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Jaké bude léto?
Ano.
Takovou otázku si poloÏil snad jiÏ kaÏd˘
z nás. âím nás na‰e matka pﬁíroda potû‰í,
ãi snad zarmoutí. Léto.... .Po jaru nejoãekávanûj‰í období roku.
V minulém ãísle jsem psala:... A zimu máme
za sebou. Ano, kalendáﬁnû to ano, ale kdyÏ
jsem objíÏdûla va‰e po‰tovní schránky a brodila se pﬁitom snûhem, tak v tu chvíli mi bylo ponûkud trapnû. ¤íkala jsem si: „VÏdyÈ já vlastnû
tûm m˘m ãtenáﬁÛm lÏu.“ Na svou obhajobu
musím podotknout, Ïe v dobû, kdy jsem název
vym˘‰lela, jaro tu bylo v plné parádû. Ale
matka pﬁíroda rozhodla jinak a je‰tû nám dala
ochutnat zimního poãasí.
Nakonec jsme se ale jara doãkali a nyní je
jiÏ v‰e rozkvetlé a na‰e zahrádky jsou v plné
parádû.
Zahrádky a kvûtinové záhonky oÏily. V souãasné dobû máme v‰e jiÏ zaseté a zasázené.
Tû‰íme se, jak v‰e krásnû roste a nekompromisnû vytrháme kaÏd˘ plevel, kter˘ se odváÏil
na na‰em krásném záhonku vyrÛst.
Je tu ale je‰tû jedna rostlina, která nám dûlá
vrásky na ãele. Tráva. Vzhledem k ãast˘m de‰tíkÛm se trávû velice daﬁí. Nezb˘vá, neÏ si povzdechnout , chopit se sekaãky a následnû jiÏ
s odevzdan˘m v˘razem ve tváﬁi projíÏdíme
na‰e trávníky. Unavilo nás to, ale ten pﬁíjemn˘
pocit pﬁi pohledu na úhlednû upraven˘ prostor
okolo domu, nám stál za to.
Také jsme se spoleãnû se‰li pﬁi nûkolika
obecních akcích.

V˘let na Kamenn˘ hﬁib.

Ani na jedné nám poãasí moc nepﬁálo. Pﬁesto se se‰lo nûkolik obãanÛ, kteﬁí se nezalekli
napadaného snûhu a vy‰li vítat jaro ke Kamennému hﬁibu nad Suletice. Ráno byla docela zima, ale sluníãko se nakonec slitovalo
a svítilo nám na cestu.
Dne 30. dubna se nám z dûtí a nûkolika sousedek staly ãarodûjnice a spolu s ostatními náv‰tûvníky spoleãnû oslavili zaãátek ãarodûjnického reje, kter˘ pﬁedchází Filipojakubské noci.
Na poãátku kvûtna opût projíÏdûly pﬁes nûkteré na‰e obce „VETERÁNI“. Konal se 12.
roãník závodu O pohár hrabûte Chotka. Trasa
závodu vedla z Velkého Bﬁezna pﬁes Zubrnice, Homoli u Panny, Tﬁebu‰ín, Ploskovice, Litomûﬁice a R˘deã zpût do Velkého Bﬁezna.
Nejvût‰í rozruch vzbudil americk˘ veterán
Auburn Speedster, kter˘m se prohánûla kdysi
i zpûvaãka Madonna. V Evropû najdeme pohopouhé dva kusy.
K nejobdivovanûj‰ím modelÛm patﬁila stará
sanitka, Tatra 57 z roku 1933 známá pod oznaãením Hadimr‰ka, Jawa 350 DKV z roku 1939,
Praga Alfa z roku 1929, Jawa Minor z roku
1939 nebo „ãezeta“ 250 z roku 1938.
I v na‰í obci se konala akce Noc kostelÛ,
o které se zmíním dále v obãasníku.
Také jsme si zatancovali na sále v hostinci
U HoráãkÛ pﬁi Májové taneãní zábavû.
Dne 1. ãervna jsme oslavili s na‰imi dûtmi
Dûtsk˘ den. Pro velk˘ dé‰È se opût celá akce
pﬁesunula na sál do hostince.
(Dokonãení na následující stranû)

Veterání v na‰í obci...

Zásahová vozidla dávno minul˘ch let...

