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Hodnû zdraví, ‰tûstí a úspûchÛ v roce 2014 pﬁejí v‰em obãanÛm
Ladislav Ptáãek, starosta, Mgr. Václav Kavan, místostarosta.

Rok Dvacet 14
Ano, Nov˘ rok je tu!
Oslavili jsme vánoce a mnozí z nás se se‰li na pÛlnoãní m‰i v Homolském kostele. Poté jsme oslavili Silvestra, kdy se kaÏd˘ po svém rozlouãil s rokem star˘m a za svitu soukrom˘ch ohÀostrojÛ vstoupili do roku
nového, tedy roku 2014.
Ohlédneme-li se za rokem 2013, je na kaÏdém z nás, jak ho zhodnotíme. Pro nûkoho byl ‰Èastn˘, pro nûkoho fádní, nebo normální jako kaÏd˘
jin˘. Mnozí z nás i proÏili události smutné a mnohdy i nemilé. Ano, Ïivot
je rÛznobarevn˘ a klade nám mnoho pﬁekáÏek, se kter˘mi se prostû musíme smíﬁit.
Jsou tu v‰ak i radostné události, na které budeme vzpomínat cel˘
Ïivot.
Na poãet podzimních aktivit si nemÛÏeme stûÏovat. Bylo jich opravdu
mnoho, ale o tom jiÏ pí‰i uvnitﬁ tohoto ãísla.
Oãekávan˘ první sníh napadl 26. listopadu. Moc dlouho ale nevydrÏel
a roztál. V pátek na Mikulá‰e se prohnal na‰imi obcemi siln˘ ledov˘ vítr,
aÏ na nûjaké polámané vûtve, Ïádné veliké ‰kody nezanechal.
Leto‰ní rok bude pro zmûnu oznaãen jako volební. Budeme volit na‰e
zastupitele do EP, a to nás ãeká v kvûtnu, no a pak budou v ﬁíjnu ná-

sledovat na‰e, komunální, volby, tak zvaÏte, komu vhodíte do volební
urny svÛj hlas. V‰e je ãistû v rukou nás voliãÛ a my rozhodneme, kdo
dále povede chod pﬁedev‰ím v na‰ich obcích.
Milí sousedé, pﬁeji vám mnoho zdraví, ‰tûstí, pohody a vûﬁím, Ïe si
opût za rok spoleãnû popﬁejeme do dal‰ího roku.
E.S.

Vánoãní koncert Michala Volfa
V nedûli 15. prosince 2013 v 18:00 hodin se se‰lo mnoho místních i pﬁespolních obãanÛ
v kostele sv. Pia V. v Homoli u Panny, kde se konal tﬁetí, troufám si ﬁíct, jiÏ tradiãní vánoãní
koncert.
To, Ïe o tuto akci je velik˘ zájem mi bylo jasné ihned, jak jsem vstoupila na pﬁíjezdovou
cestu ke kostelu. Pﬁede mnou i za mnou se táhl dlouh˘ prÛvod lidí, kteﬁí zcela zaplnili prostor v na‰em kostele.
Vpravo od vchodu se mohli náv‰tûvníci obãerstvit tepl˘mi nápoji a ochutnat vánoãní cukroví. Vstupné bylo dobrovolné a kaÏd˘, kdo pﬁispûl, byl obdarován domácím upeãen˘m
a ozdoben˘m perníãkem.
Jakmile první tóny rozeznûly kostel, stanul pﬁed oltáﬁem Michal Volf, pﬁivítal v‰echny
a zazpíval první z dvanácti naplánovan˘ch písní.
Bûhem koncertu rozsvítil pan starosta Ladislav Ptáãek tﬁetí svíãku na adventním vûnci.
A .... následovalo jedno velké pﬁíjemné pﬁekvapení, a to nejen pro diváky, ale hlavnû pro
sleãnu Marcelu Van‰ovou, kterou její pﬁítel Franti‰ek Joná‰ veﬁejnû bûhem koncertu poÏádal
o ruku. Nabídka byla pﬁijata a za obrovského potlesku nás v‰ech se oba snoubenci políbili.
Tolik jsem byla zaposlouchaná do krásn˘ch písní, Ïe kdyÏ Michal oznámil tu poslední,
chtûlo se mi zavolat: „ Je‰tû ne!“
Ale v‰echno má jednou konec a já i ostatní posluchaãi se uÏ nemÛÏeme doãkat dal‰ího
koncertu za rok. Michale, dûkujeme Vám...!
E.S.

Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR
Ve dnech 25. a 26. ﬁíjna 2013 zasedla Volební komise v zasedací síni
Obecního úﬁadu v Homoli u Panny, aby umoÏnila v‰em na‰im obãanÛm
nad 18 let vhodit do volební urny svÛj hlas pro nûkterou z nabízen˘ch
politick˘ch stran.
K voliãÛm, kteﬁí ze zdravotních dÛvodÛ se k volební urnû nemohli dostavit osobnû, byla tato urna odvezena do jejich domÛ a tím se mohli
voleb také zúãastnit. V na‰e volebním okrsku odvolilo 63,69% voliãÛ.
A v na‰í obci se volené strany umístily takto:
E.S.
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Zasazení památeãní Lípy
Ve stﬁedu 13. listopadu 2013 v 15.00 hodin byla v Homoli u Panny na prostranství u kostela
slavnostnû zasazena památeãní lípa.
Pﬁivezl jí pan Líbal z Chlumce nad Cidlinou ze sdruÏení Lípa s.r.o., kter˘ celou akci zasazení
stromu organizoval. Pﬁed vlastním aktem vysazení stromu pronesl krátk˘ proslov (zkrácená verze):
„Chtûl bych podûkovat v‰em pﬁítomn˘m a panu starostovi, kter˘ se rozhodl udûlat opatﬁení v
úspoﬁe elektrické energie pro obec a ochranû Ïivotního prostﬁedí. Pﬁed 2 lety jsme zde na zkou‰ku nainstalovali v Homoli u Panny na‰e zaﬁízení fotorelé, které umoÏÀuje automatické rozsvûcování a vypínání veﬁejného osvûtlení podle momentální venkovní svûtelné situace. Jde jednoznaãnû o úsporu elektrické energie. Na‰e firma, po kladném vyhodnocení ãinnosti na‰eho zaﬁízení obcí,
nainstalovala fotorelé do v‰ech odbûrov˘ch míst veﬁejného osvûtlení.
Na základû na‰í dobré spolupráce v oblasti úspor elektrické energie pﬁedáváme obci strom Lípu
jako slovansk˘ symbol. Souãasnû bych chtûl pﬁedat panu starostovi pamûtní list a podûkovat mu
za spolupráci.“.
Byla zasazena cca desetiletá lípa a v‰ichni doufáme, Ïe se jí u nás dobﬁe povede a bude tu
mnoho let, ãi staletí rÛst jako odkaz pro na‰e potomky. Îádám v‰echny obãany, aby tuto Lípu
chránili a nedopustili její po‰kození, ãi zniãení.
E.S.
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Spoleãenská kronika na‰í obce

BlaÏej Pavel
Václav Kavan
Pavel BlaÏej
Miroslav Nikod˘m
Vladimír Pavle
Jana Nebeská

Nebeská Jana
16.
1.
17.
21.
29.

10.
10.
11.
12.
12.

70
60
65
65
70

let
let
let
let
let

Kavan Václav

Nikod˘m Miroslav

Pavle Vladimír

Homole u Panny
Lhota pod Pannou
Li‰kov
Lhota pod Pannou
Suletice
Neplaãte, Ïe jsem ode‰el
ten klid a mír mi pﬁejte
jen v srdci vûãnou vzpomínku
si na mne zachovejte.

