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2008
pﬁeje sv˘m obãanÛm
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny ã. 8/2007
ze dne 30. 8. 2007
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY SCHVALUJE
1. zv˘‰ení nájemného v obecních bytech od 1. 1.2008 o 10,2%. Hodnota
mûsíãního nájemného v roce 2008
v Kã/m2, bude 13,89 Kã;
2. prodej pozemkÛ p.ã. 142/1 o v˘mûﬁe 224 m, a p.ã. 145 o v˘mûﬁe 510
m2, oboje v k.ú. Homole u Panny
panu Ladislavu Ptáãkovi za celkovou cenu 3 670,- Kã;

3. novelu jednacího ﬁádu zastupitelstva obce v pﬁedloÏeném znûní.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY
SOUHLASÍ
4. se zru‰ením zmûny ã. 6 územního
plánu sídelního útvaru obce Homole
u Panny;
5. s úpravou v rozpoãtu na rok 2007
a to vyﬁazení akce „Veﬁejné osvûtlení Lhota pod Pannou“ a „Oprava zdi
hﬁbitova“ a zaﬁazení nové akce „Odvodnûní Haslice;

6. s limitem pro nákup nového traktoru
ve v˘‰i 850 tis. Kã;
7. s postupem OÚ ve vûci podnûtu
osadního v˘boru místní ãásti Suletice k provûﬁení závûreãného úãtu
roku 2006;
8. s odmítav˘m stanoviskem OÚ Homole u Panny k vystoupení Mgr.
Martina Markse na zasedání zastupitelstva obce dne 3. 5. 2007
a k jeho písemnému materiálu ze
dne 12. 7. 2007 o názvu „Proã jsem
tvrdil, Ïe v úãtech v Homoli za rok
2006 byl bordel“.
(Pokraãování na str. 2)

(Dokonãení ze str. 1)
III. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY
UKLÁDÁ
Starostovi obce Ladislavu Ptáãkovi

7/8/2007 zajistit vyúãtování nabûhl˘ch
nákladÛ za zru‰enou zmûnu ã. 6
ÚPnSÚ manÏelÛm âasov˘m;
8/8/2007 schválené úpravy rozpoãtu
2007 promítnout do rozpoãtového
opatﬁení ã. 1.

Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Ovûﬁovatelé:
Jiﬁí Frk v.r.
Zdenûk Pavle v.r
Vyvû‰eno dne: 06. 09. 2007
Sejmuto dne: 21. 09. 2007

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny ã. 9/2007
ze dne 4. 10. 2007
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY SCHVALUJE
1. pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
1/2007;
2. zmûnu ve vyuÏití pozemku p.ã. 3/1
v k.ú. Babiny II z trvalého trávního
porostu na ostatní plochy - komunikace a zaﬁadit tuto parcelu pro veﬁejnû prospû‰nou stavbu;
3. spisov˘ a skartaãní ﬁád v pﬁedloÏeném znûní;
4. pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
2/2007.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY SOUHLASÍ
5. s poskytnutím pÛjãky paní Jitce Je-

línkové ve v˘‰i 50 000,- Kã z FRB;
6. s podáním pﬁihlá‰ky do SdruÏení
místních samospráv
7. s uzavﬁením smlouvy o sloÏení rezervaãní jistiny na budovu OÚ.
III. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY NESOUHLASÍ
8. s odprodeji pozemkÛ pronajat˘ch za
úãelem zﬁízení zahrádky.
IV. ZASTUPITELSTVO OBCE
VZALO NA VùDOMÍ
19. zápis z dílãího pﬁezkoumání hospodaﬁení obce za období od 01.
01. 2007 do 30. 06. 2007;
10. protokol z kontroly provedené Úﬁadem práce dne 20. 09. 2007;
11. odpovûdi OÚ na podnûty OV místní ãásti Suletice ve vûci protipoÏár-

ní nádrÏe v Suleticích, zﬁízení úﬁední desky v Suleticích a pﬁíspûvek
kulturního v˘boru na konání setkání obyvatel Suletic.
V. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY UKLÁDÁ
STAROSTOVI OBCE LADISLAVU
PTÁâKOVI
9/9/2007 neprodlenû zahájit práce na
zmûnû ã. 7 územního plánu obce.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Ovûﬁovatelé:
Jiﬁí Frk v.r.
Zdenûk Pavle v.r.
Vyvû‰eno dne: 15. 10. 2007
Sejmuto dne: 30. 10. 2007

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny ã. 10/2007
ze dne 8. 11. 2007
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY SCHVALUJE
1. pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
3/2007.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY SOUHLASÍ
2. se zru‰ením osadního v˘boru místní
ãásti Suletice okamÏikem pﬁijetí tohoto usnesení.
III. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY NESOUHLASÍ
3. s pﬁevzetím komunikace na p.p.ã.
92, k.ú. BabinyII z dÛvodu nedostatku finanãních prostﬁedkÛ na obnovu
a údrÏbu stávajících obecních komunikací.
IV. ZASTUPITELSTVO OBCE
VZALO NA VùDOMÍ
4. zprávu kontrolního v˘boru z kontroly
provedené dne 29.10.2007;
5. zprávu finanãního v˘boru z kontroly
provedené dne 30. 10. 2007;
6. zprávu o projednání návrhu zmûny
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loÏenou Krajskému úﬁadu Ústí nad
Labem;
7. odpovûì OÚ na podnût ohlednû
plánu investic do místní ãásti Suletic
do roku 2010;
8. zprávu o provedené kontrole Okresní správou sociálního zabezpeãení
v Ústí nad Labem dne 15. a 16. 10.
2007;
9. informaci o stavu koupû budovy Homole u Panny ã.p. 1;

