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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

Pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ a hodnû zdraví,
‰tûstí a úspûchÛ v roce 2012 pﬁejí v‰em obãanÛm
Ladislav Ptáãek, starosta, Mgr. Václav Kavan, místostarosta.

Konec roku se blíÏí...
Tak a je to tu.
Uteklo to jako voda.
Rok 2011 se chystá s námi rozlouãit.
Zahrádky jsou pﬁipravené na zaslouÏil˘ odpoãinek pod snûhov˘m kobercem. Podzim se nám pûknû vydaﬁil.
Trochu zapr‰elo, ale zima nebyla tak
veliká, abychom se nemohli vûnovat
pracem okolo na‰ich domkÛ. Procházky v lese byly pﬁíjemné a na‰li jsme
i nûjakou tu houbu na smaÏenici. Zaãátkem ﬁíjna se konal turnaj v kopané.
I kdyÏ nám tento den poãasí moc nepﬁálo, v‰ichni jsme se pobavili a alespoÀ na chvíli se odreagovali od bûÏn˘ch starostí v‰edního dne.
V tûchto dnech se dokonãují zateplovací práce první bytovky v Homoli. Velice cítím tu úlevu nájemníku od v‰eho
toho hluku a omezení v domû, které
museli pﬁetrpût. ZaÏila jsem to. Ná‰ panelák ve mûstû také zateplovali. Tak
vím, o co se jedná.
Máme nov˘ chodník pﬁed obchodem
na návsi. Paní Francová s manÏelem

rozhodli, Ïe stav starého je jiÏ nevyhovující a poﬁídili nov˘. Nejen, Ïe se nám
teì bude pûknû chodit nakupovat, ale
máme zase o kousek pûknûj‰í náves.
Obecní úﬁad také nebyl pozadu a uÏ
se py‰ní plastov˘mi okny v prvním poschodí. Novû upravené kanceláﬁe pak
zpﬁíjemní náladu pﬁi vyﬁizování na‰ich
záleÏitostí na úﬁadû.
Od jara se opravovala ãást silnice
pod ByÀovem, kterou podemlela voda
pﬁi loÀské povodni. Byl postaven nov˘
taras, kter˘ je velice byteln˘ a pﬁí‰tí
voda by ho jiÏ nemûla ohrozit.
Na‰e nejvût‰í bolest, voda protékající obcemi a obtûÏující na‰e obyvatele,
se také jiÏ ﬁe‰í. V Haslicích silniãáﬁi prohloubili ‰karpu podél silnice a protáhli ji
aÏ na kraj Homole. Nejde v‰ak opravit
v‰e najednou, musíme postupnû. Nûkteﬁí obãané pﬁiloÏili ruku k dílu a terén
okolo svého domu si upravili sami.
Je ãas Adventu. Pﬁedvánoãní pﬁípravy nás jiÏ pohltily. Ve vût‰inû domácností se dÛkladnû uklízí, peãe mnoho

druhÛ vánoãního cukroví a poﬁizování
dárkÛ také zabere mnoho ãasu stráveného v obchodech.
My, Ïeny, s my‰lenkou, aby bylo v‰e
dokonale pﬁipravené, sedáme poté ke
‰tûdroveãerní hostinû unavené, ale
s krásn˘m pohledem na rozzáﬁené oãi
na‰ich nejbliÏ‰ích.
Jak je jiÏ v Homoli tradicí, tak i letos
se mÛÏeme sejít v na‰em kostele ve

(Pokraãování na následující stranû)

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
23.00 hodin na PÛlnoãní m‰i. Je to pﬁíjemná teãka za proÏit˘m ·tûdr˘m
dnem. Sousedé si popﬁejí, popovídají
si, pﬁi bohosluÏbû zklidní svá srdce,
zazpívají koledy a ve sváteãním klidu
tak naberou nové síly na dal‰í sváteãní
dny, kdy se rodiny nav‰tûvují. Na‰e
dûti si hrají s nov˘mi hraãkami, které
na‰ly v balíãcích pod stromeãkem.
T˘den uteãe jako voda a je tu Silvestr. Rozlouãíme se s rokem star˘m a pﬁivítáme nov˘ rok 2012.
Pﬁeji v‰em krásné proÏití vánoãních
svátkÛ a do nového roku, prosím, jen
pravou nohou. NechÈ vám ‰tûstûna
pﬁeje a zdravíãko slouÏí.
Struhárová Eva, redaktorka

