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MASOPUST

V NA·Í OBCI SE VYDA¤IL
A po roce tu byl opût masopust. V sobotu 23. února se se‰ly masky na
návsi v Homoli u Panny a je trochu smutné, Ïe rok od roku masek ub˘vá.
Ale vÏdy pﬁijde nûkolik nad‰encÛ
z ﬁad dospûl˘ch co si chtûjí uÏít trochu
té legrace. Letos se sjelo hodnû jezcÛ
na koních z jin˘ch vesnic, coÏ urãitû
oÏivilo cel˘ Masopust.
Pﬁijeli se podívat z Horního T˘nce,
Zababãe, samozﬁejmû Ïe z ¤etounû
i konû paní Radiãové a nesmûl chybût
Ïebﬁinák s koÀma z ¤epãic pana
Hauptmana. KdyÏ byl ãas vyrazit, král
Masopustu poÏádal o povolení jízdy

krále a jeho skupiny po obcích Homolska. Jízda byla povolena od pana starosty, Ladislava Ptáãka, alias mexiãana a mohlo se vyrazit. V Nové Vsi se
zastavilo u zastávky a muzikanti zahráli a zazpívali a razilo se dál do Suletic.
Dále pak následovala obvyklá trasa do
Bynova a Lhoty pod Pannou. Nakonec
zpût do Homole. V kaÏdé vesnici na
masopustní prÛvod ãekalo bohaté obãerstvení kteﬁé pﬁichystali místní obyva-

telé. Nechybûly chlebíãky, jednohubky,
tlaãenka, uzené maso nebo domácí
klobásky. KaÏd˘ si mohl nabídnout
podle své chuti. V‰e se zapíjelo,
co teklo. Bylo dosti pro dospûlé i dûti.
Do Homole se dorazilo kolem pÛl
(Pokraãování na str. 2)

Na horním snímku Ïádá král Masopustu o povolení jízdy.

(Dokonãení ze str..1)
druhé. Celou dobu panovalo hezké
poãasí, sluníãko svítilo, chvílemi i hﬁálo
i kdyÏ obãas zafoukal studen˘ vítr, urãitû to nikomu nevadilo a náramû se
v‰ichni bavili. Po odpoledním odpoãinutí a nabrání sil se mohli opût v‰ichni
znova sejít na masopustní zábavû,
která se konala na taneãním sále
v hostinci U HoráãkÛ od 20.00 hodin.
K tanci i poslechu hrála nám známá kapela Wydle.
ZdeÀka âerná,
redaktorka

Trochu historie
o tradici
masopustu

V prÛvodu se v‰ichni dobﬁe bavili.

Masopust - tﬁít˘denní
svátek, kter˘ v minulosti
zaãínal svátkem Tﬁí králÛ
a konãil popeleãní stﬁedou.
Toto období pﬁedcházelo ãtyﬁiceti
dennímu postnímu období pﬁed Velikonocemi, kdy se má opustit od poÏívání
masa. Proto byl masopust oficiálnû povaÏován za svátek jídla. Jedin˘m
a hlavním úãelem bylo se dosyta najíst.

Historie Masopustu
O masopustních rejích z âech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy
jiÏ ze 13. století, i kdyÏ svátek je zﬁejmû
je‰tû star‰ího data. Od stﬁedovûku
mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu dûly, lidi
to v‰ak nijak neodradilo od záminky
k bujar˘m oslavám. Kolem 18. století
se zaãaly poﬁádat zvlá‰tní taneãní zábavy, tzv. reduty. Zpoãátku byly pﬁístupné jen vy‰‰ím vrstvám, pozdûji v‰em
zájemcÛm. První reduta v Praze se konala v roce 1752.