Sraz b˘val˘ch spoluÏákÛ v hostinci U HoráãkÛ.
Nadále dé‰È neustával a rozvodnily se v‰echny na‰e potoky a potÛãky. Mnozí z nás mûli plno starostí s vodou, která vtekla do domÛ nebo poniãila zahrádku. Ale co je to proti tomu, co proÏívají lidé, kteﬁí bydlí níÏe
u ﬁeky a mají zatopené celé domy a defacto pﬁi‰li o v‰echno.
Ano, letos nás opût pﬁekvapila velká voda.
JiÏ tradiãnû se v první pátek v mûsíci ãervnu konal v Homoli u Panny
v hostinci U HoráãkÛ sraz b˘val˘ch spoluÏákÛ ze Základní ‰koly v Tﬁebu‰ínû a Homoli. Tentokrát poprvé bez pana uãitele Lonãáka, kter˘ dva
t˘dny pﬁed srazem skonal.
Druh˘ ãervnov˘ t˘den koneãnû pﬁestalo pr‰et a zasvítilo i sluníãko, na
které jsme jiÏ velmi dlouho ãekali.
Doufám, Ïe krásné poãasí dlouho vydrÏí a leto‰ní léto se probûhne
tak, jak má.
Pﬁeji v‰em dûtem a studentÛm krásné prázdniny a dospûlákÛm vydaﬁenou dovolenou.
E.S.

Jarní povodeÀ.

Dûtsk˘ den doprovázel neustál˘ dé‰È.

Bláhov neboli Plahow leÏí v nadmoﬁské v˘‰ce 500 m n. m.
K dﬁíve samostatné horské obci, která dnes
administrativnû náleÏí k Homoli u Panny, patﬁila je‰tû osada Li‰kov (515 m n. m.). Zástavba
Bláhova, jeÏ koncem 20. století doznala velk˘ch zmûn, je rozloÏena v mírnû zaobleném
pokraãování Sokolího hﬁebene, pﬁi jihov˘chodním úpatí jeho krátkého, dosti strmého v˘‰vihu.
Ves byla známa uÏ ve 2. polovinû 12. století,
zmiÀovaná je v roce 1167 jako majetek Hroznaty Tepelského. Od nûho ji získal r.1177 litomûﬁick˘ kastelán Bleh z Tﬁebu‰ína a po nûm
pravdûpodobnû získala své jméno. Po dvaceti
letech ji pak Bleh vûnoval tepelskému klá‰teru,
kter˘ ji r.1233 pronajal ﬁádu nûmeck˘ch rytíﬁÛ.
Jejich panství ukonãily husitské války. Následnû se zde vystﬁídalo je‰tû nûkolik majitelÛ
(napﬁ. rody Vald‰tejnÛ a VartemberkÛ). Po
skonãení tﬁicetileté války ode‰li majitelé statkÛ
Blahov a Babiny II do exilu. Vrchnost tak majetky zabavila a ze dvou opu‰tûn˘ch statkÛ zﬁídila jeden dvÛr. Dal‰í rozvoj tohoto sídla - obce
nebyl nijak závratn˘. Za sto let, mezi roky 1780
a 1880, se poãet domÛ zv˘‰il pouze o jediné
stavení (z 21 na 22) a Ïilo tu (vãetnû Li‰kova)
205 obyvatel. Pak jejich poãet jiÏ trvale klesal.
Po dal‰ích 40 letech zde ve 28 domech bydlelo 147 NûmcÛ a Ïádn˘ âech. âást obyvatelstva se v místû nebyla schopna uÏivit a muse2 • 2013 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

la docházet za prací jinam, ostatní se zab˘vali
pﬁedev‰ím dobytkaﬁením a polaﬁením. Obec
byla pﬁi‰kolena k Homoli. Bláhov, obklopen˘
pastvinami, se zbytky mezov˘ch porostÛ
a men‰ími lesíky, leÏí v krajinû, která se otevírá ‰irok˘m v˘hledÛm k nejvy‰‰í hoﬁe Verneﬁického stﬁedohoﬁí - Sedlu (726 m n. m.), na horu
Kuklu (679 m n. m.) s nápadnou telekomuni-

