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SoutûÏ v chytání ryb: Homolská âudla
Sobotní ráno, dne 22. srpna v 8.30
hodin, patﬁilo soutûÏi pro dûti v chytání
ryb. KaÏd˘, kdo se chtûl z dûtí zúãastnit, mohl k lovení pouÏít klasick˘ rybáﬁsk˘ prut nebo jednoduch˘ improvizovan˘ prut takzvan˘ „pytlaãka“.
Jako návnada vût‰inou poslouÏila
houska a ti zku‰enûj‰í si uÏ pﬁedem pﬁichystali ÏíÏaly. Zúãastnilo se 8 dûtí,
z toho dvû dûvãata.
SoutûÏilo se na poãet nachytan˘ch
ryb.
„Radûji jsme je i mûﬁili, kdyby náhodou nachytali stejn˘ poãet, rozhodly
by centimetry“, odpovídá na mÛj dotaz
o rozhodnutí o vítûzi sleãna Ilona Hálová.
KaÏdá ulovená rybka po zmûﬁení putovala zpût do rybníka. Touto akcí se
nenechala vyvést z míry ani pﬁítomná
kachna divoká, která si po celou dobu
rybolovu plavala úplnû klidnû po hladinû a v‰e rozváÏnû sledovala.
Na stole u rybníka byla moÏnost obãerstvení limonádou.
V deset hodin pan Jaroslav Hála odpískal konec rybolovu a po seãtení v˘sledkÛ pﬁistoupili k udílení cen.
Nejvût‰í rybu chytl Honzík BroÏ,
mûﬁila úctyhodn˘ch 18 cm.

V˘sledky:

1. místo Jan BroÏ • 2. místo Ondﬁej Vichra • 3. místo Jan Zita
V‰ichni tﬁi dostali rybáﬁsk˘ prut a rÛzné potﬁeby pro rybáﬁe. Odmûnûny byly
v‰echny dûti, i ty, které pouze pﬁihlíÏely. Dostaly sladkost, která jim udûlala radost.
Akce se dûtem i dospûl˘m líbila a jistû si ji rádi po nûjakém ãase zopakuje
me.
E.S.

O ble‰í trh byl velk˘ zájem
V sobotu 27. ãervna ve 14.00 hodin
se otevﬁely dveﬁe budovy b˘valé ‰koly
v Homoli u Panny. První zájemci o nabízené zboÏí mohli vejít do pﬁízemí budovy a pﬁistoupit k pln˘m stolÛm s ob-

leãením a vybírat si, co by se dotyãnému ‰iklo k no‰ení.
NezÛstalo jen u odûvÛ. Dal‰í stoly
byly obsazené dekorativním zboÏím,
rÛzn˘mi potﬁebami pro domácnost

Kulturní kronika
Henrich Porada
Marie Kalinová
Alena Matou‰ková

ãerven
60 let
ãervenec 60 let
ãervenec 60 let

Pavel ·rámek

Nová Ves u Plánû
Lhota pod Pannou
Homole u Panny

Helena Holíková

Helena Holíková
Pavel ·rámek
Ludmila RÛÏiãková
SoÀa Krejzová
Margareta Hajná
Franti‰ek ·kop
Milu‰e BroÏová

a mnoha dal‰ími pﬁedmûty.
Úãast na této akci byla veliká a prodalo se mnoho rÛzného zboÏí, vãetnû
obleãení.
V˘tûÏek z ble‰ího trhu poslouÏí pro
pﬁí‰tí akce, které se chystá kulturní
v˘bor Obecního úﬁadu uspoﬁádát pro
na‰e dûti.
E.S.

srpen
srpen
srpen
záﬁí
záﬁí
záﬁí
záﬁí

Marie Kalinová

65 let
75 let
60 let
75 let
75 let
70 let
60 let

Homole u Panny
Bláhov
Bláhov
Suletice
Homole u Panny
Lhota pod Pannou
Homole u Panny

Alena Matou‰ková

Blahopﬁejeme
oslavencÛm...

