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Jsme pﬁipraveni na léto?
Léto!
KaÏd˘ se na nûj tû‰í. Hlavnû dûti. VÏdyÈ jim
zaãínají hlavní dvoumûsíãní prázdniny a s nimi
spousta proÏit˘ch dobrodruÏství s kamarády.
A dospûlí? Na nû ãekají zaslouÏené dovolené
na chatách, pláÏích, v˘letech nebo jen tak ve
sv˘ch domovech. Ale cíl má kaÏd˘ stejn˘ -odpoãinout si po celoroãním ranním vstávání do
práce ãi ‰koly a naãerpat tak novou sílu na
dal‰í souboj s kaÏdodenní realitou v‰edního
pracovního nebo ‰kolního dne.
Babiãky a dûdové se jiÏ tû‰í na nûkolik t˘dnÛ
stráven˘ch se sv˘mi vnouãaty.
Prostû pohoda!
Jen doufám, Ïe poãasí nám bude pﬁát
a bude léto jak má b˘t.
A jak jsme se mûli na jaﬁe?
Po sluneãném teplém poãasí v bﬁeznu, kdy
se vût‰ina z nás vrhla do zahrádek, hrabala,
ãistila a sela semínka ﬁedkviãek, salátÛ, sázela
cibuli, mnoho rÛzn˘ch druhÛ kvûtin, keﬁíkÛ
a stromkÛ a veãer jsme pak skuãeli doma a nemohli poﬁádnû na nohy nebo se narovnat, pﬁi‰el duben a s ním i návrat zimního poãasí.
Ochladilo se a dokonce jsme je‰tû místy odhrabávali sníh. To v‰ak netrvalo dlouho a nakonec zase pﬁi‰lo opravdové jaro. Párkrát sice
zapr‰í, ale my zase sejeme a sázíme a skuãíme a proã? Prostû JARO JE TU a s koneãnou
platností se ukazuje ve v‰í své kráse a síle!
Za poslední dubnové dny by se ani léto nemuselo stydût. RtuÈ teplomûrÛ vystoupala aÏ
ke 30°C a zahrádky zaãaly osychat. Nezbylo,
neÏ vzít konve s vodou a mladé rostlinky poﬁádnû kropit.
Zaãátek kvûtena nás od zalévání osvobodil.
V‰e samo kvete a my sekáme na‰e trávníky
okolo domÛ. Ostatní travní plochy si poãkají na
posekání a následné usu‰ení sena pro na‰e
b˘loÏravé miláãky.
S jarem postupnû pﬁilétají ptáci, kteﬁí na podzim odlétli do tepl˘ch krajin. Jako poslední pﬁilétly jiﬁiãky, vla‰tovky, kukaãky a jako vÏdy nakonec ror˘si, kteﬁí u nás pob˘vají nejkrat‰í
dobu. VÏdyÈ napﬁ.:
Ror˘s obecn˘ se s v˘jimkou hnízdního období témûﬁ neustále zdrÏuje ve vzduchu, kde
dokonce i spí, pije a páﬁí se, stﬁídá pﬁitom sviÏn˘ let s plachtûním, bûhem kterého nabírá
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v˘‰ku okolo jednoho aÏ dvou kilometrÛ, aby
následnû bûhem spánku mohl klesat. Bûhem
klesavého letu upadá do mikrospánku, kdy vypíná jednu polovinu mozku pﬁiãemÏ druhá kontroluje let. Ror˘sové nocují za letu v hejnech.
Ve vzduchu létá prÛmûrnou rychlostí 35 km/h,
aãkoli mÛÏe dosáhnout i rychlosti pﬁesahující
200 km/h. Minimální pohyb po pevném povrchu
dokazují také jeho zakrnûlé konãetiny, díky kter˘m druh získal i binomické jméno (Apus apus
- z ﬁeckého apous = bez nohou). Îiví se létajícím hmyzem. PÛvodnû hnízdil na skalách
a v dutinách stromÛ, v souãasné dobû v‰ak
k tomuto úãelu vyuÏívá pﬁeváÏnû otvory a ‰tûrbiny v lidsk˘ch stavbách. Hnízdí v rozmezí od

kvûtna do záﬁí jednou roãnû, v jedné snÛ‰ce
pak b˘vají 2-3 ãistû bílá vejce, na jejichÏ 18-20
denní inkubaci se stﬁídavû podílí oba rodiãe.
V pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí dokáÏí mláìata
sníÏit teplotu tûla a zpomalit tak svÛj rÛst, díky
ãemuÏ dokáÏí pﬁeÏít i jedno- aÏ dvout˘denní
nedostatek potravy.
Vûdûli jste to? Zajímavé, Ïe ?
A co jsme proÏili spoleãnû se sousedy?
Oslavili jsme velikonoce, kdy jsme rozdali
hodovníkÛm malovaná vajíãka a dûtem sladkosti. V hostinci U HoráãkÛ se tradiãnû konal
turnaj v hodu ‰ipkami.
Uskuteãnil se první organizovan˘ spoleãn˘
pochod na blízk˘ kopec Pannu. A nebyla to jen
obyãejná procházka. Organizátoﬁi pﬁipravili
trasu s v˘kladem historie na památn˘ch místech.
S dubnem jsme se rozlouãili upálením ãarodûjnice na hranici.
Kvûten zachovává svou pranostiku, Ïe „Studen˘ máj, ve stodole ráj.“ Sluníãko obãas zasvítí, ale je zima. V‰ak také nûkter˘m zahrádkáﬁÛm ranní mrazík po‰kodil sazenice a mladé
rostliny. V‰ude okolo nás pr‰í, ale na Homolsku
je sucho. Obãasná spr‰ka nic neﬁe‰í.
A pr˘ uÏ pﬁichází léto....
V sobotu 12. 5. ve 20.00 hodin se na sále
v hostinci U HoráãkÛ na‰i obãané pobavili na
Country bále. K tanci a poslechu hrála skupina
„Stará cesta“. A v‰e poﬁádal kulturní v˘bor OÚ
Homole u Panny.
V ãervenu opût organizuje kulturní v˘bor
obecního úﬁadu Den dûtí s obvykl˘mi soutûÏemi o ceny v podobû sladkostí.
Seãeme trávu, bereme do rukou hrábû a su‰íme seno.
No a teì ? âervenec je tu a s ním prázdniny. Tak si ho uÏívejte.
E.S.