Vzpomínáme
■ Dne 15. listopadu 2013 ubûhlo 20 let,
co nás navÏdy opustil pan Franti‰ek
Hajn˘ (+62) z Homole u Panny. Vzpomínají manÏelka Margareta, dcera Eva s
rodinou Struhárovou.
Hajn˘ Franti‰ek

Klika Libor

■ Dne 21. listopadu 2013 tomu bylo
smutn˘ch 12 let, kdy nás navÏdy opustil
pan Libor Klika. Dne 8.12.2013 by se
doÏil krásn˘ch 85 let. Kdo jste ho znali,
vzpomeÀte prosím s námi. Dcera Jaroslava, vnouãata Jakub a Veronika.

Lhota pod Pannou
(Deutsch Welhota) - 337 m n. m.
B˘valá samostatná obec v pravém svahu údolí Homolského potoka.
Patﬁily k ní osady Jivina, Dolní Lhota a FilipÛv Ml˘n. První zmínka
o Lhotû je k roku 1321.
PÛvod jména je zakotven v osvobození osadníkÛ od poplatkÛ na jistou dobu, lhÛtu - lhótu (byli na lhotû). K rozli‰ení od jin˘ch Lhot se
v názvu objevuje nejprve Nûmecká Lhota, pﬁívlastek Nûmecká dostala
ve 2. polovinû 19. století. Po roce 1945 byla pﬁejmenována na Lhotu pod
Pannou podle v˘razného ãediãového vrchu s nepatrn˘mi zbytky hradu
na vrcholu (2 km jihov˘chodnû).
Koncem 18. století bylo ve Lhotû 25 domÛ a 4 domy v Jivinû. Zdá se,
Ïe poãet obyvatel ve Lhotû kulminoval jiÏ v 70. - 80. letech 19. století
(kolem 180), dál se jiÏ jen sniÏoval. Ve 30. letech 20. století tu nastálo
bydlelo asi 150 lidí (v˘hradnû nûmecké národnosti). Pováleãn˘ v˘voj
v‰ak byl poznamenán siln˘m úbytkem osídlencÛ, je‰tû v prosinci 1945,
pravdûpodobnû je‰tû pﬁi spoleãném souÏití NûmcÛ a nov˘ch osídlencÛ
zde Ïilo 125 obyvatel, zatímco v 50. letech uÏ jen 70. Pozdûji se poãet
pﬁece jen zv˘‰il (bylo zde stﬁedisko zemûdûlské v˘roby) a dosáhl témûﬁ
stovky.
V roce 1961 byla osadou obce Homole, v letech 1980-90 byla ãástí
obce Velké Bﬁezno, od roku 1990 je ãástí obce Homole u Panny.
Dolní Lhota (Nieder Welhota) - 337 m n. m. Skupina nûkolika chalup,
hospodáﬁsk˘ch objektÛ a rekreaãních stavení leÏící na rozhraní katastrálních území Probo‰tova a Homole (0,4 km západnû od Lhoty pod Pannou), u kﬁiÏovatky silnic Velké Bﬁezno - Homole - Probo‰tov v severnûj-