Milu‰e BroÏová

Margareta Hajná
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Franti‰ek ·kop

Stavba nebo-li Budování dûtského hﬁi‰tû

V sobotu 15. srpna se nûkolik na‰ich
obãanÛ se‰lo pﬁed bytovkou ã. 47, aby
na vytyãeném prostoru zapoãali stavbu
dûtského hﬁi‰tû. Tento den se konkrétnû jednalo o vyhloubení a odstranûní
zeminy pro pískovi‰tû.

Stavba dûtského hﬁi‰tû probíhá
svépomocí, neboÈ obci se nepodaﬁilo
získat dotaci. A tak se na zasedání
zastupitelstva odhlasovalo, Ïe plánované hﬁi‰tû v Homoli u Panny si obãané vybudují sami a Obecní úﬁad bude

financovat potﬁebn˘ materiál na vybrané atrakce.
Jak stavba probíhá a o jejím dokonãení vás budu podrobnû informovat v
dal‰ích ãíslech Homolského obãasníku.
E.S.

V¯ZNAMNÉ OSOBNOSTI Z NA·EHO REGIONU...

Hudebník z Bláhova
Antoni Langer
*1855 Bláhov - ✝ 1910 Bochnia (PL)
Poãátky muzicírování se odehrávaly v homolském kostele. Jeho hudební nadání se rozvinulo bûhem tﬁí let
ve vojenském orchestru a poté studiem na praÏské konzervatoﬁi. Po
skonãení studia odjel do Polska do
Bochnie (poblíÏ Krakowa), kde pÛsobil jako dirigent orchestru soln˘ch
dolÛ a profesorem hudby v mûstském
gymnáziu. Podle polského ãasopisu,
byl v˘znamn˘m kulturním ãinitelem,
organizátorem hudebních akcí, velk˘m vlastencem a ãlovûkem ‰lechetného charakteru.

Dokonce byl i hudebním skladatelem, skládal písnû napﬁ.: Vûnec písní
polsk˘ch, nûkteré jeho koledy dokonce zlidovûly. Také skládal církevní
písnû.

V˘znamn˘ historik
z Babin II

Antonín Langer

Wenzel Hieke
*1.7. 1852 Babiny II - ✝ 3.4.1895
Vystudoval litomûﬁické gymnázium.
Pracoval ve Spolku pro dûjiny NûmcÛ a
âechÛ a téÏ jako konzervátor ãeského
Zemského úﬁadu pro ochranu památek. Od roku 1890 zaãal pracovat na
edici listin, t˘kajících se nejstar‰ích
dûjin Ústí nad Labem. Pozdûji se stal
externím archiváﬁem mûsta. Od odchodu Friedricha Sonnewenda - nejv˘znamnûj‰í osobnosti poãátku historické

vlastivûdy na Ústecku, prvního archiváﬁe a kronikáﬁe mûsta a autora prvních nûmecky psan˘ch dûjin mûsta
Ústí n. L. Geschichte der Königlichen
Freistadt Aussig (doãkaly se celkem
3 vydání v l. 1844, 1855 a 1918) - se
správou archivu v Ústí n. L. nikdo nezab˘val, a tak musel Hieke mnoho
vûcí vyhledat a uspoﬁádat. Ve skuteãnosti se tak stal externím archiváﬁem
mûsta.
Na mapû Karte des Kreises Ausig
od profesora Blumtritta z roku 1939)
je v osadû Babiny II. Dokonce zmiÀován jeho tis (Hieke Eibe). Z jeho regionálních vûdeck˘ch prací jsou zajímavé Dûjiny církevní obce Homole,
které sepsal z povûﬁení slavnostního
v˘boru u pﬁíleÏitosti 100. v˘roãí zaloÏení kostela v Homoli.
Zdroj: www.velke-brezno.cz
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HISTORICKÉ FOTO Z NA·Í OBCE...

SklizeÀ

spoleãnû posvaãili, odpoãinuli si, po sousedsku potlachali
a opût spoleãnû odkráãeli do sluneãního Ïáru na pole pracovat.
Na soukromé záhumence vût‰inou pracovala celá rodina,
dûti nevyjímaje.
Na‰e generace si jiÏ ani nedokáÏe pﬁedstavit tu dﬁinu
v palbû pﬁímého letního slunce. Postupnû se na polích objevovaly traktory, aby ãasem vystﬁídaly koÀská spﬁeÏení.
Dle pamûtníkÛ takové suché a horké léto panovalo naposledy v roce 1947. Nepr‰elo více jak sto dní , a to se také podepsalo na tehdej‰í úrodû.