Z ãinnosti Obecního úﬁadu
■ Dne 02. 03. 2012 se zúãastnil starosta
a místostarosta ‰kolení poﬁádaného Krajsk˘m
úﬁadem ÚK a âesk˘m úﬁadem zemûmûﬁick˘m
a katastrálním. Pﬁedmûtem ‰kolení bylo „Postup obcí pﬁi plnûní povinností vypl˘vajících ze
zákona ã. 111/2009 Sb., o základních registrech“, konkrétnû postupy v Registru územní
identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
■ Dne 06. 03. 2012 se konalo zasedání SdruÏení vlastníkÛ obecních lesÛ (SVOL). Pﬁedmûtem byly volby vedení, stanovení cen dﬁeva na
rok 2012 a problematika hospodaﬁení s lesy.
Zúãastnil se starosta L. Ptáãek a technik Zd.
Pinc.
■ Dne 07. 03. 2012 dopoledne probûhlo na
Ïádost Komerãní banky jednání, jehoÏ se zúãastnili starosta a místostarosta. Pﬁedmûtem
bylo vyhodnocení hospodaﬁení obce za rok
2011, rozpoãet obce pro rok 2012 a zámûry
obce v oblasti investic a údrÏby. Zástupce
banky rovnûÏ zajímal stav pﬁíprav pro realizaci
zateplení bytovek 47 a 48.
■ Dne 07. 03. 2012 odpoledne bylo provedeno ze strany zástupce Správy CHKO Litomûﬁice odborné posouzení návrhu obce na pokácení stromÛ na par. ã. 2 (kolem kostela) napadnut˘ch plísní a stromÛ, které sv˘m stavem
(stáﬁí, podloÏí) ohroÏovaly osoby nacházející se
pod tûmito stromy. Souãasnû odbornû posoudil
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stav stromÛ na parcelách kolem bytovky ã. 47
a rovnûÏ zde byl konstatován ‰patn˘ stav stromÛ, kdy tyto stromy po‰kozují fasádu obecního
domu a sv˘m stavem ohroÏují navíc bezpeãnost procházejících osob.
■ Dne 20. 03. 2012 probûhlo na OÚ veﬁejné
projednávání návrhu zmûny ã. 7 ÚPnSÚ, uskuteãnûného v souladu s § 52 ost.(1) stavebního
zákona.
■ Dne 28. 03. 2012 byla provedena na OÚ instalace nové verze elektronické spisové sluÏby.
Souãasnû probûhlo ‰kolení pro uÏivatele
a správce systému.
■ Dne 29. 03. 2012 se starosta zúãastnil v Trmicích pracovního setkání s ﬁeditelem Úﬁadu
práce Ústí nad Labem.
■ Dne 17. 04. 2012 probûhla na OÚ kontrola
v˘konu státní správy obcí na úseku správy
místních poplatkÛ - poplatek ze psÛ. Kontrolu
provedl odbor ekonomick˘ KÚÚK se závûrem,
Ïe OÚ Homole pod Pannou, jako správce poplatkÛ, vykonává správu místního poplatku ze
psÛ v souladu se zákonem o místních poplatcích a v souladu s daÀov˘m ﬁádem.
■ Dne 18. 04. 2012 provedl kontrolní odbor
KÚÚK pﬁezkoumání hospodaﬁení obce za rok
2011. Zpráva z pﬁezkoumání je zveﬁejnûna na
webov˘ch stránkách obce v modulu „Rozpoãet
obce“.

■ Dne 26. 04. 2012 se uskuteãnilo jednání
s âesk˘mi lesy s.p. ve vûci vyjasnûní obsahu
darovací smlouvy na komunikaci v k.ú Suletice.
■ Dne 10. 05. 2012 informoval starosta L.
Ptáãek zástupce SUS Trmice o potﬁebû provést údrÏbu pﬁíkopÛ, vpustí a propustí v místních ãástech obce. Projednával konkrétní
akce.
■ Dne 23. 05. 2012 nav‰tívili starosta a místostarosta pﬁedstavitele Obce Stebno. Úãelem
bylo seznámení se s programem fy. Gramis na
pasportizaci komunikací.
■ Dne 29. 05. 2012 bylo na úﬁadû jednáno
s geodety fy. Alfa Geodezie ve vûci zamûﬁení
historického majetku obce - lesy na FráÏích.
Jedná se o poslední akci. Zb˘vající ãást historického majetku bude ﬁe‰ena v rámci pozemkov˘ch úprav.
■ Dne 31. 05. 2012 projednávali starosta
a místostarosta na Pozemkovém fondu jejich
pﬁipojení k Ïádosti obce na provedení pozemkov˘ch úprav v k.ú. Homole u Panny.
■ Dne 05. 06. 2012 se zúãastnili starosta
a lesní technik zasedání SVOL. Pﬁedmûtem zasedání byla zmûna v pravidlech poskytování
dotací z KÚÚK, pﬁedávání zku‰eností z praxe
v lesním hospodáﬁství.
■ Dne 15. 06. 2012 projednal starosta se zástupcem SUS V. Bﬁezno na místû v Haslicích
potﬁebné práce pro korigování vod z pﬁívalov˘ch de‰ÈÛ a jarního tání snûhu.

Spoleãenská kronika
10.
10.
11.
30.
5.
11.
14.
9.

4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
6.