kaãní vûÏí, do hlubok˘ch údolí Homolského
a Luãního potoka a na souvisl˘, jen málo zvlnûn˘ hﬁeben Matrelíku (668 m n. m.) a Bukové
hory (683 m n. m.) s monumentální, pﬁes 200
metrÛ vysokou vûÏí televizního vysílaãe. Obec
se v poslední ãtvrtinû 20. století radikálnû zmûnila. Z tradiãní zemûdûlské a obytné na rekreaãní a zahrádkáﬁskou. Po rozsáhlej‰ích demolicích byla ãást pÛvodního stavebního fondu nahrazena zahrádkáﬁskou kolonií s mal˘mi chatkami, která zãásti pronikla aÏ do návesního
prostoru. PÛvodní dispozice sice zÛstala témûﬁ
zachována, do‰lo ale k rozdrobení zástavby na
malé objekty mûﬁítkem neodpovídající prvotnímu charakteru. Z nûkolika tradiãních objektÛ
s dochovan˘mi prvky lidové architektury zaujme pﬁedev‰ím stavení ãp. 18, coÏ je veliká, v˘raznû obdélná patrová roubenka s podstávkou
a vysokou sedlovou stﬁechou, poÏívající památkové ochrany. Na malé návsi pak dodnes pﬁeãkala kapliãka z r. 1865, ãtvercového pÛdorysu
s hranolovou zvoniãkou nad prÛãelím. Byla
opravena místními obãany v roce 1996. Dal‰í
chránûnou památkou je socha sv. Prokopa
z první poloviny 18. století. V roce 1970 byla
pﬁemístûna z obce Vítov na pozemek chalupy
ãp. 18.
E.S.

Bláhov kapliãka.

Zdroj: ukp97.severní polabí - obce Ústecka

Dûtsk˘ den 2013

Leto‰ní dûtsk˘ den 1. ãervna vy‰el pﬁímo
na sobotu, ale poãasí nám vÛbec nepﬁálo, a
tak kulturní v˘bor obce Homole u Panny byl
donucen celou tuto akci pﬁestûhovat na sál
hostince U HoráãkÛ.
To v‰ak nijak nezkazilo náladu na‰im dûtem
a v pﬁi mnoha soutûÏích se skvûle bavily.
Celou akci zahájil místní taneãní krouÏek
pod vedením sleãny Evy Struhárové ml. Pﬁed-

vedli taneãní sestavu s názvem Plamínek. Bylo
to jejich úplnû první vystoupení na veﬁejnosti a
sklidilo tak obrovsk˘ úspûch, Ïe o pﬁestávce
mezi soutûÏemi bylo poÏádáno o zopakování
jejich vystoupení.
Pro dûti bylo pﬁipraveno mnoho soutûÏí, ale
pro nedostatek místa mohly probíhat vÏdy jen
dvû soutûÏe soubûÏnû. Dûti dostaly lísteãky,
kam jim po splnûní soutûÏního úkolu bylo dáno

razítko a poté si ‰ly teprve vyzvednou nûjakou
tu cenu. Dáreãek v podobû malé hraãky nebo
sladkosti. Pﬁi soutûÏích mezi dûtmi pobíhal rÛÏov˘ zajíãek a Bart Simpson, kteﬁí si s nimi
také zaskotaãili a zatancovali.
Po celou dobu vládla na sále veselá nálada,
dûti se náramû bavily a vÛbec jim nevadilo,
kdyÏ po ukonãení akce oblékly plá‰tûnky, popadly de‰tníky a spûchaly domÛ.
E.S.
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Noc kostelÛ 2013
V rámci akce - Noc kostelÛ 2013 aneb za
kostelíky na druhém bﬁehu Labe - se i kostel
v Homoli u Panny stal jednou ze zastávek autobusové exkurze, která se konala v pátek 24.
kvûtna.
V leto‰ním roce jsme patﬁili mezi ‰est kostelÛ, které objíÏdûly dva autobusy s náv‰tûvníky.
Po dvacáté hodinû pﬁijel první autobus
a hosté si mohli prohlédnout ná‰ kostel sv. Pia

V., dozdoben˘ star˘mi fotografiemi na‰ich obcí,
které za tímto úãelem poskytl pan Pajma z Homole u Panny. Dále bylo zpﬁístupnûno na‰e
obecní mineralogické muzeum J.E.Hibsche.
Hosté se zde mohli osvûÏit tepl˘m ãajem
a ochutnat koláãe a jablkov˘ závin, to v‰e z kuchyní na‰ich místních ochotn˘ch Ïen. O tom,
Ïe v‰e ﬁádnû chutnalo, svûdãily poloprázdné
podnosy, které ãekaly na dal‰í várku hostÛ
z druhého autobusu, kter˘ dorazil asi za hodinu.

