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Je tu léto !

Dejte vejce malovan˘...
Koneãnû.
Je tu.
TouÏebnû oãekávané léto! Jak jsme
se na nûj tû‰ili!
Ano, jaro se nám vydaﬁilo. Pﬁemohlo
paní zimu docela brzy a dopﬁálo nám
i nûkolik dní, za které by se ani léto nemuselo stydût. KaÏdého z nás vylákaly
teplé sluneãní paprsky z domÛ. Nûkdo
si jen tak posedûl a vystavil jim své

tûlo, ale vût‰ina z nás bûÏela do sv˘ch
kÛlniãek, chopila se zahradního náﬁadí,
které tam uloÏené odpoãívalo celou
zimu, oprá‰ila z nûj pavuãiny, pﬁípadnû
poopravila bolístky, zpÛsobené loÀsk˘m pouÏíváním, a hurá do zahrady!
Hrabalo se, okopávalo, selo a sázelo
se, aÏ nás z toho veãer bolela záda,
ruce, kolena - no prostû celé tûlo a byli
jsme rádi, Ïe je uÏ koneãnû mÛÏeme,

patﬁiãnû namazané mastí na bolest,
uloÏit do postele.
Ale sotva se ráno rozední, honem
otevﬁeme a nakrmíme slepice, zaopatﬁíme i ostatní zvíﬁectvo, potom rychle
nasnídat a uÏ zase ﬁádíme na zahradû.
Velikonoãní svátky jsme letos oslavili
na konci dubna. Koledníci s pomlázkou

(Pokraãování na následující stranû)

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
„vy‰upali“ v‰echny Ïeny a dívky a za odmûnu si odnesli malovaná vajíãka. Nûkteﬁí dospûlí pak po nûkolika ostﬁej‰ích
drincích i pûknou opiãku.
Za t˘den, 30.dubna, se na mnoha místech rozhoﬁely desítky ohÀÛ a v‰ichni jsme se se‰li pﬁi pálení ãarodûjnic. To
jsme si pûknû popovídali a natáhli kouﬁem ! A ty buﬁty !
Proﬁezané ovocné stromy jsou jiÏ odkvetlé. V zahrádkách
roste to, co jsme tak pracnû zaseli a my sklízíme ﬁedkviãky
a první jahody. I lusky hrachu se lákavû zakulacují. MÀam!
BlíÏí se letní prázdniny, vysnûn˘ ãas nejen na‰ich dûtí ‰kolou povinn˘ch. Je to ãas, kdy se ãistí a pﬁipravují bazény,

abychom se v tom parném poãasí mohli svlaÏit ve sluncem
prohﬁáté vodû a pﬁípadnû si i zaplavat.
Letní dovolená je jiÏ naplánovaná. Zájezdy zaplaceny. Jen
zabalit kufry a vyrazit do svûta. Dûti se tû‰í do letních táborÛ,
kde si zaslouÏenû odpoãinou od ‰kolních povinností a uÏijí si
spoustu legrace. Seznámí se s nov˘mi kamarády a poznají
dal‰í krásné kouty na‰í vlasti.
Nûkteré rodiny radûji zÛstanou doma nebo stráví dovolenou na své chatû. PomaÏou svá bílá tûla opalovacím krémem a rozvaleni na dece je pak budou opékat , aÏ do zhnûdnutí (snad).
Léto, léto ....! Není nad letní podveãery, kdy mÛÏeme posedût s pﬁáteli u ohníãkÛ, opéci si buﬁta ãi rozpálit gril a na
nûj pak poloÏit naloÏené masíãko. V‰e zapít piveãkem nebo
dobr˘m vínem.
No prostû letní pohodiãka.
Snad nám pûkné sluneãné poãasí bude pﬁát a zapr‰í jen
obãas pro na‰e vyprahlé zahrádky.
Mocná pﬁírodo, prosíme , jen ne Ïádné pﬁívalové de‰tû !
Ty jsme si uÏ zaÏili loni !
.....a tak tedy pﬁeji v‰em krásné proÏití leto‰ního léta.
AÈ se kaÏdému povedou v‰echny naplánované letní aktivity.
A hlavnû pozor, aÈ je to bez úrazÛ! Va‰emu zamûstnavateli by se asi nelíbilo, kdyby místo odpoãinutého zamûstnance pﬁinesl rodinn˘ pﬁíslu‰ník doklad o pracovní neschopnosti, a proto to nepﬁehánûjte. Léto je pﬁece ãas odpoãinku a nasbírání pozitivní energie.
Tak si jej poﬁádnû uÏijte !
Struhárová Eva, redaktorka

Nové webové stránky obce
Dne 01. 04. 2011 byly zveﬁejnûny
nové webové stránky obce. Zmûnila se
jejich grafická podoba a zmûnil se i jejich obsah.
Na úvodní obrazovce je obsah rozdûlen do 3 sloupcÛ. Lev˘ sloupec obsahuje blok „Menu“ a blok „UÏiteãné
odkazy“.
Odkazy smûﬁují uÏivatele na webové
stránky Krajského úﬁadu ÚK, Magistrátu Ústí nad Labem a Obce Velké Bﬁezno. Dal‰í odkazy umoÏÀují otevﬁít webové stránky Úﬁadu práce ÚL, Ústeckého deníku, kultury na Ústecku a jízdního ﬁádu. Prav˘ sloupec je informativní: datum, kdo má svátek, pﬁedpovûì
poãasí, kalendáﬁ a pﬁípadnû anketa.
V prostﬁedním sloupci obrazovky se
zobrazují informace, které jsme si
v „Menu“ vybrali.
Pokud se klikne na ﬁádek „Obecní
úﬁad“, otevﬁe se v˘bûrová nabídka:
usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva, rozpoãet obce, vnitﬁní pﬁedpisy
obce, registr oznámení dle zákona ã.
159/2006 Sb. a povinné informace dle
zákona ã. 106/1999 Sb. Dal‰í ﬁádky
v „Menu“ umoÏÀují získat dal‰í zajímavé informace a fotoreportáÏe o dûní
v obci.
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Abychom zjistili reakci obãanÛ na
nové webové stránky, byla zveﬁejnûna
anketa s otázkou: „Vyhovuje Vám
obsah nov˘ch webov˘ch stránek
obce?“. Uzavírka ankety byla 31. 05.
2011.
Celkem se ankety zúãastnilo 230
respondentÛ, z toho jich 146 (63,5%)
ohodnotilo obsah stránek kladnû, 42
(18,3%) bylo spokojeno pouze ãásteãnû a 42 (18,3%) ohodnotilo stránky
jako nevyhovující. MnoÏství zúãastnûn˘ch respondentÛ a mnoÏství kladn˘ch
hodnocení jistû potû‰ilo. V‰echno má
své ale.... Îe s nûjak˘m podnûtem na