65
65
60
65
70
60
65
70

let
let
let
let
let
let
let
let

Lhota pod Pannou
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V‰em oslavencÛm srdeãnû blahopﬁejeme
Informace poskytnuty k 23. 6. 2012
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Pálení
ãarodûjnice
Poslední dubnov˘ den v 17.00 hodin se na‰i
obãané a hlavnû dûti se‰li na homolském hﬁi‰ti, vedle hostince U HoráãkÛ, k tradiãnímu upálení ãarodûjnice. Na úhlednû poskládanou hranici, kterou vytvoﬁili ãlenové kulturní v˘boru
obce a dobrovolníci, byla umístûna ãarodûjnice.
Na malém oh˘nku, vedle hlavní hranice, mûl
kaÏd˘ náv‰tûvník moÏnost si opéci ‰pekáãky,
které byly spolu s chlebem, hoﬁãicí a keãupem
na tácku, pﬁipraveny opodál na stoleãku. Samozﬁejmû nechybûlo i dal‰í obãerstvení. Pro
dûti limonády a pro dospûlé pivo. V‰e bylo
zdarma.
Zacvakalo nûkolik fotoaparátÛ namíﬁen˘ch
k hranici obsazené dûtmi. A zaãíná soutûÏ
o nejlépe odûnou malou ãarodûjnici. Byla to
tûÏká volba, v‰echny byly moc hezké,
takÏe nakonec byly odmûnûny v‰echny.
A koneãnû v 18.00 hodin nastal hlavní okamÏik, kdy pan Martin Marks zahájil akt zapálení velké hranice. Ale je‰tû
pﬁed tím pﬁivítal v‰echny zúãastnûné
a dûtem vysvûtlil historii a dÛvod, proã
se vlastnû tradiãnû ãarodûjnice upalují
právû na konci dubna.
Posléze za‰krtaly zapalovaãe a jiÏ se
valil z hranice první d˘m, vzplály jazyky
ohnû, které se pomalu, ale jistû sápaly
po na‰í ãarodûjnici.
Za podpory v˘kﬁikÛ dûtí: „âarodûjnice
odleÈ!“ ji pohltily plameny a shoﬁela.
Byl to krásn˘ podveãer, kdy jsme se
opût mûli pﬁíleÏitost sejít se sousedy,
a dûti si mohly zaskotaãit.
Tradice se mají dodrÏovat a toto byla
pﬁíleÏitost pﬁedávat jednu z nich dal‰í generaci. A proto pozor - za rok se sejdeme znovu!
E.S.

Country bál se vydaﬁil
Na zaãátku kvûtna se na obecní nástûnce objevilo toto sdûlení:
Kulturní v˘bor obce Homole u Panny poﬁádá v sobotu 12. kvûtna 2012
od 20:00 hod. na sále v hostinci U HoráãkÛ „Country bál“.
Hurá, bude zábava. Ale myslí si to opravdu v‰ichni? Vûdí to v‰ichni
z obce? Bude to zábava opravdu pro v‰echny?
A tak tedy uvedeného dne ve 20.00 hodin muÏi z kapely „STARÁ
CESTA“ uchopili své hudební nástroje a rozeznûly se z pódia první rázné
tony country.
Po nûkolika skladbách, kdy se hosté je‰tû ost˘chali vstoupit na taneãní
parket a nenápadnû si podupávali nohama pod stoly, se nûkteﬁí osmûlili
a taneãní parket, k velké radosti muzikantÛ, koneãnû ﬁádnû oÏil.
Jen hostÛ byl tentokrát men‰í poãet, ale ti, co pﬁi‰li, si v‰e moc pochvalovali. Mûli totiÏ více prostoru pro své taneãní kreace, které ke stylu
country neodmyslitelnû patﬁí.
TakÏe váÏení, kdo tentokrát zaváhal a tancovaãku nenav‰tívil, pﬁí‰tû
pﬁíli‰ neváhejte a neotálejte a pﬁijìte se poﬁádnû pobavit.
E.S.
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yl 30. bﬁezen roku 1952, kdy si mladí
snoubenci Marta Skuhrovcová a Lubo‰
MuÏík pﬁed oddávajícím pﬁedsedou tehdej‰ího MNV ve Velkém Bﬁeznû, za pﬁítomnosti svûdkÛ a rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ, ﬁekli své „
ANO“. Na dÛkaz své lásky si navlékli snubní
prsteny a políbili se.
A jak to v‰e zaãalo?
V roce 1945 se oba pﬁistûhovali se sv˘mi rodiãi a to mladá Marta do Homole a Lubo‰ do
Haslic.
Vesniãky leÏí od sebe pouze jeden kilometr.
Lubo‰ chodíval do Homole na autobus (dﬁíve
jezdil autobus pouze tam), a tak nebylo divu,
Ïe se ãasto vídali. A pomûrnû dlouho, .....aÏ
jednoho dne pﬁeskoãila ta pomyslná jiskra
a zamilovali se do sebe. Dva roky po svatbû se
odstûhovali do Lhoty pod Pannou, kde ve
svém domku Ïijí dodnes.
Pan Lubo‰ cel˘ Ïivot pracoval jako sváﬁeã
v Lodûnicích ve Valtíﬁovû. Ve volném ãase se
vûnoval myslivosti. JiÏ nelze spoãítat, kolikrát
kráãel se sv˘m vûrn˘m pejskem do lesa na ãekanou. Snad jen pohled na mnoho trofejí v jejich domû napoví, kolikrát to asi bylo. Dnes
v‰ak jiÏ ãetnost náv‰tûv lesa ze zdravotních
dÛvodÛ znaãnû omezil, ale práce okolo domku
a zahrádky stále je‰tû úplnû zastane.
Paní Marta pﬁivedla na svût svému muÏi tﬁi
syny. KdyÏ chlapci povyrostli, nastoupila na
Po‰tovní úﬁad do Homole jako doruãovatelka.
Dennodennû, za kaÏdého poãasí, obcházela,
a to pû‰ky, v‰echny na‰e obce, aby kaÏd˘ vãas
dostal své noviny a dopisy. Tuto namáhavou,

B
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Diamantová svatba
ale krásnou (jak sama ﬁíká) práci vykonávala,
aÏ do dÛchodu.
Nyní se tû‰í ze své zahrádky a ve své kuchyni ráda pﬁipravuje dobroty pro svá vnouãata - 4 vnuci a 3 vnuãky a v souãasné dobû i pro
svá milovaná pravnouãata - má1 pravnuãku
a 5 pravnukÛ. V‰ichni k nim moc rádi jezdí,
protoÏe babiãka má vÏdy pﬁipravenou nûjakou
tu dobrotu v kuchyni a dûda si vÏdy najde dostatek ãasu na nûjakou tu lumpárnu s vnouãaty. V‰ichni jejich potomci je nesmírnû obdivují
a mají je rádi, proto není divu, Ïe babiãce a dûdovi umoÏnili zopakovat si svatební obﬁad.