‰í a zahlubující se ãásti údolí Homolského potoka. ZmiÀuje se ve 13. století.
Jivina (Gebina) - Z pÛvodnû ãtyﬁ domÛ osady vysazené kolem roku
1715 (0,6 km v˘chodnû od Lhoty pod Pannou) zbyl jedin˘ objekt se zdûn˘m pﬁízemím a rouben˘m patrem, s vtaÏenou ﬁezanou pavlaãí nad vstupem a ﬁezan˘m ‰títem, stojící v rozlehlé zahradû. Koncem 90. let 20. století k nûmu v sousedním svahu pﬁibyl je‰tû dal‰í rekreaãní domek. (TéÏ
Jevina; název odvozen od vrby jívy.)
Zdroj: http://cs.wikipedia.org
E.S.
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Mikulá‰ská besídka a rozsvícení vánoãního stromu
Letos Mikulá‰ rozná‰el dûtem dárky do jejich domovÛ: nûkde skrytû
na okno, nûkde za dveﬁe.... Do nûkteré domácnosti, ale pﬁi‰el osobnû. A aby neo‰idil dûti, které ho nespatﬁily, rozhodl se pﬁijít na Mikulá‰skou besídku poﬁádanou ãleny kulturního v˘boru Obecního úﬁadu, která
se konala na taneãním sále v hostinci U HoráãkÛ.
KdyÏ se v‰echny dûti se sv˘mi rodinn˘mi pﬁíslu‰níky v sobotu v 15.00
hodin na sále se‰li, pﬁivítal je pan Michal Volf a vyzval z ﬁad dûtí odváÏlivce, kteﬁí zazpívali písniãku, ãi pﬁednesli básniãku.
Poté dûti obdrÏely keramické ozdoby a k tomu pastely, aby si je mohly
samy ozdobit kresbou.
Najednou bouchly dveﬁe a do sálu vbûhl ãert!
Zkontroloval, zda jsou v‰echny dûti hodné, ale to uÏ u nûj byli Andûl s
Mikulá‰em a milého ãerta pﬁesvûdãili, Ïe dûti hodné jsou a tak kaÏdému
dítûti dal dárek v podobû Adventního kalendáﬁe a balíãek sladkostí.

Po rozdání dáreãkÛ jsme se v‰ichni pﬁesunuli na Homolskou náves.
Zde byl jiÏ pﬁipraven˘ stolek s ãajem a „svaﬁákem“ pro zahﬁátí, kterého
opravdu bylo tﬁeba, neboÈ venku foukal siln˘ a studen˘ vítr. Dûti se zahﬁívaly po svém. VyuÏily napadlého snûhu a vznikla poﬁádná koulovaãka.
Nakonec pﬁi‰lo k tomu nejdÛleÏitûj‰ímu pﬁedvánoãnímu aktu: pan starosta Ladislav Ptáãek rozsvítil obecní vánoãní strom, kter˘ nyní zdobí na‰í
náves.
Doufám, Ïe se nejen dûti, ale i jejich rodiãe a prarodiãe dobﬁe pobavili a domÛ odcházeli sice z návsi promrzlí, ale s dobrou náladou.
Touto cestou bych chtûla podûkovat manÏelÛm Jiﬁímu a Evû
Krombholzov˘m za poskytnutí sladkostí do balíãku pro dûti. E.S.

Omluva: V minulém ãísle Homolského obãasníku jsem psala, jak se opravovala kapliãka v Bláhovû. Opomenula jsem zmínit jedno jméno,
a to pana Franti‰ka ÎivnÛstku, kter˘ na této opravû kapliãky se vlastnû nejvíce podílel. Odpracoval nejvíce hodin, a to jako: zedník, kopáã, klempíﬁ, natûraã, dobrovoln˘ pﬁidavaã a v uklízecí ãetû. Touto cestou se mu omlouvám a dûkuji za jeho dobrovolnou práci pro obec.
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Lampionov˘ prÛvod
V nedûli 27. ﬁíjna 2013 v 17.30 hodin se se‰li na návsi v Homoli u
Panny na‰e dûti a s nimi i mládeÏ a v‰ichni ostatní a spoleãnû se vydali na pochod v lampionovém prÛvodu.
Po rozsvícení v‰ech lampionÛ rÛzn˘ch tvarÛ a velikostí se vydali smûrem ke hﬁbitovu, kde u pomníku Franze Hübsche, v rámci blíÏícího se
dne Památky zesnul˘ch (tzv. Du‰iãek), mu byla zapálena svíãka.
Po té prÛvod pokraãoval do Lhoty pod Pannou a následnû pak je‰tû
do Gebiny , kde pan Podhora rozdával cukroví na posilnûnou, které po
u‰l˘ch dvou kilometrech pﬁi‰lo velice vhod.
Tímto bych chtûla za v‰echny zúãastnûné manÏelÛm Jiﬁímu a Janû
Podhorov˘m velice podûkovat.