jin˘ obsah stránek nepﬁi‰el nikdo z tûch
odmítajících, to vcelku nepﬁekvapilo.
Co ale mrzí, Ïe nikdo z tûch ãásteãnû
spokojen˘ch nenapsal, co mu v obsahu stránek chybí, co by povaÏoval za
zlep‰ení apod.
Byl by to velmi dÛleÏit˘ podnût k zamy‰lení a ke zlep‰ení obsahu. Snad se
ozvou pozdûji.
Webové stránky budeme postupnû
roz‰iﬁovat a vylep‰ovat. Ale o tom zase
aÏ v pﬁí‰tím ãísle Homolského obãasníku.
Mgr. Václav Kavan,
místostarosta

I vy zde mÛÏete zveﬁejnit
své v˘znamné události

Alena Fuxová

Danu‰e ·kvorová

Jaroslav Krob

Jindﬁich MuÏík

Ladislav Fr˘ba

Zdenûk Hásek

znamnou spoleãenskou událost o kterou se chcete podûlit se sousedy.
Je moÏno zveﬁejnit psan˘ text nebo
i fotografii.
Pokud budete mít zájem zveﬁejnit
v této rubrice v˘‰e uvedené události,
prosím kontaktujte mû na telefonním
ãísle 723 959 914, nebo na adrese estruhar@seznam.cz .

Îádosti o zveﬁejnûní mÛÏete podat
i na Obecním úﬁadû, kde si je vyzvednu
a budu vás kontaktovat.
Vûﬁím, Ïe si tato spoleãenská kronika najde u obãanÛ oblibu a stane se
tak pravidelnou souãástí na‰eho ãasopisu.
Eva Struhárová,
redaktorka

JUBILANTI...
Jak jiÏ oãekáváte, na této stránce
zveﬁejÀuji na‰e spoluobãany, kter˘m
Obecní úﬁad gratuloval k jejich jubilejním narozeninám. Od kaÏdého v‰ak
musím mít písemn˘ souhlas, kter˘ mi
naﬁizuje zákon. Není to nic sloÏitého.
Formuláﬁ mám vyti‰tûn˘ a konkrétní
osoba po jeho pﬁeãtení a souhlasu jej
jen podepí‰e. A uÏ se mÛÏe tû‰it na
svou fotku, nebo jméno v pﬁí‰tím Homolském obãasníku.
Ale i vy zde mÛÏete zveﬁejnit své
a rodinné události. Jako napﬁíklad narozeniny, narození dítûte, svatbu, v˘roãí svatby, maturitu, promoci, úmrtí
ãlena rodiny...
Prostû v‰e co povaÏujete za v˘-

Blahopﬁejeme jubilantÛm
paní Danu‰e ·kvorová
paní Alena Fuxová
pan Jaroslav Krob
pan Jindﬁich MuÏík
pan Zdenûk Hásek
pan Ladislav Fr˘ba

60.
60.
75.
85.
85.
65.

let
let
let
let
let
let

18.4.
24.3.
27.5.
27.5
04.6.
06.6.

Li‰kov
ByÀov
Suletice
Lhota pod Pannou
Nová Ves u Plánû
Homole u Panny

Údaje poskytnuty k 17. 6. 2011
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Rekonstrukce veﬁejného osvûtlení - Lhota pod Pannou

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 07. 02. 2008 projednalo
a schválilo „Rozvojov˘ dokument Obce
Homole u Panny“. Tento dokument stanovil smûry plánovaného rozvoje obce.
Jedním z bodÛ rozvoje je rekonstrukce
veﬁejného osvûtlení. Dnes mÛÏeme
konstatovat, Ïe po ukonãení rekonstrukce veﬁejného osvûtlení v místní
ãásti Lhota pod Pannou, se tento bod
daﬁí plnit.
Rekonstrukce osvûtlení byla pÛvodnû zahrnuta do projektu o názvu „Re-

konstrukce
místních
komunikací
a úprava vzhledu obce Homole
u Panny“, kter˘ byl souãástí Ïádosti
o dotaci z „Programu rozvoje venkova“.
Po zamítnutí Ïádosti o dotaci z dÛvodu
nedostatku finanãních prostﬁedkÛ ke
spolufinancování ze strany státu, rozhodlo vedení obce se souhlasem zastupitelstva, o realizaci rekonstrukce
veﬁejného osvûtlení ve Lhotû pod Pannou z vlastních prostﬁedkÛ.
V˘bûrové ﬁízení na dodavatele stavebních prací bylo zahájeno 11. 01.

