Homolsk˘
15. ROâNÍK

•

1. âTVRTLETÍ 2007

•

âÍSLO 49

V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

MASOPUST V MRAZU A VùTRU
V sobotu 24. února se na návsi
v Homoli u Panny se‰lo spoustu
masek, ale i hostÛ bez nich.
Sraz byl v 9 hodin. Jako první
poÏádal král masopustu na
koni homolského starostu
o povolení masopustní
jízdy po obcích homolska.
Starosta dovolil a mohlo se vyrazit. Masky i
dal‰í hosté si nasedli do
pﬁipraveného autobusu, povozu s koÀmi
a rozjeli se do Nové
Vsi, dále do Suletic,
ByÀova, Lhoty pod
Pannou a zpût do Homole. Cestou se mohli
zúãastnûní posilnit klobásou, ale i uzen˘m masem,
kdo mûl chuÈ na sladké,
také nepﬁi‰el zkrátka. Pilo
se to, co kdo nabídl.
Jízdu doprovázel jeden
pár jezdcÛ na koních od paní
Radiãové. Do Homole se dorazilo kolem druhé hodiny odpoledne. Nejkrásnûj‰í masky byly
odmûnûny mal˘m ply‰ov˘m zvíﬁátkem. A jako kaÏd˘m rokem
dostali v‰ichni koÏenou medaily
ve tvaru kravaty, které vyrobil
pan Milo‰ Siebert.
Na to se kaÏd˘ roze‰el domÛ a hlavnû dospûlí, aby nabrali dal‰í síly na
veãer, kde je na sále v hostinci u HoráãkÛ ãekala od 20.00 hodin taneãní
zábava.
K tanci i poslechu hrála skupina
Wydle, která k nám pﬁijela z Dûãína.
I pﬁes velkou zimu a studen˘ vítr, kter˘
foukal po cel˘ den, se tenhle Masopust
urãitû v‰em líbil.
ZdeÀka âerná,
redaktorka

Dûti v maskách se uÏ nemohou doãkat prÛvodu... Dal‰í
fotky z Masopustu najdete
uvnitﬁ Homolského obãsníku.

BYLI JSTE NA PÒLNOâNÍ M·I?
PÛlnoãní m‰e se konala na ‰tûdr˘ den 24. prosince v kostele sv. Pia v Homoli u Panny od 23.00 hodin. Ve ãtvrtek 21. prosince cel˘ kostel uklidili, vysmíãili a stromeãek ozdobili veﬁejnû prospû‰ní pracovníci. Stromeãek vûnoval do
kostela Vladimír Pavle ze Lhoty pod Pannou.
(red)

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Homole u Panny ã. 1/2007 ze dne 4. 1. 2007
ZASTUPITELSTVO OBCE:
I. schvaluje:
1. Program zasedání.
2. Vyhlá‰ení zámûru na prodej pozemku p.ã.45 / 2 v k.ú. Bláhov.
3. Zaﬁazení pozemkÛ p.ã. 424 (5 , 423
/7) v k.ú. Homole u Panny do zastavitelného území, které bude provedeno v 6. zmûnû ÚPnSÚ.
4. Îádost Jiﬁího ¤íhy na poskytnutí
pÛjãky s FRB ve v˘‰i 50 000 Kã na

opravu stﬁechy rodinného domu ã.9
v Homoli u Panny.
5. Zru‰ení stavebního v˘boru a následující sloÏení v˘boru pro správu
obecního majetku, pﬁedseda: Mgr.
Václav Kavan, ãlenové Jiﬁí Frk, Jiﬁí
¤íha
6. Mûsíãní odmûnu pro místostarostu
ve v˘‰i 11 646 Kã. Pro zastupitele
vykonávající funkci - pﬁedsedy v˘boru 1 360 Kã a pro ãlena v˘boru 1 070

7.

8.

II.
9.

Kã dle naﬁízení vlády Sb. zákonÛ ã.
614 / 2006.
Uzavﬁení smlouvy s mûstem Ústí
n.L. na v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti
na úseku projednávání pﬁestupkÛ.
Odmûna ãlenkám sociálního v˘boru
Hanû Pavleové a Margaretû Hajné
ve v˘‰i 3 000 Kã.
nerozhodlo
O pﬁidûlení jednoho bytu ã.10 v bytovce ã.48.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Homole u Panny ã. 2/2007 ze dne 1. 2. 2007
ZASTUPITELSTVO OBCE:
I. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny schvaluje:
1. Program zasedání ã. 2/2007.
2. Pﬁidûlení bytu ã.10 v bytovce 48 paní
Monice Guttmannové.
3. Prodej pozemku p.ã. 45/2 v k.ú. Bláhov o v˘mûﬁe 18 m, manÏelÛm ÎivnÛstkov˘m.
4. Text „Petice proti diskriminaci obyvatel venkova“ zaslan˘ Spolkem pro
obnovu venkova âeské republiky
a pﬁipojuje se k této akci.
5. Dodatek ã. 1 ke smlouvû ã. 94/0446
o spolupráci pﬁi nakládání s odpady,