■ TANEâNÍ ZÁBAVA
Kulturní v˘bor Obecního úﬁadu v Homoli u Panny uspoﬁádal v sobotu 26.
ﬁíjna v hostinci U HoráãkÛ taneãní zábavu. K tanci a poslechu hrála kapela
Wydle z Dûãína, která je jiÏ u na‰ich tancechtiv˘ch obãanÛ známá a oblíbená.
Îe je tomu opravdu tak, o tom napovídala i hojná úãast. Stoly na sále
byly v‰echny obsazené. Jen se nikomu nechtûlo posadit se pod jevi‰tû,
kde byly umístûny reproduktory. Vûﬁím, Ïe se v‰ichni dobﬁe pobavili a odreagovali od starostí s pﬁípravami na blíÏící se vánoãní svátky.
Struhárová Eva, redaktorka

■ INFORMACE K MASOPUSTU
Masopust je plánován na 25. února 2012. Na tento termín je také plánována veãerní zábava s kapelou Wydle. Pan Martin Marks se jako pﬁedseda kulturního v˘boru dohodl s panem Josefem Beranem, Ïe masopust budou pﬁipravovat spoleãnû a pokusí se tento rok obnovit tradiãní prÛvod.

Vánoãní stromeãek
fejeton...
Vánoce.
Nejkrásnûj‰í svátky v roce. KaÏd˘ se
na nû tû‰í. Hlavnû dûti, které ho nedoãkavû vyhlíÏí a tû‰í se, jaké dárky od
JeÏí‰ka najdou pod stromeãkem.
Vánoce jsou v kﬁesÈanské tradici
oslavou narození JeÏí‰e Krista. Spolu
s Velikonocemi a Letnicemi patﬁí k nejv˘znamnûj‰ím kﬁesÈansk˘m svátkÛm.
Slaví se od 25. prosince do první nedûle po 6. lednu. JiÏ ve 3. století nûkteﬁí
kﬁesÈan‰tí teologové uvádûjí 25. prosinec jako datum Kristova narození a
oslava tohoto narození je dosvûdãena
poprvé v ¤ímû kolem roku 336. V‰eobecnû se Vánoce jako církevní svátek
slaví od 7. století.
V âesku je v‰ak za vrchol Vánoc povaÏován ·tûdr˘ den, tedy 24. prosinec, coby pﬁedveãer samotn˘ch svátkÛ
je do nich zahrnována i doba adventní,
která VánocÛm pﬁedchází.
K VánocÛm se pojí nejrÛznûj‰í tradice, ale nejdÛleÏitûj‰í je pro nás v‰echny vánoãní stromek, pak následují dal‰í
atributy, bez kter˘ch si je nedovedeme
pﬁedstavit: jesliãky neboli betlém, vánoãní dárky, které nosí JeÏí‰ek, vánoãní cukroví, lití olova nebo krájení jablíãek a mnoho dal‰ích. Nûkteré z tûchto
tradic pocházejí jiÏ z pﬁedkﬁesÈansk˘ch
dob a souvisí s oslavou slunovratu,
kter˘ na tyto dny pﬁipadá.
V souãasné dobû se v‰ak pÛvodní
náboÏensk˘ v˘znam Vánoc vytrácí
a my je povaÏujeme i za jeden z nejv˘znamnûj‰ích obãansk˘ch svátkÛ.
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Mnoh˘m z nás v‰ak zÛstává na pamûti úãast na tzv. PÛlnoãní, a to nemusíme b˘t ani vûﬁící.
Vánoãní stromeãek.
Témûﬁ v‰ichni ho zdobíme. Poﬁídíme
si buì pﬁírodní nebo umûl˘. To je na
rozhodnutí kaÏdého z nás. V ten prav˘
den, kdy je to v kaÏdé rodinû zvykem
jinak, jej usadíme na jeho obvyklé
místo, pﬁineseme v‰emoÏné ozdoby
a zdobíme a zdobíme.
Ten ná‰ je vÏdy nejkrásnûj‰í!
Jedny Vánoce jsem si dávala zvlá‰È
záleÏet. Pro synka to mûl b˘t právû ten
první, na kter˘ si jiÏ bude pamatovat
a kter˘ ho okamÏitû navÏdy okouzlí.
KaÏdou ozdobu nûkolikrát pﬁevû‰uji,
snaÏím se, aby v‰e pûknû ladilo. ManÏel mû po hodinû zdobení napomíná,
aÈ uÏ toho nechám, Ïe je stromeãek

