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SETKÁNÍ SPOLUÎÁKÒ

KaÏdoroãnû se vÏdy první pátek
v ãervnu scházíme v krásné, malebné a ãisté vesnici v Homoli
u Panny, v hostinci „U HoráãkÛ“.
Máme zde setkání ÏákÛ z b˘valé
‰koly v Homoli a Tﬁebu‰ína.
Není to sraz jenom tﬁídy, ale i ‰koly,
protoÏe rozpûtí tﬁíd je cca 10 let, a ‰kolní lavice jsme opustili témûﬁ pﬁed 55 lety. Pravidelnû se s námi úãastní i pan uãi-

tel Václav Lonãák. V‰ichni si popovídáme, zavzpomínáme.
PﬁeváÏnû v‰ichni jsme se pﬁistûhovali po válce na dosídlování pohraniãí do tûchto, i okolních, obcí. Nûkteﬁí z nás jsou
uÏ ale i zdej‰í rodáci. Na tato krásná setkání se vÏdy tû‰íme
a uvítáme kaÏdého, kdo se bude chtít zúãastnit a pﬁijede
i bez pozvání.
BohuÏel, jsou i tací, kteﬁí by rádi pﬁijeli, uÏ v‰ak nemohou.
Tak opût na shledanou za rok v Homoli u Panny.
ZdeÀka Ká‰ová-Brizgalová

Slovem i obrazem z dûní v na‰í obci
Velikonoãní turnaj
v ‰ipkách
V sobotu 11. dubna od 14.00 hodin
se konal v hostinci u HoráãkÛ turnaj
v ‰ipkách.
Startovné bylo na jednu osobu 50
korun a paní Horáãková za nû poﬁídila
ceny pro vítûze, ale i v‰echny zúãastnûné. Pﬁihlá‰en˘ch bylo 12 hráãÛ, ale
na poslední chvíli pﬁi‰li je‰tû dva zájemci.
Hráãi si rozlosovali ãísla a tím bylo
urãeno jejich poﬁadí a kdo s k˘m bude
hrát. Hrálo se jako o Ïivot nûkterá vítûzství byla opravdu zaslouÏená, ale
hrálo se také na náhodu a té nebylo
málo. Celé odpoledne aÏ do konce panovala uvolnûná nálada a v‰ichni se
bavili podle svého.
Poslední ‰ipka dopadla na terã
kolem pÛl deváté a bylo rozhodnuto.
A nakonec jak to v‰e dopadlo. Po dlouhém boji se na prvním místû umístil Jaroslav Hála, zaslouÏené druhé místo
patﬁilo Michalu Holíkovi a tﬁetí místo si
vybojovala Radka Vondráãková
a velké pﬁekvapení byl Honzík Hála
kter˘ obsadil ãtvrté místo.
V‰ichni se dobﬁe bavili a uÏ se tû‰í
na pﬁí‰tí turnaj, kter˘ pr˘ bude vánoãní.

Ti nejlep‰í v turnaji, zaslouÏené vítûzství

Pálení ãarodûjnic
Na zaãátek trochu historie.
Podle etnologÛ mají filipojakubské
noci svÛj pÛvod u pﬁedkﬁesÈansk˘ch
pasteveck˘ch spoleãností a jsou tedy
spojeny s církevním kalendáﬁem. Provází je ﬁada zvykÛ a povûr, které se dodrÏovali aÏ do poloviny 19tého století.