Na konci cesty, opût na
návsi v Homoli u Panny, dostaly v‰echny dûti s lampionem od ãlenÛ kulturního v˘boru za odmûnu nûjakou tu
sladkost.
A jako teãku na úplné zakonãení akce pánové Martin
MuÏík a Marek BroÏ zapálili
a vypustili Lampion ‰tûstí.
V‰em zúãastnûn˘m se
tento prÛvod velice líbil a nezb˘vá, neÏ podûkovat ãlenÛm kulturního v˘boru obce
Homole u Panny za skvûle
vymy‰lenou a provedenou
akci.
E.S.

Svatomartinská zábava se vydaﬁila
V sobotu 16. listopadu 2013 se konala v Hostinci U HoráãkÛ v Homoli
u Panny taneãní zábava.
Jak b˘valo a snad stále je v na‰ich obcích v tomto období zvykem,
slavíme tu Martinské posvícení. AlespoÀ u nás v rodinû se upeãe husa,
ãi kachna a napeãou se koláãe. Rodiny z ﬁad ãlenÛ mysliveckého spolku upravují zvûﬁinu. Toto je vûcí kaÏdé jednotlivé rodiny, ale co míváme
spoleãné, je to, Ïe se v tomto ãase poﬁádá obecní tancovaãka, kde se
sejdeme, zatancujeme a pobavíme.
V minul˘ch dobách tyto posvícenské taneãní zábavy poﬁádali místní
spolek myslivcÛ, kde slavili i svÛj svátek Poslední leãe (nûkdy se k tématu myslivosti vrátím, ale to si zaslouÏí svÛj vlastní ãlánek).
Leto‰ní rok se této taneãní akce chopili ãlenové obecního kulturního
(Pokraãování na následující stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
v˘boru a kdyÏ zaznûly tóny pozvané kapely s
názvem Derby, tancechtiví hosté zaplnili parket
a uÏ to jen dunûlo potemnûlou obcí.
Úãast byla veliká, ve 21.00 hodin jsem na
dotaz:“.. kolik je prodáno vstupenek?“, mohla

odpovûdût, Ïe 98 kusÛ ! A stále lidé pﬁicházeli. Nezb˘valo, neÏ hledat a pﬁiná‰et dal‰í
Ïidle, které se v hostinci je‰tû nacházejí na rÛzn˘ch místech.
Nesmím zapomenout na tradiãní „Tombolu“ soutûÏ o ceny. Bylo rozdáno mnoho drobn˘ch

dárkÛ a poté se losovaly i ceny hlavní. Druhá
cena byla husa a první vítûzná pak sele divoãáka.
Myslím, Ïe se kaÏd˘ zúãastnûn˘ dobﬁe
pobavil a uÏ se zase tû‰í na pﬁí‰tí „tancovaãku“.
E.S.