Înû

Léto konãí...
Schyluje se ke konci léta a brzy se ujme vlády barevn˘
podzim. Leto‰ní léto bylo suché a velice teplé. Nûkteré dny
aÏ moc horké. Pro zemûdûlce v˘borné na sklizeÀ, ale sucho
zapﬁíãinilo men‰í úrodu a ãasté nebezpeãí poÏárÛ. Voda
v korytech potokÛ pováÏlivû klesala a do ﬁeky Labe pﬁitékalo
ménû a ménû vody, neÏ b˘vá v tomto období zvykem. V podstatû se dá ﬁíci, Ïe je‰tû nikdy nebylo vody v Labi tak málo.
Z tohoto dÛvodu povodí Labe a následnû i Krajsk˘ úﬁad vyhlásil zákaz ãerpání povrchové vody pro zalévání zahrad
a napou‰tûní bazénÛ. O nûkolik dní pozdûji pﬁi‰el i zákaz
vstupu do lesÛ. DÛvodem bylo nebezpeãí moÏn˘ch poÏárÛ.
Na‰tûstí se na‰e oblast nechtûn˘m poÏárÛm vyhnula.
A co na‰i dûdové? Také mívali rÛzná poãasí pﬁi sklizních.
Pokud se vyvedl rok jako letos ten ná‰ a na pole se vydávaly Ïeny za ãasného rána, tak k polednímu se jiÏ potily
v Ïáru prudkého slunce. Vût‰ina úkonÛ se provádûla ruãnû.
K práci postaãila motyka, hrábû, ãi vidle.
V‰ichni pracovali v potu tváﬁe a brali to prostû jako samozﬁejmost. Pﬁi práci padl i nûjak˘ ten fórek nebo ne‰kodná nezbednost.
Kolem poledního si parta zalezla do stínu pod keﬁe, kde

Co zapsal kronikáﬁ v roce 1947:

Na senû
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Cituji: „K v˘roãí 28. ﬁíjna 1947 byl Národním shromáÏdûním odhlasováním schválen dvoulet˘ hospodáﬁsk˘ plán,
kter˘ se mûl zamûﬁit zacelení ‰kod zpÛsoben˘ch válkou.
S plnûním plánu bylo zapoãato 1. ledna 1947 a trval do 31.
prosince 1948.
První rok tohoto plánu mûl velké obtíÏe. Hlavní pﬁekáÏkou
byly ‰patné povûtrnostní podmínky. Hned z poãátku byla
velmi krutá zima, bylo namûﬁeno aÏ -25°C. ·estého kvûtna
se strhla prÛtrÏ mraãen, která napáchala podobnû jako
mrazy velké ‰kody. Po této prÛtrÏi nastala katastrofální
sucha. Byla namûﬁena teplota aÏ 34°C. V‰echna vegetace,
zvlá‰tû trávy na loukách usychala, brambory vadly a obilí
Ïloutlo ãasto je‰tû nedozrálé. Úroda byla proto velmi ‰patná.
V záﬁí roku 1947 nastalo zcelování zemûdûlské pÛdy a její
pﬁidûlování jednotliv˘m zemûdûlcÛm podle dekretu a to do 13
ha. Rolnická komise mûla pﬁi tomto úkolu velmi mnoho práce
a velké potíÏe se sousedními obcemi a âeskou Lhotou (pod
Pannou) a ¤epãicemi. Zcelování provádûl ing. Gottland Morávek. Na podzim se jiÏ osívalo na zcelen˘ch pozemcích. JelikoÏ v‰ak byla suchá pÛda, byly obavy, Ïe zrno vÛbec nevzklíãí. Pozdûji v‰ak nastaly mlhy a starost o pﬁí‰tí úrodu jiÏ
E.S.
nemusela b˘t tak velká.“