Hoﬁící hranice s ãarodûjnicí
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Organizátoﬁi mûli plné ruce práce

Dûti pﬁi opékání buﬁtÛ

Na v˘bûr bylo z mnoha dobrot

Dûti netrpûlivû ãekali na zahájení DD

Tuto noc lidé spojovali s ﬁádûním zl˘ch démonick˘ch sil.
K tradici pálení ãarodûjnic uÏ na‰e pﬁedky dovedla lidová
slovesnost. A ta ﬁíká Ïe ãarodûjnice zhubí právû jenom oheÀ.
A tak se veãer zapalovali hranice, popíjelo se a hráli se hluãné hry protoÏe ty mûli jeÏibaby zastra‰it.
A na tohle do‰lo i u nás posledního dubna, a to ve ãtvrtek.
Hranice byla postavena na hﬁi‰ti v Homoli. Od 19.00 hodin si
dûti, ale i dospûlí, mohli upéci buﬁtíky i libové párky kdo na
co mûl chuÈ s keãupem i hoﬁãicí.
K tomu se podávalo pitíãko pro dûti a dospûlí si dali samozﬁejmû pivo. K nám na slet letos dorazila jenom jedna ãa-

rodûjnice a jeden ãarodûj . Asi se jim u nás v loni nelíbilo.
Dûtem se rozdávali bonbony z bonboniér, které vûnoval pan
Krombholz.
Hranice s ãarodûjnicí byla zapálena kolem deváté hodiny
a hoﬁení mÛÏete posoudit sami. Poslední náv‰tûvníci reje se
roze‰li po jedenácté hodinû noãní.

Dûtsk˘ den

U házení na medvûda bylo veselo

Dûtsk˘ den, tedy svátek dûtí, pﬁipadá v kalendáﬁi na
1. ãervna, ale homolské dûtiãky ho mohly slavit uÏ v nedûli
31. kvûtna na hﬁi‰ti v Homoli.
Zaãátek akce byl stanoven na 14.00 hodin. V‰ichni organizátoﬁi se modlili, aby poãasí, které bylo v té dobû znaãnû promûnlivé, se umoudﬁilo a alespoÀ v tento den nepr‰elo. A povedlo se. KdyÏ se dûti z Homolska a okolí se‰ly, paní Pincová je v‰echny i s rodiãi pﬁivítala a dûti mohly zaãít soutûÏit.
Celkem bylo osm atrakcí. U jedné, a to u házení na medvûda, dûti obdarovávali za jejich v˘kony dvû pohádkové bytosti - princezna a klaun. Dûtem se to urãitû líbilo. Atrakci
chození na ‰palíkách moc dûtí nevyuÏilo. Nûkter˘m se nedaﬁilo a tûm mlad‰ím pomáhali samozﬁejmû rodiãe. I letos tu
bylo oblíbené chytání rybiãek. Tady bylo neustále plno.
Dûtem do soutûÏení se hrály písniãky z CD pﬁehrávaãe. I
tady dûti dostávaly ãokoládové bonbony, které vûnoval pan
Krombholz. Po skonãení akce dûti je‰tû dostaly párek a roze‰ly se domÛ. Doufáme, Ïe se dûtsk˘ den líbil a pﬁí‰tí rok se
sejde více dûtí.
Dvoustránku pﬁipravila ZdeÀka âerná, redaktorka

Oblíbené chytání rybiãek

I mal˘ Jiﬁíãek se snaÏil
HOMOLSK¯ OBâASNÍK / 2009 • 3

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Homole
u Panny ã. 03/2009 ze dne 02. 04. 2009
I. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny schvaluje
1. nákup vozidla pro potﬁeby OÚ.
II. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny vzalo na vûdomí
2. Zprávu o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Ho-

mole u Panny za rok 2008, vypracovanou odborem kontroly
Krajského úﬁadu Ústeckého kraje.
Ladislav Ptáãek v.r., starosta
Ovûﬁovatelé: Jiﬁí Barboﬁík, Josef MuÏík
Vyvû‰eno dne: 08. 04. 2009
Sejmuto dne: 23. 04. 2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Homole
u Panny ã. 04/2009 ze dne 07. 05. 2009
I. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny schvaluje
1. závûreãn˘ úãet obce za rok 2008
s v˘hradou.
II. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny vzalo
na vûdomí
2. zprávu o jednání finanãního v˘boru dne 10. 04. 2009 kdy pﬁedmûtem
jednání byl závûreãn˘ úãet obce za rok
2008;
3. zprávu o jednání kontrolního v˘boru ze dne 28. 04. 2009, kdy pﬁedmûtem
jednání byla kontrola vyﬁizování stíÏností v roce 2008 a kontrola plnûní