Îlutá popelnice
fejeton...
Îlutá popelnice, ãili nádoba na plastov˘ odpad hlavnû Pet-lahve, které
stojí v na‰ich vesniãkách Homole,
Lhota pod Pannou, Suletice a ByÀov.
Trpûlivû na nás ãekají, aÏ je pﬁijdeme
nakrmit plastov˘mi lahvemi. Proã bychom tak neuãinili? Pﬁece si nebudeme
zbyteãnû plnit své popelnice, které si
platíme. V‰ak máme dost jiného odpadu. Îlutou také platíme, ale ze spoleãné kasy, a to jak známo, tolik nebolí.
A je‰tû se mÛÏeme bít v prsa, Ïe se
chováme ekologicky, coÏ je velice prospû‰né pro na‰í Zemûkouli.
S touto my‰lenkou poctivû odná‰ím
na‰e vypité lahve. SlouÏí mi k tomu vyprázdnûn˘ pytel od psích granulí. Jakmile je naplnûn, ráno, kdyÏ jdu pro ãerstvé housky, vezmu jej do ruky a kráãím vstﬁíc Ïluté popelnici. A ejhle! Ona
je plná! Proã?!
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ProtoÏe jsou mezi námi takoví ekologové, kteﬁí sice plastové lahve poctivû
pﬁiná‰ejí, ale nechají je v pÛvodním
stavu. Ty pak zaberou více místa a popelnice je dﬁíve zaplnûná. VÏdyÈ by staãilo doma kaÏdou se‰lápnout, není to
taková velká práce. A mÛÏe to b˘t i zábava a taky docela dobrá sportovní disciplína. Ono to totiÏ není tak jednodu-

2010 a ukonãeno v únoru 2010, v˘bûrem dodavatele. Stavba byla rozdûlena
do dvou etap. První etapa byla realizována v roce 2010 a zahrnovala rekonstrukci osvûtlení v horní ãásti Lhoty
a druhá ãást byla realizována v leto‰ním roce a zahrnovala spodní ãást
Lhoty.
Pﬁedávací protokol byl podepsán 17.
05. 2011. Tímto aktem byl splnûn dal‰í
úkol, kter˘ si Obec Homole u Panny
uloÏila.
Mgr. Václav Kavan, místostarosta

ché, no a moÏná proto... Ach jo. Co
teì? Popelnice je plná a vedle ty své
pﬁece nepostavím. MÛÏe je rozfoukat
vítr, nebo roztahat a rozkousat pobíhající a nudící se pes. Tak co tady s tím?
No tak ... jdu koupit ãerstvé houstiãky
a mil˘ pytel putuje zpátky domÛ.
Pﬁí‰tû se pÛjdu nejdﬁíve podívat jestli
je v popelnici dost místa!
AlespoÀ udûlám nûco pro své zdraví,
kdyÏ uÏ bydlím v této malebné ãásti
svûta - v Homoli.
Eva Struhárová,
redaktorka

K ZAMY·LENÍ
KdyÏ jsem byla malá holka, v na‰í
vesnici se to akcemi jen hemÏilo. Bylo
tu nûkolik sdruÏení.
Dobrovolní hasiãi, kteﬁí nám nejednou zachraÀovali domy a majetek pﬁi
poÏáru a vÏdy byli u kaÏdé velké vody.
SSM (svaz socialistické mládeÏe),
zde se scházela mládeÏ a organizovala rÛzné akce. Chodilo se na brigády.
Nejãastûji na pomoc zemûdûlcÛm na
pole, nebo do lesa. Chystaly se besídky pro malé dûti, dûtsk˘ den, Mikulá‰.
Dále tu byl Svaz Ïen. Mimo jiné organizovaly spoleãné cviãení na sále v
místním hostinci. KaÏdá Ïena si mohla
jít zacviãit a tím uãinit nûco pro své
zdraví.
Nesmím zapomenout na na‰e myslivce. Myslivecké sdruÏení „Hubert“,
které se staralo o zvûﬁ v lese.
V‰ichni jmenovaní nûkolikrát do roka
poﬁádali taneãní zábavy a plesy. A tak
se tance chtiví obãané ãasto se‰li spolu
pobavit. KaÏd˘ rok se pálily âarodûjnice. Vlastnû jsme je museli naz˘vat: „
Vatra míru“, ale nám to nevadilo, hlavnû jsme se dobﬁe bavili. Bylo to pﬁíjem-

né a více jsme se znali. Dnes na to rádi
vzpomínáme.
Ano byla to jiná doba. Museli se dodrÏovat pﬁísná pravidla, naﬁízená jak se
ﬁíkalo „s hora“.
Dnes dvacet let po „Sametové revoluci“ máme více moÏností. Nejsme svazováni rÛzn˘mi nesmysln˘mi pﬁíkazy a
zákazy. Tolik volnosti a my jí neumíme
plnû vyuÏít.
Nûkolik let zde fungovala soutûÏ „
Tahoun roku“a pﬁi vyhlá‰ení vítûze k
nám byl vÏdy pozván
znám˘ umûlec z Prahy, kter˘ nás
sv˘m vystoupením potû‰il.
Také jsme se na 1. Máje nûkolikrát
se‰li na návsi a pobavili se.
Díky nûkolika obãanÛm se zde zavedl tradiãní star˘ zvyk. Masopust. Díky
za nûj. AlespoÀ tady se sejde vût‰ina
spoluobãanÛ a jdou se pobavit.
Ale nezÛstaÀme jen u jediného.
Pojìme vymyslet dal‰í spoleãné akce.
Proã bychom nemohli uspoﬁádat
tﬁeba Homolské trhy. Se‰li bychom se
na návsi a nabídli pﬁebytky z na‰ich zahrad, kurníkÛ, stájí, z na‰ich pÛd - kam
odná‰íme rÛzné vûci, které jiÏ nepotﬁebujeme, ale je nám líto je vyhodit.
Povedlo se nám vypûstovat hodnû
sazenic zeleniny, kytiãek? Vylíhlo se
více kuﬁat neÏ potﬁebujeme? Proã to
nenabídnou sousedÛm?

A nezÛstaÀme jen u jara. Léto má
také svoje dary. Podzimní úroda se vydaﬁila, tolik toho nesníme. ·up s tím na
sousedsk˘ trh. Vyrostli nám dûti ze
‰atÛ, nabídnûme je dále dal‰ím dûtem.
Prostû takov˘ obecní „Ble‰í trh“.
Ani obãerstvení nemusí chybût.
Máme zde dva obchody a hostinec a
jejich majitelé by se jistû rádi toho
zhostili.
A co utrÏené peníze vûnovat v‰em
na‰im dûtem? Stále sly‰ím od na‰ich
maminek, Ïe si dûti nemají kde hrát. V
obcích nemáme Ïádné dûtské hﬁi‰tû,
na kterém by si mohly hrát. V souãasnosti si dûti samy nacházejí místa ke
sv˘m hrám, odkud je ãasto odháníme
pro jejich nevhodnost a nebezpeãí
úrazu. Pﬁitom by staãilo vybrat vhodné
místo. Umístit zde nûjaké prolézaãky,
pískovi‰tû a vyhradit prostor urãen˘ k
míãov˘m hrám.
Obecní úﬁad nemá tolik finanãních
prostﬁedkÛ, aby hﬁi‰tû vybudoval, ale
kdyby kaÏd˘ ze získan˘ch penûz ze
Sousedského trhu pﬁispûl nûjakou
ãástkou, mohlo by se hﬁi‰tû postavit.
Tak co sousedé.? Líbí se Vám tento
nápad? A pokud máte jin˘, nenechte
si ho pro sebe a pﬁijìte nám to povûdût.
Va‰e redaktorka sousedka
Eva Struhárová