uzavﬁené dne 07. 04. 1994 mezi
Obcí Homole u Panny a AVE CZ
Ústí nad Labem. V dodatku se AVE
zavazuje poskytnout Obci za kaÏd˘
rok úãinnosti této smlouvy, poãínaje
rokem 2007, finanãní dar urãen˘ na
financování ‰kolství a kultury v obci
ve v˘‰i 18 000,- Kã.
6. Dodatek ã. 2 ke smlouvû ã. 94/0446
o spolupráci pﬁi nakládání s odpady,
uzavﬁené dne 07. 04. 1994 mezi
Obcí Homole u Panny a AVE CZ
Ústí nad Labem. V dodatku se AVE
zavazuje sloÏit na úãet Obce finanãní jistinu ve v˘‰i 180 000,- Kã.

7. Uvolnûní finanãní ãástky ve v˘‰i
12 000,- Kã na akci „Masopust.“

II. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny ukládá
• Starostovi obce, Ladislavu Ptáãkovi, jednat s Telefónicou O2 Czech Republic, a.s., o koupi nemovitosti Homole u Panny ã.p. 1;
• uskuteãnit jednání s navrhovateli
zaloÏení osadního v˘boru v místní ãásti
Suletice a v˘sledek tohoto jednání
pﬁedloÏit na bﬁeznové zasedání zastupitelstva.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Homole u Panny ã. 3/2007 ze dne 1. 3. 2007
I. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny schvaluje:
1. Program zasedání ã. 3/2007.
2. Návrh rozpoãtu obce na rok 2007.
3. Pﬁidûlení bytu ã.7 v bytovce 43 paní
Helenû Vondráãkové.
II. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny souhlasí:
4. S prodlouÏením platnosti povolení
k odbûru podzemních vod za pﬁedpokladu dodrÏení podmínky, Ïe
odbûr podzemní vody v jednotliv˘ch
lokalitách bude zachován na stávající úrovni, tj. nebude zvy‰ován.
5. S postupem pﬁi jednání se zástupcem
spoleãnosti CoProSys, a.s. ve vûci
zkvalitnûní internetové a televizní sítû.
6. S poskytnutím pﬁíspûvku na opravu
ÚT ve ‰kole ve Velkém Bﬁeznû ve
v˘‰i 25 000,- Kã.
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7. S proplacením pﬁíspûvku na ãinnost
mikroregionu Velkobﬁezensko ve
v˘‰i 3 620,- Kã.
III. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny ru‰í:
8. Bod 7. z usnesení ã. 1/2007 ze dne
4.1.2007.
IV. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny vzalo na vûdomí:
9. Zprávu kontrolního v˘boru za období záﬁí 2006 - únor 2007.
10. Informaci o v˘sledku inventarizace
majetku obce k datu 31.12. 2006.
11. Informaci o prÛbûhu masopustních
oslav konan˘ch dne 24. 2. 2007.
12. Zprávu o hospodaﬁení v obecních
lesích po kalamitû zpÛsobené orkánem „Kyrill.“
V. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny ukládá:

Starostovi obce Ladislavu Ptáãkovi:
• 1/3/2007 Jednat s obcí Velké Bﬁezno
ve vûci v˘konu pﬁenesené pÛsobnosti na úseku projednávání pﬁestupkÛ.
• 2/3/2007 Úãastnit se dal‰ích jednání
se zástupcem spoleãnosti CoProSys, a.s. ve vûci zkvalitnûní internetové a televizní sítû a prÛbûÏnû informovat zastupitelstvo.
• 3/3/2007 Uzavﬁít s obcí Velké Bﬁezno
smlouvu o poskytnutí pﬁíspûvku ve
v˘‰i 25 000,- Kã na opravu ÚT v Z·
a zpÛsobu vrácení tohoto pﬁíspûvku
do rozpoãtu obce.
Ovûﬁovatelé:
Ing. Václav Choura, v.r.
Zdenûk Pinc, v.r.
Ladislav Ptáãek, v.r.,
starosta

F O T O R E P O R TÁ Î
Z MASOPUSTU

Dorazil povoz s koÀmi a mÛÏe se vyrazit.

Pﬁi‰la i malá Karkulka s mal˘m ko‰íãkem, co
v nûm asi má?
Na snímku vlevo - Král masopustu Ïádá o povolení jízdy.