V rámci této akce se také prodávaly LázeÀské oplatky. Vybrané peníze budou poskytnuty na potﬁebné opravy kostela.
Mimo organizované akce také pﬁijíÏdûli
hosté soukromû po vlastní ose. Kostel nav‰tívilo celkem 120 hostÛ a muzeum 104. Tento
pátek zde bylo opravdu ru‰no a budovy mohly
b˘t uzamãeny aÏ po dvaadvacáté hodinû.
Podle spokojen˘ch v˘razÛ v obliãejích náv‰tûvníkÛ usuzuji, Ïe se jim u nás líbilo a nûkdy
se k nám opût podívají.
E.S .

Reakce obãanÛ na ãlánky v Homolském obãasníku
■ Ne, opravdu jsem nechtûla rozebírat kvalitu a obsah uveﬁejnûn˘ch ãlánkÛ v Homolském obãasníku. Ctím svobodu slova, a proto
kaÏdému, kdo mû poÏádá o oti‰tûní svého pﬁíspûvku, jej zveﬁejním. Samozﬁejmû obsah textu nesmí b˘t hanliv˘ nebo uráÏliv˘.
Eva Struhárová, redaktorka
ASI NEUMÍM âÍST...
KdyÏ jsem si pﬁeãetl v posledním ãísle Homolského obãasníku ãlánek
Mgr. M. Markse o tom, Ïe paní Struhárová vytvoﬁila dal‰í obdivuhodn˘
ãlánek, na‰el jsem si ãíslo 71 z 3. ãtvrtletí 2012 a peãlivû jsem si ãlánek
redaktorky E. Struhárové o názvu „Práce veﬁejnû prospû‰n˘ch pracovníkÛ není zanedbatelná!“ pﬁeãetl. Aãkoliv jsem ãetl ãlánek nûkolikrát, nechápu ho jako ãlánek „.... s tématem oslavy skvûlé práce na‰ich veﬁejnû
prospû‰n˘ch pracovníkÛ“ nebo jako „Ódu na VPP....“. Dále jsem v ãlánku nena‰el ani zmínku o fotografii s nûjak˘m odkazem, Ïe na snímku je
nejpracovitûj‰í VPP, jak pí‰e M. Marks. Navíc jsou na fotu dvû postavy.
Tak která postava je ta nejpracovitûj‰í? Já tﬁeba snímek beru pouze jako
ilustraãní foto bez popisu. Nic víc.
Osobnû jsem pﬁedmûtn˘ ãlánek pochopil tak, Ïe se jedná o popis rozmanité ãinnosti VPP jako celku, bez jak˘chkoliv pﬁívlastkÛ. A to závûreãné „zvolání“? Je to vlastnû apel na obãany, aby ve‰ker˘ odpad uklízeli
tam, kam patﬁí - do popelnice. Aby obcí nepoletoval odhozen˘ papír, nepovalovaly se krabiãky od cigaret, plastové láhve a jiné obaly. Aby se
podél silnic nepovaloval odpad v pln˘ch plastov˘ch pytlích atd. Pochopil
jsem ãlánek jako normální popis ãinnosti se snahou o v˘chovn˘ apel na
obãany. Pokud takov˘to ãlánek povaÏuje Mgr. M. Marks za „blábol“, za
„bezobsaÏnou agitku obecního úﬁadu“, pak je mi ho upﬁímnû líto. SvÛj
názor na ãinnost VPP mÛÏe zastupitel Mgr. M. Marks prezentovat v Homolském obãasníku bez zbyteãného napadání ãinnosti redaktorky paní E.
Struhárové. Pokud to, vzhledem k jeho konfliktní povaze, dokáÏe.
Václav Kavan, místostarosta
■ V minulém Homolském obãasníku se vyjádﬁil Mgr. Martin Marks k
ãinnosti veﬁejnû prospû‰n˘ch pracovníkÛ. Je to právo kaÏdého obãana,
vyjádﬁit své kladné i záporné stanovisko k dûní v obci. Pouze argumenty
musí b˘t pravdivé, coÏ pan Marks nedodrÏuje. V Ïádném pﬁípadû jako ob4 • 2013 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