Masopust - svátky obÏerství
Hlavní masopustní zábava zaãínala
o „masopustní nedûli“ bohat˘m obûdem a hodováním. Nezbytnou souãástí
masopustního jídelníãku byly koblihy
smaÏené na másle. Na stole ov‰em
nemohly chybût ani boÏí milosti, klobásy a slanina a pochopitelnû pálenka,
neboÈ tím v‰ím byli obchÛzkáﬁi obdarováváni. A pokud byla na Masopust tﬁeskutá zima, vhod pﬁi‰lo i poãastování te2 • 2008 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

Nechybûlo ani bohaté poho‰tení.
plou zhﬁívanicí. V pondûlí pak probíhaly
rÛzné taneãní zábavy a v úter˘ sváteãní prÛvody ma‰kar, hrálo se divadlo
a podobnû. Odbytím nebo lépe ﬁeãeno
odtroubením pÛlnoci v‰ak ve‰kerá zábava konãila. Zaãínala popeleãní stﬁeda a s ní i pﬁedvelikonoãní postní období. Lidé vûﬁili, Ïe pokud budou o Masopustu tancovat pﬁes pÛlnoc, objeví se
mezi nimi ìábel, ãasto jako cizinec
v zeleném kabátû.
Tûm, kdo se oslav Masopustu neúãastnili se posílala bohatá v˘sluÏka.
V âechách zvaná zabijaãka a na Moravû ‰perky. V˘sluÏka vût‰inou obsaho-

vala huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice,
ovar, ‰kvarky.

Popeleãní stﬁeda
Popeleãní stﬁeda se jiÏ nesla v pﬁísnû
postním duchu. Obûd tvoﬁila vût‰inou
ãoãka s vajíãkem, s˘r, chléb, vaﬁená
krupice nebo peãené brambory. Její
termín pﬁipadá na 40. den pﬁed Velikonocemi; do tûchto 40 dnÛ se nepoãítávají nedûle, proto v praxi pﬁipadá popeleãní stﬁeda na 46. den pﬁed Velikonoãní nedûlí. KvÛli nepravidelnému v˘poãtu data Velikonoc se její termín kaÏd˘
rok mûní.
ZdeÀka âerná, redaktorka

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Homole u Panny ã. 11/2007 ze dne 13. 12. 2007
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY SCHVALUJE
1. pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
4/2007;
2. rozpoãtové provizorium na I. ãtvrtletí
2008;
3. pﬁedloÏené zásady pro prodej obecních pozemkÛ;

4. poskytnutí pﬁíspûvku paní Irenû
Franzové ve v˘‰i 2 000,- Kã/mûsíc
na realizaci nákupu do ta‰ek pro obãany místních ãástí obce Homole u
Panny v roce 2008;
5. poskytnutí finanãního pﬁíspûvku TJ
Kalich Tﬁebu‰ín ve v˘‰i 2 000,- Kã
na soustﬁedûní ÏákÛ v roce
2008.

II. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY VZALO
NA VùDOMÍ
6. zprávu o stavu zmûny ã. 7 ÚPnSÚ
obce Homole u Panny.
III. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY UKLÁDÁ
• starostovi obce Ladislavu Ptáãkovi
10/12/2007 vydat zásady prodeje
obecních pozemkÛ formou Opatﬁení.
Termín do 31. 12. 2007.
11/12/2007 vypracovat seznam
obecních pozemkÛ v tﬁídûní podle kapitoly A., bod 3), odstavce a) - c) schválen˘ch zásad prodeje obecních pozemkÛ. Termín do 30. 6. 2008.

Schválili jsme finanãní pﬁíspûvek na soustﬁedûní nejmlad‰ích fotbalistÛ.

Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Ovûﬁovatelé:
Jiﬁí Frk v.r.
Josef MuÏík v.r.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Homole u Panny ã. 01/2008 ze dne 7. 2. 2008
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY SCHVALUJE

III. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY SOUHLASÍ

1. v souladu s § 47, odstavce (5) stavebního zákona ã. 138/2006 Sb.,
zadání zmûny ã.7 územního plánu
sídelního útvaru (ÚPnSÚ) obce Homole u Panny v rozsahu zpracovaného zadání ã.7 ÚPnSÚ Homole
u Panny, ve smyslu § 47 stavebního
zákona;
2. odmûnu ve v˘‰i 3 000,- Kã ãlenkám
sociálního v˘boru p. Pavleové Hanû
a paní Hajné Margaretû;
3. podání Ïádosti o dotaci v rámci POV
2008 z KÚ Ústeckého kraje na akci
„Obnova hﬁbitovní zdi“;
4. „Rozvojov˘ dokument obce Homole
u Panny“.