Hospodaﬁení v lesích obce Homole u Panny
Orkánem „Kyrill“, kter˘ pro‰el nad územím âeské republiky 20. ledna leto‰ního roku, vznikla v obecních lesích rozsáhlá kalamita, která naprosto zmûnila plánovanou ãinnost
v lesním hospodaﬁení. Ze zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o lesích), se musí okamÏitû zpracovávat tato vûtrná kalamita. Dﬁevní hmota z lesa
musí b˘t odstranûna do 31. kvûtna tohoto roku. Podle kvalifikovaného odhadu se jedná o 2 - 3 tisíce m3, kdy kalamitní
plochy vût‰í neÏ 2 ha je na plo‰e pﬁibliÏnû 17 ha. Ostatní kalamitní plochy s men‰ími holinami neÏ 2 ha pﬁedstavují pﬁibliÏnû 5 ha.
Promûnlivé poãasí ztûÏuje tûÏbu a odsun dﬁevní hmoty
z lesÛ, takÏe k dne‰nímu dni je zpracováno 383 m3 dﬁeva
s prÛmûrn˘m finanãním zhodnocením 500,- Kã/m3. Zadávání
tûÏby a zpracování prÛbûÏnû pokraãuje.
Kromû urychlené tûÏby musí obec plnit navazující úkoly
a to vzniklé holiny zalesnit do 2 let od jejich vzniku. Bude to
velice nároãná, sloÏitá a zodpovûdná práce a nutno dodat,
Ïe pro rozpoãet obce v následujících 2 letech i finanãnû vyãerpávající. Obec vyvine maximální úsilí na získání potﬁebn˘ch dotací pro zaji‰tûní obnovy lesa. Celou oblast státní pomoci formou dotací mapujeme a budeme ﬁe‰it se státní správou, konkrétnû s Magistrátem Ústí nad Labem.
Mimo odstraÀování kalamity se musíme soustﬁedit také na
„bûÏnou“ ãinnost v lesním hospodáﬁství. Je nutné pﬁipravit
jarní zalesnûní (staré holiny) dle zpracovan˘ch projektÛ, pﬁipravit se na monitoring a boj s kÛrovcem, coÏ rovnûÏ nebude levná záleÏitost.
V souãasné dobû dokonãuje firma „Ekoles - projekt s.r.o.“,
Jablonec nad Nisou, lesní hospodáﬁsk˘ plán na roky 2007 -

2016. Tento plán ﬁe‰í v˘‰i a umístûní tûÏeb, obnovu lesa, v˘chovné zásahy v souladu s lesním zákonem.
Na závûr pouze dvû informace:
1) Funkci odborného lesního hospodáﬁe od 1.1. 2007 vykonává Ing. Anna Pumpová, organizaci ãinností v lese, zadávání a prodej dﬁeva bude zaji‰Èovat pan Zdenûk Pinc
a evidenci prodeje dﬁeva povede místostarosta Mgr. Václav
Kavan.
2) UpozorÀuji na to, Ïe obec Homole u Panny dne 1. 3.
2007 vyhlásila zákaz vstupu do obecních lesÛ. Zákaz platí do
31. 5. 2007
Informace pﬁednesena
ZdeÀkem Pincem na zasedání zastupitelstva
ã. 3/2007 dne 1.3.2007
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Spolek pro obnovu venkova sepisuje petici
Petice je dal‰ím krokem Spolku na
cestû za rovnoprávné postavení mal˘ch obcí a navazuje na dvû sly‰ení
v Senátu âR ve vûci diskriminace
mal˘ch samospráv formou platného
daÀového systému a ústavní stíÏnost podanou senátory 29. ãervna
2006. Plné znûní Evropské charty
místních samospráv je umístûno na
webov˘ch
stránkách
Spolku
www.spov.org
Petice proti diskriminaci obyvatel
venkova organizovaná Spolkem pro
obnovu venkova âeské republiky:
My, obãané venkova a men‰ích
mûst, vyslovujeme váÏné znepokojení
nad neustále narÛstající nerovností
mezi mûsty a venkovem v âeské republice. Stát a jeho instituce víc a více
zkou‰í, co venkov vydrÏí.
• UpozorÀujeme, Ïe na obce a malá
mûsta stát pﬁená‰í dal‰í a dal‰í odpovûdnosti (‰kolství, sociální integrace,
místní doprava, zdravotnictví, apod.)
a to bez adekvátního pﬁesunu financování.
• Nesouhlasíme s tím, Ïe rozpoãty
men‰ích obcí se navy‰ují pomaleji neÏ
u vût‰ích, udrÏuje se nízká úroveÀ financování venkova, zvût‰uje se dis-

proporce mezi pﬁíjmy obcí a mûst v neprospûch venkova, sniÏuje se tak kvalita Ïivota na venkovû.
• Nejsme spokojeni s tím, Ïe není legislativnû upraven pojem „venkov“ ani
jasná odpovûdnost jednoho ústﬁedního
orgánu státní správy, kter˘ by zastupoval zájmy venkova vÛãi ostatním resortÛm.
• V dÛsledku pak venkov nenabízí
perspektivní uplatnûní mlad˘m a hlavnû vzdûlan˘m lidem, populace stárne
rychleji, zvy‰uje se nezamûstnanost
a tradiãní venkov se vylidÀuje.
• Je trpkou skuteãností, Ïe stanovené formy financování projektÛ postupnû
izolují obce a malá mûsta od evropsk˘ch zdrojÛ. Venkovská sídla na rozdíl

