také si jimi zajistíme rozmanitost, která je pro chod na‰eho zdravého ekosystému velmi dÛleÏitá. Tyto plané rostliny totiÏ budou
slouÏit jako potrava pro Ïivoãichy, kteﬁí
by se za tradiãních podmínek nakrátko
posekan˘ch trávníkÛ pustili do na‰ich
plodin.
Sousedské vztahy rostlin na záhonû. Vysadíme-li na ná‰ záhon aromatické byliny, budou do svého okolí vyluãovat specifické látky, kter˘mi odpudí
nevítané Ïivoãichy a ochrání na‰e plodiny pﬁed chorobami. Napﬁ. cibule
chrání jahody, mrkev, kopr, hrách, salát
a cuketu pﬁed plísní ‰edou, hlem˘Ïdi
a slimáky. âesnek odeÏene padlí, plíseÀ, bakterie, slimáky, háìátka a rÛzn˘
hmyz od rÛÏí, jahod, ovocn˘ch stromÛ,
rajãat a petrÏele. Kﬁen ochrání ovocné
stromy pﬁed moniliózou a brambory
pﬁed mandelinkou.
Chcete-li se dozvûdût více, pﬁeãtûte
si knihu Zdravá zahrada od H. Vla‰ínové nebo se podívejte na internetové
stránky www.ekozahrady.com, ze kter˘ch je také pﬁevzat text.
MarketaCavojcova@email.cz

V˘pis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole u Panny ã. 01/2015, konaného dne 05. 02. 2015
I. ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VùDOMÍ:
030/01/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny vzalo
na vûdomí rozpoãtové opatﬁení ã. 04/2014 pﬁijaté starostou
obce a to bez v˘hrad.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE
040/01/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje V˘roãní zprávu o poskytnut˘ch informacích dle zák. ã.
106/1999 Sb..
050/01/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje vybudování dûtského hﬁi‰tû na pozemcích p.p.ã. 236 a
237 v k.ú. Homole u Panny.
060/01/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schva-

Homolsk˘

luje Rozvojov˘ dokument obce Homole u Panny na roky
2015 - 2020
070/01/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavﬁení Pﬁíkazní smlouvy s firmou Tsunami a povûﬁuje
starostu obce k jejímu podpisu.
080/01/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje finanãní pﬁíspûvek ve v˘‰i 3000,-Kã pro ROSKU Teplice.
Ladislav Ptáãek v.r., starosta
Jaroslav Hála v.r., místostarosta
Vyvû‰eno dne: 13. 02. 2015 • Sejmuto dne: 01.03. 2015
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 01/2015 je k
nahlédnutí.
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