Vítání obãánkÛ, budoucích ‰kolákÛ
a patnáctilet˘ch
Dne 26. srpna v 15 hodin se v
zasedací místnosti Obecního
úﬁadu Homole u Panny konalo vítání obãánkÛ, budoucích ‰kolákÛ
a patnáctilet˘ch.
V‰em dûtem a rodiãÛm, kteﬁí se
na tento akt dostavili, pan starosta Ladislav Ptáãek popﬁál mnoho
úspûchÛ jak v Ïivotû, tak i pﬁi studiu.
KaÏd˘ obdrÏel mal˘ dárek a
maminky narozen˘ch dûtí kytiãku.
Pﬁivítáni noví obãánkové:
Alice Matou‰ková
Beáta Zabloudilová
Jaroslav Horãík

Elizabeth Masná
Tomá‰ Vanûãek
Do první tﬁídy nastoupili:
Martina Frková
Antonín Hora
Anna Zabloudilová
Monika Îi‰ková
Karolína Jandová
Patnácté narozeniny oslavili:
Filip Jelínek
Tereza Pavlovcová
Daniel Pilník
V‰em gratulujeme a pﬁejeme mnoho
úspûchÛ v budoucím Ïivotû.
E.S.
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Úprava b˘valé ‰kolky
V minulém roce zapoãal p. Ludvík Janda za pomoci svého
bratra Oldy (a s obãasnou pomocí jeho synÛ) s úpravou
místnosti v b˘valé ‰kolce, která nyní slouÏí jako herna stolního tenisu. Oprava místnosti jiÏ byla nutná, neboÈ stûny
byly plesnivé a celkov˘ vzhled nebyl nijak vábn˘. Po otluãení vlhké omítky byla je‰tû vloni stûna omítnuta sanaãní omítkou. Letos do‰lo i na o‰krábání letit˘ch vrstev barev ze zbytku stûn a celkovému na‰tukování zdí. V dobû, kdy pí‰i tento
ãlánek, se jiÏ jen ãeká na vymalování místnosti a herna mÛÏe
opût otevﬁít svÛj provoz. TakÏe dûkujeme p. Ludvíkovi a Oldﬁichovi Jandov˘m, za opravu stûn a VPP Homole u Panny za
úklid celé místnosti po kaÏdé provedené práci.
Ladislav Ptáãek

POZVÁNKA NA V¯LET...

Panna a Kalich mají pohnutou historii

Na ãediãovém vrcholu PANNY byl mezi lety 1421 a 1422
postaven Zikmundem z Vartenberka hrad. Na protilehlém
kopci stál husitsk˘ hrad Kalich. Po první bitce v roce 1422 byl
hrad Panna obleÏen husity, neúspû‰nû a tak zase katolíci
oblehly Kalich. Ta se to chvíli mlelo aby roku 1423 husité
Pannu dobili. Husité jej vyuÏívali aÏ do roku 1437, kdy ho
dobil zpût Zikmund a na císaﬁÛv rozkaz zboﬁil. Dnes zbytky
hradu nenajdeme, ale o to více je zde klidu.