10. návrh na zaﬁazení lokality Labské
údolí do národního seznamu.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Ovûﬁovatelé:
ing. Václav Choura v.r.
Zdenûk Pinc v.r.
Vyvû‰eno dne: 15. 11. 2007
Sejmuto dne: 30. 11. 2007

PODùKOVÁNÍ PANU âERMÁKOVI
Je zvykem, Ïe obec nezapomíná na na‰e star‰í obyvatele Homolska
a pﬁeje jim k jejich Ïivotním jubilejím. V srpnu nav‰tívili povûﬁení lidé z obce
pana MUDr. Z. âermáka ze Lhoty pod Pannou. Jejich náv‰tûvou byl moc
potû‰en. A proto se rozhodl napsat dûkovn˘ dopis na Obecní úﬁad do Homole a také pﬁiloÏil pûnûÏní pozornost s tím, Ïe s ní obec naloÏí s podobn˘m
úmyslem pro dûti. Dále popﬁál zdárné vedení obce a péãi o spoluobãany.
Tímto mu obec dûkuje.

MYSLIVECKÁ ZÁBAVA SE VYDA¤ILA
V sobotu 10. listopadu se konala zábava, kterou poﬁádalo myslivecké sdruÏení Hubert. V‰e probíhalo v hostinci u HoráãkÛ v Homoli od 20ti hodin.Úãast
byla jako vÏdy dosti veliká. Zatanãit ale i pobavit se pﬁi‰lo asi 90 lidí. Zahrála
nám uÏ známá skupina Wydle, která o dost pozmûnila svÛj repertoár a hrála
i novûj‰í písniãky pro mladé. Vstup byl 70 korun.

¤ádky pro mladé obãany na‰í obce
Chtûla bych, aby ani v na‰em obãasníku nechybûly
informace pro mládeÏ, které jim pomohou orientovat
se v Ïivotû a vytvoﬁit si správn˘ názor na ﬁadu skuteãností, které nás obklopují.
Dnes bychom mohli zaãít tﬁeba o pﬁátelství.
DESET KLADÒ DOBRÉHO
P¤ÍTELE
Pﬁátelství je jeden z nejkvalitnûj‰ích a nejhodnotnûj‰ích
vztahÛ, kter˘ mÛÏeme s druh˘m ãlovûkem navázat. Je to
vztah, kter˘ bychom nemûli pﬁestat nikdy hledat. Pokud to
ve vztazích k druh˘m lidem zaskﬁípe a zajiskﬁí, je dobré
zamyslet se také nad vlastním chováním. Tak jak se
chová dobr˘ pﬁítel k nám, tak bychom se mûli chovat
i k ostatním lidem, hodnû nám to pomÛÏe k získávání jejich pozornosti a pﬁíznû. Vzroste i tvoje dÛvûra ve své

schopnosti a k sobû samému. Nabízím deset kladÛ, které
by mûl mít kaÏd˘ dobr˘ pﬁítel.
• Umí naslouchat, kdyÏ mluvím.
• VÏdy si mû v‰imne a pozdraví.
• Ocení mÛj v˘kon nebo moji práci.
• VÏdy podûkuje za laskavost.
• Nepomlouvá a nelÏe.
• Zastane se druhého, kdyÏ se mu dûje kﬁivda.
• Neposmívá se a nepodvádí.
• Umí povzbudit kdyÏ to potﬁebuji.
• DÛvûﬁuje mi.
• VÏdy dyÏ udûlájm chybu, umí mi odpustit.
A ty mÛÏe‰ doplnit dal‰í klady, které bys u opravdov˘ch
pﬁátel ocenil. V pﬁí‰tím díle si ﬁekneme o pravidlech chování.
ZdeÀka âerná, redaktorka

SZPI potvrdila v˘sledky prÛzkumu SOS
SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ âeské republiky (SOS),
zaloÏené v roce 1993, je nevládní, nezávislé a neziskové
obãanské sdruÏení hájící zájmy spotﬁebitelÛ. Provozuje
svá Spotﬁebitelská informaãní centra ve dvanácti krajích
âR, informaãní spotﬁebitelsk˘ portál
www.spotrebitele.info, vydává ti‰tûn˘ ãasopis ·tít
spotﬁebitele a realizuje ﬁadu dal‰ích aktivit, zamûﬁen˘ch
na zlep‰ení postavení spotﬁebitelÛ. Je ãlenem evropské
spotﬁebitelské organizace BEUC i celosvûtové Consumers International. Od roku 2003 je signatáﬁem Etického
kodexu obãansk˘ch spotﬁebitelsk˘ch organizací; rejstﬁík signatáﬁÛ je pﬁístupn˘ na adrese
kodex.spotrebitele.info.
Tisková zpráva ze dne 19. záﬁí 2007
SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ pﬁi sv˘ch leto‰ních dvou prÛzkumech kvality ovoce a zeleniny i dodrÏování informaãních
povinností s tímto prodejem spojen˘ch, zjistilo závaÏné a
opakované nedostatky. Proto se obrátilo na Státní zemûdûlskou a potravináﬁskou inspekci s podnûty ke kontrole v urãit˘ch obchodech.
Kvalita ovoce a zeleniny je uÏ dlouho dobu tématem nejãastûj‰ích stíÏností, s nimiÏ se spotﬁebitelé na SOS obracejí. Proto se SOS rozhodlo udûlat v leto‰ním roce tﬁi prÛzkumy zamûﬁené právû na tuto oblast trhu a provûﬁit i plnûní informaãních povinností. Prodávající jsou totiÏ kromû ceny povinni také informovat spotﬁebitele o zemi pÛvodu zboÏí a o
jeho jakosti.
„ProtoÏe kaÏd˘ prÛzkum by mûl mít i nûjak˘ dÛsledek,
oslovili jsme po druhém kole prÛzkumÛ SZPI s podnûtem,
aby provûﬁila, zda poznatky na‰ich pracovníkÛ byly náhodné, nebo zda se jedná o poru‰ování pravidel, které je v dané
prodejnû bûÏné,“ vysvûtluje mluvãí SOS Ivana Picková.
„Ukázalo se, Ïe v naprosté vût‰inû pﬁípadÛ se setkali inspektoﬁi SZPI se stejn˘mi prohﬁe‰ky jako na‰i pracovníci.
âást zboÏí z prodejen byla po kontrole zlikvidována a byla
pﬁijata i dal‰í opatﬁení v pravomoci SZPI. Doufáme, Ïe do budoucna to pﬁinese své v˘sledky ve zlep‰ení kvality prodávaného ovoce a zeleniny,“ dodává mluvãí.