od vût‰ích mûst tak nemají prostﬁedky
na dofinancování i finanãnû ménû nároãn˘ch projektÛ, ãímÏ dochází k dal‰ímu prohlubování rozdílÛ.
Proto Ïádáme, aby poslanci a senátoﬁi Parlamentu âR uãinili následující kroky:
• zmûnit „Zákon o rozpoãtovém urãení daní“ tak, aby nebyl venkov diskriminován vÛãi vût‰ím sídlÛm
• pﬁijali samostatn˘ „Zákon o venkovû âeské republiky“, kter˘ by kodifikoval pojem venkov a jasné odpovûdnosti za jeho dal‰í rozvoj
• novelizovali „kompetenãní zákon“
tak, aby zv˘‰ili odpovûdnost Ministerstva zemûdûlství za rozvoj venkova aÏ
po jeho pﬁejmenování na Ministerstvo
venkova
• a v tomto smyslu tak naplnili závazky âeské republiky z Evropské charty
místní samosprávy
V Bûlotínû dne 9. 1. 2007
Petiãní v˘bor:
Václava Dom‰ová,
1. místopﬁedseda SPOV âR
Eduard Kaval, pﬁedseda SPOV âR
Radan Veãerka,
místopﬁedseda SPOV âR

ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ
CO JE ODPAD
Odpad je kaÏdá movitá vûc, které se osoba zbavuje nebo
má úmysl se jí zbavit. Existují situace, kdy je obãan povinen
se vûci zbavit, jestliÏe ji nepouÏívá k pÛvodnímu úãelu (napﬁ.
autovrak).
Dle zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (dále jen zákon), je kaÏd˘ povinen
odpady tﬁídit a pﬁedávat je pouze firmám oprávnûn˘m k nakládání s odpady.
Obãané mûsta Jílového musí odkládat odpad na místech k
tomu urãen˘ch. To znamená, Ïe není moÏné hromadit na pozemku staré harampádí a tvrdit, Ïe je to materiál potﬁebn˘
napﬁ. ke zpevnûní plotu.

DRUHY ODPADU
Dle zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (dále jen zákon), se odpad dûlí do
rÛzn˘ch kategorií, tyto kategorie jsou pﬁesnû uvedeny ve Vyhlá‰ce Ministerstva Ïivotního prostﬁedí ã. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadÛ.
S vût‰inou odpadÛ uveden˘ch v Katalogu odpadÛ se
bûÏn˘ obãan setká jen málokdy. Nejvíce pﬁicházíme do kontaktu s komunálními odpady, to jsou odpady z domácností,
vãetnû sloÏek z oddûleného sbûru (tﬁídûn˘ odpad). Tento komunální odpad dále rozdûlujeme na:
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Objemn˘ odpad - tj. takov˘ odpad, co se z dÛvodu své
hmotnosti nebo velikosti nevejde do bûÏné sbûrné nádoby
(popelnice, kontejner). Nebezpeãn˘ odpad - odpad uveden˘
v Seznamu nebezpeãn˘ch odpadÛ zákona a jakákoliv jin˘
odpad vykazující jednu nebo více nebezpeãn˘ch vlastností
uveden˘ch v pﬁíloze ã. 2 zákona )napﬁ. olej, barva, lepidlo,
pesticidy, kyseliny, léky, fotochemikálie....aj.).
Separovan˘ (tﬁídûn˘) odpad - sloÏka vzniklá sbûrem za
úãelem dal‰ího vyuÏití (napﬁ. papír, sklo, plast, tetrapaky).
Stanovi‰tû sbûrn˘ch nádob na tﬁídûn˘ odpad je na návsi
obce Homole u Panny.
(redakce)