Star‰í hrad neznám˘ch majitelÛ dobyl r. 1421 Jan ÎiÏka a
pﬁestavûl jej na opevnûn˘ opûrn˘ bod husitÛ v kraji. Husitská
posádka hrad ovládala je‰tû mnoho let po ÎiÏkovû smrti r.
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1424. R. 1467 obleÏen podûbradsk˘m vojskem, zpustnul po
roce 1471.
Na místû pÛvodní tvrze si po jejím dobití v roce 1421 nechal Jan ÎiÏka z Trocnova postavit hrad, kter˘ pojmenoval
KALICH a podle kterého si také dal dal‰í pﬁízvisko.
Vstup do hradu byl chránûn dvûmi branami a okrouhlou
veÏí, která spolu s hradbou kryla pﬁístup do hradu proti mírnûj‰ímu svahu.
Se stavbou hradu se zaãalo kolem roku 1421. Ta probíhala ve spûchu, protoÏe husité museli ãelit útokÛm ze Saska
a nepﬁátelsk˘m akcím Zikmunda z Vartemberka. Zdej‰í posádce velel pravdûpodobnû ÎiÏkÛv bratr Jaroslav.
Po smrti Jana ÎiÏky v roce 1424 zÛstal Kalich v drÏení husitÛ. Zmûnu nepﬁinesla ani prohraná bitva u Lipan. Hrad Kalich mûl b˘t podobnû jako hrad Falkenberk na rozkaz císaﬁe
Zikmunda rozboﬁen, aby se nestal sídlem loupeÏníkÛ. Nestalo se tak a koncem 15. století vystﬁídal hrad nûkolik majitelÛ, mimo jin˘ch Viléma z Ilburka. Zprávy o hradu zmizely v
16. století v souvislosti se ztrátou v˘znamu jeho dal‰í existence.
âím byl kalich ÎiÏkovi, zÛstane nám i v‰em tûm, kdoÏ
nûkdy po nás pﬁijdou: odznakem ãeské síly a stateãnosti,
symbolem lásky k pravdû a zárukou, Ïe vÏdy, kdykoliv bude
vlast v nebezpeãí, rozhoﬁí se ãeská srdce nad‰ením pro
svaté vûci národa!
HISTORIE KALICHA
Na temeni Kalicha spoãívá velik˘ znûlcov˘ balvan, o nûmÏ
lid bájí, Ïe jej tam pﬁinesl ãert. Pod balvanem je pr˘ skr˘‰e, v
níÏ je uloÏen velik˘ poklad. âas od ãasu pﬁiletí sem ãert, odvalí balvan, vyjme ze skr˘‰e pokladnici a usednuv na balvan
poãne si peníze poãítati.
Komu by se podaﬁilo v tuto chvíli ãerta pﬁekvapiti, zmocnil
by se lehce jeho pokladu. âert v‰ak prchne jen pﬁed tím ãlovûkem, kter˘ vybûhne od paty hory vzhÛru k balvanu jedin˘m
dechem.
Balvanem pohnouti moÏno je toliko jednou v roce - na
Kvûtnou nedûli, kdyÏ ãte knûz pa‰ije v tﬁebu‰ínském kostele
u oltáﬁe. Musí to b˘ti ãlovûk bez hﬁíchÛ, neboÈ jenom nevinnému se balvan nadlehãí a pohne se s místa.
PonûvadÏ se dosud nena‰el nikdo, kdo by nemûl hﬁíchÛ,
a nikdo jedním dechem vzhÛru nevybûhl, odpoãívá poklad
stále je‰tû pod âertov˘m kamenem a ãert se oÀ nijak nestrachuje.
Zdroj: Josef Pavel, Povûsti ãesk˘ch hradÛ a zámkÛ

V˘let do ZOO Praha se v‰em líbil
Poslední sobotu leto‰ních prázdnin,
tedy ráno 29. srpna 2015, vyjely dva
plné autobusy z homolské návsi na silnici smûr Praha.
Cesta rychle ubûhla a v˘letníci se
mohli rozbûhnout po cestiãkách zoologické zahrady, která je velmi rozlehlá,
plná nov˘ch zajímavû uspoﬁádan˘ch
expozic. PraÏská ZOO byla vyhodnocená jako 4. nejkrásnûj‰í v Evropû.
Hlavní atrakce a zvíﬁata dûti a dospûlí shlédli a je‰tû mûli chvilku na obãerstvení ãi koupi suven˘rÛ.

âas stráven˘ v prostorách ZOO
velmi rychle ubûhl, a tak nezbylo, neÏ
opût nastoupit do ãekajících autobusÛ
a vyrazit zase k domovu.
V˘let se v‰em moc líbil a vûﬁím, Ïe
v praÏské ZOO jsme nebyli naposledy.
E.S.

VÍTE TO...?