úkolÛ uloÏen˘ch v období 7/2007 12/2008;
4. rozhodnutí správního orgánu ve
vûci stíÏnosti obãana Josefa Dobiá‰e
na jednání místostarosty s tím, Ïe stíÏnost byla posouzena jako nedÛvodná.
III. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny ukládá
5. starostovi obce Ladislavu Ptáãkovi
pﬁijmout nápravná opatﬁení s cílem odstranit ménû závaÏné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona ã.
420/2004 Sb.) zji‰tûné kontrolním odborem KÚ pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení obce za rok 2008:

Kritick˘m objektivem...
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04/05/2009 odstranit nesoulad mezi
zÛstatkem SÚ 231-Základní bûÏn˘
úãet k 31.12.2008 se zÛstatky bankovních úãtÛ k 31.12.2008 ve v˘‰i 55,Kã.
05/05/2009 projednat pﬁíãinu zji‰tûného nedostatku s úãetní obce s cílem
zabránit v˘skytu podobného nedostatku v budoucnosti.
Ladislav Ptáãek v.r., starosta
Ovûﬁovatelé:
Jiﬁí Frk v.r., Zdenûk Pavle v.r.
Vyvû‰eno dne: 13. 05. 2009
Sejmuto dne: 29. 05. 2009

V sobotu dne 30. 05. 2009 se uskuteãnil
svoz objemného a nebezpeãného odpadu.
Obecní úﬁad zajistil vyvû‰ení letáku na úﬁední
desce a na autobusov˘ch zastávkách, webov˘ch stránkách obce a v neposlední ﬁadû i
rozvoz letáãkÛ do po‰tovních schránek domÛ
a chat.
Firmou AVE, s.r.o., Ústí nad Labem byl zahájen svoz jiÏ v ranních hodinách v 6:30 hod.
I kdyÏ ﬁidiãi svozn˘ch vozÛ se této akce zúãastnili dﬁíve a proto jim byla trasa a umístûní
domÛ a chat známa, pﬁesto starosta obce jel
pﬁed svozn˘mi vozy a kontroloval zda odpad
nebyl odloÏen na místech, kde by mohl b˘t ﬁidiãi pﬁehlédnut.
BohuÏel se na‰li obãané, kteﬁí se domnívali, Ïe odpad mohou sloÏit v kteroukoliv hodinu
v sobotu a svozné vozy budou cel˘ den krouÏit po oblasti a sbírat odpad. ·lo by to samozﬁejmû zajistit, ale finanãní náklady by byly
neúmûrné v˘sledku.
Jako pﬁíklad zveﬁejÀujeme snímek (nyní jiÏ
ãerné skládky) z komunikace Suletice - kﬁiÏovatka ByÀov. V dobû realizace svozu tam
pneumatiky a plechovka barvy nebyly. Dodnes tam leÏí.
Obecní úﬁad

