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První dny zaãínajícího podzimu
Milí sousedé, zvu vás k dal‰ímu
ãtení Homolského obãasníku, tentokrát v prvních dnech zaãínajícího
podzimu.
Ohlédnûme se za létem. „Létem“: no
nedopﬁálo nám tolik tepl˘ch a sluneãn˘ch dní, kolik jsme si pﬁáli, ale pﬁeci
jen nûjaké byly. Pﬁírodû prostû neporuãíme.
V ãervnu jsme se sice ohﬁáli, ale
s pﬁíchodem prvních prázdninov˘ch dní
zaãalo pr‰et a ochladilo se. Bylo to jako
na houpaãce. Pár dní teplo a zase
dé‰È. AÏ koncem srpna, jako by se léto
stydûlo a ukázalo nám, Ïe tu je‰tû je.
Prázdniny probûhly celkem v poklidu, odpoãívali jsme.
Na konci ãervence, v pátek ráno, netekla z na‰ich kohoutkÛ voda. Proã?
V Homoli u bytovek prasklo potrubí
a voda se ﬁinula na povrch. Pﬁijeli vodáci, cel˘ den opravovali a veãer byla
opût tam, kde má b˘t, v na‰ich kohoutcích.
K srpnu jiÏ tradiãnû patﬁí vítání obãánkÛ. Pozvané dûti s maminkami
slavnostnû pﬁivítal ná‰ pan starosta
a rozdal jim dárky.
V záﬁí léto podá podzimu teplou ruku
a my si budeme moci dopﬁát poklidné
vycházky do blízk˘ch lesÛ. Houbaﬁi vyzbrojeni ko‰íky, kudliãkami a ﬁádnû zabezpeãeni proti klí‰ÈatÛm, vÏdy radûji
v holínkách, mohou vyrazit do na‰ich
zalesnûn˘ch kopcÛ.
KaÏd˘ sbírá houby, které jiÏ zná, nedoporuãuji experimentovat! Známe pﬁípady z televize, kdy se otrávila i celá
rodina. Nerada bych v pﬁí‰tím obãasníku popisovala podobn˘ pﬁípad.
Pﬁivítaní prvÀáãci spolu s jiÏ ostﬁílen˘mi ‰koláky mají svá místa ve ‰kolních
lavicích a tû‰í se na první jedniãky v Îákovsk˘ch kníÏkách...
S podzimem také pﬁichází sklizeÀ
a úklid na‰ich zahrádek.

S podzimem také pﬁichází sklizeÀ i boj se ‰kÛdci na‰ich zahrádek.

(Pokraãování na následující stranû)

Radujeme se z na‰ich vypûstovan˘ch plodÛ a jako odmûnu úrodné
pÛdû dopﬁejeme ﬁádné prohnojení
a orbu.
Zavaﬁili jsme kompoty, okurky, marmelády a spoustu dal‰ích dobrot, které
nám v zimû pﬁijdou velmi vhod.
Pﬁichází také ãas „‰lapání zelí“. Není
nic lep‰ího, neÏ doma a vlastníma nohama na‰lapané zelí, zkysané v sudu.
Taková zelnaãka od maminky se nevyrovná niãemu jinému. Ta lahodná chuÈ!
Nûkteﬁí chovatelé králíkÛ se chystají
ke sklizni krmné ﬁepy, zatím co jiní si jí
koupí od vût‰ích pûstitelÛ.
Seno pro ná‰ dobytek uÏ je dávno
ukryté ve stodolách.
Brambory máme ve sklepích.
Poslední kvûtiny, neÏ odkvetou

a uloÏí se k zimnímu spánku, nám je‰tû
ukazují svojí krásu.
BlíÏí se listopad a s ním vzpomínka
na na‰e blízké zesnulé. Du‰iãky. Upravíme a ozdobíme hroby na zimu, zapálíme svíãky. Pﬁipomeneme si, Ïe
nám stále zÛstávají v na‰ich srdcích
a nikdy z nich nevymizí. „BudiÏ jim
zemû lehká.“
Z kamen sálá teplo a my mÛÏeme
s ãist˘m svûdomím vyhlíÏet paní zimu.
Zaãínáme pﬁem˘‰let, co najdou na‰i
rodinní pﬁíslu‰níci na vánoce pod stromeãkem. Jaké letos upeãeme cukroví
a jak proÏijeme tyto na‰e nejkrásnûj‰í
svátky.
Pﬁeji v‰em krásnû proÏit˘ podzim,
pokud moÏno bez nastuzení a v plném
zdraví.
Eva Struhárová, redaktorka