V domû teplo, pohodu pojìme spolu ﬁe‰it,
z ãistûj‰ího prostﬁedí v budoucnosti se tû‰it!
V souãasné dobû se projevuje zv˘‰en˘ zájem o zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí, kde pﬁedstavuje, ihned po emisích z provozu motorov˘ch vozidel,
dal‰í závaÏn˘ problém zneãi‰tûní
ovzdu‰í spalinami vznikl˘mi pﬁi vytápûní. Vliv na spotﬁebu paliva má nejenom
stav topné soustavy - spotﬁebiã - palivo
- komín, ale i stav objektu, kter˘ vytápíme.
Mám na mysli izolaci stûn, oken,
vstupních dveﬁí i uspoﬁádání vnitﬁních
prostor, úãelné vûtrání a v neposlední
ﬁadû i bezpeãn˘ provoz topidel. Nûkteré návyky a zku‰enosti, které se pﬁedávají z generace na generaci, nemusí
b˘t v souãasné dobû nejúãinnûj‰ím a
nejhospodárnûj‰ím zpÛsobem vytápûní. Objevují se nové stavební a izolaãní
materiály, které umoÏÀují vyuÏití nov˘ch zpÛsobÛ vytápûní s men‰í spotﬁebou paliva a tím men‰ím zneãi‰tûním
Ïivotního prostﬁedí. V následujících ﬁádcích se budeme vûnovat problematice
vytápûní. Tj. typÛm kotlÛ, pouÏitím paliva, pﬁívodu vzduchu potﬁebného k hoﬁení a opomíjené otázce odvodu spalin,
jejich regulaci pro efektivní provoz spotﬁebiãÛ.
Zvlá‰tní pozornost je tﬁeba vûnovat
kontrole a ãi‰tûní komínÛ, kouﬁovodÛ a
spotﬁebiãÛ, aby nedo‰lo vinou nahromadûní sazí nebo dehtov˘ch spalin
vznikajících pﬁi nedokonalém spalování
k zhor‰ení provozních parametrÛ a jejich pﬁípadnému vznícení.
âi‰tûní a kontrolu je povinen zajistit
majitel a uÏivatel spotﬁebiãÛ paliv podle
zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární

ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. âi‰tûní provádûjí kominíci a vyhlá‰ka ã. 111/1981 Sb., o ãi‰tûní komínÛ,
stanoví tyto lhÛty:
Jsou-li do komínÛ:
• pﬁipojeny spotﬁebiãe na tuhá paliva
do v˘konu 50 kW ... 6x roãnû, s v˘konem nad 50 kW...4x roãnû,
• pﬁipojeny spotﬁebiãe na plynná paliva do v˘konu 50 kW... 2x roãnû (pokud
mají komíny komínovou vloÏku),
• pﬁipojeny spotﬁebiãe na plynná paliva do v˘konu 50 kW...4x roãnû (u komínÛ bez komínové vloÏky).

I v dávn˘ch dobách byl kominík nepostradateln˘m pro kaÏdou vesnici.

Pﬁed pﬁipojením nového spotﬁebiãe a
pﬁi jeho zmûnû je poÏadován doklad o
revizi komína. Následující údaje nezahrnují prÛmyslové objekty a byty vytápûné z centrálních zdrojÛ tepla nebo
kotelnami. Rozdûlení vytápûní domÛ
dle pouÏitého paliva: cca 60 % pevná
paliva, 23 % plyn nebo LTO, 14 %
pevná + plyn nebo elektrické vytápûní,
pouze 3 % elektrické nebo jiné bez
spalin do ovzdu‰í v na‰em okolí.
MnoÏství emisí pﬁi vytápûní i rodinn˘m domem pevn˘mi palivy pﬁi spotﬁebû 60 q uhlí za rok:
prach.......259 kg/rok,
CO........64 kg/rok,
SO2......36 kg/rok.
Tepelné ztráty a moÏnosti sníÏení
ztrát tepla a emisí:
• Spalování, komín - 32 % - Odstranûní závad spalinové cesty, netûsnosti,
ãi‰tûní komínÛ. Regulace komínového
tahu. âi‰tûní spotﬁebiãe, sníÏení vlhkosti paliva a vzduchu, pouÏití pﬁedepsaného paliva.
• Stﬁecha - 15%, izolace, utûsnûní
vûtracích otvorÛ.
• Stûny - 31% - izolace venkovních
stûn. SníÏení vlhkosti. Izolace vnitﬁních
stûn. Stropní izolaãní desky.
• Okna, vstupní dveﬁe -15% - plastová i dﬁevûná okna i vstupní dveﬁe s izolaãními skly, úprava zádveﬁí.
• Podlahy - suterén - 7% - tepelné
izolace podlah, odstranûní vlhkosti,
utûsnûní sklepních okének a otvorÛ.
(redakce)

NAPSALI O NÁS V DENNÍM TISKU...

Zchátralá budova hyzdí homolskou náves
Homole u Panny - Opu‰tûn˘ a zchátral˘ objekt dﬁíve
patﬁící církvi velmi hyzdí centrum obce Homole u Panny.
Starosta Ladislav Ptáãek s objektem nemÛÏe nic
dûlat.
Spor o vlastnictví stavení se táhne více neÏ patnáct let.
Objekt je nedoﬁe‰enou restitucí. Zatímco jeho majitelem je
dosud církev, spravují ho Lesy âeské republiky. „Stavení
nám hyzdí náves. Proto se nemÛÏeme pﬁihlásit ani do celorepublikové soutûÏe Vesnice roku,“ mrzí starostu Homole u Panny.
Situace navíc do‰la tak daleko, Ïe po dohodû se správcem budovy byl cel˘ pozemek oplocen. Existuje totiÏ
váÏné riziko, Ïe se komplex s po‰kozenou stﬁechou a bez

podlah zﬁítí. Ani Lesy âeské republiky nemohou nastalou
situaci ﬁe‰it.
„Objekt není ná‰, jen ho máme ve správû,“ ﬁekl správce
HIM LesÛ âR krajského inspektorátu v Teplicích Jiﬁí ·tûrba.
Objekt navíc stále ãastûji nav‰tûvují bezdomovci, kteﬁí
tak vlastnû hazardují se sv˘m Ïivotem. „Je to neﬁe‰itelná
situace, se kterou si neví zatím nikdo rady,“ dodal správce Jiﬁí ·tûrba.
V objektu byla hájovna, kde bydlel místní hajn˘. Poté
objekt koupil majitel koní, naposledy ho vyuÏívali místní
homol‰tí dﬁevaﬁi.
Filip Vlãek
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Konal se populární turnaj v ‰ipkách

V‰ichni zúãastnûní.