SOS provádí podobné prÛzkumy zamûﬁené na rÛzné oblasti trhu, pravidelnû. Nezamûﬁují se jen na potraviny, ale v
posledních mûsících se provaﬁovaly smlouvy spoleãností,
nabízejících byty nebo kodex bank. V souãasné dobû se uzavﬁel prÛzkum plnûní informaãních povinností prodejcÛ obuvi.
„Chtûli bychom zdÛraznit, Ïe svou nezastupitelnou úlohu
musí sehrát spotﬁebitelé sami. ZáleÏí na kaÏdém, zda se
ozve, kdyÏ uvidí, Ïe mu v pRodejnû nabízejí nahnilá rajãata,
ovadlé ﬁedkviãky nebo ãerné banány. Akce dozorov˘ch orgánÛ sice mohou pomoci, ale druh˘ den - pokud spotﬁebitelé
nezareagují - mÛÏe b˘t v‰echno pﬁi starém,“ zdÛrazÀuje
mluvãí SOS. „Budeme sice ná‰ prÛzkum na „provinil˘ch“ adresách na podzim opakovat, ale pﬁedev‰ím by se mûli aktivnû chovat sami spotﬁebitelé.“
Kontakty:
SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ (SOS)
Tel. 224 239 940, fax: 224 239 941- www.spotrebitele.info
* Ivana Picková, tisková mluvãí,
pickova@spotrebitele.info, 604 956 114
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Pozor na vánoãní úvûry!
Tisková zpráva ze dne 13. listopadu
BlíÏící se Vánoce znamenají pro kaÏdého z nás vût‰í v˘daje. Ale pro podnikatelské subjekty poskytující spotﬁebitelské úvûry jde o období, kdy mohou
opravdu hodnû vydûlat. SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ varuje pﬁed neuváÏen˘m podpisem úvûrov˘ch smluv pod
ãasov˘m ãi jin˘m tlakem a pﬁipomíná,
Ïe v této oblasti se objevuje mnoho poru‰ení zákona na úkor spotﬁebitelÛ.
Potvrdila to nedávno i kontrolní akce
âeské obchodní inspekce, na jejímÏ
základû se zjistilo, Ïe ve více neÏ tﬁetinû podepsan˘ch smluv o spotﬁebitelském úvûru do‰lo k poru‰ení zákona. V
podstatû se potvrdilo to, na co uÏ dlouho upozorÀuje SOS - Ïe nûkteﬁí poskytovatelé spotﬁebitelsk˘ch úvûrÛ (zejména nebankovní subjekty) neinformují
spotﬁebitele správnû nejen o sazbû
RPSN (roãní procentní sazba nákladÛ
na úvûr), ale ani v dal‰ích pﬁípadech
nedodrÏují zákon ã.321/2001 Sb. o nûkter˘ch podmínkách sjednávání spotﬁebitelského úvûru. NeumoÏÀují napﬁ.
spotﬁebitelÛm pﬁed podpisem smlouvy
si úvûrovou smlouvu v klidu pﬁeãíst, ne-

uvádûjí konkrétní v˘‰i jednotliv˘ch plateb (splátkov˘ kalendáﬁ), neposkytují
informaci o moÏnosti pﬁedãasného
splacení spotﬁebitelského úvûru, pﬁedãasné splacení úvûru sankcionují atd.
„Spotﬁebitelé zvlá‰tû pﬁed vánoãními
svátky jsou ochotni podepsat smlouvu
o úvûru i se subjekty, které sice nabízejí
peníze okamÏitû, ale jedná se o „drahé“
peníze, spotﬁebitel zaplatí pﬁi splácení i
dvojnásobek,“ upozorÀuje právniãka
SOS Jana Teplá. „âasto jde o spoleãnosti, pohybující se na internetu, ale samozﬁejmû nejen na nûm, a neﬁídí se
pravidly, platn˘mi pro bankovní subjekty. Mají napﬁ. velmi nadhodnocené
smluvní pokuty za zpoÏdûní splátky ãi
nesplácení, jejich úrokové sazby jsou
velmi vysoké a jejich poru‰ení zákona
se mnohdy sloÏitû prokazují,“ upozorÀuje Teplá.
„Na druhou stranu tyto spoleãnosti
pÛjãují peníze lidem, kter˘m by banky
pÛjãku neposkytly, takÏe je o nû zájem
ze strany spotﬁebitelÛ, kteﬁí uÏ mají
tﬁeba záznam v mezibankovním registru,“ upozorÀuje mluvãí SOS Ivana Picková.
SOS varuje pﬁed zadluÏováním pﬁed