KdyÏ voda teãe, kudy chce...
Bylo mi nabídnuto, abych pﬁispûl do
Homolského obãasníku. Tuto moÏnost
rád vyuÏívám, neboÈ není mnoho pﬁíleÏitostí, jak otevﬁít nûjaké téma pﬁed
v‰emi obyvateli Homole u Panny a jejích místních ãástí. Tématem, které
bych chtûl otevﬁít je problém, kter˘ byl
v minulosti pomûrnû bezv˘znamn˘m
problémem, ale dnes uÏ je to problém
velk˘. A jestli jej nebudeme co nejrychleji ﬁe‰it, v blízké budoucnosti se situace bude nadále zhor‰ovat.
Tím tématem je nekontrolovan˘ prÛtok velkého mnoÏství de‰Èové vody,
která se uÏ pﬁi kaÏdém stﬁednû velkém
de‰ti valí pﬁes na‰e vesnice. Voda niãí
veﬁejné i soukromé komunikace, zaplavuje sklepy, podmáãí domy a pozemky. NemÛÏu souhlasit s názorem,
Ïe voda z kopcÛ pﬁes pozemky tekla
vÏdycky a není proto nutné dûlat víc,
neÏ jen obãas vyãistit nûjakou tu
strouhu nebo odtokov˘ kanál. Situace
je totiÏ daleko dramatiãtûj‰í neÏ tﬁeba
pﬁed sedmdesáti lety. Voda zcela jistû
z polí a lesÛ stékala do vesnic také,
ale urãitû ne v takovém mnoÏství a tak
nekontrolovanû! StromÛ, jejichÏ koﬁeny zachycovaly de‰Èovou vodu, bylo
víc, na polích se pûstovaly plodiny
a pole byla orána, na‰i pﬁedci vytváﬁeli na polích meze a zb˘vající, nezachycenou stékající vodu peãlivû svádûli
do ãi‰tûn˘ch vodních cest. Dnes je to
ale jinak. PÛda na pastvinách je uÏ natolik nasáklá vodou, Ïe uÏ vodu nedokáÏe zadrÏet a ta potom nejkrat‰í cestou stéká dolÛ a po‰kozuje majetek
obãanÛ. Je tedy jasné, Ïe bez zásahu
se tento stav nezlep‰í a je nutné
konat!
Zastupitelstvo obce uÏ o problému
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s de‰Èovou vodou jednalo, byla dokonce ustavena pracovní skupina, která uÏ
ﬁe‰í a nadále tuto otázku bude ﬁe‰it.
Skupinû se podaﬁilo nûjak˘m zpÛsobem urãit nejproblematiãtûj‰í místa, ale
to je zatím v‰e. ..Jsem ãlenem této pracovní skupiny, a tak si dovolím tvrdit, Ïe
se vytvoﬁily dva odli‰né názory na to,
jak dál. âást zastupitelÛ (a moÏná
i ãást obãanÛ) zastává názor, Ïe efektivním ﬁe‰ením je údrÏba vodních cest
v kombinaci s dílãími úpravami na jednotliv˘ch místech napﬁ. budováním
vpustí, ÏlabÛ kolem cest atd. Tento
názor je snad dobrou snahou, neboÈ se
snaÏí u‰etﬁit obecní prostﬁedky, pﬁesto
s ním nesouhlasím. V˘sledkem této

Voda niãí veﬁejné i soukromé komunikace.