Dovoz obûdÛ provádí PAMPELI·KA
Od 1.1.2011 provádí Peãovatelská
sluÏba Pampeli‰ka, sídlící ve Velkém
Bﬁeznû, Ústecká 318. (DÛm s peãovatelskou sluÏbou ã. 2) zájemcÛm rozvoz
obûdÛ.
Myslím, Ïe je to v˘hodná nabídka pro
ty, kteﬁí si nechtûjí vaﬁit sami a nebo jiÏ
pro svÛj zdravotní stav nemohou.
Jídlo Vám pﬁivezou aÏ do domu a
Va‰e práce bude jen ta, Ïe to sníte.
Objednávky i pﬁípadné zru‰ení stravy
provádíte pﬁímo u ﬁidiãe - zamûstnance
peãovatelské sluÏby Pampeli‰ka pﬁi
dovozu stravy, nebo na telefonním ãísle
739 451 662 p. Buzková.
Objednávky i ru‰ení stravy provádíte
den pﬁedem do 8.00 hodin.
Platba se provádí na mûsíc dopﬁedu
- opût pﬁímo u zamûstnance peãovatelské sluÏby - vÏdy poslední úter˘ v mûsíci.
Cena obûda vãetnû
dovozu je stanovena,
ve v‰ední dny:
Suletice: 62,- Kã
Homole: 65,- Kã
ProtoÏe distribuce obûdÛ mÛÏe b˘t
pouze v termojídlono‰ích (naﬁízení hy-

gieny), v pﬁípadû zájmu Vám mÛÏe b˘t
zapÛjãen termojídlonosiã za úplatu 1,Kã/den za 1 kus (jídlo zÛstává teplé a
nevylévá se).
Tak co? VyuÏijete tuto sluÏbu, kterou
nám nabídla paní Yvona Brichová ﬁedi-

telka Pampeli‰ky. Myslím, Ïe je to v˘hodné i pro ty, kteﬁí se chtûjí radûji vûnovat své zahrádce neÏ strávit celé dopoledne u sporáku v kuchyni.
Struhárová Eva,
redaktorka

Ble‰í trh je dobr˘ nápad
Jarní úklid v bytû dûlá snad kaÏdá z nás. Vymetají se pavuãiny, maluje se,
myje se, v‰e co se dá vyprat putuje do praãky. Ne jinak tomu bylo v domû u
paní Ivy Ptáãkové, která to letos vzala z gruntu a stûhovalo se i vybavení cel˘ch místností. Vyﬁadily se nepotﬁebné ozdoby a nûkteré byÈ i potﬁebné vûci
se prostû do novû uspoﬁádan˘ch pokojÛ neve‰ly.
A nyní, pﬁi‰la otázka kam s tím. No, na pÛdu jak jinak. Ale ouha, pÛda uÏ
teì praská ve ‰vech, více se tam toho opravdu uÏ nevejde.
A v tu chvíli syn pan Luká‰ Ptáãek pﬁi‰el na v˘born˘ nápad: „A co takhle
uspoﬁádat Ble‰í trh a tyto vûci nabídnout na‰im sousedÛm.“
Jak bylo ﬁeãeno, stalo se. Oslovili se i ostatní zájemci o prodej. Z nûkolika
rodin bylo také pﬁineseno nûjaké to „zboÏí“.
A v sobotu 14. kvûtna si lidé pﬁi‰li prohlédnout a koupit co se jim líbilo.
Veãer se ukázalo, Ïe to byl velice dobr˘ nápad a vût‰ina zboÏí putovala k
nov˘m majitelÛm.
UÏ nyní se pan Luká‰ rozhodl, Ïe v budoucnu Ble‰í trh uspoﬁádá znovu.
Struhárová Eva, redaktorka
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Velikonoãní turnaj v ‰ipkách
UÏ po nûkolikáté se kaÏd˘m rokem koná velikonoãní turnaj
v ‰ipkách v hostinci u HoráãkÛ. Letos to bylo v sobotu 23.
dubna 2011 od 14:00 hodin.
Startovné ãinilo 50 korun pro kaÏdého hráãe. I tento rok byl
poãet úãastníkÛ slu‰n˘, bylo jich dvanáct. V‰ichni hráli do
posledních sil, ale vítûz je jen jeden.
Na tﬁetím místû se umístil Jan Franc, druhé místo obsadil
Michal Holík a vítûzem turnaje se stal Jaroslav Hála.
Vítûzové si odnesli 8 piv Ozzákovi speciální jedenáctky, nûjakou tu sladkost a triãko s logem BﬁezÀák. Ostatní poraÏení
neztratili náladu a domÛ si odnesli také triãko. Celé odpoledne probíhalo v dobré náladû a soutûÏním duchu.
UÏ se tû‰íme na vánoãní turnaj.
ZdeÀka âerná

Kdo z nich vyhraje...