Nûco
dobrého
na zub
Dobr˘ pekáã a na ten si pﬁipravíme - pÛl kg r˘Ïe,4-5
stﬁedních brambor, 2 cibule, sklenice leãa mÛÏe b˘t i
mraÏené, 4 vykostûná stehna, sÛl kari, bazalka
Ohnivzdornou mísu nebo pekáãek vytﬁeme máslem.
Na dno nasypeme r˘Ïi na koleãka pokrájené brambory
vykostûná stehna dále koleãka cibule. V‰e podle chuti
osolíme, posypeme kari. Nakonec zasypeme leãem a
bazalkou. Dáme péct.
Ovocn˘ koláã s posypkou
Tûsto - 4 vejce, 500 g polphrubé mouky, 250g krystal.
cukru,1 ‰lehaãková smetana,1 kypﬁící prá‰ek, zavaﬁené
ovoce, tuk na vymazání plechu
Posypka - 4 lÏíce hrubé mouky, 3 lÏíce prá‰kového
cukru, 3 lÏíce rozpu‰tûného másla
Vejce, mouku, cukr, ‰lehaãku a kypﬁící prá‰ek smícháme a dáme na vyma‰tûn˘ plech. Na tûsto poklademe
okapané ovoce. Pﬁísady na posypku dobﬁe promícháme
a posypeme jím koláã. Peãeme pﬁi teplotû 180 stupnÛ
asi 30 aÏ 35 minut.
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vánoãními svátky, kdy mnohé spoleãnosti lákají spotﬁebitele na to, Ïe jim poskytují odklad první splátky. ¤ada úvûrÛ
na vánoãní nákupy je totiÏ koncipována
tak, Ïe je spotﬁebitel splácí nejen aÏ do
dal‰ích Vánoc, ale vût‰inou i nûkolik
let. Takov˘ úvûr pak v podstatû ztrácí
svÛj smysl. „VÏdy by mûli spotﬁebitelé
zváÏit, zda opravdu Vánoce budou
hezãí, kdyÏ se zadluÏí. Navíc ekonomiãtí odborníci varují pﬁed úvûry na
rychlou spotﬁebu, coÏ jsou právû úvûry
na vánoãní nákupy,“ doplÀuje Picková.
V pﬁípadû, Ïe se spotﬁebitelé domnívají, Ïe jejich spotﬁebitelsk˘ úvûr nesplÀuje v‰echny náleÏitosti dané zákonem, mohou se obrátit, nejlépe pﬁed
podpisem smlouvy, na osobní poradny
SOS ve v‰ech krajích âR ãi na poradenskou linku SOS 900 08 08 08
(Kã/min) nebo na poradnu na webov˘ch stránkách SOS www.spotrebitele.info
Kontakty:
SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ (SOS)
Tel. 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
* Ivana Picková, tisková mluvãí, pickova@spotrebitele.info, 604 956 114

Víte to...?
Jak upozorÀuje vût‰ina pûstitelÛ a prodejcÛ, bylo by dobré, aby
se lidé nauãili kupovat stromky
vãas. Stromky by mûly b˘t ﬁezané
vÏdy v období vegetaãního klidu,
kdy se zastaví jejich Ïivotní pochody, a proto se jejich uﬁíznutím nic nezmûní a v chladu vydrÏí opravdu dlouho.
Pokud se poté i venku prodávají, je v‰e v poﬁádku. Nikdy
v‰ak nenakupujte stromky v teple obchodních domÛ.
Stromek potﬁebuje vodu stejnû jako kvûtiny ve váze. Dokonce neu‰kodí, kdyÏ ji vylep‰íte v˘Ïivou pro rostliny. Pﬁed
vloÏením do stojánku s vodou je dobré obnovit ﬁez, staãí nûkolik centimetrÛ.
StojánkÛ najdete na trhu celou ﬁadu, a to z nejrÛznûj‰ích
materiálÛ - dﬁevûné, keramické, kovové, umûlohmotné, v odli‰n˘ch provedeních. Aby jehliãí nezaãalo brzy opadávat, vyplatí se investovat do stojánku se zásobníkem. Av‰ak pozor:
jestliÏe kmínku dole oﬁeÏete kÛru, aby se ve‰el do stojánku,
bude nádrÏka k niãemu. Voda je totiÏ vedena vzhÛru cévami,
které jsou umístûny právû v kÛﬁe stromku, tedy tûsnû pod
svrchní, rozpraskanou a odumﬁelou borkou. StromkÛm vadí i
vysoká teplota a such˘ vzduch.
Stromek by mûl ãekat na pﬁíchod Vánoc venku nebo na
balkonû a prospûje mu, pokud bude stát ve kbelíku s vodou.
Tradiãní zavû‰ování ‰piãkou dolÛ pomáhá pûknému tvaru
vûtví. Doma by mûl stromek stát co nejdále od topení.
(r)