práce totiÏ nemÛÏe b˘t nic jiného neÏ
závûr, Ïe vybudování zmínûn˘ch opatﬁení bude stát obec znaãné ãástky (minimálnû desítky, ale moÏná i stovky
tisíc korun). Co je ale, podle mého, vût‰ím problémem je fakt, Ïe toto ﬁe‰ení
pouze „zpracovává“ vodu, která do
vesnice pﬁiteãe a ﬁe‰í tak pouze dÛsledek. VÛbec neﬁe‰í, odkud voda pﬁitéká
a jak vodû v masivním odtoku zabránit
uÏ u zdroje odtoku.
Zastávám (spoleãnû s ãástí obãanÛ)
odli‰n˘ názor: ProtoÏe problém s de‰Èovou vodou uÏ nabyl znaãn˘ch rozmûrÛ, situaci nelze ﬁe‰it neodbornû. Je
nutné zadat vybrané odborné firmû,
aby zpracovala komplexní posouzení
situace a navrhla, jak situaci ﬁe‰it. Oãekávám, Ïe návrh doporuãí zejména zabránit nebo omezit odtoku vody uÏ
z místa dopadu de‰Èové vody, tedy
z polí a lesÛ nad na‰imi vesnicemi. Pro
obec pak bude daleko snaz‰í a hlavnû
ménû finanãnû nároãné provést potﬁebné úpravy, protoÏe budou-li problém ﬁe‰it uÏ majitelé pozemkÛ, odkud
voda pﬁitéká, bude moÏná opravdu
staãit, aby obecní veﬁejnû prospû‰ní
pracovníci obãas vyãistili strouhu. Posudek asi nebude levná záleÏitost, ale
myslím si, Ïe pﬁinese prospûch celé
obci.
Peníze na posudek se v obecní pokladnû urãitû najdou. KdyÏ ne, staãí
napﬁ.sníÏit v˘daje na mzdy zamûstnancÛ úﬁadu a odmûny zastupitelÛm
o 20% a na posudek bude penûz dost!
Mgr.Martin Marks
zastupitel

V Suleticích, 14.9.2011

K ZAMY·LENÍ
K obci Homole u Panny patﬁí dal‰ích
devût vesnic, a to Haslice, Doubravice,
Bláhov, Nová Ves u Plánû, Suletice,
Babiny II., Li‰kov, ByÀov a Lhota pod
Pannou. Jsou to malebné vísky, na
které jsou jejich obyvatelé py‰ní pro jejich jedineãnost a krásu okolní pﬁírody.
Mnoho lidí, kteﬁí zde Ïijí, se tu také narodilo. Dal‰í se sem pak pﬁistûhovali.
V‰ichni spoleãnû si tu tak proÏíváme
své rÛzné Ïivotní pﬁíbûhy. Nûkdy ‰Èastné, jindy smutné.
V prÛbûhu mnoha let pro‰ly obce
rÛzn˘mi zmûnami. Opravovaly se
domy, bouraly, ale postavilo se i mnoho
nov˘ch moderních domÛ.
Staãí se jen rozhlédnout! Kolik dﬁiny
a potu museli jejich majitelé vynaloÏit,
aby byl ten jejich domeãek pﬁesnû
podle jejich pﬁedstav !
KdyÏ uÏ se nám zde dobﬁe bydlí, tak
chceme mít i spojení s ostatním svûtem. A aby ostatní o nás vûdûli, musíme mít jasnû danou doruãovací adresu.
Ale ano, já vím, máme ji. Pﬁi pﬁihlá‰ení
trvalého pobytu nám byla zapsána na
obecním úﬁadû do pﬁedti‰tûné kolonky,...ale ouha, ona se tam nevejde !
Jak ji tam jen vmáãknout ?
Je totiÏ nûjak dlouhá. Pomalu se nevejde ani na dopisní obálku.
Tak napﬁíklad: obyvatelé z Li‰kova.
Vesniãka se jmenuje krátce, ale...?
Pﬁedepsaná adresa zní: Bláhov-Li‰kov, Homole u Panny, Ústí nad Labem.

Dlouhá adresa...

Není mi jasné, proã se k Li‰kovu
musí psát i Bláhov! Dal‰ím pﬁíkladem
mÛÏe b˘t vesnice Lhota pod Pannou.
Dlouh˘ název a k tomu psát je‰tû Homole u Panny a Ústí nad Labem.
Proã?
Ano, je to tak pﬁedepsané. Je to totiÏ
stále je‰tû pÛvodní uspoﬁádání z dﬁívûj‰ích dob. Myslím si, Ïe v dne‰ní dobû
bychom si mûli vytvoﬁit úspornûj‰í
názvy.
ZkraÈme to! Konkrétní vesnice bych
napsala na místo názvu ulice, Homoli

bych vÛbec nepsala, ale Ústí nad
Labem musí zÛstat, protoÏe je to na‰e
nynûj‰í po‰ta.
Zamysleme se sousedé, Ïe by s tím
chtûlo nûco udûlat!?
Obecní úﬁad jiÏ podniká kroky k
moÏné úpravû. Zda uspûje, je otázka
vÛle státních úﬁedníkÛ a na‰ich zákonÛ.
A znovu - zkraÈme to! A ﬁeknûme to
v‰ichni a nahlas !
Pﬁijìte na pﬁí‰tí veﬁejnou schÛzi zastupitelstva a vyjádﬁete svÛj názor.
Struhárová Eva, redaktorka

Spoleãenská
kronika
Dne 11. záﬁí oslavila

Eli‰ka Stoklasová své první narozeniny.
Maminka a tatínek pomohli sfouknout svíãku na
dortu a poté se jiÏ tû‰ila z mnoha dárkÛ také od
babiãek a dûdeãkÛ.