Pro vynikajici vysledek musi byt dobra priprava

Vitez Jaroslav Hala si prebira cenu

SoutûÏ historick˘ch vozidel
V sobotu 7. kvûtna 2011 ráno se rodil krásn˘
sluneãn˘ den. KaÏd˘ uÏ mûl naplánováno co
bude dûlat. Nûkdo pracoval na zahrádce, nûkdo
v dílnû, nebo v domû. Ale v 10.00 hodin si vût‰ina z nás nenechala ujít pﬁehlídku historick˘ch vozidel, která projíÏdûla nûkter˘mi na‰imi vesnicemi.
Konala se totiÏ soutûÏ historick˘ch vozidel „O
POHÁR HRABùTE CHOTKA“ . Urãená pﬁednostnû pro vozidla: Auto, moto - do roku v˘roby 1950.
Tuto akci poﬁádali VCC AMK âeská Brána a
správa státního zámku Velké Bﬁezno.
V Homoli na návsi mûli soutûÏící kontrolní stanovi‰tû a tak jsme si mohli ty nabl˘skané ma‰iny
zblízka prohlédnout.
Na motorce âZ 150 pﬁijel i ná‰ starosta pan Ladislav Ptáãek, kter˘ na‰i vesnici v této soutûÏi reprezentoval.
Myslím, Ïe jsme si odná‰eli krásné dojmy z podívané a obdiv jak nûkteﬁí milovníci tûchto strojÛ
je dokáÏou udrÏovat v provozuschopném stavu.
Struhárová Eva, redaktorka
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Pálení âarodûjnic v Homoli

Leto‰ní 30. duben vy‰el na sobotu. Cel˘ den nám svítilo
sluníãko, ale meteorologové vyhroÏovali veãerním de‰tûm.
Na‰i zastupitelé se v‰ak nenechali odradit, postavili velkou
hranici a na ni umístili pûknû odûnou ãarodûjnici ( ten pruhovan˘ svetr byl opravdu ‰ik ).
V 17.00 hodin se zaãali scházet obãané. Pﬁicházeli rodiãe
se sv˘mi dûtmi, které byly vût‰inou pﬁevleãeny v ãarodûjnick˘ch maskách, a tak v prostoru za myslivnou, kde se tato
akce konala, se to jen hemÏilo mal˘mi ãarodûjnicemi. Pozdûji se objevil i jeden Spiderman, kter˘ nepﬁilétl na své pavuãinû, ale pﬁifrãel na kole.
KaÏd˘ si mohl opéci buﬁta, kter˘ byl pﬁipraven spolu s obãerstvením na stole vedle malého oh˘nku, kter˘ byl k tomuto úãelu zapálen. Rozná‰elo se pivo, a kdo chtûl, dostal i limonádu.
Ve‰keré obãerstvení poskytl Obecní úﬁad, a proto bylo pro
v‰echny z obce zcela zdarma.
Nakonec pﬁi‰el ten velk˘ okamÏik. Byla zapálena hranice
s ãarodûjnicí. OheÀ vzplál tak rychle, aÏ z ãarodûjnice létaly
opálené kousky obleãení a prudce se rozvonûla dﬁevûná
náplÀ hranice. I my jsme se mohli v blízkosti ohnû ohﬁát, protoÏe se blíÏil hrozivû tmav˘ mrak, kter˘ vyhroÏoval meteorology hlá‰en˘m de‰tûm. Nûkolikrát zahﬁmûlo a nakonec krátce, za to prudce, zapr‰elo. Nûkteﬁí se bûÏeli schovat do
blízkého hostince nebo domÛ. Dé‰È ale brzy pﬁestal mít sílu
a vzdal to. Pﬁestalo pr‰et a obãas jen zamrholilo. To uÏ nám
tolik nevadilo a mohli jsme se u ohnû bavit vesele dál.
Na této akci byli vût‰inou obãané z Homole a je ‰koda, Ïe
se nezúãastnili sousedé z ostatních vesnic. V‰e bylo organizováno pro cel˘ ná‰ region a je ‰koda, Ïe se nás nese‰lo

více. VÏdyÈ máme tak málo pﬁíleÏitostí se v‰ichni sejít, popovídat si a také se i poznat. Kdo z nás mÛÏe povûdût, Ïe zná
kaÏdého ze v‰ech obcí patﬁících k Homoli ? Nikdo. A vidíte,
nyní byla taková pﬁíleÏitost a my jí nevyuÏili.
Ano chápu, Ïe pro nûkoho to bylo daleko a bylo pohodlnûj‰í zÛstat doma a opéci si buﬁta na svém ohni, ve spoleãnosti sv˘ch blízk˘ch a pﬁátel. Konec koncÛ ve tmû dobﬁe viditelná svûtélka od mnoha mal˘ch ohÀÛ to i prozrazovala.
Vûﬁím, Ïe se kaÏd˘ pobavil podle své pﬁedstavy a tû‰ím se
na dal‰í spoleãnou akci, kterou pro nás Obecní úﬁad pﬁichystá.
A prosím, pﬁijìte pﬁí‰tû v‰ichni.!
Struhárová Eva, redaktorka
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Dûtsk˘ den se vydaﬁil

Nedûle 5. ãervna 2011 patﬁila na‰im
dûtem. Kulturní v˘bor obce pod vedením pana Marxe poﬁádal zábavné soutûÏní odpoledne. Z rÛzn˘ch disciplín,
jako napﬁíklad házení míãkÛ do tlamy
medvûda, lovení rybiãek, házení na terã
‰ipkami, závody ve skákání v pytli, poráÏení kuÏelek a pﬁipravena byla je‰tû
spousta dal‰ích soutûÏí, si dûti odná‰ely v˘hry v podobû rÛzn˘ch sladkostí.
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Pan Anto‰ko pﬁipravil pﬁehlídku
R.C.modelÛ automobilÛ, která mûla
velk˘ úspûch nejen u dûtí, ale i dospûlí
se rádi podívali. Zájemci si mohli pod
odborn˘m dohledem vyzkou‰et, jak se
takové auto ovládá.
Nechybûli zde ani hasiãi z Velkého
Bﬁezna, kteﬁí dûtem umoÏnili prohlédnout si hasiãské auto i zevnitﬁ.
Poãasí se vydaﬁilo, a proto pﬁi‰lo

vhod, kdyÏ paní Matou‰ková obcházela celé hﬁi‰tû a nabízela vychlazenou limonádu.
Celé odpoledne zde panovala v˘borná nálada. Dûti byly ‰Èastné, coÏ prozrazovaly jejich rozesmáté a spokojené
obliãeje, protoÏe si poﬁádnû zaﬁádily a
pohrály a domÛ si odná‰ely v ta‰kách
dobroty, které získaly jako odmûnu ze
soutûÏí. Struhárová Eva, redaktorka