Stromeãek radûji pﬁivazuji.

dávno hotov˘ a krásn˘. Ale já si
nedám ﬁíct a stále dokola upravuji
a pﬁevû‰uji v‰e, jiÏ dávno je povû‰ené.
Stromeãek tak mûní mnohokrát svou
podobu. Koneãnû jsem spokojená! Pár
krokÛ odstoupím, abych zhlédla tu
krásu. Ti‰e jej obdivuji, ale.....
najednou se mil˘ stromeãek ve v‰í
parádû kácí k zemi! ManÏel se smûje,
je to cynik, a já se slzami v oãích zametám stﬁepy rozbit˘ch ozdob. Ach jo!
Nakonec mû ale uchlácholil a spoleãnû jsme to zvládli. Pravda ten rok
byl ná‰ stromeãek chud‰í o mnoho
ozdob, ale synovy rozzáﬁené oãi a veselá nálada veãer pﬁi rozbalování dárkÛ
nám v‰e vynahradila. Vánoce nám to
vÛbec nezkazilo. A stromeãek? Byl
pﬁece nejkrásnûj‰í i tak!
Na pﬁí‰tí Vánoce jsem ozdoby koupila nové a stromeãek od té doby radûji
pﬁivazuji ke skﬁíni.
Struhárová Eva, redaktorka

Nezbytn˘ provázek..

Nenechme na‰e historické památky chátrat!
K ZAMY·LENÍ
V‰ichni chodíme nebo jezdíme okolo
nich.
Nûkdo si jich v na‰em uspûchaném
Ïivotû ani nev‰imne. Ale vût‰ina je vidí.
Pﬁi krajích silnice, na rozcestích, na odlehl˘ch místech v polích ãi lesích .....
Vût‰inou se jedná o BoÏí muka. Ale lze
zahlédnout i zbytky kapliãek a jiné pomníky kﬁesÈanské víry, pÛsobící témûﬁ
vÏdy podivuhodnû v harmonickém sepûtí s krajinou.
Autory této skromné architektury byli
vût‰inou venkov‰tí zedníci, samouci
a prostí lidé. Ti je stavûli nejãastûji na
sv˘ch pozemcích, ale pﬁedev‰ím ke
slávû boÏí. Vût‰inou se stala podnûtem
ke stavbû nûjaká konkrétní událost ze
Ïivota, napﬁ. podûkování za uzdravení,
ne‰tûstí, Ïivelná pohroma apod.
KdyÏ se zamyslíme, tak by se tyto
památky mohly opravit levnûj‰ím zpÛsobem, neÏ se nedávno uãinilo s BoÏí-

mi muky v Homoli. Ano, je správné
oslovit erudovaného umûlce k opravû,
ale takto se nedostaneme daleko.
Obecní úﬁad nemá tolik finanãních prostﬁedkÛ, které by mohl na tyto opravy
investovat, musí je vloÏit pﬁedev‰ím do
jin˘ch dÛleÏitûj‰ích realizací potﬁebn˘ch
pro obec. A sponzoﬁi? Také nemají
kapsy bezedné.
Pouãme se od na‰ich pﬁedkÛ a pojìme na‰e zchátralé pomníãky opravovat
sami. Jistû se najde v kaÏdé obci
mnoho zruãn˘ch sousedÛ, kteﬁí by se
rádi pustili do díla. Nemusí to b˘t profesionální rekonstrukce. Staãí ‰etrná zednická oprava a ‰ikovné ruce. DrÏet se
co nejvíce prosté jednoduchosti pÛvodních autorÛ, aby nám z toho nevznikly
nabílené k˘ãe, které obãas vídávám
cestou po na‰í republice.
Stavební materiál lze, po dohodû
s panem starostou, opatﬁit na Obecním
úﬁadû. TaktéÏ je zde moÏnost zkonzultovat nahrazení chybûjícího kﬁíÏe.
A prosím, kaÏdou zam˘‰lenou opravu oznamujte na Obecním úﬁadû. To
proto, aby byl pﬁehled, Ïe tuto památku opravujete právû vy a Ïe se tedy ne-