I vy zde mÛÏete zveﬁejnit va‰e události v rodinû.
V této rubrice pﬁijímám fotografie, nebo pﬁijedu
vyfotit v˘znamné okamÏiky ve va‰i rodinû.
Pokud chcete tuto sluÏbu vyuÏít, prosím zasílejte Ïádosti na adresu:
estruhar@seznam.cz,
volejte na tel.: 723 959 914,
nebo ústnû na Obecním úﬁadû
u paní Kozlerová.
Struhárová Eva, redaktorka
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paní ·ímová Kvûtu‰e

pan MuÏík Lubo‰

JUBILANTI...
pan Sadílek Petr

V‰em oslavencÛm pﬁejeme mnoho zdraví
a úspûchÛ v dal‰ím Ïivotû
pan ·kvor Ladislav
pan MuÏík Lubo‰
pan Sadílek Petr
paní ·ímová Kvûtu‰e
pan Havlíãek Ladislav

60.
80.
65.
60.
60.

let
let
let
let
let

3.
7.
8.
11.
17.

9.
9.
9.
9.
9.

Bláhov-Li‰kov
Lhota pod Pannou
Lhota pod Pannou
Suletice
Lhota pod Pannou

pan ·kvor Ladislav

fejeton...

UÏ máte uklizenou garáÏ?

GaráÏ, vyhrazená místnost pro na‰eho miláãka - auto. Postavená v pﬁízemí ãi suterénu témûﬁ kaÏdého domu.
Je vÏdy samostatná ãi ﬁadovû postavená na vhodném místû.
Na‰e rodina vlastní garáÏ ve starém
domû, kter˘ slouÏí jako kÛlna. Pﬁed léty
tam auto bydlelo, ale ãasem se ona
kÛlna pﬁemûnila na dílnu a úschovnu

ve‰kerého zahradnického náãiní a strojÛ. A tam se na‰e autíãko uÏ nevejde.
Od té doby parkuje po cel˘ rok vstﬁíc
nepﬁízniv˘m vlivÛm poãasí venku.
NezÛstalo v‰ak jen u uloÏení bûÏn˘ch pﬁístrojÛ. V prÛbûhu ãasu se do
milé garáÏe ukládalo v‰echno moÏné i
nemoÏné. GaráÏ se naplnila tak, Ïe jiÏ
nebyl pﬁehled, co v‰echno vlastnû skr˘-
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vá.A to byl impuls k nápadu, jmenovanou uklidit.
Jednoho dne, vyzbrojeni vÛlí a silami, jsme se do milé garáÏe pustili. V‰e
se vyná‰elo ven. Tﬁídilo se na vûci
je‰tû potﬁebné, odpad do kontejnerÛ a
Ïelezného ‰rotu. Nevûﬁili jsme, co
jsme znovu objevili pﬁedmûtÛ, souãástek a náhradních dílÛ k autÛm, která jiÏ
ﬁadu let ani neexistují. Zjistili jsme, Ïe
máme tolik kladívek, rÛzn˘ch klíãÛ na
utahování ‰roubÛ a mnoho jiného náﬁadí, které je tak staré, Ïe ani nevíme k
ãemu slouÏilo.
Dva dny se pﬁebíraly ‰roubky a hﬁebíky, které nûkdo zamíchal do sebe.
KaÏd˘ pﬁece v‰e odkládal na své
místo! Usoudila jsem tedy, Ïe nám to v
noci asi rozhazovali nûjací skﬁítkové
poﬁádku kazové. To jsme si mákli! Mysleli jsme si, Ïe to snad ani nemÛÏeme
zvládnout.
Ale koneãnû...
GaráÏ je koneãnû pﬁehlednû uklizená, v‰e má své vyãlenûné místo a já si
jen tak pro sebe ti‰e myslím, jak dlouho to bude trvat, neÏ se skﬁítkové probudí a milou garáÏ uvedou do pÛvodního stavu nepﬁehlednosti.
A jak je to u vás?
Eva Struhárová, redaktorka