Z âINNOSTI OBECNÍHO Ú¤ADU
■ Dne 26. 03. 2009 pﬁedali zástupci
Architektonického ateliéru Omega, Ústí
nad Labem zamûﬁení stávajícího stavu
budovy OÚ a studii rekonstrukce této
budovy. Po odsouhlasení studie budou
zahájeny práce na projektové dokumentaci.
■ Dne 27. 03. 2009 bylo provedena
terénní kontrola zamûﬁení historického majetku obce (lesy). Terénní
kontrolu provedl zástupce Geodézii
Alfa a za obec starosta Ladislav Ptáãek a Zd. Pinc.
■ Dne 30. 03. 2009 se uskuteãnilo
jednání se zástupkyní ved. odboru dopravy Magistrátu a zástupcem SÚS
Ústí nad Labem. Prohlídkou na místû
bylo dohodnuto zmûna dopravního
znaãení ve Lhotû pod Pannou
a v úseku Lhota pod Pannou - ByÀov.
Souãasnû byla projednána problematika údrÏby pﬁíkopÛ a propustí u komunikací v majetku kraje.
■ Dne 30. 03. 2009 bylo v sídle Geodézie Alfa v Ústí n. L. starostou Ladislavem Ptáãkem a ZdeÀkem Pincem provedeno odsouhlasení hranic
pozemkÛ porovnáním s dostupn˘mi
záznamy.
■ Dne 10. 04. 2009 starosta Ladislav
Ptáãek se zástupci odboru dopravy
Magistrátu a SÚS projednal rozmístûní
dopravního znaãení, stav vozovek
a krajnic, pﬁíkopÛ a propustí. Byla provedena prohlídka stavu vozovek, krajnic a pﬁíkopÛ na místû a projednán
úklid vozovek po zimním období.
■ Dne 22. 04. 2009 se uskuteãnila
schÛzka na Geodezii Alfa. Pﬁedmûtem jednání bylo zvolení postupu
pro uplatnûní poÏadavku na vrácení
lesních pozemkÛ obci, které dle dostupn˘ch dokumentÛ nebyly státem
konfiskovány. Jednání se zúãastnil
starosta Ladislav Ptáãek a lesní
technik Zdenûk Pinc.
■ Dne 05. 05. 2009 pﬁedal starosta
obce na âeské lesy, a. s. Velemín podklady pro pﬁevod lesÛ v k.ú. Bláhov do
vlastnictví obce.
■ Dne 11. 05. 2009 se zúãastnil
místostarosta Mgr. Václav Kavan
jednání zástupcÛ obcí na Magistrátu
Ústí n.L. Jednání se t˘kalo problematiky instalace a provozu Czech
POINTU, datov˘ch stránek, elektronické spisové sluÏby, zﬁízení technologického centra a zavedení elektronick˘ch podpisÛ.
■ Dne 12. 05. 2009 byla projednána
v sídle âesk˘ch lesÛ, a.s., Velemín
problematika lesÛ v k.ú. Suletice, které
nebyly státem konfiskovány. Zástupci

obce pﬁedali ve‰keré dostupné dokumenty potﬁebné k zahájení ‰etﬁení.
■ Dne 19. 05. 2009 bylo na Státním
zemûdûlském intervenãním fondu
v Ústí nad Labem podepsáno hlá‰ení o zmûnách v rámci PRV. Jednalo
se o prodlouÏení termínu pro pﬁedloÏení Îádosti o proplacení v˘dajÛ
projektu „Obnova lesÛ po po‰kození
orkánem Kyrill“ na 30. 09. 2009.
■ Dne 21. 05. 2009 provedl zástupce âeské po‰ty (provozovatel systému
ISDS) na obecním úﬁadu seznámení
starosty a místostarosty s informaãním
systémem datov˘ch stránek ve smyslu
zákona ã. 300 a 301/2008 Sb.
■ Dne 25.05.2009 pﬁedala na OÚ
ing. arch. J. Kallmünzerová z Architektonického ateliéru OMEGA projekt ke stavebnímu povolení na akci
„Stavební úpravy a pﬁístavba OÚ
Homole u Panny“.
■ Dne 29.05.2009 byl podepsán
v sídle Státního zemûdûlského intervenãního fondu v Ústí nad Labem dodatek ã. 1 k Dohodû o poskytnutí dotace v rámci PRV - Obnova lesÛ po po‰kození orkánem Kyrill. Dodatkem ã. 1
do‰lo ke zmûnû termínu pﬁedloÏení Îádosti o proplacení v˘dajÛ projektu na
30.09.2009.
■ Dne 04.06.2009 podepsal starosta Ladislav Ptáãek „Souhlasné
prohlá‰ení“ vystavené Lesy âeské
republiky, s.p. Dokument se t˘ká
pﬁevodu lesního pozemku p.ã. 137/1
v kat. území Bláhov do vlastnictví
obce.
■ Dne 09.06.2009 byla rozeslána