Pﬁipravme se na zimu...
Sníh pln˘ nebezpeãí
Zima je za dveﬁmi. Mráz pﬁevezme
vládu nad poãasím. Ani o peﬁiny
snûhu letos urãitû nebude nouze.
Dûti a lyÏaﬁi to uvítají s nad‰ením,
majitelé nemovitostí v‰ak mohou
oãekávat starosti. Pﬁi jarním oteplení
mÛÏe totiÏ tání zpÛsobit mnoho
‰kod na stﬁechách domÛ, na autech
zaparkovan˘ch blízko domu, nûkdy i
na zdraví kolemjdoucích. Tomu lze
snadno pﬁedejít. Staãí stﬁechu proti
sesuvu snûhu dobﬁe zabezpeãit.
Sníh k zimû patﬁí. Podle údajÛ Státního hydrometeorologického ústavu
mÛÏe maximální snûhová pokr˘vka na
ãesk˘ch horách dosáhnout aÏ 5 metrÛ,
ve mûstech 75 centimetrÛ. Za jeden jedin˘ den dokáÏe na horách napadnout
aÏ metr snûhu, ve mûstech zhruba 30
centimetrÛ.
CO DOKÁÎE SNÍH
Co tato ãísla znamenají? Na stﬁe‰e o
rozloze 100 m2 se pﬁi 30-centimetrové
vrstvû mÛÏe vytvoﬁit ledovec váÏící aÏ
30 tun. A ten dokáÏe nadûlat nepﬁedstavitelné ‰kody.
MÛÏe jít napﬁíklad o ‰kody, které na
budovách zpÛsobí tíha snûhu. Nejãastûji b˘vají po‰kozené okapy a zachytávaãe snûhu, ale mÛÏe jít i o jiné, podstatnû vût‰í ‰kody. Napﬁíklad prolomení krovu, byla-li vrstva snûhu opravdu
silná a tûÏká. Hrazeny jsou ale i ‰kody
zpÛsobené na poji‰tûném majetku
pádem snûhu, napﬁíklad ze sousední
stﬁechy.
V hor‰ích pﬁípadech poji‰Èovny ﬁe‰í
pojistné události, pﬁi nichÏ padající sníh
nûkoho zranil. Vlastník budovy totiÏ odpovídá v pﬁípadû, Ïe sníh ãi led ze stﬁechy neodstranil, nebo na riziko alespoÀ
neupozornil, za ‰kodu na zdraví a vûcech.
Nánosy snûhu je proto nutné zavãas
ze staveb odstraÀovat. Nejlep‰í ochranou je prevence. Jakási protisnûhová
ochrana.
·KODÁM SE
DÁ P¤EDCHÁZET
Na tento problém by se mûlo myslet
jiÏ v projektu. Projektant by mûl navrhnout takovou protisnûhovou ochranu,
která odpovídá klimatu v dané lokalitû.
Základ spoãívá v optimálním ﬁe‰ení
stﬁechy, v jejím spádu a v˘bûru vhodné

stﬁe‰ní krytiny. Dal‰ím krokem je aplikace vhodn˘ch bezpeãnostních prvkÛ.
„Pﬁedev‰ím na horách majitelé
upﬁednostÀují léty provûﬁenou falcovanou krytinu z pozinkované oceli. Je
hladká, s minimem spojÛ, takÏe je
nejen odolná, ale zároveÀ zabraÀuje
tomu, aby se na ní sníh udrÏel,“ ﬁíká
pracovník ze spoleãnosti, vyrábûjící
stﬁe‰ní krytiny, okapy a dal‰í ochranné
prvky.
Hladk˘ povrch krytiny umoÏÀuje plynulé sjíÏdûní snûhu. Ten pak dlouhodobû nezatûÏuje krov, coÏ je dÛleÏité zejména u star‰ích objektÛ. V zátûÏov˘ch
oblastech je vhodné na stﬁechy instalovat snûhové zábrany a rozráÏeãe
snûhu, které ho zachytávají pﬁedev‰ím
v dobû tání.
DÒLEÎITÉ JE UMÍSTùNÍ
Snûhové zábrany je vhodné umístit
pﬁedev‰ím v okapové ãásti, nad balkony a nad vchodem. Ocelové protisnûhové rozraÏeãe ve tvaru trojúhelníkÛ je

vhodné rozmístit po celé plo‰e stﬁechy,
radí odborník.
Pokud tomu tak není, sníh, sesouvající se ze shora, mÛÏe vytrhnout v‰e, co
vyãnívá z roviny stﬁechy - spodní hrany
ta‰ek, prostupy stﬁechou, v úÏlabí ãásti
naﬁezan˘ch ta‰ek a podobnû.
Proto se na ãesk˘ch horách preferují pásové plechové krytiny bez rizikov˘ch spojÛ a v˘stupkÛ. Ve vysokohorsk˘ch zátûÏov˘ch oblastech se pak, jak
urãují stavební normy, musí na okraj
stﬁechy namontovat úãinnûj‰í zábrany v
podobû desky nebo tyãového zátarasu.
NEPODCE≈UJTE SNÍH
Ochrana majetku i zdraví pﬁed snûhem je ãasto majiteli domÛ z ekonomick˘ch dÛvodÛ zanedbávána a podceÀována. Staãí v‰ak zima s vût‰ím
mnoÏstvím snûhové nadílky nebo rychlé oteplení a mohou vzniknout
ohromné ‰kody vyÏadující vysoké finanãní náklady.
Nejjistûj‰í ochranou pﬁed zimou je
kvalitní stﬁecha se správnou protisnûhovou zábranou. Má chránit nejen
dÛm, ale i zdraví kolemjdoucích. Proto
není moudré ji o nic ochuzovat.
ZdeÀka âerná, redaktorka