6. s pﬁevedením nevyuÏité hasiãské
stﬁíkaãky PS 12 obci Malé Bﬁezno;
7. s pronájmem místnosti v budovû ãp.
35 firmû Real BEST, s.r.o.;
8. s pronájmem pozemku ã. 591, k.ú.
Lhota pod Pannou panu Janu MuÏíkovi;
9. s uvolnûním ãástky 15 tis. Kã na akci
„Masopust 2008“.

II. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY NESCHVALUJE
5. poskytnutí finanãního sponzorského
daru MUDr. Vondrákové.

IV. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY VZALO
NA VùDOMÍ
10. zápis z jednání finanãního v˘boru
konaného dne 08. 01. 2008;
11. naﬁízení Ústeckého kraje ã. 3/2007
ze dne 24. 10. 2007, zveﬁejnûné
ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ Ústeckého kraje, ãástka 8, kter˘m se
stanovují úseky silnic, na kter˘ch
se pro jejich mal˘ dopravní v˘znam
nezaji‰Èuje
sjízdnost

a schÛdnost odstraÀováním snûhu
a náledí.
V. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY UKLÁDÁ
• starostovi obce Ladislavu Ptáãkovi
01/01/2008 pﬁedat schválené zadání
zmûny ã. 7 územního plánu ke zpracování návrhu zmûny ã. 7 územního
plánu sídelního útvaru obce Homole
u Panny.
02/01/2008 zabezpeãit spolufinancování dotované akce „Obnova hﬁbitovní
zdi“ z finanãních zdrojÛ obce.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Ovûﬁovatelé:
Jiﬁí Barboﬁík v.r.
Zdenûk Pavle v.r.

Vyvû‰eno dne: 12. 02. 2008
Sejmuto dne: 26. 02. 2008
(pﬁedpoklad)
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Homole u Panny ã. 02/2008 ze dne 6. 3. 2008
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY SCHVALUJE
1. rozpoãet obce na rok 2008 jako
schodkov˘ v objemu pﬁíjmÛ 5 345
tis. Kã, v˘dajÛ 6 856 tis. Kã a financování 1 511 tis. Kã.;

Budeme Ïádat o dotaci na obnovení
lesÛ po po‰kození orkánem.

2. zmûnu organizaãní struktury OÚ nav˘‰ením o jedno pracovní místo pro
zaji‰tûní ãinnosti v oblasti lesního
hospodáﬁství obce;
3. finanãní spoluúãast na projektu „Informaãní systémy Mikroregionu Velkobﬁezensko“ ve v˘‰i 40,- Kã/obyvatel v pﬁípadû pﬁiznání dotace z
POV ÚK, formou pﬁevodu finanãní ãástky do rozpoãtu mikroregionu;
4. vyhlá‰ení zámûru na prodej pozemku p.ã. 619, k.ú. Lhota pod Pannou;
5. poﬁízení vozidla VW Transport pro
potﬁeby OÚ formou bezúplatného
pﬁevodu.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY VZALO NA
VùDOMÍ
6. zprávu o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení obce za rok 2007;
7. zápis ze zasedání rady starostÛ Mikroregionu Velkobﬁezensko, konaného dne 19. 2. 2008;
8. informaci o ãinnosti OÚ:

• podání Ïádosti o dotaci na akci
oprava hﬁbitovní zdi na KÚ ÚK;
• pﬁíprava v˘bûrového ﬁízení na dodavatele stavebních prací (oprava
hﬁbitovní zdi);
• prÛbûh v˘bûrov˘ch ﬁízení na zalesnûní ploch po kalamitách;
• stav zpracování dokladÛ pro podání Ïádosti o dotaci na obnovu lesÛ
po po‰kození orkánem Kyrill;
• provádûní úprav webov˘ch stránek
obce pro postiÏené obãany. Z tûchto
dÛvodÛ budou webové stránky v nûkter˘ch dnech mimo provoz (nejdéle
cca 3 hodiny).
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Ovûﬁovatelé:
Ing. Václav Choura v.r.
Jiﬁí ¤íha v.r.