Svûcení BoÏích muk
V sobotu 1. ﬁíjna se v Homoli u
Panny shromáÏdili obãané u opraven˘ch BoÏích muk, aby pﬁihlíÏeli jejich
posvûcení na‰im faráﬁem, panem dûkanem Havelkou z Litomûﬁic.
Nejprve starosta, pan Ladislav Ptáãek, pﬁivítal v‰echny zúãastnûné a vyzval pana Marka Bure‰e, aby nám vyprávûl, jak se to v‰e sebûhlo. Dále se
slova ujal pan faráﬁ a BoÏí muka nám
posvûtil. Poté v‰em popﬁál krásn˘
zbytek dne a mnoho úspûchÛ v na‰em
Ïití.
Jak jsme k tomu dospûli?
.....pan Bure‰, z nedalekého rekreaãního domu, stále chodíval okolo zchátralého torza BoÏích muk. Do Homole si
jezdí odpoãinout po celot˘denním pracovním kolotoãi.
Jednou se vracel z místního hostince
a opût zabloudil pohledem ke jmenovan˘m BoÏím mukám. Zastavil se, zauvaÏoval... a rozhodl se, Ïe uÏ to tak dál
nejde a Ïe tedy nabídne urãitou finanãní ãástku obci na jejich opravu.
Jak se rozmyslel, tak udûlal. Za nûkolik
dní vyhledal pana starostu Ladislava
Ptáãka s dotazem, zda by se daly
opravit a nabídl mu na zmínûnou opravu sponzorsk˘ dar. Pﬁidal se dal‰í sou-

sed, pan Ale‰ Neniãek a nabídl také
pﬁispût finanãním darem.
Obecní úﬁad podal Ïádost o dotaci
na opravu kulturní památky na Krajsk˘

Svûcení BoÏích muk.

BoÏí muka po rekonstrukci.
jedná o cizí nenechavé ruce, které
nám ji niãí nebo kradou.
Zamysleme se sousedé! PÛjdeme do
toho?
Struhárová Eva, redaktorka
úﬁad a bylo mu vyhovûno ãástkou
60 000,- Kã a také doporuãen akademick˘ sochaﬁ pan Libor Pisklák, kterého obecní úﬁad oslovil, zda by
BoÏí muka opravil. Pan Pisklák souhlasil a pﬁedloÏil plán restaurátorsk˘ch
prací.
O tom v‰em a na základû zji‰tûn˘ch
faktÛ - cena díla a pﬁislíben˘ch dotací,
se hlasovalo v záﬁí na veﬁejném zasedání zastupitelÛ na Obecním úﬁadu. Po
bohaté diskuzi byl návrh odsouhlasen
v‰emi sedmi zastupiteli.
A jiÏ nic nebánilo v podepsání smlouvy o dílo a pan Pisklák se pustil do rekonstrukce.
Na‰emu dal‰ímu chalupáﬁi panu
MuDr. Jiﬁímu Kromholcovi se tato akce
tak zalíbila, Ïe neváhal a také pﬁispûl finanãní ãástkou.
Paní Julie Striegelová, také místní
chalupáﬁka, si pﬁi debatû o na‰í budoucí rekonstrukci BoÏích muk vzpomnûla,
Ïe její dnes jiÏ zesnul˘ manÏel /povoláním kameník/ si kdysi uschoval nûjaké
kamenné ornamenty a neváhala je poskytnout k umístûní na kamenn˘ podstavec BoÏích muk.
No a dnes jsou BoÏí muka opravena, posvûcena a pan Bure‰ uÏ nebude
chodit okolo o‰klivého torza, ale bude
se tû‰it úspûchem svého nápadu.
Struhárová Eva,
redaktorka
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Homolsk˘ kostel
Proã jsem si tentokrát zvolila téma „kostel“? Jsou Vánoãní
svátky a to je pﬁíleÏitost vûnovat na‰emu kostelu v Homoli
pár ﬁádkÛ a vzpomenout na jeho historii.
Jak to v‰echno zaãalo?
Litomûﬁiãtí dominikáni nechali na skalnaté vyv˘‰eninû
uprostﬁed obce Homole postavit roku 1724 kapli. Císaﬁ Josef
II., kter˘ kromû ru‰ení kostelÛ nadbyteãn˘ch, nechával zﬁizovat i nové objekty, potﬁebné pro duchovní Ïivot sv˘ch poddan˘ch, rozhodl o její náhradû kostelem. Ten byl postaven
roku 1787 v prost˘ch klasicistních formách s bednûnou zvonicí nad ‰títem hlavního prÛãelí.
Homolsk˘ kostel byl zasvûcen svatému Piu V. PapeÏ Pius
V. (Michele Ghislieri, nar. 1504 - 72), kter˘ byl prohlá‰en svat˘m v roce 1712.
Hlavní oltáﬁ z roku 1895 se sochami sv. Barbory a sv. Doroty má reliéf Nejsv. Trojice. Titulární obraz, na kterém je zobrazen staﬁec Pius V., kleãící pﬁed oltáﬁem, nad ním je Madona s dítûtem, v pozadí rozbouﬁené moﬁe s plachetnicemi a
ztroskotanou lodí, byl pro pÛvodní kapli údajnû získán z Itálie v. r. 1724. Na novodobé kazatelnû jsou umístûny ãtyﬁi figury evangelistÛ z 18. století.
Kostel byl od roku 1861 farním, po roce 1945 v‰ak s vysídlením pÛvodního obyvatelstva ztrácel svou funkci a chátral. Obec Homole u Pany v roce 1996 finanãnû pﬁispûla na
opravu fasády kostela. O rok pozdûji byl vymalován interiér.
Stále se zde kaÏd˘ mûsíc konají bohosluÏby.
Jako malá holka jsem doprovázela svou babiãku na nedûlní bohosluÏby. Aã vychovávána ateisticky, ráda jsem se
zúãastÀovala m‰e. KdyÏ se rozeznûly z kruchty varhany a
v‰ichni zaãali zpívat, byl to záÏitek, na kter˘ mi zÛstaly nádherné celoÏivotní vzpomínky.
Budova kostela mû vÏdy pﬁitahovala. Chodívali jsme si tam
hrát s kamarády, v‰ak tam také na prostranství pﬁed vchodem bylo pískovi‰tû a pozdûji i mal˘ kolotoã. Okolo kostela
vede cestiãka, kde jsme si hráli na honûnou a s dûvãaty stavûly v zákoutích pﬁírodní domeãky.
A nebyla to jen na‰e generace, uÏ na‰i rodiãe si tam cho-