Jubilejní setkání b˘val˘ch spoluÏákÛ

Se‰el se rok s rokem a opût se uskuteãnilo setkání b˘val˘ch spoluÏákÛ. Scházíme se tak jiÏ deset let.
V‰ech srazÛ se úãastnil i pan uãitel Lonãák. Na na‰em prvním setkání svou radost vyjádﬁil slovy: Velice rád jsem pﬁijal pozvání a pﬁijel mezi vás, protoÏe po tolika letech od skonãení ‰kolní docházky dát poprvé dohromady tolik znám˘ch tváﬁí, je
krásné. KdyÏ jsem sly‰el va‰e jména, uvûdomil jsem si, Ïe o mnoh˘ch z vás jsem sl˘chal v rozhlase, v televizi, ãetl o vás
v novinách. Nûkteﬁí byli m˘mi spolupracovníky nebo jejich rodinn˘mi pﬁíslu‰níky. A to jsem netu‰il, Ïe jste vlastnû m˘mi b˘val˘mi Ïáky. - V‰ichni jsme se vûnovali mnoha ãinnostem. Nûkdo byl známûj‰í, jin˘ ne. Pﬁátelství v‰ak ani vûkem nerezaví,
a proto v‰ichni vûﬁíme, Ïe se zase za rok, první ãervnov˘ pátek, sejdeme v Homoli u HoráãkÛ. ZdeÀka Brizgalová-Ká‰ová

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 03/2011 konaného dne 7. dubna 2011
I. ZASTUPITELSTVO
OBCE POTVRZUJE
1. po projednání pﬁipomínek zastupitele Mgr. Martina Markse, Ïe návrh zápisu z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 03. 03. 2011, odpovídá realitû prÛbûhu jednání.
II. ZASTUPITELSTVO
OBCE SCHVALUJE
2. pronájem ãástí pozemkÛ p.ã.220,
218, a 12, k.ú. Homole u Panny,
o rozloze 338 m2 panu Michalu
Holíkovi.
III. ZASTUPITELSTVO
OBCE SOUHLASÍ
3. s vyhlá‰ením zámûru na prodej
pozemkÛ p.ã. 593/2 a p.ã. 593/3, k.ú.
Suletice;
4. s vyhlá‰ením zámûru na prodej
pozemkÛ p.ã. 124/2 a p.ã. 124/3, k.ú.
Homole u Panny;
5. s pﬁevzetím úvûru ve v˘‰i 1 900 tis.
Kã na akci „Sanace bytovky ã.p. 43“ od
Komerãní banky, a.s., za podmínek
uveden˘ch v závazné nabídce ze dne
29. 03. 2011.
•••

USNESENÍ....
IV. ZASTUPITELSTVO OBCE
POVù¤UJE
6. starostu obce Ladislava Ptáãka
a místostarostu obce Mgr. Václava Kavana k jednání ve vûci pﬁevzetí úvûru
na akci „Sanace bytovky ã.p. 43“, vã.
oprávnûní k podpisu smluvních dokumentÛ, dle zákona ã. 128/2000 Sb.,
o obcích.
V. ZASTUPITELSTVO
OBCE VZALO
NA VùDOMÍ
7. zprávu o v˘sledku pﬁezkoumání
hospodaﬁení obce za rok 2010 provedeném odborem kontroly KÚÚK. Pﬁi
pﬁezkoumání hospodaﬁení ÚSC Homole u Panny nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona
ã. 420/2004 Sb.);
8. zprávu o kontrole pﬁevodu ãástek
poplatkÛ do státního rozpoãtu za povolení provozu v˘herních hracích pﬁístrojÛ
za období 2008 - 2010, provedenou FÚ

v Ústí nad Labem. Pﬁi kontrole vybírání,
vymûﬁování a placení správních poplatkÛ za v˘herní hrací pﬁístroje nebyly zji‰tûny Ïádné nedostatky;
9. zprávu pﬁedsedy kontrolního v˘boru Daniela Tauscheho o v˘sledku kontroly oprávnûnosti tvrzení sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ „Alternativa pro
Homolsko“ o nahodil˘ch a nekontrolovan˘ch obecních pÛjãkách komukoliv
a na cokoliv se závûrem: „nebylo zji‰tûno, Ïe by se ve vûci poskytování pÛjãek
jednalo o nahodilé a nekontrolované
poskytování obecních pÛjãek bez jak˘chkoliv pravidel“.
10. pﬁidûlení bytu ã. 7 v bytovce ã.p.
47 panu Jiﬁímu BlaÏkovi ml.
VI. ZASTUPITELSTVO OBCE
UKLÁDÁ
11. starostovi obce Ladislavu Ptáãkovi zajistit odstranûní nedostatkÛ zji‰tûn˘ch pﬁi kontrole poskytování pÛjãek
a uveden˘ch v zápisu z jednání kontrolního v˘boru obce ã. 1/2011. Termín:
31. 05. 2011;
12. zástupci sdruÏení nezávisl˘ch
kandidátÛ „Alternativa pro Homolsko“
Mgr. Martinu Marksovi zpracovat podni-

(Pokraãování na následující stranû)
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katelsk˘ 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, bod 8. Termín: do 31. 08.
2011;
13. pﬁedsedovi finanãního v˘boru
Ing. Václavu Chourovi provûﬁit, do jaké
míry ovlivní plátcovství DPH hospodaﬁení obce. Termín: do pﬁí‰tího zasedání
zastupitelstva obce.