Vyvû‰eno dne: 10. 03. 2008
Sejmuto dne: 26. 03. 2008
(pﬁedpoklad)

V minulém ãísle jsem vám, hlavnû dûtem slíbila,
Ïe si napí‰eme nûco o slu‰ném chování
V rÛzn˘ch anketách potvrzují, Ïe na prvním místû v Ïebﬁíãku hodnot je zdraví. B˘t zdráv je základní pﬁedpoklad
pro uskuteãnování Ïivotních cílÛ a pﬁání. Kromû správné
v˘Ïivy, cviãení odpoãinku a spánku patﬁí i chování, jednání a komunikace s lidmi. V dûtství by se mûl kaÏd˘ ãlovûk
nauãit základní pravidla chování, které mu pomohou zvládat zátûÏ, respektovat potﬁeby druhého ãlovûka a pﬁizpÛsobovat se nov˘m podmínkám. KdyÏ se ãlovûk tûmto pravidlÛm nenauãí, stává se ﬁada situací pro nûho zátûÏí a
stresující. Mívá nepﬁimûﬁené reakce, je pro své okolí nesrozumiteln˘. âasto se snaÏí uniknout sv˘m povinnostem.
Pravidla chování by se mûl ãlovûk nauãit uÏ v dûtství a
snaÏit se jimi ﬁídit.
■ dodrÏovat spoleãenské zvyklosti
■ dbát na své zdraví
■ nekrást, nepodvádût, nelhat
■ dbát na osobní ãistotu
■ svÛj názor obhajovat vûcn˘mi argumentami
■ snaÏit se ovládat svÛj vztek
■ respektovat pﬁání ostatních
■ mít pochopení pro slab‰í a ménû schopné
■ mít pochopení pro star‰í a nemocné
■ b˘t ochoten pomoci druh˘m
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A také co patﬁí mezi základní a spoleãenské zvyklosti?
Pozdravit, poÏádat, podûkovat, podrÏet druhému dveﬁe,
uvolnit místo v autobuse, slu‰nû se vyjadﬁovat a také mít
zájem o kulturu, toto je jenom málo z toho co by mûl slu‰n˘ ãlovûk dodrÏovat. V dne‰ní dobû je to zázrak, protoÏe
kaÏd˘ myslí jenom na sebe.
Pﬁí‰tû si ﬁeneme jak pﬁeÏít vlastní pubertu.

Ilustraãní foto.

Ohlédnutí za Mikulá‰em

■ Dûkujeme panu Krombholzovi za vûnované sladkosti a trika pro dûti, které byli rozdány, kdyÏ se ru‰ila minulého roku na podzim herna v místní ‰kolce. Dûkuji âerná
■ Dûkujeme Mysliveckému sdruÏení Hubert za úklid lesa po kalamitách. V‰ichni ãlenové tohoto sdruÏení vÏdy kdyÏ je tﬁeba a velmi ochotnû pﬁiloÏí ruku k dílu. Za to jim
patﬁí velká pochvala.
Obecní úﬁad

Na svátek Svatého Mikulá‰e se
tû‰í v‰ichni dûti ale i dospûlí. Dûti,
protoÏe dostávají dárky a dobroty a
dospûlí, protoÏe je mohou dûtem
dávat a stát se na chvíli dûtmi. Dûti
ãekají na Mikulá‰e vÏdy trochu s
obavou, protoÏe vûdí, Ïe hodného
strejdu s bíl˘mi vousy obvykle doprovází i u‰mudlan˘ ãert s ﬁetûzem
a pytlem, kter˘ jak˘msi zázrakem ví
o jejich prohﬁe‰cích, napﬁ. Ïe neposlouchaly maminku i tátu, nestlaly si
postel, zlobily ve ‰kolce a je‰tû dal‰í
vûci. Jak to ãert ví a jak to Ïe Mikulá‰ vÏdycky ãerta zkrotí a malí zlobivci pﬁece jenom dostanou dobroty? Za to mohou maminky, tátové,
babiãky a dûdové, kteﬁí chtûjí udûlat
dûtem radost.
A k nám také pﬁi‰el Mikulá‰, bylo
to ve stﬁedu 5. prosince v podveãer.
Chodil po obcích Homolska i s ãertem. Dopoledne pﬁedseda kulturního v˘boru Jiﬁí Frk s paní Alenou Pincovou pﬁipravili balíãky pro dûti a
pak uÏ je mohl ãert s Mikulá‰em
pﬁedat v‰em hodn˘m dûtem. Zaãalo se Homolí, pak se pokraãovalo
pﬁes Haslice do Doubravic, dále na
Bláhov, kde Daneãek Pilník ﬁekl
moc pûknou básniãku a nakreslil
Mikulá‰ovi obrázek, kter˘ se mu
moc líbil. Pak následovala Nová
Ves, Lhota pod Pannou a nakonec
se doãkaly i dûtiãky ze Suletic.
V‰echny dûti umûly hezké básniãky
a písniãky i kdyÏ pﬁevaÏovaly anglické, Mikulá‰ovi to nevadilo. Také
si jeden chlapec místo recitace udûlal na pﬁíkaz ãerta deset dﬁepÛ.
ZdeÀka âerná, redaktorka