Pﬁivítali jsme nové obãánky
Je jiÏ v na‰í obci tradicí, Ïe na konci
letních prázdnin pﬁivítáme na‰e, v loÀském roce narozené obãánky, a protoÏe se blíÏí i nov˘ ‰kolní rok, jsou pozváni i budoucí prvÀáãci.
Spoleãnû s nimi pak pﬁichází i Ïáci,
kteﬁí oslavili patnácté narozeniny..
Tato slavnostní chvíle se konala ve
stﬁedu 24. srpna 2011 v zasedací místnosti Obecního úﬁadu.
V 16.00 hodin starosta pan Ladislav
Ptáãek pﬁivítal v‰echny zúãastnûné,
popﬁál dûtem i jejich rodiãÛm mnoho
úspûchÛ v Ïivotû a tûm star‰ím pak i
mnoho zdaru pﬁi studiu.
Následnû pan starosta kaÏdému
oslavenci pﬁedal dárek. Miminka dostala ply‰ovou hraãku a maminky kytiãku.
·koláci obdrÏeli ozdobnou ta‰ku s potﬁebami do ‰koly.
A patnáctiletí stﬁíbrn˘ ﬁetízek s pﬁívûskem.
Poté byli hosté vyzváni k pamûtnímu
fotografování pﬁed budovou Obecního
úﬁadu.
Ten den bylo velmi horké letní poãa-

mûtní knihy na obrázek ‰kolní aktovky.KaÏd˘, jak umûl.
Po celé odpoledne zde panovala
dobrá nálada a dûti se tû‰ily z dárkÛ.
Novû narození obãánci:
Jakub Motyãka
·tefan Genzor
Patrik Hora
Adéla Horová
Veronika Tauscheová
Eli‰ka Horãíková
Eli‰ka Stoklasová
Nikola ·paková
Dûti do ‰koly:
Nela Koubková
Ondﬁej Vichra
Adéla Marxová
sí a malé obãerstvení v podobû chlebíãku, dortu a limonády, které bûhem
focení pﬁipravily paní Kozlerová a paní
Pincová, pﬁi‰lo v‰em opravdu vhod.
Ani tatínkové nepﬁi‰li zkrátka a osobnû od pana starosty obdrÏeli kaÏd˘
láhev piva.
Budoucí ‰koláci se podepsali do pa-

Patnáctiletí:
Monika Guttmannová
V‰em zúãastnûn˘m pﬁeji za na‰e
spoluobãany mnoho ‰tûstí a zdraví do
dal‰ích let a tû‰ím se na dal‰í vítání obãánkÛ zase za rok.
Eva Struhárová, redaktorka
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O homolsk˘ hﬁbitov se peãlivû stará obecní úﬁad
Homolsk˘ hﬁbitov patﬁí k na‰í obci od nepamûti. NeodvaÏuji se ani hádat, kdy byl zaloÏen.
Ví to vÛbec nûkdo?
Za ta dlouhá léta pro‰el mnoha zmûnami. Já pamatuji
pouze poslední úpravy z minulého století. Toho dvacátého.
V ‰edesát˘ch letech byly odstranûny staré nûmecké hroby
z pravé strany (my‰leno od vrat). Byly jiÏ opu‰tûné, rozpadlé a poniãené poãasím. Ponechaly se pouze hrobky, které
jsou souãástí jeho zdí. Nûkteré musely b˘t opraveny, aby nedocházelo k úrazÛm náv‰tûvníkÛ.
U nûkolika hrobÛ byly, v té dobû, zãásti odsunuty náhrobní kameny a vzpomínám si, jak jsme tam s ostatními dûtmi
zvûdavû nakukovaly. Bylo to pro nás velice dobrodruÏné a
tajemné. Vym˘‰lely jsme si rÛzné tajuplné historky o neboÏtících, jejichÏ ostatky tam leÏely v rozpadajících se rakvích.
Jak nás rodiãe od nich odhánûli! V té dobû jsme si neuvûdomovaly nebezpeãí na‰eho poãínání. VÏdyÈ jsme tam
mohly spadnout a zranit se!
KdyÏ uÏ nebylo moÏné pﬁibliÏovat se k star˘m hrobÛm, tak
jsme s kamarádkami vzaly konve na vodu a zalévaly tam
alespoÀ kytiãky.
Prostû hﬁbitov nás velice pﬁitahoval. Ale ne jen na‰i generaci. UÏ z vyprávûní mé matky vím, Ïe tam s kamarádkou
chodívaly také a zdobily opu‰tûné hroby.
V roce 1969 bylo postaveno padesát bunûk pro urnov˘
háj. Oﬁezaly se staré lípy a byly vysázeny túje.