Vítûzové v mlad‰í kategorii.

Vítûzové ze star‰ích dûtí.

Ti, ktûﬁí se neumístili ale stejnû si nûco odnesli.

TURNAJ DùTÍ V ·IPKÁCH
V úter˘ 12. prosince se v místní
hernû od ãtyﬁ hodin hrály ‰ipky. Celkem
pﬁi‰lo 13 dûtí rÛzného vûku. Jeden nehrající pro moc nízk˘ vûk. Ale taky na
nûho dojde. Dûti se rozdûlily do dvou
skupin mlad‰í a star‰í. Star‰ích dûtí pomalu ale jistû ub˘vá. Hranice pro hraní
turnajÛ je 15 let. Také se pﬁi‰el dûtem
pﬁedstavit nov˘ pﬁedseda kulturní komise Jiﬁí Frk. Bûhem zápasÛ paní Pincová rozdávala dûtem bonbony z bonboniér které daroval pan Krombholz. Na
prvním místû ze star‰ích se umístil Zdenûk Pinc a odnesl si vítûzn˘ pohár, medaily a knihu o rekordech. Jako druh˘
skonãil Vítek âern˘ s medailí a knihou
o dûjinách. A tﬁetí medaily si urãitû zaslouÏila Renata Jandová a ta si odnesla knihu o zvíﬁatech. Z mlad‰ích dûtí
se na prvním místû umístila Michala
Vrablicová, na druhém místû byl Michal
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Janda a tﬁetí místo si vybojovala Monika Guttmannová. Ceny dostaly obû kategorie stejné. Dûti které se neumístily,
ale rozhodnû nebyly smutné protoÏe
dostaliy v‰ichni adventní kalendáﬁe
a ãokoládové mikulá‰e od paní Ptáãkové, které darovala pro tento úãel. Také
musím podûkovat Lídû Fr˘bové za
pomoc, protoÏe dûlala rozhodãího
mlad‰ím dûtem. Dûti odcházely v dobré
náladû a spokojené. UÏ se tû‰í na pﬁí‰tí turnaj, kter˘ probûhne opût za rok.
TURNAJ V ·IPKÁCH PRO
DOSPùLÉ - 16. 12. 2006
KaÏd˘ rok pﬁed vánocemi se v hostinci u HoráãkÛ koná jiÏ tradiãní turnaj
v ‰ipkách. Nebylo tomu jinak ani loni,
kdy se hráãi se‰li uÏ po nûkolikáté.
Startovné ãinilo 50 Kã a zájemci se
mohli hlásit do 10. 12. Zaãátek byl naplánovan˘ na 14.00 hodinu, ale díky

opozdilcÛm do‰lo k rozlosování do hracího pavouka - o hodinu pozdûji.
Úãastnilo se celkem 16 hráãÛ z toho 3
dívky. I pﬁes drobné komplikace s hracím automatem se v‰ichni bájeãnû bavili. Kolem 20.00 hod. se ve finále utkali Petr Kovrzek a Michal Holík. Nakonec se z prvního místa mohl radovat
Michal Holík, kter˘ byl odmûnûn rychlovarnou konvicí. Jako druh˘ se umístil
Petr Kovrzek, vyhrál dárkové balení
Mocha sektu a na tﬁetím místû byl ·tefan Genzor, kter˘ stejnû jako loni vyhrál
balení lahvového piva se skleniãkou.
âtvrté místo obsadila Radka Vondráãková, která dostala také balení lahvov˘ch piv. Pro zbylé soutûÏící byly pﬁipraveny ceny útûchy v podobû mal˘ch
bylinn˘ch likérÛ. O poho‰tûní a ceny se
opût postarali manÏelé Horáãkovi.
Pro Homolsk˘ obãasník napsala
Petra Schwammbergerová.