A nûco dobrého na zub
Jablkov˘ zázrak
280 g najemno nastrouhan˘ch jablek, 280g cukru,160 g nasekan˘ch
oﬁechÛ, 40g kakaa,1/2 prá‰ku do peãiva, 7 vajec, ‰lehaãka na ozdobení
Z bílkÛ na‰leháme sníh. Îloutky umícháme s cukrem do pûny. Nastrouhaná jablka pﬁidáme k Ïloutkové pûnû, pﬁidáme oﬁechy, kakao, prá‰ek do peãiva a nakonec i bílkov˘ sníh. Dobﬁe promícháme a nalejeme do
vymazané a vysypané formy. Peãeme pﬁi 180 stupních zhruba 45 min. Po
vychladnutí nakrájíme a ozdobíme ‰lehaãkou.

Oﬁí‰kovo-jableãn˘ koláã
500 g na plátky nakrájen˘ch jablek,100 g umlet˘ch oﬁí‰kÛ,100 g mouã.
cukru,100 g másla, 3 vejce,1 smetana ke ‰lehání, mouã. cukr na posypání
Máslo, mouã. cukr a vejce utﬁeme do hladké pûny. Pﬁimícháme oﬁí‰ky
a v‰e dobﬁe propracujeme. Dno zapékací nádoby vyskládáme jablky a
posypeme 3 aÏ 4 lÏícemi cukru. Na jablka rozetﬁeme tûsto a dáme do
horké trouby. Peãeme pﬁi 180 stupních 30-40 min. Necháme vychladnout
o ozdobíme u‰lehanou smetanou.
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Kapitoly z historie na‰í obce
Homole u Panny (Hummel, 1407,
375 m. n. m.) Horská obec nepravidelného pÛdorysu je zmínûna v r 1407,
kdy patﬁila k Libûnicím (pÛvodnû se
jmenovala Hﬁibojedy).
Od roku 1626 patﬁila Homole k tvrzi
Velk˘ Újezdec. V obci je rodn˘ dÛm Josefa Emanuela Hibsche (1852 - 1941),
kter˘ geologicky zmapoval âeské stﬁedohoﬁí a „zachránil“ pﬁed zniãením
Vrkoã u VaÀova, Zlat˘ vrch u Lísky

Homole - kostel sv. Pia V.
Homole - kÛr kostela, 1962.
Prosíme ãtenáﬁe, aby omluvili sníÏenou
kvalitu tûchto historick˘ch snímkÛ.

Homole - oltáﬁ kostela, 1962
6 • 2008 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