Hﬁbitov byl velice pûknû upraven. Tím jsme vzdali úctu památce na‰ich zesnul˘ch pﬁedkÛ a dále jsme mohli pokraãovat v dÛstojném ukládání ostatkÛ na‰ich rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ a sousedÛ právû na toto pietní místo.
Obecní úﬁad se o hﬁbitov peãlivû stará a stále udrÏuje jeho
provoz.
V letním období zde nechává sekat trávu, byly pﬁistaveny
dvû popelnice na komunální odpad. Na odpad rostlinného
pÛvodu je zde pak okénko ve hﬁbitovní zdi.
V roce 1999 byla k nûmu z dotací na obnovu venkova vybudována pﬁístupová cesta a poloÏena zámková dlaÏba, pﬁestavûna vstupní brána, která byla v havarijním stavu a opravila se celá hﬁbitovní zeì, která se místy musela zbourat a
postavit nová.
VÏdy po nûkolika letech se musí proﬁezat staré stromy, aby
zbyteãnû nestínily hroby a nedo‰lo k úrazÛm od padajících
vûtví. Hlavnû jde v‰ak o to, aby stromy krá‰lily toto pietní
místo.
Tuto práci jiÏ mnoho let pro obec vykonává ná‰ obãan, pan
Václav Choura. Odbornou rukou a peãlivostí sobû vlastní neváhá ve svém vûku vylézt s pilkou v ruce po Ïebﬁíku na vysok˘ strom a nûkolik dní odﬁezávat pﬁebyteãné vûtve.
Musím upozornit, Ïe pan Choura toto vykonává bez jak˘chkoli nárokÛ na odmûnu, zcela zdarma!
Chtûla bych mu prostﬁednictvím tohoto obãasníku za obecní úﬁad a v‰echny obyvatele Homolska za tuto ãinnost podûkovat.
KdyÏ nav‰tívím hrob svého otce a rozhlédnu se i po okolních hrobech, hﬁeje mû u srdce, Ïe v‰ichni pozÛstalí o své rodinné hroby dobﬁe peãují a na své pﬁedky nezapomínají.
Dáváme tím pﬁíklad právû na‰im dûtem.
VÏdyÈ neúprosn˘ ãas stále bûÏí a jednou to budou na‰i
vnuci, kdo bude vzpomínat zase na nás.
Eva Struhárová, redaktorka
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Procházka lesem je záÏitkem...
Kdo z nás nezná ten slastn˘ okamÏik pﬁi vstupu do lesa.
âerstv˘ vzduch provonûn˘ stromy a v‰emi rostlinami, které
se tu nacházejí. Pﬁekroãíme tlející spadl˘ strom, kter˘ podlehl vlivÛm neúprosné pﬁírody a jdeme dále. Do nosu mám
pomalu pﬁichází vÛnû podhoubí a s ním i nadûje, Ïe brzy zahlédneme nûjakou houbu, kterou si py‰nû uloÏíme do ko‰íku.
Ko‰ík se plní a my podléháme na‰im chuÈov˘m buÀkám.
A uÏ uÏ sníme o tom, jak budeme ba‰tit ãerstvû pﬁipravenou
houbovou smaÏenici.
JiÏ jsme pro‰li kus lesa, ale záÏitek ze v‰eho,co nám les
nabízí, nám kazí neukáznûní náv‰tûvníci, kteﬁí odhazují
rÛzné papírky od mal˘ch svaãinek, plastové láhve a prázdné
krabiãky od cigaret (na‰la jsem i televizi!).
Ano, v lese vytráví, a tak si rádi dopﬁejeme malou svaãinku, ale proã vyhazovat odpadky do volné pﬁírody?! Staãí
pﬁece papírek ãi láhev vrátit tam, kde byly uloÏeny, neÏ jsme
posvaãili ! Jsou totiÏ mnohem lehãí a doma je navíc odhodíme, do popelnice.
Není to Ïádná vûda a aÏ pÛjdeme pﬁí‰tû na procházku do
lesa, nebude nám odhozen˘ odpad kazit na‰e rozjímání
v pﬁírodû. Ale nejen nám lidem. VÏdyÈ les má své obyvatele.
Îije tu mnoho druhÛ ptákÛ, od dravcÛ aÏ po malé ptáãky,
kteﬁí nám na cestu pûjí své árie.
Zajdeme-li pak hloubûji mÛÏeme objevit i li‰ãí ãí jezevãí
noru. Ve dne nám pﬁipadne jako by byla opu‰tûná, jen pﬁi podrobnûj‰í obhlídce zjistíme, Ïe je peãlivû uklizená a s veãerním soumrakem, kdy uÏ jsme my lidi dávno doma a ukládáme se ke spánku, se v norách probouzí jejich obyvatelé
a vyráÏejí na své obchÛzky za potravou.
Ve dne pak není neobvyklé, Ïe mÛÏeme zahlédnou pasoucí se srny, které jakmile nás zavûtﬁí, utíkají hloubûji . A my
pak jen obdivujeme ladnost jejich tûl, dokud nám nezmizí za
vzdálen˘m kﬁovím.
Nejpoãetnûj‰ími obyvateli na‰ich lesÛ jsou ale divoká prasata. Ve dne nejsou tolik vidût. DrÏí se v ústraní, dále od