dívali hrát a pﬁedpokládám, Ïe i mnoho generací dûtí pﬁed
námi.
V posledních letech se zde obnovil zvyk, Ïe na ‰tûdr˘ den
veãer, kdyÏ uÏ máme po slavnostní veãeﬁi rozbaleny dárky,
které jsme na‰li pod vánoãním stromeãkem, zúãastnit se PÛlnoãní m‰e. V této slavnostní náladû si zazpíváme koledy, popﬁejeme si krásné svátky a spokojenû odcházíme do sv˘ch
domovÛ. Je to velmi povzná‰ející a krásná chvíle pro v‰echny zúãasnûné.
Homolsk˘ kostel není jen budova na kopeãku uprostﬁed
Homole , ale zaslouÏí si na‰í pozornost tak nûjak v‰eobecnû.
Jak pro svoje kouzlo a jeho historii, tak i kvÛli uspûchané
dne‰ní dobû, neboÈ kde jinde se mÛÏeme v klidu zastavit,
prohlédnout si zachovalé malby, obrazy a sochy, popﬁem˘‰let o vlastním Ïivotû.
Struhárová Eva, redaktorka

Ps. V minulém ãísle Homolského obãasníku, kde jsem
psala o hﬁbitovû, jsem uvedla, Ïe nevím kdy byl zaloÏen. Pﬁi
studiu poznatkÛ o kostele jsem narazila i na toto datum. Homolsk˘ hﬁbitov se nacházel zpoãátku na západní stranû kostelního kopce, ale uÏ roku 1794 byl pﬁeloÏen k cestû vedoucí
do Lhoty.

Nová okna na Obecním úﬁadû
Koncem léta se na Obecním úﬁadû rozbûhly práce na v˘mûnu star˘ch dﬁevûn˘ch oken za okna nová plastová. Stávající okna byla jiÏ v havarijním stavu, nejen Ïe se pomalu
rozpadala, ale hlavnû netûsnila. Nedala se poﬁádnû zavﬁít, v
zimû jimi unikalo teplo a v místnostech bylo chladno, aãkoli
elektrické topení bûÏelo na nejvy‰‰í stupeÀ.
Nová okna cenné teplo v místnosti udrÏí, topení bude
moÏné nastavit na niÏ‰í stupeÀ a tím se u‰etﬁí náklady pﬁedev‰ím za elektﬁinu, která je stále draÏ‰í.
Po zabudování oken probûhla i rekonstrukce rozvodÛ elektrického vedení ve zdech místností, protoÏe bylo také jiÏ zastaralé a neodpovídalo souãasn˘m normám. Poté byly místnosti vymalovány a star˘ nábytek byl nahrazen nov˘m.
V rámci této rekonstrukce a spartansk˘ch podmínkách /neustálé stûhování stolÛ s doklady, poãítaãÛ ..../, kdy pﬁi tûchto
(Pokraãování na následující stranû)
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v‰ech pracích musel úﬁad stále fungovat, byly pak kanceláﬁe úãelnûji rozdûleny.
Od nynûj‰ka najdete na‰í ekonomku paní Kozlerovou
v kanceláﬁi hned naproti schodÛm.
Místostarosta pan Kavan nyní úﬁaduje v kanceláﬁi vpravo
a na‰eho starostu pana Ptáãka najdete o místnost dále.
Vûﬁím, Ïe se vám toto nové prostﬁedí pﬁi va‰ich náv‰tûvách na úﬁadû bude líbit a zpﬁíjemní tak i atmosféru pﬁi v‰ech
va‰ich jednáních.
Eva Struhárová, redaktorka