Malá kopaná juniorÛ na hﬁi‰ti v Homoli

Dne 5.10. se uskuteãnila na hﬁi‰ti v Homoli u Panny malá kopaná juniorÛ. Proti sobû se postavily dva dobré t˘my FK Dynamo Homole a TJ Kalich Tﬁebu‰ín. Oba dva t˘my sehrály vynikající zápas, kter˘ se hrál jen 20 x 20 minut, ale i pﬁesto FK Dynamo Homole vyhrálo s velkou rezervou
14:6. Poté se je‰tû kopaly penalty na které vyhrál zase TJ Kalich Tﬁebu‰ín. Velké podûkování patﬁí také pani Matou‰kové, která pﬁinesla obãerstvení a tepl˘ ãaj na zahﬁátí, kter˘ urãitû ocenil kaÏdy z hráãÛ, ale i diváku, kteﬁí se pﬁi‰li podívat. Sám si myslím, Ïe celá akce byla velice uspû‰ná a poãasí nám pﬁálo i kdyÏ byla tro‰ku zima a tak doufám, Ïe se vám utkání v malé kopané juniorÛ líbilo a hráãÛm z Dynama Homole gratuluji k zaslouÏenû vybojované v˘hﬁe.
Michal Janda
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Zimní radovánky
Nejen dne‰ní dûti, ale i na‰i rodiãe a prarodiãe si uÏívali zimního období a snûhu. Nepotﬁebovali k tomu Ïádné drahé vybavení.
Nacházíme se v pohraniãí a po odsunu nûmeck˘ch obyvatel, kteﬁí si
nemûli moÏnost v‰e odstûhovat, zde byla moÏnost vyuÏití jejich zanechan˘ch vûcí.
V kaÏdé chalupû se nûjaké ty sáÀky, ãi lyÏe na‰ly a v pozdûj‰í dobû
se pﬁikoupily i nové.
Staãil mal˘ kopeãek a uÏ se jezdilo.
Babiãky, dûdové, maminky a tatínkové, aÏ budete ve spoleãnosti
sv˘ch potomkÛ, kteﬁí se budou chystat vyrazit za sv˘m zimním dobrodruÏstvím, povyprávûjte jim, jak jste si hráli vy.
E.S.

PS.: Tímto oslovuji v‰echny ãtenáﬁe Homolského obãasníku, aby vyuÏili zimního období, kdy se práce venku pozastavily, aby chvilku posedûli u star˘ch rodinn˘ch fotografií. Jednak zavzpomínejte na léta minulá a
pokud byste se o nûkteré snímky chtûli podûlit se sousedy, prosím po‰lete fotografie na adresu: estruhar@seznam.cz, nebo zatelefonujte na
ãíslo: 723 959 914 a já si pro fotografie pﬁijedu, oskenuji si je a v poﬁádku vrátím. Poté podle vhodnosti tématu a roãnímu období bych je
zveﬁejnila v Homolském obãasníku. MÛÏete pﬁipojit i vlastní pﬁíbûh, buì
osobnû napsan˘, ãi mi jej nadiktovat a já uÏ ho zpracuji sama.
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USNESENÍ....
V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 05/2013, konaného
dne 07. 11. 2013
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/05/2013 prodej pozemku p.ã. 119/4, k.ú.
Homole u Panny, o v˘mûﬁe 34 m2, manÏelÛm
Jiﬁímu a Evû Krombholzov˘m, za cenu
510,- Kã;
031/05/2013 prodej pozemku p.ã. 119/5, k.ú.
Homole u Panny, o v˘mûﬁe 31 m2, paní Julii
Strieglové, za cenu 465,- Kã;
032/05/2013 prodej pozemku p.ã. 119/7, k.ú.
Homole u Panny, o v˘mûﬁe 12 m2, manÏelÛm
Miloslavu a Vûﬁe Vûchtíkov˘m, za cenu
180,- Kã;
033/05/2013 prodej pozemkÛ p.ã. 119/6, k.ú.
Homole u Panny, o v˘mûﬁe 31 m2 a p.ã. 119/8,
k.ú. Homole u Panny, o v˘mûﬁe 29 m2 manÏelÛm Josefu a Annû Kinoviãov˘m, za cenu
465,- Kã a 435,- Kã;
040/05/2013 prodej pozemkÛ p.ã. 119/1, k.ú.
Homole u Panny, o v˘mûﬁe 158 m2 za cenu
2 370,- Kã, p.ã. 115/2, k.ú. Homole u Panny,
o v˘mûﬁe 21 m2 za cenu 315,- Kã, p.ã. 93, k.ú.
Homole u Panny, o v˘mûﬁe 52 m2 za cenu
780,- Kã a p.ã. 94, k. ú Homole u Panny, o v˘mûﬁe 49 m2 za cenu 1 470,- Kã, manÏelÛm Jiﬁímu a Miladû ¤íhov˘m;
050/05/2013 prodej pozemkÛ p.ã. 115/3, k.ú.
Homole u Panny, o v˘mûﬁe 39 m2 za cenu
585,- Kã a p.ã. 115/4, k.ú. Homole u Panny,
o v˘mûﬁe 81 m2 za cenu 1 215,- Kã manÏelÛm
Jiﬁímu a Marcele ¤íhov˘m;
060/05/2013 realizaci bezúplatného pﬁevodu