A tak v sobotu 31. bﬁezna 2012 stanuli
Marta a Lubo‰ ve Velkém Bﬁeznû pﬁed oddávajícím homolsk˘m starostou panem Ladislavem Ptáãkem a po ‰edesáti letech si zopakovali své ANO.
Celá rodina se pak se‰la hostinci U HoráãkÛ a tuto událost patﬁiãnû oslavila.
•••
Pﬁejeme jim tedy i my i ostatní, kteﬁí je
dobﬁe známe, mnoho dal‰ích let spoleãného Ïivota a hlavnû, aÈ jim to zdravíãko slouÏí takhle pûknû dál.
E.S.

Zapojení organizací a obãanÛ do ãinností obce - podûkování
■ Spoleãnost SEFA, jejímÏ jednatelem je Marek Bure‰, darovala obci finanãní ãástku ve v˘‰i 10 000,- Kã
na vybudování zázemí pro ãinnost
dûtí a dospûl˘ch.
■ Pan Michal Volf daroval obci cel˘
v˘tûÏek ve v˘‰i 6 900,- Kã z vánoãního koncertu, poﬁádaného v loÀ-

ském roce, rovnûÏ na vybudování zázemí pro ãinnost dûtí a dospûl˘ch.
■ Pan Milo‰ Schubert uhradil náklady na poﬁízení osvûtlení kostelních
hodin. Navíc ze sv˘ch prostﬁedkÛ financuje bûÏnou údrÏbu tohoto osvûtlení.
■ Paní Dagmara MuÏíková se inicia-

Takov˘ch aktivit více!
KDYÎ SE CHCE...
Sice nepatﬁím k místním rodákÛm, ale Homole u Panny se mi pomalu domovem stává.
Budu-li to na prstech ruky poãítat, jeden mi sice
je‰tû pﬁeb˘vá, ale stihla jsem se vdát, s manÏelem zrenovovat pﬁidûlen˘ obecní byt a tﬁetím
rokem se radujeme z dcery Aniãky.
KdyÏ se ohlédnu, musím se pousmát. Ani ve
snu mne nenapadlo, Ïe se nûkdy vzdám pohodlí svého rodného Ústí nad Labem. S narozením dcery vzaly za své i mé pﬁedstavy, jak
budu jezdit za znám˘mi do Ústí, kteﬁí rovnûÏ
mají dûti a jak se s nimi Aniãka bude vyÏívat.
Ale skuteãn˘ Ïivot chodí jin˘mi cestami, neÏ se
obvykle ãlovûk domnívá.
Na mateﬁské se pﬁíjmy citelnû ztenãily, takÏe
do Ústí se dostávám jen sporadicky. Spí‰e na
nákupy neÏ za zábavou. A tehdy jsem pochopila, Ïe já sice zdej‰ím rodákem nebudu, ale
Aniãka jím je. A jestliÏe má mít hezk˘ domov,
pak se v‰ím v‰udy. NeboÈ kaÏd˘ se cítí doma
tam, kde je mu dobﬁe a to nejen za dveﬁmi zrenovovaného bytu.
Komu jiÏ dûti odrostly, nemusel v poslední
dobû ani registrovat skuteãnost, Ïe v Homoli
a pﬁilehl˘ch obcích se s mal˘mi dûtmi doslova
roztrhl pytel. S tím pﬁichází i otázka co tûmto
nov˘m rodákÛm nabídnout a kde?
Nevím jak rodilí, ale já si povaÏuji, Ïe jen

málo která, Homoli podobná obec, se mÛÏe
py‰nit kostelem. A pﬁestoÏe do kostela nechodím, povaÏuji za hﬁích, Ïe tak velká ‰kolní budova má jen malé vyuÏití, coby muzeum místního rodáka Emanuela Hibsche.
Zejména nepﬁíznivé poãasí vÏdy vyvolávalo
pﬁedstavy o moÏnostech vyuÏití zbyl˘ch prostor
‰koly a to nejen dûtmi. U pﬁedstav zÛstalo jen
do podzimu loÀského roku, kdy pﬁi placení
nájmu na obecním úﬁadû, slovo dalo slovo
a ekonomka, paní Kozlerová, dala m˘m pﬁedstavám potﬁebn˘ impuls.
Spoleãnû jsme oslovily starostu a mile mne
pﬁekvapilo zji‰tûní, Ïe vlastnû jen ãekal, kdy
nûkdo s návrhem na aktivní vyuÏití ‰kolní budovy pﬁijde. První prohlídka a poznání, Ïe to
bude chtít hodnû práce a neménû penûz, aby
se v‰e uvedlo do stavu odpovídajícího pﬁedstavám. Byla jsem ráda, Ïe neménû váÏnû to bral
i pan starosta. Zatímco já jsem za pomoci manÏela a nejbliÏ‰ích brousila, natírala okna, parapety, skﬁíÀky, tabuli a ribstole, pan starosta se
postaral o ty nároãnûj‰í práce.
Vymalování provedla firma Jana MuÏíka.
A byla to dobrá trefa, stejnû jako Ïlutá barva,
která pﬁíjemnû prosvûtluje místnost i poté, co
odejdou paprsky dopoledního sluneãního svitu.
Dostateãné vytápûní prostor garantují ãtyﬁi pﬁímotopy, takÏe plíseÀ, ani vlhkost nemá ‰anci.

tivnû ujala organizace a realizace
akce vybudování zázemí pro ãinnost dûtí.