Zoologická zahrada hlavního mûsta
Prahy je v dolní ãásti praÏské Tróji a je
otevﬁená uÏ od 28. záﬁí 1931. Jde
o moderní zahradu, která na plo‰e 45
ha ukazuje zvíﬁata v podmínkách, které
se co nejvíce blíÏí jejich pﬁirozenému
prostﬁedí.
Na‰i náv‰tûvníci se mohli pokochat
pohledem na malého lachtánka (sameãka), kter˘ se 27. 5. leto‰ního roku
narodil. V dobû náv‰tûvy HomolákÛ
nemûl je‰tû ani své jméno.
Nejvût‰í ohlas mûli opût opice, dále
sloni, Ïirafy a mnoho dal‰ích zajímav˘ch zvíﬁat.
Zoologická zahrada se mÛÏe pochlubit mnoha narozen˘mi a vylíhnut˘mi
mláìaty a pro zajímavost uvádím, Ïe
dvû slonice jsou v oãekávání a pokud
se v‰e vydaﬁí, tak se u nás v Praze narodí hned dvû slÛÀata.

Historie Zoo Praha sahá aÏ do roku
1881, kdy v novinách vy‰la v˘zva hrabûte Sweerts-Sporka k zﬁízení zoologické zahrady v Praze, a to u pﬁíleÏitosti sÀatku prince Rudolfa a belgické
princezny ·tûpánky.
1891 * Byl zﬁízen v˘bor k ustavení
zoologické zahrady v Královské oboﬁe
(neuskuteãnila se).
1899 * Byl vydán pamûtní spis DruÏstva pro zﬁízení zoologické a aklimatizaãní zahrady.
1904 * Na scénu vstoupil stﬁedo‰kolsk˘ profesor Jiﬁí Janda, kter˘ zaãal pﬁi-

pravovat zoo na ·tvanici.
1919 * Na schÛzi poradního sboru
matematicko-pﬁírodovûdeckého pﬁi ministerstvu ‰kolství a národní osvûty
byla zvolena komise, která se ujala pﬁípravn˘ch prací k zaloÏení praÏské zoologické zahrady.
1922 * Velkostatkáﬁ Alois Svoboda
vûnoval pozemky v Troji s tím, Ïe na
nich má b˘t vybudována také zoologická zahrada.
1923 * Profesor Jiﬁí Janda byl zmínûn˘m ministerstvem povûﬁen, aby zahájil pﬁípravné práce k zﬁízení zoo.
1927 * Koncem roku bylo oploceno 8
hektarÛ budoucí zoo.
1930 * Majitel cirkusu Rebernigg daroval zoo lvici ·árku.
1931 * 28. záﬁí bylo zpﬁístupnûno
„staveni‰tû zoologické zahrady“ a za
slunného poãasí pro‰li bránou praÏské
zoo první náv‰tûvníci. * Pﬁíchod vlãice
Lotty, prvního zvíﬁete, které se objevilo
(Pokraãování na následující stranû)
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na území zoo. * Pﬁíchod prvních koní
Pﬁevalského.
1932 * Pﬁíchod prvních tygrÛ.
1933 * Pﬁíchod slona Babyho, hrocha
Petra a nosoroÏce Maxe. * Narození
prvních tygﬁat.
1934 * Pﬁíchod prvních lvÛ do areálu
zoo. * Herec Vlasta Burian daroval zoo
lachtany H˘tu a Batula.
1935 * Byl postaven pavilon ‰elem
pod skálou.
1937 * Podaﬁilo se odchovat mládû
kondora andského.
1938 * Zamûstnanci zoo zaãali poﬁádat cirkusová pﬁedstavení.
1941 * Bﬁeznová povodeÀ zasáhla
aÏ do pavilonu ‰elem.
1942 * Bylo odchováno umûle první
mládû medvûda ledního na svûtû.
1944 * Pﬁíchod hro‰ice Zuzany z rozbombardovaného Berlína.
1950 * Byl dostavûn pavilon opic. *
Pﬁi‰el první ‰impanz, samiãka Moke.
1954 * Pﬁíchod první Ïirafy, samice
Lenky.
1956 * Byl postaven pavilon mal˘ch
ÏivoãichÛ.
1959 * ¤editelem Zoo Praha se stal
dr. Zdenûk Veselovsk˘. Za jeho vedení

se praÏská zoo zaãlenila mezi pﬁední
zoo na svûtû a docílila v˘znamn˘ch
chovatelsk˘ch a vûdeck˘ch úspûchÛ.
1960 * PraÏská zoo je povûﬁena vedením mezinárodní plemenné knihy
koní Pﬁevalského.