II. Zastupitelstvo obce zru‰uje
020/05/2013 usnesení ã. 03/2011, bod 12)
kter˘m bylo uloÏeno zastupiteli a zástupci
sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ „Alternativa
pro Homolsko“ Mgr. Martinu Marksovi zpracovat podnikatelsk˘ zámûr na oddûlení hospodaﬁení obce v lese od bûÏného hospodaﬁení
obce, formou zaloÏení spoleãnosti, s cílem zamûstnat aÏ 5 místních lidí - viz volební program sdruÏení, bod 8. Úkol se zru‰uje z dÛvodu dlouhodobého neplnûní tohoto bodu usnesení zastupitelstva obce zastupitelem Mgr. M.
Marksem.
021/05/2013 usnesení ã. 01/2013, bod
071/01/2013, kter˘m bylo uloÏeno zastupiteli
Mgr. M. Marksovi, aby v termínu do 28. 02.
2013 písemnû vysvûtlil nájemníkÛm obecních
bytÛ dÛvody jeho nepravdivého písemného informování o pouÏití jejich záloh na poskytování
sluÏeb spojen˘ch s bydlením v obecních bytech. Úkol se zru‰uje z dÛvodu neochoty zastupitele Markse pﬁijmout odpovûdnost za ‰íﬁení nepravdiv˘ch informací.
Ladislav Ptáãek v.r. starosta
Mgr. Václav Kavan v.r, místostarosta

V˘pis usnesení ze zasedání
Zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 06/2013, konaného
dne 19. 12. 2013
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
040/06/2013 pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã. 4/2013. Pﬁíjmy obce jsou 7 028 tis. Kã, v˘daje obce jsou 8 937 tis. Kã. Vznikl˘ schodek
ve v˘‰i 1 909 tis. Kã a splátky úvûru budou pokryty úvûrem poskytnut˘m ve v˘‰i 2 331 tis. Kã
a z u‰etﬁen˘ch prostﬁedkÛ z minul˘ch let ve
v˘‰i 108 tis. Kã;
060/06/2013 rozpoãet na rok 2014. Pﬁíjmy
obce jsou 6 985 tis. Kã, v˘daje obce jsou 6 335
tis. Kã. Vznikl˘ pﬁebytek ve v˘‰i 650 tis. Kã je
urãen ke splacení úvûru;
070/06/2013 uzavﬁení smluv na údrÏbu místních komunikací v zimním období 2013 - 2014
s Jiﬁím Barboﬁíkem, Petrem Horãíkem a Lubomírem Du‰kem;
080/06/2013 odmûnu ve v˘‰i 3 000,- Kã paní
Hajné Margitû a Evû Struhárové;
090/06/2013 uzavﬁení smlouvy o zabezpeãení zásobování místních ãástí obce Homole
u Panny v roce 2014 s paní Irenou Franzovou
s poskytnutím finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i
2 500,- Kã/mûsíc;
100/06/2013 poskytnutí finanãního pﬁíspûvku
M· Tﬁebu‰ín ve v˘‰i 2 000,- Kã;
110/06/2013 uzavﬁení smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene u pozemku p.ã. 262/1, k.ú. Homole u Panny.
II. Zastupitelstvo obce zmocÀuje
050/06/2013 starostu obce Ladislava Ptáãka
k pﬁijetí rozpoãtového opatﬁení v závûru roku.
Zmocnûní se vztahuje pouze na eliminaci moÏného pﬁekroãení rozpoãtu u závazn˘ch ukazatelÛ.
Ladislav Ptáãek v.r. starosta
Mgr. Václav Kavan v.r, místostarosta