Obecní úﬁad, starosta a místostarosta v˘‰e uveden˘m obãanÛm a
spoleãnosti za poskytnuté finanãní
dary a provádûnou ãinnost dûkují.
S povdûkem jsem vzala, kdyÏ najatá firma
kromû vyãi‰tûní stávajícího koberce, umyla
i v‰echna okna. Bylo zprovoznûno sociální zaﬁízení a proveden celkov˘ úklid.
Ne vÏdy ‰lo v‰e podle m˘ch pﬁedstav a tak
mi vÏdy byl povzbuzením zájem i nabídky pomoci. Z penûz Obecního úﬁadu sem s manÏelem z praÏského IKEA pﬁivezli dûtsk˘ stÛl a Ïidliãky. O dal‰í vybavení dûtského koutku
a o hraãky se postarali dárci, za coÏ v‰em
upﬁímnû dûkuji.
V souãasné dobû se zprovozÀují záchody, je
pokládáno lino, maluje se zbytek chodby aÏ
k muzeu, takÏe pﬁed náv‰tûvníky Hibschova
muzea se nemáme jiÏ za co stydût.
Pﬁístup do novû upraven˘ch prostor bude
v˘hradnû spodním, zabezpeãen˘m vchodem,
kter˘m vchází i náv‰tûvníci muzea. Horní, kamenitá cesta ke kostelu není bezpeãnû schÛdná.
V‰em pracím není zdaleka konec. Bude
tﬁeba stanovit zásady pro uÏívání nov˘ch prostor, provozní ﬁád. Nejde jen o jednostranné vyuÏití dûtmi, nabízí se moÏnosti cviãení jógy,
v jednání je aerobic pro dospûlé, cviãitelka by
dojíÏdûla z Velkého Bﬁezna, ale i tance pro
dûti, které by mûla na starost sl. Struharová.
Ostatnû, co více je‰tû o tom psát. Myslím, Ïe
správná investice do tûch nejmen‰ích je tou
nejlep‰í investicí do budoucnosti na‰ich obcí.
Vezmûte dûti ãi manÏela a pﬁijìte si zacviãit
anebo jen tak posedût a zavzpomínat na svá
‰kolní léta.
Dagmar MuÏíková
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Z historie homolské po‰ty
Po‰ta byla v obci otevﬁena jiÏ v roce 1877
a v roce 1883 pak i po‰tovní spoﬁitelna.
Odlehlost koutu vykresluje ‘Interpelace
(IX/181) poslance Franze Hellera ministrovi
po‰t a telegrafÛ, jak po‰tovní úﬁad v Homoli
v okrese litomûﬁickém dodává po‰tu: Od 1.
ledna 1925 jest po‰tovní úﬁad v Homoli rozdûlen na tyto doruãovací okresy: 1 A, vztahující
se na tyto osady a samoty: Nová Ves (Neudörfel), PláÀ (Plan), Babiny (Babina B), Suletice (Sulloditz), Berand, Mückenhübel (Komárov), Basstreichermühle (Pastreicher M.), Selsk˘ Ml˘n (Haber Mühle, Bauermühle), Rohrhütte, Kachlermühle, FilipÛv Ml˘n (Filipp M.),
Rottrova Chalupa (Rotterhäusel), Nûmecká
Lhota (Lhota p. P. - Deutsch Welhota) a ¤etouÀ
(Rzettaun), jímÏ se dodává do‰lá po‰ta jen
v úter˘, ve ãtvrtek a v sobotu. 1 B, vztahující se
na tyto osady: Jivina (Gebina, Gebine, Jebina),
Haslice, Doubravice, Bláhov (Plahow, Plahof)
a samota Blata (Blattenhäusel), jímÏ se dodává do‰lá po‰ta jen v pondûlí, ve stﬁedu
a v pátek a 1 C, vztahující se na osadu Homole, v níÏ se dodává do‰lá po‰ta kaÏdodennû.
PonûvadÏ se po‰ta, která dojde pro po‰tovní
úﬁad v Homoli, musí kaÏdodennû odná‰eti ze
Ïelezniãní stanice Velké Bﬁezno (Groß-Priesen), vzdálené 2 hodiny cesty, nebo musí tam
b˘ti dopravována, dochází pﬁímo k neuvûﬁiteln˘m pomûrÛm.
Napﬁ: po‰tovní zásilka, která do‰la ze Ïelezniãní stanice Velké Bﬁezno v pátek, mÛÏe b˘ti
dodána pﬁíjemci, kter˘ bydlí v Suleticích teprve
v úter˘ pﬁí‰tího t˘dne a rovnûÏ tak po‰tovní zásilka, která do‰la pro pﬁíjemce bydlícího v Haslicích do Velkého Bﬁezna ve ãtvrtek, mÛÏe mu
b˘ti dodána teprve v pondûlí pﬁí‰tího t˘dne, ponûvadÏ po‰tovní zásilky musí zÛstati leÏeti ve
Velkém Bﬁeznu do druhého dne, dokud si je
z Homole neodnesou. Stejné prÛtahy jsou
ov‰em také pﬁi odesílání po‰tovních zásilek.
K finanãní stránce, naprosto nehledû, Ïe by
v tomto pﬁípadû do‰lo k nepatrnému vût‰ímu
zatíÏení, nesmí se zde pﬁihlíÏeti, neboÈ i kdyby
venkovsk˘ po‰tovní úﬁad vyná‰el ménû, stále
je‰tû to není dÛvodem, aby po‰tovní doruãovací pomûry byly stlaãeny na stﬁedovûkou úroveÀ.
Zemûdûlské obyvatelstvo dodává státu
jin˘m zpÛsobem mnohem více, neÏ mu mohou
dáti mûsta a prÛmyslová místa (vojáky, váleãné
úkony atd.) a neÏádá od nûho nic anebo mnohem ménû neÏ mûsta a prÛmyslová místa.
Poukazujeme zde na sta milionÛ korun, jichÏ
jest tﬁeba na podporu nezamûstnan˘ch ve
mûstech a v prÛmyslov˘ch místech, takÏe venkovské obyvatelstvo mÛÏe právem Ïádati, aby
se mu po‰ta dodávala kaÏdodennû i kdyby to
stát nepatrnû více zatûÏovalo...’ (zpráva z 1.
zasedání Národního shromáÏdûní republiky
âeskoslovenské v Praze, v úter˘ 2. bﬁezna
1926)
Po válce zde sídlila: ZáloÏna - Kampeliãka
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(1945 - 52), a to v Homoli, v budovû ãíslo 7 ,
zvané Bendovna. Po‰Èákem byl zde pan Hejduk a po jeho odchodu nastoupil na toto místo
po‰tmistr Budínsk˘. V té dobû se po‰ta pﬁestûhovala do vedlej‰í budovy, mimochodem do b˘valého hostince a nynûj‰ího Obecního úﬁadu.
Na to se do Homole pﬁistûhovala rodina Bene‰ova, která se chodu po‰ty ujala. Pan Bene‰
byl po‰tmistr a paní Bene‰ová rozná‰ela zásilky po obcích.
V ‰edesát˘ch letech zde pÛsobila po‰tmistrová paní Marie MuÏíková. A doruãovatelkami
byly paní Marta MuÏíková , a protoÏe stále