stanoven˘m orgánÛm a organizacím
Ïádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení
akce „Rekonstrukce veﬁejného osvûtlení Lhota pod Pannou“.
■ Dne 10.06.2009 probûhlo jednání v sídle Lení spoleãnosti, Litomûﬁice. Pﬁedmûtem jednání bylo vyhodnocení ukonãené akce „Obnova lesÛ po po‰kození orkánem Kyrill. I. a II. etapa“. Byl zejména projednán postup pﬁi uplatÀování reklamace na kvalitu v˘sadby stromkÛ.
■ Dne 11.06.2009 bylo na Ministerstvo vnitra âR odesláno Oznámení
o zmûnû v projektu a Kontrola realizace projektu pﬁed vydáním Rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Pﬁedmûtné formuláﬁe si vyÏádalo MV âR z dÛvodu nezvládání administrace Îádostí o dotaci
zaslan˘ch Ïadateli na základû v˘zvy EGovernment v obcích - Czech POINT kontaktní místa.
■ Dne 16.06.2009 byla pﬁedloÏena
na Katastrální úﬁad pro Ústeck˘ kraj
Ïádost o provedení záznamu do
listu vlastnictví obce u pozemku
p.ã. 137/1, k.ú. Bláhov. Jedná se
o historick˘ majetek obce (lesní pozemek), kter˘ byl ve vlastnictví LesÛ
âR, s.p.
■ Dne 17.06.2009 podepsal starosta
Ladislav Ptáãek v sídle Pozemkového
fondu Teplice Smlouvu o bezúplatném
pﬁevodu pozemkÛ. Jedná se o pozemky p.ã. 232/3 (novû vytvoﬁeno) a 262
v k.ú. Homole u Panny.

V¯SLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU V OBCI HOMOLE
Poãet osob zapsan˘ch do seznamÛ
voliãÛ celkem: .......................................310
Poãet platn˘ch hlasÛ ............................114
Z v˘‰e uveden˘ch ãísel vypl˘vá, Ïe úãast obãanÛ v procentuálním vyjádﬁení byla 36,77 %,
coÏ znamená vy‰‰í úãast neÏ byl celorepublikov˘ prÛmûr.
Pouze 3 politické strany dosáhly dvouciferného v˘sledku:
âSSD...............................................42 hlasÛ
ODS.................................................19 hlasÛ
KSâM ..............................................19 hlasÛ
Suverenita získala 8 hlasÛ a v‰echny ostatní
zapsané politické strany nepﬁekroãily hranici 5
hlasÛ, pokud nûjak˘ hlas vÛbec získaly.
Obecní úﬁad
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Obnova lesÛ po po‰kození orkánem Kyrill
Dne 29. 06. 2009 byl podepsán poslední pﬁedávací protokol zalesÀování.
Tím byla ukonãena realizaãní ãást akce
obnovy obecních lesÛ po po‰kození orkánem Kyrill. Jednalo se o velmi nároãnou akci. Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe orkánem byly po‰kozeny obecní lesy o rozloze 17 ha. Z této rozlohy musely b˘t
vytûÏeny vyvracené a po‰kozené stromy o celkovém objemu 3 960 m3. Po
provedené tûÏbû se postiÏená místa
musela vyklidit od klestû, buﬁiny a v nûkter˘ch pﬁípadech bylo nutné provést
terénní úpravy. V poslední ﬁadû pak
do‰lo k vlastní obnovû lesÛ formou zalesnûní. Na postiÏen˘ch plochách bylo
v rámci obnovy vysazeno celkem 116
tisíc kusÛ sazenic. Z toho bylo 73 700
bukÛ, 29 200 ks smrkÛ, 10 400 dubÛ a
po 900 ks jedle, javory a lípy.
Administrativní ãást realizace znamenala zpracovat podklady pro podání
Îádosti o dotaci z programu rozvoje
venkova. Tato etapa byla zakonãena
podepsáním Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova âR
dne 01.08.2008. Dal‰í velmi nároãnou
etapou administrativní ãásti byl postup
pﬁi zadávání veﬁejn˘ch zakázek podle
zákona ã. 137/2006 Sb., o veﬁejn˘ch
zakázkách. Poslední etapou administrativní ãásti bude zpracování podkladÛ
a dokumentace pro podání Îádosti o
proplacení v˘dajÛ.
A proã pí‰eme, Ïe se jedná o nároãnou akci? ProtoÏe kaÏdá ãást akce a
její etapa bude podrobena pﬁísné kontrole. A to na místû formou kontroly obnoven˘ch ploch zalesnûním, kontrolou
pÛvodu sazenic, kontrolou ujmutí sazenic. Dále formou kontroly dodrÏení
zákona ã. 137/2006 Sb. pﬁi organizaci
v˘bûrov˘ch ﬁízení na veﬁejné zakázky
a v neposlední ﬁadû kontrolou uzavﬁen˘ch hospodáﬁsk˘ch smluv na zalesnûní a jejich realizací. Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe kaÏdé opomenutí, kaÏdé nenaplnûní litery zákona, kaÏdé pochybení, byÈ by se zdálo jako nezávaÏné,
mÛÏe b˘t potrestáno sankcí krácením
dotace o 10% za kaÏd˘ konkrétní pﬁípad. A pﬁi pﬁedpokládan˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajích ve v˘‰i cca 1 500 tis. Kã
znamená jedno pochybení krácení dotace o ãástku 150 tis. Kã. V˘‰e krácení
dotace musí b˘t uhrazeno z vlastních
prostﬁedkÛ obce. A to by mûlo nedozírné následky pro dal‰í rozvoj obce. A
protoÏe na 100% v˘‰i pﬁiznané dotace
je pﬁíspûvek spoleãenství (EU) 80% a
pﬁíspûvek z národních zdrojÛ 20%,
budou v prÛbûhu 5 let provádûny Stát6 • 2009 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