HASIâI VARUJÍ I V ZIMNÍM OBDOBÍ:
Îhav˘ popel. Ten by se vÏdy mûl pﬁed vysypáním nechat vychladnout a pak
nasypat do nehoﬁlavé nádoby. Vznícení podlahy, je-li z hoﬁlav˘ch materiálÛ, zabrání ochranná podloÏka pod topidlem na tuhá paliva, na kterou také padají Ïhavé
uhlíky. U v‰ech spotﬁebiãÛ na pevná paliva, s v˘jimkou krbÛ, musí ochranná podloÏka pﬁesahovat pÛdorys spotﬁebiãe, a to nejménû o 30 centimetrÛ pﬁed pﬁikládacím a popelníkov˘m otvorem. To samé platí i o boãních stranách. V pﬁípadû tepelného spotﬁebiãe k vaﬁení se jedná o 60 x 30 cm a u krbu 80 x 40 centimetrÛ.
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Advent a v‰e, co k nûmu patﬁí
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Chápání Adventu v jeho pÛvodním
v˘znamu dÛleÏité ãásti církevního roku
jiÏ z na‰ich myslí témûﬁ vymizelo. PﬁestoÏe si mnozí z nás na pÛvodní náplÀ
adventního období nevzpomenou, pﬁetrvává v na‰í kultuﬁe ﬁada adventních
zvykÛ, symbolÛ a svátkÛ, které nám
pﬁiná‰ejí okamÏiky plné radosti. Mnohé
z nich se staly nedílnou souãástí pﬁedvánoãních pﬁíprav, aniÏ bychom si uvûdomovali jejich pÛvod.
Co je vlastnû Advent? Adventem se
v kﬁesÈanství naz˘vá pﬁípravná doba,
která pﬁedchází vánoãním svátkÛm
a zaãíná ãtyﬁi nedûle pﬁed Vánocemi.
Je to období plné shonu, ale pﬁedev‰ím
ãas, kdy se kaÏd˘ snaÏí zútulnit svÛj
domov vánoãní v˘zdobou.
Adventní vûnec
Nedílnou souãástí vánoãního stolu je
adventní vûnec. Zdobení adventního
vûnce patﬁí k relativnû mlad˘m, pﬁesto
velmi oblíben˘m vánoãním zvykÛm.
Nejstar‰í písemnû doloÏená zpráva
o adventním vûnci pochází z roku 1838
z bohatého pﬁístavního mûsta Hamburku. Místní teolog tehdy nade dveﬁe sirotãince povûsil na poãátku adventu
velk˘ vûnec vyﬁezávan˘ ze dﬁeva.
KaÏd˘ den na nûj upevnil jednu zapálenou svíci. Pod vûncem stála pokladniãka, do které mohli lidé házet vánoãní milodary pro opu‰tûné dûti. Odtud se
tento zvyk roz‰íﬁil i do dal‰ích zemí. Za
hranice nûmecky hovoﬁících zemí v‰ak
pronikl aÏ mezi dvûma svûtov˘mi válkami. To uÏ se vûnce nezhotovovaly
jen ze dﬁeva, ale také ze zelen˘ch vûtviãek jehliãnanÛ, ‰i‰ek, jeﬁabinov˘ch
proutkÛ a dal‰ích pﬁírodních materiálÛ.
Adventní vûnec má ãtyﬁi svíãky, kaÏdou
adventní nedûli se jedna z nich zapálí.
Jesliãky
Mnozí z nás si nedovedou pﬁedstavit
pﬁedvánoãní dobu bez jesliãek. Tradici
stavûní jesliãek zaloÏil roku 1223 svûtec Franti‰ek z Assisi. Pﬁivedla ho
k tomu my‰lenka vytvoﬁení trojrozmûrného obrazu události, která se kdysi
odehrála v betlémském chlévû. Postaviãky v betlémech se v prÛbûhu vánoãních svátkÛ mûnily, pﬁidávaly a odebíraly. Jezulátko se do jesliãek kladlo aÏ
o svátku Narození Pánû. Nad jesliãkami rozpínal kﬁídla andûl a past˘ﬁi spûchali s dary k Jezulátku. Betlémové figurky byly nejãastûji vyﬁezávány ze
dﬁeva zdobeného barvou nebo lakem.
Zhotovovaly se v‰ak i z vosku, ãasto
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kombinovaného s dﬁevem a látkou.
Zvlá‰tû v baroku byly figurky zlaceny
a zdobeny drah˘mi kameny. Chudí si
postaviãky vyrábûli z tûsta, chleba
nebo hlinkové masy. Figurkám se navlékaly ‰aty z látky nebo z papíru prosyceného klihovou vodou a sádrou.
Dvourozmûrné postaviãky se zhotovovaly i z papíru nebo se malovaly na dﬁevûné desky, plech ãi lepenku. Skuteãnou raritou jsou postaviãky vyrábûné
z barevné skloviny. Zpoãátku byly jesliãky vystavovány v˘hradnû v chrámov˘ch interiérech. Do svûtského prostﬁedí se poprvé dostaly roku 1567 v Itálii.
•••
Do âech se první chrámové jesliãky
dostaly v roce 1560 spolu s jezuity.
âasem kostelní jesliãky zabíraly plochu

celého hlavního oltáﬁe a dozdobovaly
se chvojím. Men‰í a mnohem chud‰í
jesliãky nosila ve vánoãním období
dvojice knûÏí od vesnice k vesnici.
V jesliãkách se v prÛbûhu vánoãního
období mûnily jednotlivé figurky i jejich
rozestavení. Nûkteré figurky byly dokonce pohyblivé. Postupnû se na jejich
budování podíleli architekti, kostelní
malíﬁi a freskanti, kteﬁí vytváﬁeli honosnou figurální scénu. Postupnû se jesliãky zaãaly ‰íﬁit do venkovsk˘ch chalup
a mûstsk˘ch domácností, a to v dobû
josefínsk˘ch reforem, kdy bylo zakázáno vystavovat je v kostelech. Lidé si
jesliãky postupnû zaãali vyrábût sami,
a tak vznikla tradice tzv. lidov˘ch jesliãek. Jen málokterému lidovému betlémáﬁi se podaﬁilo vidût Svatou zemi na
vlastní oãi, a tak jejich betlémy nejvíce
pﬁipomínaly rodnou ves nebo mûsteãko. Sv˘mi mechanick˘mi betlémy se
daleko za ãesk˘mi hranicemi proslavilo
mûsto JindﬁichÛv Hradec, centrum v˘roby mechanizovan˘ch betlémÛ. Nej-