Ani letos na nás Mikulá‰ nezapomnûl!
V pondûlí 5. prosince veãer, kdy tma zakryje na‰e domy
a za rozsvícen˘mi okny panuje tajuplná nálada, oãekáváme pﬁíchod Mikulá‰e. Tu a tam se vynoﬁí dûtská hlaviãka
a pozoruje jestli uÏ Mikulá‰ pﬁichází. NemÛÏe se doãkat.
Bojí se, aby na nûj Mikulá‰ nezapomnûl. VÏdyÈ byl po cel˘
rok hodn˘. Zamyslí se. No, nûjaká ta malá lumpárna? Ta
uÏ je pﬁece zapomenuta. A je to tu! UÏ pﬁicházejí. Mikulá‰,
ãert a andûl. Po chvíli zazvoní zvonek u dveﬁí a Mikulá‰ se
sv˘mi pomocníky vstupuje. Dûti recitují básniãky Mikulá‰ovi, ãert je jejich postrachem a chrastí ﬁetûzem, snad i nûkteré dûti se snaÏí nacpat do pﬁineseného pytle, ale hodn˘
andûl ho odhání a dûti vÏdy zachrání....ale to uÏ se rozdávají dáreãky a plno sladkostí. A pak v‰e utichlo.... Mikulá‰
ode‰el. Mal˘ ochutná získané dobroty, ulehne do post˘lky
a s vûtou : „Tak na mû Mikulá‰ nezapomnûl......“ usíná.
Kdo to vlastnû je Mikulá‰ a kde se vzal tento zvyk?
Svat˘ Mikulá‰ - byl biskup v Myﬁe v Lykii. UÏ za svého
Ïivota byl velmi oblíben˘ mezi lidmi, proslul ‰tûdrostí k potﬁebn˘m, jako obránce víry pﬁed pohanstvím a zachránce
nespravedlivû obvinûn˘ch. Jde o jednoho z nejuctívanûj‰ích svat˘ch v celém kﬁesÈanství a ve v˘chodních církvích
je druh˘m nejuctívanûj‰ím svat˘m vÛbec (po Pannû Marii).
Jeho svátek pﬁipadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku
je spojena s rozdáváním dárkÛ dûtem, kdy sám rozdával
chud˘m dûtem drobné dárky ( jablíãka, oﬁechy apod. ). Byl

inspirací pro vytvoﬁení m˘tické postavy Santa Clause,
která de facto vznikla zkomolením jeho jména.
V leto‰ním roce jak je jiÏ u nás tradicí chodil Mikulá‰
z Obecního úﬁadu. Nav‰tívil s balíãky naplnûn˘mi sladkostmi v‰echny na‰e dûtské obyvatele.
Struhárová Eva, redaktorka

HOMOLSK¯ OBâASNÍK / 2011 • 5

Vánoãní koncert
O první Adventní nedûli 27. listopadu v podveãer se scházeli lidé do na‰eho slavnostnû vyzdobeného kostela na Vánoãní koncert Michala Volfa. KaÏd˘ byl vﬁele pﬁivítán a obdarován perníãkem s vánoãním motivem. Perníãky upekly sleãna Ilona a paní Hana Hálovi. Souãasnû byl kaÏdému pﬁedán letáãek s názvy písní, které si v podání Michala Volfa vyslechne.
U dveﬁí pak v‰em bylo nabízeno i malé obãerstvení: v˘born˘ mouãník, kter˘ upekla paní Alena Pincová a paní Iva
Ptáãková a hork˘ ãaj.
Zaznûly první tóny a pan Michal Volf zaplnil cel˘ kostel
sv˘m hlasem pﬁi první písni s názvem UÏ z hor zní zvon. Poté