Pohled na vyãi‰tûnou a o‰etﬁenou paseku

Vlivem pﬁízni poãasí se sazenice ujmuly
ním zemûdûlsk˘m intervenãním fondem, Ministerstvem zemûdûlství, Evropskou komisí a Certifikaãním orgánem namátkové kontroly údrÏby zalesnûn˘ch ploch. A i tady platí pravidlo, Ïe
zji‰tûné nedostatky jsou sankciovány
dodateãn˘m krácením dotace vãetnû
dal‰ích postihÛ ze strany Finanãního
úﬁadu za neoprávnûné vyuÏití dotace.
Pro nás to bude znamenat pro kaÏd˘

rok zpracovat roãní plán údrÏby novû
zalesnûn˘ch ploch a tento plán dÛslednû dodrÏovat.
Vûﬁíme, Ïe realizace obnovy obecních lesÛ bude splÀovat v‰echny podmínky pro proplacení dotace ve v˘‰i
100% zpÛsobil˘ch v˘dajÛ a Ïe v Homolském obãasníku na konci roku budeme moci tuto skuteãnost potvrdit.
Zdenûk Pinc, lesní technik

POLICIE PÁTRÁ po neznámém pachateli:
(pﬁípadné poznatky prosíme pﬁedejte (moÏno i anonymnû) na PâR OOP Valtíﬁov
...kter˘ v dobû od 12.30 hodin dne 4. 5. 2009 do 12.30 hodin dne 17. 5. 2009,
mezi obcemi Suletice a Velké Bﬁezno podél lesní cesty mezi Sokolím hﬁebenem a
Magnetovcem, odcizil cca 80 m3 natûÏen˘ch klád z rÛzn˘ch stromÛ, ãímÏ spoleãnosti Lesy âR s.p. zpÛsobil ‰kodu vy‰‰í neÏ 100 tis. Kã.
...kter˘ v dobû od 23.15 hodin dne 17. 5. 2009 do 5.20 hodin dne 18. 5. 2009 v
obci Homole u Panny na návsi, pﬁekonal uzamykatelné víãko nádrÏe u autobusu
Irisbus, ze které následnû odãerpal 80 litrÛ motorové nafty, ãímÏ zpÛsobil celkovou ‰kodu ve v˘‰i 2000 Kã.