Pro kaÏdého nûco...
DAL·Í DOBRÉ RADY NAD ZLATO
Dnes zelenina, ovoce, houby, kvûtiny
■ zvadlou zeleninu vloÏíme na chvíli do horké vody a potom
do studené
■ chcete mít na vánoce ãerstvé tﬁe‰nû? Tak je v létû natrhejte vsypte do láhve a zakopejte na zahradû do zemû
■ cibulka na nakládání se dobﬁe loupe, kdyÏ ji vhodíme do
vaﬁící vody a hned vyndáme
■ aby kﬁen neztmavl, pokapeme ho citronovou ‰t’ávou nebo
octovou vodou
■ citron nebo pomeranã dá více ‰távy, kdyÏ jej zahﬁejeme
v teplé vodû
■ hﬁiby se nevaﬁí, n˘brÏ dusí, jinak ztvrdnou a ztratí minerály
■ su‰ené hﬁiby je dobré pﬁed pouÏitím povaﬁit v mléce, mají
v˘bornou chut’
■ kvûtiny ve váze udrÏíme, kdyÏ do vody vsypeme stejn˘m
dílem trochu soli a cukru, kaÏd˘ den ráno odﬁízneme kousek stonku, vodu nemûníme
■ RECEPTY
¤ÍZKY PLNùNÉ HERMELÍNEM - 500 g kuﬁecích prsou, 2
hru‰ky, 100 g hermelínu, 4 plátky ‰unky, sÛl, pepﬁ, 50 g oleje
a 50 g másla
Kuﬁecí maso ostr˘m noÏem rozﬁíznûte a udûlejte do nûho
kapsu. Hru‰ky a hermelín nakrájejte na silnûj‰í hranolky
a obalte je v plátcích ‰unky. Závitky vloÏte do kapsy v mase
a spíchnûte párátkem. Naplnûná prsa na vrchu osolte
a opepﬁete. Na pánvi rozpalte olej a kuﬁecí kapsy ze v‰ech
stran zprudka opeãte dozlatova. Pekáã vymaÏte máslem,
pﬁendejte do nûho maso, podlijte vodou a peãte pﬁi 170 stupnich asi 10 minut. Potom pﬁidejte zbytek hru‰ek a peãte dal‰ích 10min. Hotové kuﬁecí ﬁízky pﬁekrojte a pﬁelijte ‰távou.
Vhodná pﬁíloha jsou hranolky.

■ NùCO NA ZAMY·LENÍ
Mil˘ BoÏe - Chodím kaÏd˘ den do práce a dﬁu osm hodin,
zatímco má Ïena si pûknû sedí doma. Chci aby vûdûla, co
musím vydrÏet, tak tû prosím, dovol, aby její tûlo bylo prohozeno s m˘m. Amen.
BÛh, ve své nekoneãné moudrosti,splnil muÏovo pﬁání.
Pﬁí‰tího rána, vím to jistû, se muÏ probudil jako Ïena. Vstal,
udûlal rychle pro svého druha snídani, probudil dûti, pﬁipravil
jim ‰aty do ‰koly, dal jim snídani, zabalil obûdy a odvezl je do
‰koly. Pﬁi‰el domÛ, sebral vûci na ãi‰tûní, vzal je do ãistírny
a stavil se v bance, aby uloÏil peníze. ·el na nákup k zelináﬁi, pak jel domÛ, vyloÏil nákup, zaplatil úãty a zapsal v‰e do
úãetní knihy.
Vyãistil bed˘nku na koãiãí v˘kaly a vykoupal psa. To uÏ
bylo 13 hodin a on spûchal, aby ustlal postele, vypral, vysál
prach, zametl a vytﬁel podlahu v kuchyni. BûÏel do ‰koly vyzvednout dûti a po cestû domÛ se s nimi pohádal. Pﬁipravil
jim mléko a su‰enky a postaral se, aby udûlaly domácí úkol.
Pak vyndal prkno na Ïehlení a pﬁi Ïehlení se díval na televizi. V 16.30 hod. zaãal ‰krábat brambory a ãistit zeleninu na
salát, obalil vepﬁové ﬁízky na veãeﬁi.
Po veãeﬁi uklidil kuchyÀ, pustil myãku na nádobí, poskládal
prádlo, vykoupal dûti a uloÏil je do postele. Ve 21.00 hod byl
vyãerpán a protoÏe jeho kaÏdodení povonnosti je‰tû neskonãily, ‰el do postele kde se od nûj oãekávala souloÏ, coÏ
zvládl aniÏ by si postûÏoval.
Dal‰ího rána, sotva se probudil, poklekl u postele a ﬁekl....
BoÏe, nechápu, co jsem si pﬁedstavoval. Jak jsem se m˘lil,
kdyÏ jsem závidûl své Ïenû, Ïe je cel˘ den doma. Prosím,
mohl bys to vrátit zpátky? BÛh ve své nekoneãné moudrosti
odpovûdûl. - MÛj synu, vidím Ïe sis vzal ponauãení a velmi
rád bych v‰e zmûnil jak to bylo, musí‰ ale poãkat devût mûsícÛ. Vãera v noci si totiÏ otûhotnûl.
■ PRO CHYTRÉ HLAVY