Autobusová ãekárna Suletice.
ãané Suletic nesouhlasíme s jeho tvrzením, Ïe „...autobusová ãekárna
aspiruje na vítûze v soutûÏi „Smeti‰tû roku“. Zastupitel Marks totiÏ neví, Ïe
si zastávku udrÏujeme sami. Urãitû neví, Ïe jsme si zastávku sami vybavili odpadov˘m ko‰em upevnûn˘m na stûnû, Ïe jsme ji vybavili lavicí k sezení, Ïe jsme ji opatﬁili ochrann˘m nátûrem a Ïe si úklid ãekárny zaji‰Èujeme prÛbûÏnû sami. On se tûchto dobrovoln˘ch akcí nezúãastÀuje. Proto
tak pí‰e. Dále nesouhlasíme s jeho tvrzením, Ïe obecní cesty v zimû nikdo
neudrÏuje. Otázkou pouze je, co on v‰echno povaÏuje za obecní cesty vyÏadující odklizení snûhu. A o sekání trávy na obecních pozemcích, vzhledem k jejich rozmístûní a rozloze, nemá smysl mluvit.
Z vlastních zku‰eností víme, Ïe se dá kaÏd˘ nedostatek projednat na
OÚ. Ale vÏdy jde o zpÛsob komunikace a pravdivosti argumentace. A to
v ãlánku Mgr. M. Markse postrádáme.
Pﬁipojen podpis 24 obãanÛ z místní ãásti Suletic
■ Pro paní Struhárovou: âetl jsem ten ãlánek pana Markse.... To je
tedy neuvûﬁitelné hulvátství oznaãit ãlánky za bláboly... nenechte si otrávit práci. Musí to b˘t hodnû ne‰Èastn˘ ãlovûk.
P.V.

JUBILANTI...

Blahopﬁejeme

Nikod˘mová Anna

Hásková Anna

Pilníková Dana

Kubová Brigita

Purkardová Jiﬁina

Lejková Jaroslava

Ing. ·íma Jan

Kubová Brigita
65 let • Bláhov
Pilníková Dana
65 let • Homole u Panny
Ing. ·íma Jan
65 let • Suletice
Lejková Jaroslava
65 let • Suletice
Nikod˘mová Anna
65 let • Li‰kov
Hásková Anna
80 let • Nová Ves u Plánû
Purkardová Jiﬁina
75 let • Lhota pod Pannou
Burianková Libu‰e
60 let • Haslice

18. 3.
25. 3.
03. 4.
16. 4.
25. 4.
26. 4.
13. 5.
23. 5.

Májová taneãní zábava
V sobotu 25. kvûtna 2013 od 20.00 hodin poﬁádal kulturní v˘bor obce
Homole u Panny v hostinci U HoráãkÛ májovou taneãní zábavu. K poslechu a hlavnû k tanci hrála skupina Derby. Opût byla pﬁipravena soutûÏ o ceny, kter˘ch bylo opravdu dost a v‰e bylo korunováno slosovateln˘mi vstupenkami o hlavní ceny. Vûﬁím, Ïe se hosté dobﬁe pobavili, zatancovali si a jiÏ se tû‰í na na‰i pﬁí‰tí poﬁádnou „tancovaãku“.
E.S.
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historie....

Vzpomínka z polí a luk

Pro velk˘ ohlas na uveﬁejnûné fotografie Ïen na poli, tentokrát je‰tû
pokraãuji na stejné téma. Doufám, Ïe se u prohlíÏení dobﬁe pobavíte a
hlavnû poznáte osoby a zavzpomínáte na nû.
Za pÛjãené fotografií dûkuji paní Janû Pilníkové a Ludmile Hﬁíbalové
(Vítkové).
Postupem ãasu budu nadále zveﬁejÀovat dal‰í.
Kdo je‰tû doma nalezl nûjaké zajímavé fotografie a poskytl by mi je k
okopírování, mÛÏe také pﬁispût k obsahu na‰eho ãasopísku.
E.S.