Zajímavosti z okolních obcí: VELKÉ B¤EZNO
Archeologické v˘zkumy
■ Podle nûmeckého historika Wenzela
Hiekeho bylo v roce 1886 ve velkobﬁezenském údolí nalezeno v lese poblíÏ Probo‰tova velké mnoÏství zlomkÛ bronzového
náﬁadí.
■ Pod vedením ﬁeditele ústeckého
muzea Adolfa Kirschnera byl v roce
1900 proveden archeologick˘ v˘zkum
ve Valtíﬁovû.
■ Ve Valtíﬁovû byly nalezeny nádoby z
tzv. kultury ‰ÀÛrkové keramiky (mlad‰í
doba kamenná). Nádoby s protáhl˘m hrdlem jsou zdobeny otisky ‰ÀÛry.
■ Také s keltsk˘mi nálezy se mÛÏeme
setkat ve Valtíﬁovû. Jedná se o hroby s
kostrami poloÏen˘mi naznak se zbranûmi u muÏÛ a ‰perky u Ïen.
■ Na zaãátku sedmdesát˘ch let minulého století byly provedeny malé zji‰Èovací
prÛzkumy hradu ve Velkém Bﬁeznû (poblíÏ
cesty na FráÏ) a byly nalezeny mince z
doby Václava II. (1271 - 1305). Mince jsou
uloÏeny v Muzeu mûsta Ústí nad Labem.
Tento v˘zkum byl v˘sledkem osobité spolupráce tehdej‰ího Krajského domu pion˘rÛ a mládeÏe, na které se nejvût‰í mûrou
podílela archeoloÏka Marta Cvrková. Dûti
byly prostﬁednictvím muzejních pracovníkÛ
seznamovány s regionální historií a pﬁírodovûdou i základem dûjin umûní. KaÏdé
léto byl pro nû poﬁádán vlastivûdn˘ tábor,
jehoÏ hlavní náplní byl archeologick˘ prÛzkum tzv. Pustého zámku ve Velkém Bﬁeznû. Podle svûdectví jedné z pamûtnic byl
„dûtsk˘ archeologick˘ tábor“ vybudován
nad základní ‰kolu v místû, kterému se
ﬁíká „V Hájeãku“.

Plán hradu nad Velk˘m Bﬁeznem podle Josefa Nittnera, poﬁízen˘ pﬁed rokem
1931. Plán lokality dole, nahoﬁe podéln˘ ﬁez.

Filmové
hvûzdy
v obci
Na zámku ve Velkém Bﬁeznû se natáãelo nûkolik ãesk˘ch filmÛ za pﬁítomnosti znám˘ch ãesk˘ch hercÛ (Michaela Kuklová, Veronika Îilková, Josef Vinkláﬁ atd.). Ale skuteãné hvûzdy svûtového filmu nav‰tívily Velké Bﬁezno v roce
1995. Pﬁi natáãení filmu Prsten jste mohli potkat ve Velkém Bﬁeznû hereãku
Nastassju Kinski a herce Michaela Yorka. Ve filmu hrálo i nûkolik obãanÛ Velkého Bﬁezna. Nedávno vy‰el tento film na DVD, a tak mÛÏete zkusit ve filmu
hledat, kterou roli si vedle tûchto filmov˘ch hvûzd zahráli napﬁíklad pan Hudeãek nebo paní uãitelka Nováková.
PaedDr. Jan Darsa