vût‰ím a nejznámûj‰ím z nich je bezpochyby pohybliv˘ betlém Tomá‰e Kr˘zy.
Betlém má 1756 figurek a je vystaven
v jindﬁichohradeckém muzeu. Dal‰ími
proslul˘mi jestliãkami je tﬁebechovick˘
betlém v Tﬁebechovicích pod Orebem,
kter˘ ãítá 1200 figurek.
•••
Jednûmi z nejhorlivûj‰ích betlémáﬁÛ
u nás byli tkalci a soukeníci z chud˘ch
horsk˘ch chalup, kde vyrábûli prosté
jesliãky ze dﬁeva a papíru. Na‰ly se tu
i mechanické betlémy se zabudovan˘mi hracími strojky. Jejich instalace zaãínala jiÏ dlouho pﬁed zaãátkem vánoãních svátkÛ, kdy betlémáﬁ sná‰el postaviãky a domeãky z pÛdy do svûtnice,
opravoval je a pﬁedûlával. Tam, kde
nebylo místo k stavûní velkého betlému, se pﬁed Vánocemi mezi okenní tabulky nastlal mech a postavilo nûkolik
figurek oveãek. O Vánocích se k nim
pﬁidaly postaviãky Panny Marie, Josefa
a Jezulátka, nûkdy osel s volem.
•••
Dnes jsou oblíbené zejména jesliãkové archy s namalovan˘mi postaviãkami. K nejoblíbenûj‰ím patﬁí archy Mikolá‰e Al‰e a Josefa Lady.
Jmelí
Tato stále zelená rostlina parazitující
na stromech byla odedávna pﬁedmûtem pohansk˘ch obﬁadÛ. Roste na listnat˘ch stromech, na hru‰ních, jabloních a javorech. Bylo symbolem Ïivota
a ochrann˘m talismanem. Jmelí se pﬁikládala moc vyvolat nebo udrÏet svazek mezi dvûma osobami opaãného
pohlaví. Dnes je jmelí snad nejznámûj‰í vánoãní rostlinou. Lidé vûﬁí, Ïe kdyÏ
hlava rodiny povûsí jmelí na ·tûdr˘ den
ráno nad sváteãní tabuli, pﬁinese jmelí
do domu ‰tûstí. Traduje se, Ïe jmelí
splní kaÏdému stolovníkovi jedno pﬁání,
pokud ho za‰eptá do plamínku první
zapálené svíãky na vánoãním stromeãku. Z Anglie pochází zvyk, Ïe muÏ
mÛÏe políbit kaÏdou dívku a Ïenu, kterou zastihne stojící pod zavû‰en˘m
jmelím. Po kaÏdém polibku v‰ak musí
pár spoleãnû utrhnout z vûtviãky jednu
bílou bobulku. Poslední bobulka se nechává na jmelí aÏ do pﬁí‰tích Vánoc,
aby z domu neode‰la láska.
Stromeãek
Dnes si jen tûÏko dovedeme pﬁedstavit Vánoce bez ozdobeného stromeãku. Zelen˘ stromek ovû‰en˘ ozdobami, ﬁetûzy a ãokoládov˘mi figurkami

je nedílnou souãástí Vánoc. Odkud se
ale vÛbec vánoãní stromeãek vzal?
Podle jedné z legend vdûãí vánoãní
stromek za svÛj vznik opatu Kolumbánovi z Luxeuilu a Bobbia, kter˘ Ïil v 6.
století.
•••
Vánoãní stromeãek to ale nemûl se
získáváním lidsk˘ch srdcí snadné. Katolická církev povaÏovala jeho zdobení
za pohansk˘ zvyk a krutû ho pronásledovala. AÏ na konci 16. století se s ním
smíﬁila. Tento zvyk se roz‰íﬁil z Alsaska. Postupnû zaãaly vánoãní stromky
zdobit o ·tûdrém dnu kostely a knûÏí
pod nû stavûli jesliãky. Do ‰lechtick˘ch
rodin stromeãky pronikly v polovinû 17.
století, ale byly spí‰e raritou neÏ bûÏnou souãástí vánoãních svátkÛ. Nejstar‰í písemnû doloÏen˘ stromeãek se
rozzáﬁil v soukromém domû ve ·trasburku v roce 1642. K nejkrásnûji ozdoben˘m stromeãkÛm bezesporu patﬁily
stromeãky nûmecké a anglické.
•••
Do âech pronikla tradice zdobení vánoãního stromeãku na poãátku 19. sto-

letí. Poprvé ho pr˘ v Praze vystrojil pro
své pﬁátele ﬁeditel Stavovského divadla
Jan Karel Liebich v roce 1812. Nov˘
zvyk se v‰ak roz‰iﬁoval jen pozvolna.
K dostání byly z Nûmecka dovezené
stromeãky vyﬁezané z tenk˘ch prkének
nebo kartonu, ale na odbyt moc ne‰ly.
Opravdové stromeãky se zdobily jen
v bohat˘ch rodinách.
•••
Na ãesk˘ venkov pronikaly stromeãky z mûst pomaleji. Pﬁed první svûtovou válkou vût‰ina rodin na venkovû
nemûla vlastní vánoãní stromeãek.
Také ve mûstech se v chud‰ích do-