VaÏme si na‰eho vesnického domova!
fejeton...
Ano, porovnejme, jak si tu Ïijeme my a pak
ti.... v Praze.
Kamarádka z webu mi poslala popis jedné z
mnoha vycházek se sv˘mi pejsky.
Jaro na periférii Prahy, to je taková zvlá‰tní vûc: Miluji ho, vÏdy se na nûj tû‰ím, ale co
mi opravdu vadí, jsou v‰udy pﬁítomné odpadky,
které se po oblevû vynoﬁí a bijí mû do oãí. Rve
mi to játra, které na‰tûstí je‰tû mám, protoÏe
nepiji alkohol ... Kdybych mûla srdce, prasklo
by mi Ïalem, nad tím, jak jsou lidé zhovadilí a
opovrhují tím nejúÏasnûj‰ím, co máme... Dnes
6 • 2013 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

jsme si vyrazili s Edou a Bambi na mal˘ „‰pacírgang“. Dûlali jsme fotky na dÛkaz, Ïe to jaro
fakt pﬁi‰lo a taky abychom si pﬁipomnûli, jak
budou za pár mûsícÛ vypadat ta pole, po kter˘ch se dá tak nádhernû bûhat. Víte, za nûjak˘
ãas, pﬁes nû totiÏ zﬁejmû povede ãtyﬁ-proudová
silnice, aby lidé byli je‰tû línûj‰í a nemuseli uÏ
chodit pû‰ky. Kolem budou stát ty „úÏasné“
domy, které mû dohánûjí k ‰ílenství, protoÏe
jsou to prostû králikárny... Pﬁedstavuji si, jak se
jednoho dne, do takového domu pﬁistûhuje
mal˘ Pepíãek a ve ‰kole bude psát do slohové
práce: Bydlíme v krásném domû, ve veliké
zástavbû... Ne! V krásném domû bydlí moji rodiãe... Mají zahradu a stromy, kolem kytky a
taky si mohou v létû natrhat angre‰t a rybíz...To
je krásn˘ dÛm! Bambi na poli sbírala plastové

lahve a jiné vymoÏenosti této moderní doby. Já
se jí tedy snaÏila po tom poli honit, ale... zase
asi ne aÏ moc, protoÏe moje tenisky zÛstaly
stále stejnû bílé. (Pr˘ podle obuvi se ãlovûk
pozná??? Co vy na to? A kdyÏ jsme se blíÏili k
domovu, tak pﬁi pohledu na tu hrÛzu, které lidi
ﬁíkají „bydlení“ a „spokojen˘ Ïivot“, na mû padla
otázka: KAM TO LIDSTVO SPùJE? Ale jinak
jo) Venku se nám líbilo, zvlá‰tû, kdyÏ jsme se
k civilizaci otoãili zády a snaÏili se ignorovat její
„vymoÏenosti“ - pﬁedev‰ím ten odpad v‰ude
kolem.
Ivanka Akina, Praha
Uvûdomili jste si ten rozdíl?! Jaké máme
‰tûstí, Ïe bydlíme v tûch na‰ich malink˘ch vesniãkách poskládan˘ch do kopcÛ okolo Homole
u Panny?
E.S.

Pálení ãarodûjnic na hﬁi‰ti u Myslivny

V úter˘ 30. dubna v 17.30 hodin oÏilo hﬁi‰tû u Myslivny v Homoli u Panny rejem mnoha mal˘ch i velk˘ch „ãarodûjnic“. A Ïe se jich
letos urodilo mnoho! âlenové kulturního v˘boru to mûli opût velice
tûÏké s rozhodování o té, která je tou „nejkrásnûj‰í“. Naprosto úÏasnû vypadaly v‰echny.
Nakonec byla udûlena hlavních cena za 1. místo Klárce Brabencové,
na 2. místû byla Mí‰a Pavlovcová a na 3. místû byla Mí‰a BlaÏková. Ale
i v‰echny ostatní byly odmûnûny mal˘m dáreãkem.
Po spoleãném focení u velké hranice s maketou ãarodûjnice, kterou
postavili ãlenové kulturního v˘boru za pomoci ochotn˘ch spoluobãanÛ,
mûly dûti moÏnost si opéci buﬁta na malém oh˘nku poblíÏ.
A uÏ nastal ten okamÏik zapálení velké hranice. Zprvu se vyvalilo obrovské mnoÏství ‰tiplavého d˘mu, ale za chvíli jej vystﬁídaly plameny
ohnû, které ãarodûjnici zcela pohltily. I my jsme se následnû mohli pﬁiblíÏit a trochu se u plamenÛ ohﬁát, kdyÏ uÏ nám poãasí vÛbec nepﬁálo a
bylo velmi, velmi chladno.
E.S.