BMW.....aneb kaÏd˘ nûjak zaãínal....

fejeton...
Zabloudil jsem!
Nebudete mi to vûﬁit, ‰patnû jsem odboãil
a spleÈ úzk˘ch jedno smûrek mnû pﬁivedla
do míst odkud nebylo úniku. Nervy pracovaly - to víte - navigace vybitá a ãas tlaãil. Zaãal
jsem si a vlastnû nejen sobû nadávat a nervozita vesele rostla. No znáte to, cizí mûsto
v cizí zemi a nekoneãná spleÈ uliãek v centru. SnaÏil jsem se zapojit orientaãní smysl,
ale nebylo to nic platné - Ïádn˘ záchytn˘
bod. Prostû jsem jel tak dlouho aÏ jsem
skonãil ve slepé ulici. A tam, zarostl˘ v trávû
odpoãíval on. Sen v‰ech klukÛ.... Zastavil
jsem a nevûﬁícnû jsem ho zaãal obcházet a

Homolsk˘

pozemku p.ã. 460, k.ú. Suletice, do vlastnictví
LesÛ âR. Souãasnû povûﬁuje starostu obce L.
Ptáãka k podpisu pﬁíslu‰né smlouvy;
070/05/2013 pﬁevod pozemkÛ p.ã. 290/2
a 291/2, oboje k.ú. Suletice, do vlastnictví
obce. Souãasnû povûﬁuje starostu k podpisu
pﬁíslu‰n˘ch nab˘vacích smluv;
0100/05/2013 poskytnutí pÛjãky z FRB ve
v˘‰i 40 000,- Kã manÏelÛm Jiﬁímu a Kvûtû
Hastrdlov˘m;
0110/05/2013 uzavﬁení smlouvy o bezúplatném pﬁevodu nemovitosti ã. 18/U/Ge/2013, kterou budou pﬁevedeny do vlastnictví obce pozemky p.ã. 71/2 a 238/3, oboje k.ú. Homole
u Panny. Souãasnû povûﬁuje starostu k podpisu této smlouvy.

prozkoumávat. On se na mnû usmíval a obãas
mrknul dávno oslepl˘mi reflektory. Stál tam jen
tak a potmû‰ile si mnû prohlíÏel. Kdo ví, co se
mu honilo hlavou? MoÏná mi ﬁíkal: „Tady jsem,
tady mám dveﬁe, ne tam kde jsi zvykl˘, ale
vepﬁedu.
Co kdyby si sáhl na kliku, zmáãkl a vstoupil.
Já bych tû konej‰ivû uloÏil do koÏeného kﬁesla
a nabídl ti startér. Ty by si zmáãkl to tlaãítko a
mÛj motor by spokojenû zavrãel. Toãil bys volantem na dveﬁích, abychom se vyhnuli v‰em
záludnostem tohoto svûta a já bych tû spolehlivû odvezl, kam by sis jen pﬁál.“ Stál jsem a
nevûﬁícnû jsem koukal, co Ïe mi to to podivné
vozítko povídá a najednou jsem cítil, Ïe mu ro-

zumím. Byl stvoﬁen k pohybu a teì tu uÏ
léta stojí a neh˘bá se. Byl smutn˘ a s ním
jsem byl smutn˘ i já......
Znám kouzlo! Je úplnû jednoduché a díky
nûmu mohu obãas i létat.
Zavﬁel jsem oãi, za‰eptal tu kouzelnou
formuli a kdyÏ jsem ty oãi zase otevﬁel, stál
tu on - v plné parádû, s nov˘m lakem a ti‰e
‰vitoﬁícím motorem. On mnû usadil do
svého pohodlného kﬁesílka a jeli jsme....
Kola se vesele toãila, lidé se za námi otáãeli a z hlouãku v˘rostkÛ pokuﬁujících vajgly
se závistivû ozvalo :
......... T˘˘˘ jóóó BMW !!! .......?
Míla Diblík
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