v‰echny hosty pﬁivítal a uÏ se opût rozeznûl kostelem jeho
syt˘ hlas. Koncert trval asi hodinu. Zaznûlo zde dvanáct
pﬁekrásnû podan˘ch písní, které nás uvedly do vánoãní atmosféry . PíseÀ Já jedno pﬁání mám zazpíval se sv˘m sedmilet˘m synovcem Martínkem Volfem.
Mezi písnûmi pûvec poÏádal pana starostu Ladislava
Ptáãka, aby zapálil první svíãku na adventním vûnci.
Koncert skonãil a v‰ichni hosté odcházeli naplnûni krásn˘m záÏitkem z proÏitého veãera. Cestou jsem zaslechla
spoustu chvály a mnoho vysloven˘ch pﬁání, aby se takov˘
koncert stal u nás kaÏdoroãní tradicí.
Na tomto koncertû se vybíralo dobrovolné vstupné, které
by mûlo pﬁispût k umístûní osvûtlení kostelních hodin.
Struhárová Eva,
redaktorka

Blahopﬁejeme na‰im jubilantÛm
paní Ptáãková Iva

60 let 26. 9 Homole u Panny

pan BlaÏek Jiﬁí

65 let

pan Vacovsk˘ Vladimír 60 let
pan Anto‰ko ·tefan

3.10 Haslice
5.10 Doubravice

70 let 11.10 ByÀov

Dne 2.listopadu 2011 oslavili manÏelé

BlaÏkovi z Haslic 40. v˘roãí svatby.
Spolu vychovali dvû dûti, nyní jsou oba v dÛchodu a tû‰í se
z pûti vnouãat.
Pﬁeji hodnû zdraví a spokojenosti
v dal‰ích spoleãn˘ch letech.
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Ptáãková Iva

Vacovsk˘ Vladimír

Turnaj v kopané: O H o m o l s k ˘ p o h á r 2 0 1 1
V sobotu 8. ﬁíjna se na travnatém
plácku v Homoli u Panny, vedle hospody U HoráãkÛ, konal 1. roãník fotbalového turnaje. Organizátorem byl kulturní v˘bor obce.
Ani nepﬁíznivé poãasí, které nás ráno
zaskoãilo - vÏdyÈ v pátek bylo je‰tû tak
teplo a slunce svítilo - neodradilo pﬁihlá‰ené t˘my a v devût hodin se zaãínali sjíÏdût. Omluvil se pouze jeden
t˘m. /Tﬁebu‰ín/

minut. Pﬁestávky byly minutkové. To
aby nám na‰i hráãi moc nevystydli. Ti,
co momentálnû nehráli a diváci, obãas
zaskoãili do hostince, aby se zahﬁáli
nûjak˘m pro nû vhodnû zvolen˘m nápojem.
Zima byla opravdu veliká. My, diváci, jsme byli prokﬁehlí od samotného
stání na jednom místû a hráãi, aã za-

hﬁátí hrou, mûli promoklé dresy, aÏ se z
nich valila pára.
Jen doufám, Ïe to nikdo z nich neodstonal. Na tento v˘rok mi odpovûdûl
ná‰ starosta pan Ladislav Ptáãek:
„VÏdyÈ jsou mladí“. A doufám, Ïe mûl
pravdu a jejich organismus ten nápor
vydrÏí.
(Pokraãování na následující stranû)

Na utkání se dostavili:

•
•
•
•

FK Homole
Hosako
Valtíﬁov
1. FC Velbloudi

Po pﬁivítání a vyzvání k souboji
panem Danielem Tauschem se ozvalo
první hvízdnutí a t˘m Homole s t˘mem
1. FC Velbloudi v 9.30 vykopli první
míã.
Za mrholení a obãasn˘ch pﬁehánûk
se následnû utkaly v‰echny t˘my na
zpÛsob kaÏd˘ s kaÏd˘m.
Utkání se hrála na dvakrát patnáct

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo
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Nenechali jsme se zaskoãit poãasím
a cel˘ den tu panovala dobrá nálada.
Jinak to snad u sportu ani nejde?!
Cel˘ turnaj byl ukonãen vyhlá‰ením
vítûzÛ a pﬁedáním pohárÛ.
1.
2.
3.
4.