Jarní pochod na Magnetovec - Skalní Hﬁib
Je sobota 23. bﬁezna 2013 a podle kalendáﬁe jaro, ale den se probouzí do mrazivého rána.
Zima se nechce vzdát své vlády. Pﬁesto se v
Homoli u Panny na návsi, v deset hodin, se‰lo
asi dvacet zájemcÛ o jarní pochod na Magnetovec neboli Skalní Hﬁib.
A uÏ vyráÏíme! Smûr - Nová Ves u Plánû.
Tváﬁe nás je‰tû zebou od ranního mrazíku, ale
teì jiÏ na nás zaãíná mírnû svítit sluníãko.
Hned je nám veseleji a snad i tepleji.
Procházíme polní cestou smûrem na farmu
Babiny II. Obejdeme ohradu s hovûzím dobyt-

kem a s radostí pﬁijímáme pozvání do spoleãenské místnosti. Ohﬁíváme se tam a pﬁijímáme nabízenou kávu a ãaj. Dokonce nám paní
Radiãová posílá v˘born˘ ãerstvû upeãen˘
koláã. Dûti a mládeÏ mají moÏnost prohlédnout
si místní chlévy.
Ráda bych touto cestou chtûla za v‰echny
zúãastnûné podûkovat paní Radiãové a
v‰em, kteﬁí nás vﬁele pﬁijali a pohostili. Dûkujeme.
A zase pokraãujeme v cestû. Sleãna Kateﬁina MuÏíková nás vede zkratkou pﬁes pastviny.

Na kﬁiÏovatce u BoÏích muk nás opou‰tí a vrací
se zpût na farmu. My pokraãujeme po cestû,
kterou si krátíme pﬁes malé údolí s nedávno vysázen˘mi ovocn˘mi stromy.
Bloudíme lesem a hledáme cíl na‰í cesty Kamenn˘ Hﬁib. Po chvíli bloudûní a následné
telefonické navigaci nejprve pﬁicházíme k Magnetovci a posléze scházíme strání ke „Hﬁibu“.
Pﬁírodní památka Magnetovec - nad obcí
Velké Bﬁezno se nelézá v nadmoﬁské v˘‰ce
520 m a tvoﬁí ji bizarní skalní útvary, mezi nimiÏ
(Dokonãení na následující stranû)
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vyniká 8 m vysok˘ bazanitov˘ Skalní hﬁib, vznikl˘ ze dvou lávov˘ch pﬁíkrovÛ, rÛznû odoln˘ch vÛãi zvûtrávání.
Po náleÏité prohlídce, odpoãinku a spoleãném focení se vydáváme na
zpáteãní cestu. Sluníãko jiÏ hﬁejivû svítí a mezi námi turisty panuje dobrá
nálada. Zpût do Homole u Panny pﬁicházíme kolem druhé hodiny. U‰lapaní, ale ‰Èastní, Ïe jsme to navzdory studenému poãasí nevzdali a nezÛstali doma jako mnoho na‰ich spoluobãanÛ, kteﬁí by se za pﬁíznivûj‰ího poãasí jistû také rádi zúãastnili.
Tû‰te se! Dal‰í pochody se plánují.
E.S.