VII. ZASTUPITELSTVO OBCE
USTAVUJE
14. pracovní skupinu ve sloÏení: Zd.
Pinc, Jar. Hála, V. Kavan, D. Tausche
a M. Marks. Pracovní skupina identifikuje problematická místa v období pﬁívalov˘ch de‰ÈÛ, popí‰e souãasn˘ stav
a navrhne opatﬁení na odstranûní zji‰tûn˘ch nedostatkÛ.
Mgr. Václav Kavan, místostarosta
Ladislav Ptáãek , starosta

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 04/2011 konaného dne 5. kvûtna 2011
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
1. celoroãní hospodaﬁení obce bez
v˘hrad na základû projednání závûreãného úãtu obce za rok 2010, vãetnû
zprávy o v˘sledku hospodaﬁení obce
za rok 2010;
2. uzavﬁení Smlouvy o úvûru reg. ã.
99000946755, vystavenou Komerãní
bankou, a.s.;
3. uzavﬁení Smlouvy o zástavû nemovitosti par. ã. 19, k.ú. Homole u
Panny a nemovitosti budovy ã.p. 43,
k.ú. Homole u Panny;
4. prodej pozemkÛ p.ã. 220/2 o v˘mûﬁe 82 m2 a p.ã. 9/6 o v˘mûﬁe 132
m2, oboje k.ú. Homole u Panny, manÏelÛm Josefu a Libu‰i Pajmov˘m

za cenu 18 Kã/m2, tj. 3 210,- Kã.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
5. s uzavﬁením smlouvy o dílo s Pavlem Hálou na zaji‰tûní vytápûní bytovek v mûsíci kvûtnu;
6. s v˘mûnou oken v 1. patﬁe budovy
OÚ.
III. ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO
NA VùDOMÍ
7. zprávu z jednání finanãního v˘boru o závûreãném úãtu obce za rok
2010, konaného dne 03. 05. 2011, se
závûrem doporuãující schválit závûreãn˘ úãet obce za rok 2010 bez v˘hrad;
8. ústní zprávu pﬁedsedy kulturního

v˘boru Mgr. M. Markse o námûtech na
kulturní akce pro rok 2011 s tím, Ïe
pﬁedseda v˘boru za‰le na OÚ elektronicky do pátku 13. 05. 2011 plán kulturních akcí na rok 2011, obsahující
pﬁesnou specifikaci akcí vãetnû vyãíslení finanãních nákladÛ na jednotlivé
akce;
9. zprávu kontrolního v˘boru o kontrole prÛbûhu akce zateplení bytovek
se závûrem, Ïe nebyly zji‰tûny Ïádné
nedostatky ani poru‰ení zákona.
Mgr. Václav Kavan,
místostarosta
Ladislav Ptáãek
starosta

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 05/2011 konaného dne 2. ãervna 2011
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
1. zmûnu jednacího ﬁádu zastupitelstva obce v projednaném rozsahu;
2. prodej pozemku p.ã. 124/2 o v˘mûﬁe 114 m2, k.ú. Homole u Panny
panu Tomá‰i Korãákovi za cenu 15
Kã/m2, tj. 1 710,- Kã;
3. prodej pozemkÛ p.ã. 593/2 o v˘mûﬁe 34 m2 a p.ã. 593/3 o v˘mûﬁe
2 m2, oboje k.ú. Suletice, paní Ludmile
Tetﬁevové za cenu 15 Kã/m2, tj. 540,Kã;
4. nákup sekaãky na trávu.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE
VYDÁVÁ
5. obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.
1/2011 o místním poplatkÛ ze psÛ,
podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona
o obcích;
10 • 2011 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

6. obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.
2/2011 o místním poplatku za uÏívání
veﬁejného prostranství, podle ust. § 84
odst. 2 písm. h) zákona o obcích;
7. obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.
3/2011 o místním poplatku za provozovan˘ hrací pﬁístroj nebo jiné technické
herní zaﬁízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního pﬁedpisu,
podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona
o obcích.
III. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
8. s vyhlá‰ením zámûru na prodej
pozemkÛ p. ã. 593/5 a 593/6, oboje k.
ú. Suletice.
IV. ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO
NA VùDOMÍ
9. plán kulturních akcí na rok 2011 s

plánovan˘mi finanãními náklady ve
v˘‰i 41 927,- Kã;
10. v˘sledek v˘bûrového ﬁízení na
dodavatele zakázky malého rozsahu
„Sanace bytovky ã.p. 43“, Homole u
Panny, kter˘m se stala firma Renomat
s.r.o., Ústí nad Labem;
11. plnûní rozpoãtu obce za 4 mûsíce roku 2011.
V. ZASTUPITELSTVO OBCE
POTVRZUJE
12. Ïe zápis z jednání zastupitelstva
obce, konaného dne 05. 05. 2011, odpovídá realitû prÛbûhu jednání.
Mgr. Václav Kavan,
místostarosta
Ladislav Ptáãek
starosta

NezapomeÀte na své komíny
Je léto a skonãila topná sezona. Leckdy jsme se tulili ke kamnÛm, kdyÏ
jsme koneãnû pﬁi‰li z té zimy domÛ.
Jak nás kamna zahﬁívala a bylo nám
dobﬁe. Celou topnou sezonu nám pilnû
slouÏily. A nyní pﬁi‰el ãas poslouÏit jim.
DÛkladnû je vyãistíme, vymeteme
saze, které se neúprosnû usazovaly
v odvodov˘ch rourách. A pokud nepﬁijde studené období pﬁes léto, tak je necháme zaslouÏenû odpoãívat. Zjistímeli na kamnech ãi kotli závadu, která
nejde opravit, tak nám nezb˘vá nic jiného neÏ koupit kamna nová. Máme na
to celé léto a tak mÛÏeme dÛkladnû vybírat v obchodech, která jsou pro nás
nejvhodnûj‰í.
Toto jsme uãinili pro na‰e kamna,
ale nezapomeÀme na své komíny.!
Máte kotel na plyn nebo tuhá paliva?
Od 1. ledna tohoto roku nastává pro
v‰echny majitele funkãních komínÛ jejich povinná kontrola. Komín si ale mÛÏete vyãistit sami.
V zimním období dochází témûﬁ
dennû alespoÀ k jednomu poÏáru komínÛ rodinn˘ch domkÛ nebo rekreaãních
chat. Ve vût‰inû pﬁípadÛ se to t˘ká tûch
komínÛ, které nebyly pravidelnû ãi‰tûny majitelem ani kominíkem. PokaÏdé
to na‰tûstí neskonãí tragicky a poÏár se
stihne uhasit dﬁív, neÏ se staãí roz‰íﬁit
po objektu. Kdo nemûl potvrzení od kominíka, i v pﬁípadû poji‰tûní proti poÏáru nedostal od poji‰Èovny Ïádnou náhradu.
Od tohoto roku ale náhradu nedostane ani ten, kdo potvrzení od kominíka
má. K potvrzení je nutné dodat je‰tû
navíc revizní zprávu, která platí pouze
jeden rok. Bez ní, nebo je-li uÏ pro‰lá,
by v pﬁípadû poÏáru hrozila po‰kozenému nejen pokuta, ale i úhrada v˘jezdu
hasiãÛ.