místo
místo
místo
místo

Valtíﬁov
Hosako
FK Homole
1. FC Velbloudi

Poté se nûkteﬁí vydali na cestu domÛ
a ostatní ode‰li slavit do na‰eho hostince U HoráãkÛ.
Cel˘ prÛbûh turnaje se obe‰el bez
vût‰ího zranûní a doufám, Ïe se za rok
sejdeme u druhého roãníku.
Snad k nám bude pﬁí‰tí rok poãasí
vlídnûj‰í.
Struhárová Eva, redaktorka

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 08/2011 konaného dne 3. 11. 2011
I. Zastupitelstvo obce
schvaluje
1. prodej pozemku p.ã. 8, o v˘mûﬁe
137 m2, katastrální území Suletice,
manÏelÛm Vladimíru a Miroslavû
Bálkov˘m za cenu 15 Kã/m2, tj.
2 055,- Kã;
2. ukonãení prací pﬁi poﬁizování územnû plánovací dokumentace „Zmûna
ã. 6 ÚPnSÚ Homole u Panny“, a to
ve fázi zpracovaného a projednaného, ale neschváleného zadání této
zmûny, datované kvûtnem 2007;
3. u akce „Sanace bytovky ã.p. 43, Homole u Panny“ nav˘‰ení ceny za dílo
o ãástku 318 001,- Kã bez DPH, dle
pﬁiloÏeného rozpoãtu stavebních víceprací.

4.

5.

6.

7.

8.

II. Zastupitelstvo obce
souhlasí
s vyhlá‰ením zámûru na bezúplatn˘
pﬁevod pozemku p.ã. 21/1, k.ú. Suletice;
s vyhlá‰ením zámûru na prodej pozemku p.ã. 68/2, katastrální území
Bláhov;
s roz‰íﬁením zadání zmûny ã. 8
ÚPnSÚ o pozemek p.ã. 428, k.ú.
Lhota pod Pannou;
s vyhlá‰ením zámûru na pronájem
ãásti pozemku p.ã. 232/2, k.ú. Homole u Panny;
u akce „Sanace bytovky ã.p. 43, Ho-

Homolsk˘

mole u Panny“ se zmûnou termínu
ukonãení prací do 15. 12. 2011.
III. Zastupitelstvo obce
vzalo na vûdomí
9. informaci o v˘sledku dílãího pﬁezkoumání hospodaﬁení obce, provedeného odborem kontroly Krajského
úﬁadu ÚK dne 12. 09. 2011 s v˘sledkem zji‰tûní závaÏné chyby a nedostatku - závûreãn˘ úãet za rok 2010
neobsahoval stanovené náleÏitosti údaje o tvorbû a pouÏití fondu FRB
a o hospodaﬁení s majetkem.
IV. Zastupitelstvo obce
ukládá
10. starostovi obce Ladislavu Ptáãkovi
zajistit, aby v závûreãném úãtu za
rok 2011 byly uvedeny údaje
o tvorbû a pouÏití fondu FRB
a o hospodaﬁení s majetkem;
11. starostovi L. Ptáãkovi zaslat na
Úﬁad pro zastupování státu Ïádost
o bezúplatn˘ pﬁevod pozemkÛ p.ã.
234, 236 a 237, k.ú. Homole
u Panny.
V. Zastupitelstvo obce
doplÀuje
12. pﬁijaté usnesení bod III. odst. 6
ze zasedání ã. 01/2011, t˘kajícího se
sníÏení odmûn neuvolnûn˘ch zastupitelÛ obce o 5% ve smyslu naﬁízení
vlády 375/2010 Sb. a v souladu s § 72

a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovuje odmûny:
• za v˘kon funkce neuvolnûného
ãlena zastupitelstva obce ve v˘‰i
437,- Kã;
• za v˘kon funkce neuvolnûného
ãlena a ãlena v˘boru ve v˘‰i 1 149,- Kã;
• za v˘kon funkce neuvolnûného
ãlena a pﬁedsedy v˘boru ve v˘‰i
1 444,- Kã;
• za v˘kon funkce neuvolnûného
ãlena a místostarosty obce ve v˘‰i
12 090,- Kã.
VI. Zastupitelstvo obce
odkládá
13. pﬁedloÏen˘ písemn˘ materiál zpracovan˘ Mgr. M. Marksem a povaÏuje úkol uloÏen˘ Mgr. M. Marksovi a to 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 nezávisl˘ch kandidátÛ „Alternativa pro Homolsko“, bod 8., za
nesplnûn˘.
Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
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