Velké Bﬁezno v literatuﬁe
Bylo nûkdy Velké Bﬁezno a jeho okolí zmínûno v nûjakém
díle ãeské literatury? V‰e nasvûdãuje, Ïe se tak stalo
aspoÀ v jednom pﬁípadû. V roce 2001 vy‰la kniha mysliveck˘ch povídek od Jaroslava Löffelmanna, kter˘ ﬁadu
námûtÛ pro své povídky ãerpal z nejbliÏ‰ího okolí Velkého Bﬁezna. Jaroslav Löffelmann Ïil od roku 1945 v Ol‰inkách. V letech 1958 - 2000 pracoval jako dûlník a pozdûji jako smûnov˘ mistr ve firmû Setuza. Od dûtství obdivoval myslivost a v roce 1958 se stal ãlenem âeského mysliveckého svazu.
PÛsobil ﬁadu let jako lektor a zku‰ební komisaﬁ. Sbírka
mysliveck˘ch povídek Chvála labsk˘ch strání je autorovou literární prvotinou. Povídky vznikly bûhem posledních deseti let jeho Ïivota.
Nûkteré z nich byly publikovány ãasopisecky. Autor umírá krátce po té, kdy se jeho
kniha objevila na pultech knihkupectví ...
PaedDr. Jan Darsa
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Pro chvíle pohody...
■ Pﬁejel automobilista slepici. Popadl neboÏku za nohy a nese ji k nejbliÏ‰ímu stavení, kde pﬁed vrátky zevluje kluk. „Posly‰, je tohleto va‰e
slepice?“ „Nejspí‰ ne, pane. My placat˘ nemáme.“
■ Pepíãek ﬁiká mamince: „Maminko, dûti se mi ve ‰kole smûjí, Ïe
mám velké zuby. Je to pravda?“ – „To ví‰, Ïe není. Dûti pﬁehanûj.
Ale ted uÏ koukej zavﬁít pusu, abys nam nepo‰krábal parkety.“
■ „Ho‰i, nemÛÏete
do toho granátu
ﬁezat. VÏdyÈ vám vybouchne!“ – „Nevadí,
pane poruãíku. My
mame je‰tû jeden.“

❁

NAJDETE OBRÁZEK? – Zaãernûte políãka oznaãená puntíky a objevte obrázek.
■ Velitel útvaru se vrátí ze ‰tábu a jeho zástupce mu podáva hlá‰eni – za jeho nepﬁítomnosti
k Ïádné mimoﬁádné události nedo‰lo.
– AÏ, jak ﬁíka, na jednu zlomenou lopatu. –
„Jakou lopatu?“
„Zlomila se, kdyÏ jsme pochovávali toho záklaìáka.“
„Jakého záklaìáka?“

■ Uvadeãka stojí
u pokladny a dívá se
na mladou dívku, která
si prohlíÏí obrazky
z nového filmu, a povídá jí:
„Má‰ smÛlu, dûvãe.
Tenhle film je do patnácti let nepﬁístupn˘...“
„Mnû je to fuk,“ nato
devãe. „Stejnû nemám
nikoho, kdo by mi po- VYBÍRAVÁ TURISTKA – Poznáte, kterou nádobu si turistka odnesla z obchodu?
hlídal ditû!“
„Uhoﬁel pﬁi v˘buchu muniãního skladu.“
„Jakém v˘buchu?“ „Ten jsem zpÛsobil já
v opilosti nedopalkem cigarety.“
„Nechte si uÏ ty fóry. Pﬁece vím, Ïe nekouﬁíte
ani nepijete!“
„Taky byste zaãal kouﬁit a chlastat, kdyby vá‰
starej vodjel na ‰táb, vy mûl jednotku na krku
a nûkdo vám ukradl zástavu!“

MÁTE POST¤EH? – Kter˘ ze snímkÛ nesouhlasí se skuteãností?

Homolsk˘

NAJDETE CESTU?

Zpravodaj pro obãany a pﬁátele Homolska. • Vydává Obec Homole u Panny (Homole u Panny 1,
400 02 Ústí nad Labem). Zpravodaj pﬁipravuje Zdena âerná (Homole u Panny 48). Vychází ãtyﬁikrát roãnû. • Tisk: Tiskárna R+R, Ústí nad Labem.
Evidenãní ãíslo MK âR E 10227.