je‰tû patﬁila do rajonu obec ¤etouÀ, byla najata je‰tû paní Rozálie Hanzlíková, která pro tuto
obec zaji‰Èovala rozná‰ku. V roce 1973 paní
Marie odchází ze zdravotních dÛvodÛ do dÛchodu a nastupuje sleãna Ladislava Procházková. DojíÏdûla dennû z Ústí nad Labem, coÏ
se po ãase zmûnilo. Vdala se a s manÏelem
bydlí v Doubravicích. Po dobu, kdy se paní
PruÏincové narodily dûti a byla tedy doma, se
na po‰tû vystﬁídalo nûkolik administrátorÛ,
z nichÏ mohu uvést pouze paní Libu‰i Hofmanovou, neboÈ dal‰í jména se mi nepodaﬁilo vypátrat.
1.prosince 1980 byla homolská po‰ta zru‰ena a na‰e obce pﬁipojeny k regionu Velké
Bﬁezno, kam pﬁe‰la i paní PruÏincová. Rozná‰ku zaji‰Èovala doruãovatelka paní Kvûta Rodhovská.
1. února 2005 opût nastala zmûna a na‰e
domovská po‰ta se pﬁestûhovala a nyní se nachází v Ústí nad Labem 02. A tak po na‰ich obcích jezdí doruãovatelé autem.
Pro nás se témûﬁ nic nezmûnilo, ale chybí
tady ta atmosféra, kdy jsme ve‰li do budovy
po‰ty, ta na nás d˘chla svou neopakovatelnou
vÛní po‰tovních zásilek, po‰Èáckého lepidla
a známek, vãetnû vÛnû novû vyti‰tûného
a mnohdy je‰tû „teplého“ kaÏdodenního tisku
a navíc jsme si tady mohli i popovídat.
Na po‰tû se prostû vÏdy vûdûlo v‰e a mnohdy i s pﬁedstihem.
Pamatuji si, kdyÏ jsem chodila do základní
‰koly ve Velkém Bﬁeznû a v zimû, kdy byl mráz
nebo autobus pro vysok˘ sníh pﬁijel pozdû
nebo vÛbec nedorazil, tak jsme na nûj ãekávaly v teple na po‰tû.
Pﬁeji na‰im dne‰ním po‰ÈákÛ, aby k nám
rádi jezdili a silnice mûli i v zimû sjízdné.
E.S.

Jarní pochod na Pannu
Kulturní v˘bor obce Homole u Panny poﬁádal v sobotu 24. bﬁezna jarní pochod na ná‰
nejbliÏ‰í kopec Pannu. Jarní sluneãné poãasí
pﬁilákalo mnoho na‰ich obãanÛ a téÏ nûkolik
pﬁespolních, kteﬁí se o této akci dozvûdûli
z obecních webov˘ch stránek.
Úderem desáté hodiny z kostelní vûÏe se
prÛvod turistÛ vydal na cestu. ·lo se silnicí, aÏ
k odboãce panelové cesty do lesa a následnû
se pak vydali se do nitra protûj‰ího lesa. Pro‰li
jsme kolem Jívnského kamene a pokraãovali,
aÏ na úpatí Panny. Poté, co v˘prava dosáhla
vrcholu kopce Panny, nûkolikrát zacvakaly fotoaparáty a hlavnû jsme se v‰ichni pokochali
pohledem na krásnou krajinu. A Ïe bylo na co
koukat! Z jedné strany zahlédneme tﬁebu‰ínsk˘
kopec Kalich, pokraãujeme pohledem dál na
pﬁilehlé vesnice a mnoho dal‰ích kopcÛ, vût‰inou pokryt˘ch lesy.
Pokus najít jeskyni, která pr˘ vede aÏ na kalich, se ale zdaﬁil. V souãasné dobû je jiÏ zavalená, ale vstupní otvor je zachoval˘.
Fotografové uloví dal‰ích pár snímkÛ a jde
se dál.
Dal‰í zastávka je na místû, kde za II. svûtové války havarovalo nûmecké vojenské letadlo.
Prostor je oznaãen pamûtním kﬁíÏkem a stále
je moÏné objevit úlomky souãástek letadla.
Po namáhavém v˘stupu kaÏdému vyhládlo,
ale na‰i poﬁadatelé byli dobﬁe pﬁipraveni. Na
bezpeãném místû rozdûlali oh˘nek, rozdali
‰pekáãky a uÏ si kaÏd˘ mohl toho svého opékat. V‰em velice chutnalo a po uha‰ení ohnû
se v˘prava vydala na zpáteãní cestu.
Na kﬁiÏovatce v Gebinû, u silnice na Lhotu
pod Pannou a ¤etouÀ se parta rozdûlila podle
bydli‰tû, ze kter˘ch pocházeli. Rozlouãili se
a kráãeli domÛ. Turisté byli u‰lapaní, unavení,
ale nad˘chaní ãerstvého jarního vzduch
a hlavnû byli ‰Èastní, Ïe se takové krásné procházky zúãastnili. VÏdyÈ poãasí nám více jak
pﬁálo.
A dotazy: „ Kam pÛjdeme pﬁí‰tû?“, vypovídají
sami za sebe.
Jen tak dál! VÏdyÈ je to pûkná pﬁíleÏitost,
sejít se sousedy a je‰tû udûlat nûco pro své