pûvku ve v˘‰i 3 000,- Kã organizaci ROSKA
Teplice

USNESENÍ....
V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 02/2013,
konaného dne 21. 03. 2013
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
■ 030/02/2013 realizaci nabídky na poskytnutí
úvûru, pﬁedloÏenou âeskou spoﬁitelnou a.s., na
stavební akce „Stavební úpravy bytového domu
ã.p. 48 v obci Homole u Panny“. Souãasnû
zmocÀuje starostu obce Ladislava Ptáãka a
místostarostu Mgr. Václava Kavana k jednání s
âeskou spoﬁitelnou, a.s., vã. oprávnûní k podpisu smluvních dokumentÛ, dle zákona ã.
128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ.
■ 040/02/2013 pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã. 2/2013. Pﬁíjmy obce jsou 6 187 tis. Kã, v˘daje obce jsou 7 988 tis. Kã. Vznikl˘ schodek
ve v˘‰i 1 801 tis. Kã bude pokryt úvûrem poskytnut˘m ve v˘‰i 2 331 tis. Kã.
■ 050/02/2013 podání pﬁihlá‰ky za ãlena Honebního spoleãenstva.
■ 080/02/2013 pﬁedloÏenou Smlouvu ã.
3/U/H/2013 o bezúplatném pﬁevodu pozemku
p.ã. 234, k.ú. Homole u Panny, do vlastnictví
obce a zmocÀuje starostu obce k jejímu podepsání.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
■ 060/02/2013 s poskytnutím finanãního pﬁís-

Homolsk˘

III. ZASTUPITELSTVO OBCE BERE
NA VùDOMÍ
■ 070/02/2013 dopis MV âR - odboru dozoru
a kontroly veﬁejné správy ze dne 02. 01. 2013,
ã.j. MV-124663-6/ODK-2012, kter˘m bylo obci
oznámeno vyﬁízení podání zaslaného dne 07.
11. 2012 zastupitelem Mgr. M. Marksem. MV
âR uzavﬁelo podání s tím, Ïe pﬁipomínky Mgr.
M. Markse ke zpÛsobu projednání závûreãného úãtu a zprávy kontrolního orgánu a jeho Ïádost o zaslání kopie zprávy odeslané na OK
KÚÚK vyﬁídila obec v souladu s § 82 zákona o
obcích. Jedin˘ zji‰tûn˘ nedostatek, a to neakceptování návrhu M. Markse na zaﬁazení opûtovného projednání nedostatkÛ v hospodaﬁení
obce za rok 2011 do programu zasedání zastupitelstva obce, byl odstranûn novelizací jednacího ﬁádu schváleného usnesením na zasedání zastupitelstva ã. 08/2012, konaného dne
20. 12. 2012.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 03/2013,
konaného dne 13. 06. 2013
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
■ 030/03/2013 závûreãn˘ úãet obce za rok
2012 a schvaluje celoroãní hospodaﬁení roku
2012 s v˘hradou;

■ 040/03/2013 úãetní závûrku obce sestavenou ke dni 31. 12. 2012;
■ 050/03/2013 uzavﬁení smlouvy o zﬁízení
vûcného bﬁemene na pozemky p.ã. 91, 36/3,
8/2, v‰e v k.ú. Babiny II;
■ 060/03/2013 uzavﬁení smlouvy s EKO-KOM,
a.s. Praha, ã. OS201320001684, vztahující se
k bezplatnému uÏívání sbûrn˘ch nádob na tﬁídûn˘ odpad;
■ 0100/03/2013 koneãné stanovisko OÚ Homole u Panny ze dne 13. 06. 2013, kter˘m OÚ
odmítá jako neprokázané, úãelové a scestné
tvrzení zastupitele Mgr. Martina Markse, o údajné zpronevûﬁe finanãních prostﬁedkÛ, vybran˘ch od nájemníkÛ obecních bytÛ na úhradu
poskytovan˘ch sluÏeb a dále tvrzení zastupitele Mgr. Martina Markse o zneuÏití pravomoci
veﬁejného ãinitele.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
■ 031/03/2013 s úkoly uloÏen˘mi starostou
obce s cílem odstranit zji‰tûné ménû závaÏné
chyby a nedostatky, vypsané ve zprávû o v˘sledku pﬁezkoumání Obce Homole u Panny za
rok 2012. Souãasnû konstatuje, Ïe uloÏené
úkoly byly ve stanoven˘ch termínech splnûny;
■ 070/03/2013 s vyhlá‰ením zámûru na prodej
pozemku p.ã. 67, k.ú. Suletice.
III. ZASTUPITELSTVO OBCE
BERE NA VùDOMÍ
■ 090/03/2013 protokol ã. 637/13/559 z kontroly provedené OSSZ Ústí nad Labem, kter˘m
bylo prokázáno, Ïe obec své povinnosti v kontrolovaném období splnila.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta
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