Jak se Vánoce slaví ve svûtû
Vánoce nám klepou na dveﬁe. V‰ichni si uÏ pﬁedstavujeme krásnû ozdoben˘ vánoãní stromeãek,
kupy dárkÛ, stoly plné cukroví a ‰tûdroveãerní veãeﬁi
v plné kráse. Pravda, je‰tû nûjak˘ den si budeme
muset poãkat, ale co si uÏ teì ﬁíct, jak slaví Vánoce
ve svûtû a jakou zde preferují vánoãní tabuli?
KaÏdá zemû má na
Vánoce své tradiãní
jídlo, které se podává buì v poledne
nebo veãer. Ameriãané a Britové se
neobejdou
bez
svého milovaného
nadívaného krocana
- u nás staroãesky
naz˘van˘ „indiánsk˘
kot“. Ameriãané si
dopﬁávají krocana s
ka‰tanovou nádivkou. Britové mají navíc svÛj vánoãní
‰vestkov˘ pudink flambovan˘ rumem ãi koÀakem. Jeho
chuÈ rozdûluje lidi na dva tábory, jedni ho milují a druzí nesná‰í. Není snad ãlovûka co by zÛstal neutrální. Na rozdíl
od na‰eho pudinku ten britsk˘ obsahuje podivnou smûs
oﬁí‰kÛ, vajec, cukru, strouhanky, citronu, rumu a samozﬁejmû ‰vestek. U protinoÏcÛ v Austrálii mají podobné
menu jako v Británii, ale díky letnímu období hostina probíhá na pláÏi ve formû pikniku. Nesmí chybût tradiãní meloun. Podává se chlazené ovoce, zeleninové saláty nebo
studené obloÏené mísy. Australané si potrpí i na pﬁeslazené zákusky a dorty. ÎízeÀ zahánûjí australsk˘m pivem
nebo vínem, z nealka ovocn˘mi ‰Èávami. Brazilci jsou na
tom podobnû. Jejich ‰tûdroveãerní veãeﬁe zahrnuje nejen

Homolsk˘

mech místo drahého stromku do kouta
svûtnice zavû‰ovala jen ozdobená
smrková nebo jedlová vûtev.
•••
Jedním z nejslavnûj‰ích ãesk˘ch vánoãních stromÛ je bezpochyby smrk
z Beskyd, kter˘ se o Vánocích v roce
1999 vydal na dlouhou cestu za papeÏem Janem Pavlem II. do Vatikánu.
O stromeãek papeÏ jednotlivé státy neÏádá, samy se musí ucházet o ãest mít
svÛj strom o Vánocích ve Svatém
mûstû. âeská biskupská konference
nabídla papeÏi vánoãní strom v roce
1996 a Státní sekretariát Vatikánu dar
pﬁijal. Ve zvlá‰tû vypraveném vlaku
spolu se smrkem cestovalo dal‰ích 25
men‰ích stromeãkÛ urãen˘ch pro v˘zdobu soukromého bytu papeÏe a dal‰í
pﬁední ãinitele Vatikánu. Strom krá‰lilo
350 slamûn˘ch ozdob a na vrcholku se
tyãila osmicípá slamûná hvûzda. Ostatní stromeãky se py‰nily ozdobami
z perníku, skla a keramiky.
Vánoãní dvoustránku pﬁipravila
z archivních materiálÛ
ZdeÀka âerná, redaktorka

peãeného krocana,zákusky nebo ovoce, ale také moﬁské
ryby.
Francouzi na svÛj vánoãní svátek, kter˘ pﬁipadá na
25.12., zvou domÛ bezdomovce, sirotky, chudé nebo
vûznû. Na jejich vánoãním stole najdeme ‰neky, ústﬁice,
Ïabí steh˘nka, nadívaného krocana s ka‰tanovou nádivkou nebo drahé ovoce. Ve Skandinávii si potrpí na trochu
jiné menu a dopﬁejí si husu ãi kachnu, vepﬁové s ãerven˘m zelím, teplou ‰unku, pepﬁenou tresku s ﬁedkviãkou a
horkou r˘Ïi politou studen˘m mlékem, dále pivní a p‰eniãní chléb. Dezert se skládá ze sladkého r˘Ïového nákypu se zapeãenou mandlí.
U na‰ich severních sousedÛ z Polska se na sváteãním
stole prostírá k jídlu tradiãní hustá polévka jako je bor‰ã,
zelÀaãka, houbová nebo rybí. Nesmíme ani zapomenout
na ‰tûdroveãerní rybu, coÏ je sleì nebo jeseter. ·panûlé
díky svému temperamentu jsou zvyklí o Vánocích pít ‰ampaÀské a jíst marcipán. Proti gustu Ïádn˘ di‰putát, ale
díky bohu za na‰e ãeské Vánoce. Bulhaﬁi si o Vánocích
potrpí na vepﬁové maso, ãoãku, fazole, r˘Ïi a zelí. Místo
na‰ich vánoãek dûlají ze sladkého kynutého tûsta peãivo
v podobû krouÏkÛ. Veãeﬁe zaãíná aÏ poÏehnáním nejstar‰ího ãlena rodiny.
V nûkter˘ch zemích b˘vá je‰tû hostina na Tﬁi krále. Ve
Francii vûnují tento den dûtem a maminky jim upeãou
dort. V dortu je ukrytá figurka. Které dítû ji najde jako
první, se stává králem na cel˘ rok. V Itálii Vánoce docela
odb˘vají. Jejich ·tûdr˘ veãer se odb˘vá jako pﬁedvánoãní schÛzka s pﬁáteli a cukroví nepeãou Ïádné. Vánoce si
kaÏdá zemû slaví v duchu sv˘ch tradic a sváteãní hostina
je také nezamûniteln˘m rysem jednotliv˘ch regionÛ.
Jedno ov‰em mají spoleãné: proÏít nejkrásnûj‰í den roku
v kruhu rodinném nebo s nûk˘m blízk˘m.
A jaká veãeﬁe ãeká na Vánoce vás? Pﬁipravujete tradiãnû rybu a salát, nebo máte doma cizince a vaﬁíte podle
jeho zvykÛ? Budu velmi ráda, kdyÏ se se mnou podûlíte
o va‰i tradici.
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