zdraví. VyuÏijme na‰í je‰tû ãisté krajiny, kterou
by nám leckter˘ obyvatel âeska závidûl.
A teì nûco z na‰í historie pro ty, kteﬁí je‰tû
nebo jiÏ nevûdí:
Hrad Panna (1421- 1437) stával na vrcholu
strmé skalnaté homole nad vsí ¤epãicemi (594
m n.m.), asi 1,5 kilometru severozápadnû od
hradu Kalicha. Od jihov˘chodu, z ¤epãic,
k nûmu vede stará, dodnes ãásteãnû zachovaná cesta.
Nádvoﬁí stﬁedního hradu má pÛdorys témûﬁ
pÛlkruhového plató, vymezeného na jihu strm˘m skalním hﬁebenem. Podobu a rozsah
objektÛ v nádvoﬁí kdysi stojících nelze bezpeãnû rekonstruovat, protoÏe témûﬁ zcela zanikly; zﬁejm˘ je pouze otisk trojprostorové budovy pﬁi severní stranû obvodové fortifikace
vedle brány. Z nádvoﬁí, patrnû jeho jihozápadního kouta, vedl pﬁístup po blíÏe nespecifikovatelné konstrukci na vrchol skály, kde
stávaly hlavní objekty hradu. Na severu se ke
skále pﬁimyká malá zemní ba‰ta, zaji‰Èující
velmi dobrou kontrolu cesty i celého nádvoﬁí

stﬁedního hradu. Horní hrad zaujímal úzk˘ vrchol skalního hﬁebene. Vzhledem k tomu, Ïe
se dochoval jen v mal˘ch zbytcích, nelze bez
pouÏití podpovrchového prÛzkumu s jistotou
ﬁíci, zda a do jaké míry se pﬁi jeho stavbû
uplatnily kamenné konstrukce pojené na
maltu. Konstatovat je moÏné pouze, Ïe proti
vstupu do horního hradu b˘valo stavení nejasného úãelu, na severozápadním konci nad
pﬁístupovou cestou zﬁejmû vûÏ a na jihov˘chodû hlavní objekt hradu - obdéln˘ palác
s pﬁízemím zasekan˘m do skály. Jak vûÏ, tak
palác byly vytápûny kachlov˘mi kamny. Na
jiÏní stranû skalní Ïebro vytváﬁí úzk˘ parkán,
kter˘m se sestupovalo na nevelké plató, leÏící v jiÏním svahu pod horním hradem a zaji‰Èující dobrou kontrolu níÏe poloÏeného hradu dolního.
Sv˘m rozsahem (1,5 ha) a podobou opevnûní se Panna ﬁadí k nejvût‰ím hradÛm
v âeské republice a objektÛm, které stojí na
poãátku v˘voje pevnostních systémÛ evropského novovûku.
E.S.
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fejeton...
Klí‰tû obecné
Ráda chodím na procházky do pﬁírody. Teplé
a slunné poãasí pﬁímo vybízí „vylézt“ z domu
a opût zahájit del‰í procházky pﬁírodou.
Ale ouha.! Ve v‰ech sdûlovacích prostﬁedcích nás varují pﬁed klí‰tûtem. KaÏd˘ ho zná
a leckter˘ ho uÏ na‰el na svém tûle.
Co a kdo to vlastnû je? Pro ty, co ho chtûjí
prostudovat blíÏe, uvádím:
Klí‰tû obecné je roztoã. Mal˘ tvoreãek, jehoÏ
hladová samiãka mûﬁí pouhé 4 mm, po nasátí
aÏ 11 mm. Samci jsou men‰í a potravu nepﬁijímají. Dospûlé samice se Ïiví krví vût‰ích savcÛ,
vãetnû lidské. Na chodidlech pﬁedních nohou
se nachází tzv. HalleyÛv orgán, umoÏÀující detekci CO2 - klí‰tû díky nûmu dokáÏe vyslídit
svou obûÈ.
Klí‰tû není Ïádn˘ jedovat˘ Ïivoãich, mÛÏe
v‰ak na ãlovûka pﬁenést dvû váÏné choroby:
klí‰Èovou encefalitidu a lymskou boreliozu.
Dûsivé vyhlídky! Ale dokáÏeme se pﬁeci
ubránit. Proto podle návodu obléknu na sebe
svûtl˘ odûv (pr˘ jsou klí‰È pak lépe viditelná),

USNESENÍ....
Usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 02/2012
konaného dne 05. 04. 2012
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
1. prodej pozemku p.ã. 193 o v˘mûﬁe 28 m2,
k.ú. Homole u Panny, paní Ludmile Hﬁíbalové za cenu 420,- Kã;
2. poskytnutí pÛjãky z FRB ve v˘‰i 50 000,- Kã
paní Jitce Jelínkové.
II. Zastupitelstvo obce souhlasí
3. s vyhlá‰ením zámûru na pronájem ãásti pozemkÛ p.ã. 220/1, 219 a 11, v‰e k.ú. Homole u Panny;
4. s poskytnutím finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i
4 000,- Kã organizaci ROSKA Teplice;
5. se zprávou o pﬁezkoumání souladu návrhu
zmûny ã.7 ÚPnSÚ Homole u Panny, zpracovanou podle §53 odst.(4) stavebního zákona ã.183/2006 Sb., v platném znûní
a pﬁedkládanou poﬁizovatelem a urãen˘m
zastupitelem, ze dne 20.3.2012.
III. Zastupitelstvo obce vydává
6. v souladu s §54 odst.(2) stavebního zákona
ã.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu v platném znûní, zmûnu ã.7