Pokuta pﬁitom mÛÏe ãinit aÏ nûkolik
desítek tisíc korun. Naﬁízení v nûkter˘ch
evropsk˘ch státech jsou ale pﬁísnûj‰í
neÏ u nás v âR a bez platného revizního dokumentu bychom si nezatopili.
Prodejci tuh˘ch paliv bez potvrzení
Ïádné palivo prodat nesmí. Komín,
kter˘ vyuÏívá kotel na tuhá paliva do 50
kW, se musí ãistit 3x roãnû (z toho
2x v sezónû), kotel na plyn pouze
1x roãnû. U kotle nad 50 kW je pravidelnost kontrol komínÛ totoÏná nebo
taková, jaká naﬁizuje v˘robce kotle.
âi‰tûní komínÛ u takov˘ch kotlÛ uÏ
musí probíhat pouze v reÏii zpÛsobilé
osoby, tedy kominíka.
Kontroly komínÛ se prodraÏí, nûkde
aÏ o 100 %
Zatímco v minul˘ch letech stály kontroly komínÛ od 300 - 500 Kã, v nûkte-

r˘ch regionech se kontroly prodraÏí aÏ
o 100 %. Je to nejen díky vût‰ímu „papírování“ (viz revizní zpráva), ale také
proto, Ïe kontroly musí b˘t dÛkladnûj‰í. Kominík tak musí projít celou spalinovou cestu, tedy od kotle aÏ k samotnému ústí komínu, coÏ mu zabere více
ãasu, neÏ v pﬁedchozích letech. V koneãném dÛsledku by ale náv‰tûvy kominíka mûly vyjít levnûji. Místo pÛvodních ‰esti ãi‰tûní komínÛ za rok vyhlá‰ka slevila na tﬁi ãi‰tûní. Ti, kteﬁí si
komín mohou vyãistit sami, zaplatí
pouze za jednu kontrolu. KominíkÛm
a revizorÛm zpﬁístupnûte cestu ke komínu, mûla by b˘t bezpeãná a snadná
i pro vás.
âR se pot˘ká s nedostatkem zku‰en˘ch kominíkÛ, proto se doporuãuje objednat tyto sluÏby s dostateãn˘m pﬁedstihem. Na webov˘ch stránkách Spoleãenstva kominíkÛ âR

www.skcr.cz
lze pomûrnû jednodu‰e nalézt kominíky jednotliv˘ch regionÛ.
V na‰í obci je moÏnost si objednat
kominíka prostﬁednictvím Obecního
úﬁadu. Staãí dojít na Obecní úﬁad, objednat si a dohodnout se, nejlépe se
starostou panem Ptáãkem, o datumu
náv‰tûvy kominíka.
Nûkteﬁí na‰i obãané jiÏ tuto sluÏbu
vyuÏívají a není to pro nû Ïádná novinka.
Ti, kteﬁí tápou dostanou ve‰keré informace na Obecním úﬁadû.
Pﬁeji v‰em, bezproblémovou pﬁí‰tí
topnou sezonu.!
Struhárová Eva,
redaktorka

✐

Pro zábavu
a chytré hlavy

MuÏ, kterého právû pﬁejel automobil, prosí v nemocnici úpûnlivû o‰etﬁovatelku: „Sestﬁiãko,
prosím vás, dejte mû na otoman. Já nechci na postel.
Kartáﬁka mi pﬁedpovûdûla, Ïe
umﬁu na posteli…“

Zuﬁí silná povodeÀ.
Krajina je plná
vody, z mohutné
aleje podél
silnice vykukují
pouze koruny
stromÛ. Po
hladinû pluje
trabant, jehoÏ
majitel pádluje
jak˘msi veslem.
Opodál ãouhá
z vody hlava.
„Nechcete se
svézt?“ vybízí
majitel trabanta.
„Ne, dûkuju, já
nemÛÏu, já jedu
na kole!“
Zaãernûte v‰echny plochy které jsou oznaãeny teãkami.
● ¤idiã u holiãe:

„Kolik koÀsk˘ch sil má vlastnû
ta va‰e bﬁitva, Ïe tak dokonale
tahá?“
● Pacient se po autonehodû pro-

budil v nemocnici a ptá se lékaﬁe, soucitnû se sklánûjícího nad
jeho lÛÏkem:
„Co se to se mnou vlastnû
stalo?“
„ZaÏil jste autonehodu a právû
jste pﬁestál operaci.“

● ● ●

„TakÏe jsem tedy v nemocnici?“
„âásteãnû…“
● V jednom západním velkomûs-

tû prohlásí manÏelka rezolutnû
k svému muÏi:
„Musíme si koupit nové auto.
Tohle máme uÏ dva roky a kaÏd˘
nás v nûm zná!“
ManÏel se zamyslí a smutnû odvûtí:
„A nebylo by levnûj‰í se pﬁestûhovat?“

Pesvûdãte se zda máte dobr˘ postﬁeh. Vyhledejte dvacet odli‰n˘ch detailÛ.

Homolsk˘

AMFÓRY - Kolik a které z tûchto
dvanácti amfór jsou naprosto stejné?
Jist˘ zbohatlík
z Texasu pouÏíval
kromû sv˘ch cadillacÛ, buickÛ a jin˘ch monster
i volkswagen. Na
otázku, má-li jeho
volkswagen klimatizaci, odpovûdûl:
„Nemá, ale to nevadí. Mám jich vÏdycky nûkolik vychlazen˘ch v ledniãce!“
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