1961 * Pﬁíchod prvního orangutana,
samice Soni.
1963 * Pﬁíchod první gorily, samce Titana.
1969 * Pod snûhem se zﬁítila Jandova voliéra dravcÛ.
1971 * V Praze se konala konference WZO (Mezinárodní unie ﬁeditelÛ zoologick˘ch zahrad) za úãasti prof.
Bernharda Grzimka. * Byl otevﬁen nov˘
pavilon velk˘ch savcÛ (slonÛ, hrochÛ a
nosoroÏcÛ). * Narodil se orangutan
Kama.
1972 * Narodila se první mláìata gepardÛ
1979 * Pﬁíchod prvních hrabáãÛ v
historii zoo.
1991 * Byl otevﬁen pavilon velk˘ch
koãkovit˘ch ‰elem.
1995 * Byla otevﬁena nová expozice
„Amerika“ a rekonstruované expozice
medvûdÛ ledních a baribalÛ. * V Praze
se konala konference EZE (European
Association of Zooeducators).
1998 * Otevﬁen pavilon velk˘ch Ïelv.
2001 * První umûl˘ odchov konû Pﬁevalského na svûtû. * Byly otevﬁeny dva
nové pavilony - Africk˘ dÛm a pavilon
goril.
Zdroj: www.zoopraha.cz

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA...

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 04/2015,
konaného dne 18. 06. 2015.

úpravu pﬁílohy ã. 1 u Obecnû závazné
vyhlá‰ky ã. 2/2011 o místním poplatku
za uÏívání veﬁejného prostranství a tuto
pﬁedloÏit zastupitelÛm na nejbliÏ‰ím
ﬁádném zasedání zastupitelstva.

I. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny schvaluje:
030/04/2015 pﬁedloÏen˘ Závûreãn˘
úãet obce za rok 2014 a schvaluje hospodaﬁení obce bez v˘hrad
031/04/2015 z titulu schvalujícího orgánu úãetní závûrku obce sestavenou
k rozvahovému dni roku 2014
040/04/2015 v˘stavbu dûtského hﬁi‰tû v obci Homole u Panny a to z vlastního rozpoãtu
050/04/2015 poskytnutí pÛjãky
z FRB ve v˘‰i 50.000,- Kã pro sleãnu
L.B. , urãenou na v˘mûnu oken a rozvodÛ elektroinstalace v rodinném
domû
060/04/2015 v˘mûnu hodinového
strojku u kostelních hodin v obci Homole u Panny, darování strojku na základû
darovací smlouvy ¤ímsko-katolické farnosti Homole u Panny a povûﬁuje starostu obce podpisem této smlouvy
II. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny ukládá:
070/04/2015 starostovi obce provést

Homolsk˘

Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Jaroslav Hála v.r.
místostarosta

Vyvû‰eno dne: 23. 06. 2015
Sejmuto dne: 15.07. 2015
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 04/2015 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 05/2015,
konaného dne 10. 09. 2015.
I. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny schvaluje:
030/05/2015 rozpoãtové opatﬁení ã.
03/2015
040/05/2015 zprávu kontrolního v˘boru o kontrole smluv o prodeji dﬁíví

v drobném a zprávu o kontrole postupu obce v pﬁípadû smlouvy ã.
5/2014
050/05/2015 zámûr na prodej pozemku p. ã. 35 v k. ú. Lhota pod Pannou o v˘mûﬁe 53 m2
060/05/2015 zmûnu pﬁílohy OZV ã.
2/2011 o místním poplatku za uÏívání
veﬁejného prostranství a to v ãásti, kde
je uveden pozemek p.ã. 68 v k.ú. Suletice na pozemek p. ã. 68/1 v k. ú. Suletice. Samotná vyhlá‰ka a ostatní ãásti
pﬁílohy zÛstávají beze zmûn.
070/05/2015 pﬁevod ãásti nemovitosti ã.p. 9 v obci Homole u Panny na
manÏele Jiﬁího a Miladu ¤íhovy a povûﬁuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Jaroslav Hála v.r.
místostarosta

Vyvû‰eno dne: 17. 09. 2015
Sejmuto dne: 03.10. 2015
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 05/2015 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.
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