KRÒTÍ OMELETY - 600 g masa, 6 vajec, 4 cibule nebo
pórek, 2 lÏíce oleje, 4 lÏíce vorãestru, 4 lÏíce solamilu, 1 lÏiãka soli, 1 lÏiãka pepﬁe,1 lÏiãka mleté papriky,1 lÏiãka kari
V‰e promíchat a nechat odleÏet do druhého dne. Potom
smaÏit placiãky, nejlépe v lívaneãníku. Maso mÛÏete pouÏít
kuﬁecí, králiãí nebo i mûkk˘ salám.
■ A NùCO SLADKÉHO
FLAMBOVANÉ TANEâNICE
4 zralé hru‰ky, 500 ml bílého vína, 50 g cukru, 5 hﬁebíãkÛ,
1 tyãinka skoﬁice, 1 cel˘ badián,
na náplÀ - 200 g mûkkého tvarohu, 50 g cukr mouãka, 1 vanilkov˘ cukr, 2 lÏíce citr. ‰távy,
na omáãku - 300 g malin,100 g cukru, 2 lÏíce solamylu, 50
ml vody
na flambování - 50 ml brandy
Hru‰ky oloupeme, rozkrojíme na poloviny a vykrojíme jadﬁince, 4 pÛlky nakrojte do vûjíﬁkÛ. Víno svaﬁte s cukrem a koﬁením a ponoﬁte do toho v‰echny pÛlky hru‰ek. Povaﬁte na mírném ohni asi 10 min. Potom hru‰ky vyndejte a nechte okapat. Tvaroh utﬁete s cukrem a citr. ‰távou. Maliny svaﬁte
v kastrÛlku s cukrem a do horkého ovoce nalijte solamyl,
kter˘ jste pﬁedem rozm˘chali ve vodû. Povaﬁte asi 2 min. Na
talíﬁky vÏdy poloÏte jednu polovinu hru‰ky v celku a polovinu
nakrojenou do vûjíﬁku. Stﬁed hru‰ek naplÀte ochucen˘m tvarohem a pﬁelijte malinovou omáãkou. Brandy nalijte do kovové nabûraãky, ohﬁejte nad ohnûm, opatrnû zapalte a hoﬁícím alkoholem polijte hru‰ky na talíﬁích. Ihned podávejte.

Zaãernûte v‰echny plochy, které jsou oznaãeny teãkami.
■ K¤ÍÎOVKA
Na únorovém zasedání zastupitelstva, které vy‰lo na
1. února se losoval v˘herce kﬁíÏovky z minulého Obãasníku.
Ruka pana Jiﬁího ¤íhy vytáhla správnû vylu‰tûnou tajenku,
kterou zaslala paní Jana Chourová z Homole a znûla Ïe Miroslav Tyr‰ byl - organizátor tûlov˘chovného hnu. V˘herkynû odbrÏela kosmetick˘ balíãek, kter˘ darovala firma Petr
Horãík ze Lhoty. Dûkujeme.
HOMOLSK¯ OBâASNÍK / 2007 • 7

K¤ÍÎOVKA O CENY

Tajenku a její ﬁe‰ení posílejte Zdence âerné a teì se bude
soutûÏit o kosmetick˘ balíãek. Tak hodnû ‰tûstí pﬁi lu‰tûní.

NAPOVÍME:

Josef THOMAYER

Apokopa, Mongolstér, Ops, sk˘ rolník
kelim, st.

V˘mû‰ek
potních
Ïláz

Primát

Vyroben˘
z kÛÏe

Vajíãko
v semeníku

KONEC Moravské
TAJENKY
mûsto

Odsouvání
hlásek
Potrubí
na ropu
Indonéské
ostrovy

4

Mistr
ZpÛsobimeãe
lost pro
plavbu ZAâÁTEK
TAJENKY

DlaÏební
kámen
Bicykly

Jednotka
prostorového
úhlu

Persk˘
koberec
Hmoty
Evropsk˘
stát

PoblíÏ

Mekavé
zvuky
¤ím. 55

Drobn˘

Hle
(náﬁeãnû)

Vyhynul˘
chobotnatec

Jízdy
taxíku
Solmizaãní
slabika

Údaje
o bydli‰ti

Exotick˘
dravec

Vﬁení
Koupací
nádoba

Vpády

Mûsto na
MÏi
Obyvatel
Indie

Hudební
znaãky

·achová
remíza
Vlásenka

âára
symetrie

Puntiãkáﬁ
Druh

Zápach ãi
vÛnû

Pst

Hrub‰í
vlnûná
tkanina

V˘kon
patologa

Lepidlo
na tapety

Parafín

Staroﬁímská
bohynû
úrody

Stavební
jednotka
plazmy
Lok

V˘robce
na‰ich
kol
z Chebu

Lesnická
míra
dﬁeva

Mûsto
u PaﬁíÏe
3,14

Syn
Tarase
Bulby

Hodnû
Nebo

ST¤ED
TAJENKY

Karetní
hra

Homolsk˘

Hledaã
trhlin
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