a dal‰í (pﬁed kostelem je na návr‰í na
balvanu umístûna pamûtní deska). Homolsk˘ potok pohánûl v minulosti ﬁadu
ml˘nÛ, ze kter˘ch zÛstaly v okolí jen
místní názvy. Od roku 1850 byla osadou obec Doubravice, od r. 1961 byla
samostatnou obcí.
Dne 1. 7. 1980 byla slouãena s obcí
Velké Bﬁezno. V r. 1990 získala svou
samostatnost a byla rozãlenûna na
osm ãástí. V roce 1991 byla pﬁejmenována na obec Homole u Panny. Farnost Homole u Panny (zﬁízena v roce
1852, místnû od roku 1787).
Kostel sv. Pia V. - uprostﬁed obce na
v˘‰inû, je klasicistní stavba z roku
1787, postavená na místû star‰í kaple
z r. 1724. Podéln˘ jednolodní objekt
má odsazen˘ polygonální závûr se
sakristií. V prÛãelí je ploch˘ rizalit s pilastry.
Na ‰títov˘ nástavec se skosen˘mi
kﬁídly navazuje dﬁevûná hranolová zvonice krytá kombinací mansardové
a zvonové stﬁechy. Loì je plochostropá
s pÛlkruhov˘ni okny. Hlavní oltáﬁ z roku
1895 se sochami sv. Barbory a sv. Doroty má reliéf Nejsv. Trojice. Titulární

obraz byl pro pÛvodní kapli údajnû získán z Itálie v r. 1724.
Je na nûm zobrazen staﬁec Pius V.,
kleãící pﬁed oltáﬁem, nad ním je madona s dítûtem, v pozadí rozbouﬁené
moﬁe s plachetnicemi a ztroskotanou
lodí. Barokní zpovûdnice za oltáﬁem
pochází s ﬁezbami a reliéfem Maﬁí Magdalény z 1. poloviny 18. století a byla
v r. 1997 vrácena do jezuitského kostela v Litomûﬁicích. Na novodobé kazatelnû jsou umístûny ãtyﬁi figury evangelistÛ z 18. století.
Dva velké oválné obrazy sv. Josef
s JeÏí‰kem mezi andûly a JeÏí‰ na oblacích s Pannou Marií a sv. Anna mají
rámy s akantovou ﬁezbou z 18. stol. Na
poprsníku kruchty je umístûn ováln˘
obraz císaﬁe Josefa II. V r. 1992 zabezpeãil objekt mﬁíÏemi Ivan Dvoﬁák z Litomûﬁic a druÏstvo Renesance z Tﬁebenic opravilo v r. 1996 fasádu a v r. 1997
vymalovalo interiér. Objekt je státem
chránûnou kulturní památkou. Fara uprostﬁed vsi je patrová barokní budova s mansardovou stﬁechou.
Redakce
(pﬁevzato z historick˘ch materiálÛ)

Vypalování trávy je nebezpeãné...
S pﬁíchodem jarního sluníãka se nûkteﬁí zahrádkáﬁi vrhají na jarní úklid po
svém. Namísto pracnûj‰ího, zato v‰ak
ekologiãtûj‰ího vyhrabání staré trávy a
jejího kompostování, volí jednodu‰‰í
vypalování. NejenÏe je to poãínání nebezpeãné, ale po‰kozují tím faunu,
flóru a zneãi‰Èují ovzdu‰í. Z tûchto dÛvodÛ je vypalování trávy zakázáno
hned nûkolika zákony, pﬁedev‰ím zákonem o ochranû pﬁírody a krajiny, dále
zákonem o poÏární ochranû a zákonem
o ochranû ovzdu‰í. Zákaz vypalování a
spalování trávy je navíc zakotven i v
obecnû závazn˘ch vyhlá‰kách nûkter˘ch obcí.
Pomineme-li nebezpeãí vzniku poÏáru, je tﬁeba uvûdomit si jak˘m zpÛsobem ohroÏuje tento zpÛsob jarního úklidu pﬁírodu. Velk˘ Ïár, kter˘ pﬁi hoﬁení
trávy vzniká (aÏ 800 st.C) mÛÏe zpÛsobit zniãení vût‰iny v˘vojov˘ch stádií
hmyzu nebo dokonce jejich úplné vyhubení, kouﬁové zplodiny ohroÏují Ïivoãichy sdruÏující se na stromech a keﬁích aÏ do v˘‰ky tﬁí metrÛ. Na vypalování trávy doplácejí i chránûní ãmeláci,
kteﬁí pﬁezimují v mûlk˘ch my‰ích dírách. Niãiv˘ dopad má vypalování také
na plazy z nichÏ pﬁeváÏná vût‰ina patﬁí
mezi ohroÏené druhy. Ve stanicích pro
handicapované Ïivoãichy kaÏd˘ rok
konãí i pár zvíﬁat s popáleninami, ãasto
se jedná o jeÏky.
Negativní dopad vypalování trav se