nás- lidí. KdyÏ uÏ se ocitnou v na‰í blízkosti vût‰inou potichu odkráãí dále od nás a my kolikrát ani netu‰íme, Ïe tu
byli, tﬁeba jen pár krokÛ od nás.
My jim chodíme do jejich rajonÛ pﬁes den a oni zase
veãer, kdyÏ spokojenû spíme. Nav‰tûvují na‰e zahrádky
a okolí na‰ich domÛ. âasto nás vzbudí jejich rejdûní a rejpání. A ráno se pak nestaãíme divit, jakou ‰kodu nám zase vyvedli. Tu jsme pﬁi‰li o úrodu brambor nebo máme tak rozryt˘ trávník, Ïe nám dá mnoho práce, neÏ ho zase uvedeme
do pÛvodního stavu.
Trochu si za to mÛÏeme sami. Odhazujeme zbytky jídel
okolo domÛ, pod stromy se povaluje spadané ovoce a to v‰e
je pochopitelnû láká, je to pﬁece pro nû snadná ba‰ta.
Ano, jsou v na‰í oblasti pﬁemnoÏená a na‰i myslivci se
snaÏí tyto stavy co nejvíce sniÏovat. VÏdyÈ v leto‰ní sezonû
jich skolili okolo sedmdesáti. A touto problematikou se stále
zab˘vají. Nemohou v‰ak tyto pﬁirozené obyvatele na‰ich
lesÛ zcela zlikvidovat. Patﬁí sem tak, jako my tu Ïijeme, jiÏ
po celá staletí.
Nauãme se s nimi Ïít v souladu a urãité toleranci.
Také jsem si v‰imla, Ïe nûkdo niãí narostlé „pra‰ivky“
KdyÏ tuto houbu já nesbírám, nûkdo moÏná ano. A jedovaté
houby? Nechme je, aÈ si rostou! VÏdyÈ vût‰inou b˘vají tak
krásné! AÈ si je mohou prohlédnout i ostatní.
A hlavnû - neniãme si na‰e lesy odpadky!
Pﬁeji v‰em milovníkÛm lesa krásné záÏitky na jejich procházkách, plné ko‰íky hub a hlavnû pocit svûÏesti a nabyté
energie, naãerpané z kouzelné atmosféry vzrostl˘ch stromÛ.
Eva Struhárová, redaktorka
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II. Zastupitelstvo obce
souhlasí
6. se zru‰ením ãlenství ve Spolku pro
obnovu venkova âR.

USNESENÍ....
...ze zasedání zastupitelstva Obce
Homole u Panny ã. 06/2011,
konaného dne 7. 7. 2011

1.

2.

3.

4.

5.