Homolsk˘

pouÏiji nûkter˘ repelentní pﬁípravek (mírnû se
tedy ovanu), pevné boty a vyráÏím na procházku. V˘zvu nesedat do trávy opomenu,
i kdyÏ patﬁí k nejdÛleÏitûj‰ím radám (klí‰tû totiÏ
vyleze max.do v˘‰e 40cm nad zem, a tak tedy
pamatujme - nepadá ze stromÛ ani keﬁÛ - není
totiÏ para‰utista) a krátce relaxuji a kochám se
krajinou.
Je tu tak hezky. Ani se mi nechce domÛ.
Veãer se doma svléknu a pátrám po svém
tûle, zda jsem si pﬁece jen toho lumpíka nepﬁinesla s sebou nebo spí‰ na sobû. Prohlédnu

podkolení jamky, tﬁísla, podpaÏí, manÏel bere
br˘le a kouká mi za u‰i.
Nic. Paráda. Tentokrát jsem mûla ‰tûstí.
Dva dny na to sedím ve vanû a na boku pﬁi
mydlení zavadím o hrbolek. ¤íkám si - bradaviãka. Ale pokud mû pamûÈ neplete, tak tam
pﬁece Ïádnou nemám? Stáãím tedy pohled
k místu objevu ãehosi a ono tam je klí‰tû! Co
teì?
Vyskoãím z vany, popadnu dezinfekci a snaÏím se nevítaného hosta odstranit. Návody varují... Netoãit! Zkou‰ím houbiãku, drhnu ze strany na stranu... Nic. Prevít se uÏ drÏí pevnû! Nakonec beru ‰irokou pinzetu, zatáhnu ...a je
venku.
Uf.., to jsem se zapotila. Zaãervenal˘ flíãek
ãasem zmizí, ale radûji si místo potírám dezinfekcí.
Asi rok po pﬁíhodû jdu na pravideln˘ odbûr
krve. A pan doktor mi hlásí, Ïe jsem nûkdy
v minulosti prodûlala boreliozu. Ale nemusím
se pr˘ jiÏ tolik bát. Tûlo si poradilo samo
a navíc se zásobilo protilátkou jako bych byla
oãkovaná. Ale pozor! Na kaÏdého to nefunguje. V mém pﬁípadû to byla jen náhoda.
Je lépe se svûﬁit do lékaﬁské péãe a absolvovat oãkování.
Já také nebudu riskovat a nadále se budu
chránit a prohlíÏet.
E.S.

územního plánu sídelního (dále téÏ ÚPnSÚ)
obce Homole u Panny v rozsahu zpracovaného návrhu zmûny ã.7 ÚPnSÚ Homole
u Panny, v rozsahu §50 odst.(1) stavebního
zákona a o obsahu dle pﬁílohy ã.7 k vyhlá‰ce ã.500/2006 Sb., o územních analytick˘ch
podkladech, územnû plánovací dokumentaci a zpÛsobu evidence územnû plánovací
ãinnosti a vydává tuto zmûnu ã.7 ÚPnSÚ
formou opatﬁení obecné povahy dle správního ﬁádu.
IV. Zastupitelstvo obce vzalo na vûdomí
7. protokol z veﬁejnosprávní kontroly provedenou KÚÚK s cílem ovûﬁit ãerpání dotace poskytnuté v roce 2011 z rozpoãtu Ústeckého
kraje se závûrem - nebyly zji‰tûny nedostatky;
8. informaci o hospodaﬁení obce za leden
a únor 2012.
Mgr. Václav Kavan v.r., místostarosta
Ladislav Ptáãek v.r., starosta

míru a Evû Vacovsk˘m za cenu 64 000,Kã;
3. v˘roãní zprávu vypracovanou za rok 2011
dle § 18 zák. 106/1999 Sb., o svobodném
pﬁístupu k informacím.
II. Zastupitelstvo obce souhlasí
4. s pronájmem ãásti pozemkÛ p.ã. 220/1, 219
a 11, v‰e k.ú. Homole u Panny, panu Oldﬁichu Jandovi.
III Zastupitelstvo obce vzalo na vûdomí
5. informaci o hospodaﬁení obce za období 14/2012.
IV. Zastupitelstvo obce ukládá
6. starostovi obce L. Ptáãkovi zahájit jednání
s bankami o podmínkách poskytnutí úvûru
na financování akce „Oprava a zateplení bytového domu p.ã. 47“.
7. starostovi obce L. Ptáãkovi pﬁijmout nápravná opatﬁení s cílem odstranit zji‰tûné chyby
a nedostatky a to:
• zajistit dÛsledné sledování ãerpání a naplÀování rozpoãtu a v pﬁípadû zmûn neprodlenû zabezpeãit zpracování a projednání
rozpoãtového opatﬁení;
• projednat pﬁíãiny vzniku zji‰tûn˘ch chyb
a nedostatkÛ s místostarostou a ekonomkou s cílem zabránit vzniku podobn˘ch
chyb v budoucnosti;
8. pﬁedsedovi kontrolního v˘boru D. Tauschemu provést kontrolu správnosti vyúãtování
v˘dajÛ bytového hospodáﬁství za rok 2011.
Mgr. Václav Kavan v.r., místostarosta
Ladislav Ptáãek v.r., starosta

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 03/2012
konaného dne 24. 05. 2012
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
1. závûreãn˘ úãet obce Homole u Panny za
rok 2011 s v˘hradou;
2. prodej pozemku p.ã. 512/2, o v˘mûﬁe 737
m2, k.ú. Homole u Panny, manÏelÛm Vladi-
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