Vypalování trávy mnohdy zapﬁíãiní rozsáhlé poÏáry.
net˘ká pouze ÏivoãichÛ, ale také rostlinn˘ch spoleãenstev a pÛdních mikroorganizmÛ. V˘sledkem b˘vá sníÏení
druhové rozmanitosti spoleãenstev
rostlin, ÏivoãichÛ a mikroorganizmÛ.
Nûkteﬁí zahrádkáﬁi se domnívají, Ïe
popel, kter˘ takto vznikne je dobr˘m
hnojivem a Ïe tím naopak obohatí pÛdu
o Ïiviny. Popel je v‰ak velmi ãasto rozfoukán vûtrem nebo jej splaví dé‰È,
takÏe se potﬁebné Ïiviny do pÛdy stejnû nedostanou. Ve v‰ech ohledech je
lep‰ím zpÛsobem ponechání staré

trávy, která se rozloÏí a Ïiviny se pozvolna uvolÀují a navíc obohatí pÛdu o
velmi dÛleÏitou organickou sloÏku. Aby
trávník dobﬁe vypadal je nejlep‰í trávu
vyhrabat a zkompostovat. Podle zákona o ochranû ovzdu‰í mÛÏe obec obecnû závaznou vyhlá‰kou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálÛ nebo jej úplnû zakázat.
Apelujeme proto na va‰i ohleduplnost
nejen ke sv˘m sousedÛm, ale také k tisícÛm organismÛ, pro které mÛÏe b˘t
kousek trávníku domovem.

Pozor na divoké koãky
Koãka je domácí zvíﬁe, ale dobﬁe
pﬁeÏívá i ve volné pﬁírodû. Zvlá‰tû
má-li dostatek potravy a neru‰ená
místeãka pro denní spánek. Doslova
smeãky koãek se vyskytují v parcích,
zahradách, ve vût‰ích areálech firem,
poblíÏ nemocnic i na dal‰ích veﬁejn˘ch prostranstvích. Nikdo je nechce. Jsou pro nás poÏehnáním
nebo postrachem?
Podle veterináﬁe divoké koãky,
ale i ãíãi domácí, o které se nikdo nestará a které ve volné pﬁírodû zdivoãely, jsou velice nebezpeãné pro ãlovûka.
Mohou pﬁená‰et infekãní nemoci i
na ãlovûka - pra‰ivinu, svrab (scabies), vzteklinu, toxokarózu, toxoplasmózu. KdyÏ pohladíte koãiãku napadenou pra‰ivinou, za nûkolik dnÛ se

Homolsk˘

vám na kÛÏi objeví nesvûdivé kruhovité
strupovité útvary, na kter˘ch pﬁestávají
rÛst vlasy a chlupy. Dostane-li se vám
pra‰ivina do vlasÛ, pﬁijdete i o vlasy.
Koãky mohou pﬁená‰et také boreliózu. Nebezpeãná jsou tato zvíﬁata zejména pro dûti, která se hrají na pískovi‰tích, kam se divoké koãky chodí vymû‰ovat.

Nemusíte se s micinkou vÛbec
setkat, staãí sáhnout si na její v˘kaly
a po inkubaãní dobû nemoc propukne.
Na toulavé koãky mohou ‰erednû
doplatit i zahrádkáﬁi. âíãy pﬁi sv˘ch
toulkách zneãi‰Èují sv˘mi v˘kaly zahrady a rovnûÏ i zeleninu. I kdyÏ si
takto „oznaãenou“ mrkev nebo jahodu dokonale omyjete, mÛÏe se stát,
Ïe koãka mûla toxoplazmózu a na
plodu uspûla oocysta, tedy v˘vojové
stadium parazita.
Stejnû mÛÏete pﬁi práci na zahradû dostat toxokarózu, které pÛvodcem je ‰krkavka. Parazit pﬁeÏívá ve
v˘kalech infikovan˘ch koãek a pak
se dostává do pÛdy. Nemoc se projevuje bolestmi bﬁicha, zvracením a
postiÏení oka.

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.