I. Zastupitelstvo obce
schvaluje
rozpoãtové opatﬁení ã. 1/2011. Pﬁíjmy obce jsou 5 589 tis. Kã, v˘daje
obce jsou 7 369 tis. Kã. Rozdíl
-1 780 tis. Kã bude financován z poloÏky 8123;
uzavﬁení smlouvy o dílo na akci „Sanace bytovky ã.p. 43, Homole
u Panny“ pﬁedloÏenou spoleãností
RENOMAT, s.r.o.;
prodej pozemkÛ p.ã. 593/5 o v˘mûﬁe
73 m2 a p.ã. 593/6 o v˘mûﬁe 14 m2,
oboje k.ú. Suletice, manÏelÛm Vlastimilovi a Miroslavû Junov˘m a manÏelÛm Pavlovi a Ivanû Gajdo‰ov˘m
za cenu 15 Kã/m2, tj. 1 305,- Kã;
Opatﬁení ã. 1/2011 Pravidla k poskytování a pouÏití úãelov˘ch finanãních prostﬁedkÛ z Fondu rozvoje
bydlení na území Obce Homole
u Panny;
poskytnutí finanãního pﬁíspûvku regionální organizaci Roska Teplice ve
v˘‰i 3 000,- Kã.

Mgr. Václav Kavan
místostarosta

Ladislav Ptáãek
starosta

...ze zasedání zastupitelstva Obce
Homole u Panny ã. 07/2011
konaného dne 1. 9. 2011
I. Zastupitelstvo obce
schvaluje
1. rozpoãtové opatﬁení ã. 2/2011. Pﬁíjmy obce jsou 5 727 tis. Kã, v˘daje
obce jsou 7 497 tis. Kã. Rozdíl
-1 770 tis. Kã bude financován z poloÏky 8123;
2. v souladu s § 47 odst. (5) zákona ã.
138/2006 Sb., stavební zákon, zadání zmûny ã. 8 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Obce Homole
u Panny v rozsahu zpracovaného
zadání zmûny ã. 8 ÚPnSÚ Homole
u Panny, ve smyslu § 47 stavebního
zákona, v platném znûní a pﬁílohy ã.
6 vyhlá‰ky ã. 500/2006 Sb., o základním obsahu zadání dle této vyhlá‰ky. Ve smyslu § 50 odst. (1) zákona 138/2006 Sb., v platném znûní,
bude zpracován návrh a bude upu‰tûno od zpracování konceptu ﬁe‰ení;
3. prodej pozemku p.ã. 124/3, k.ú.
o v˘mûﬁe 25 m2, katastrální území
Homole u Panny, panu Miroslavu

Nováãkovi za cenu 15 Kã/m2, tj.
375,- Kã.
II. Zastupitelstvo obce souhlasí
4. s vyhlá‰ením zámûru na prodej pozemku p.ã. 8, katastrální území Suletice;
5. s uzavﬁením smlouvy o dílo s akademick˘m sochaﬁem Liborem Pisklákem na restaurátorské práce na objektu BoÏích muk v rozsahu poloÏkového rozpoãtu, kter˘ je nedílnou
souãástí této smlouvy.
III. Zastupitelstvo obce
vzalo na vûdomí
6. plnûní rozpoãtu obce za 7 mûsícÛ
roku 2011.
IV. Zastupitelstvo obce ukládá
7. starostovi obce Ladislavu Ptáãkovi
pﬁedat schválené zadání zpracovateli zmûny ã. 8 územního plánu sídelního útvaru Obce Homole
u Panny.
V. Zastupitelstvo obce povûﬁuje
8. starostu Ladislava Ptáãka ke spolupráci s poﬁizovatelem v procesu poﬁizování zmûny ã. 8 ÚPnSÚ Homole
u Panny (vazba na ustanovení § 47
Odst. (1) a (4), § 49 odst. (1) a § 53
odst. (1) stavebního zákona).
Mgr. Václav Kavan
místostarosta

Ladislav Ptáãek
starosta

Pro zábavu
a chytré
hlavy...
Nejprve si prohlíÏejte
pÛldruhé minuty 25 kreseb. Potom Homolsk˘ obãasník odloÏte a na zvlá‰tní papír napi‰te v‰echny
kresby, které jste si zapamatovali.
Vyjmenujete-li v‰echny
obrázky, máte fenomenální pamûÈ, více neÏ 15 obrázkÛ - dobrou a více neÏ
10 dostateãnou. Zapamatujete-li si jich ménû neÏ
10, pﬁíli‰ se nechlubte.

Homolsk˘
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400 02 Ústí nad Labem). Zpravodaj pﬁipravuje E. Struhárová, estruhar@seznam.cz, tel.: 723 959 914.
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