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Masopust v Homoli
Ani letos jsme si nenechali ujít masopustní oslavy a v sobotu 16.
února uspoﬁádali tradiãní prÛvod masek. Ten nav‰tívil obydlí na notoricky známé trase Homole u Panny - Haslice - Suletice - ByÀov Lhota pod Pannou. Poãasí nám letos opravdu pﬁálo a stejnû tak nám
(zase) udûlala radost hojná úãast. Dûkujeme v‰em, kteﬁí na zastávkách nachystali obãerstvení a dále v‰em, kteﬁí se prÛvodu zúãastnili tradiãní jízdou na koních.
Vybírat nejlep‰í dûtské masky nebylo jednoduché, kreativita na‰ich obyvatel je rok od roku zábavnûj‰í a v‰echny dûti vypadaly
skvûle. BohuÏel medailí máme jen omezen˘ poãet a tak nakonec kategorii Nejkrásnûj‰í dívãí maska vyhrála Aniãka MuÏíková s maskou
jednoroÏce, na 2. místû skonãila Nelinka Bleilová jako doktorka a na
3. místû Klárka Brabencová v masce léto. Mezi chlapci vyhrál Jan
·umichrast jako klaun, 2. místo obsadil Dominik âarny v masce Batmana a tﬁetí skonãil Jan Zita jako voják. Je‰tû jednou v‰em v˘hercÛm gratulujeme.

Masopustní oslavy veãer zavr‰ila tradiãní zábava na sále v Hostinci u HoráãkÛ v Homoli u Panny, kde pro v‰echny, kteﬁí pﬁeÏili prÛvod a mûli je‰tû dost sil na dal‰í veselí, hrála kapela Old Boys a ve
23 hodin probûhla soutûÏ o ceny. Dûkujeme Petru Horãíkovi,
Jakubu Opli‰tilovi (Mart-in), Miroslavu Svobodovi (Jacer),
Îanetû Pﬁíkopové Barboﬁíkové, Kláﬁe Oravcové a Luká‰i
Budskému za zaji‰tûní cen do tomboly.
(Pokraãování na následující stranû)

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ DOTACE
V uplynulém ãtvrtletí podala obec nûkolik
Ïádostí o dotaci, napﬁ. dotaci na opravu
obecní cesty v Li‰kovû; na nákup zahradní
techniky k údrÏbû veﬁejné zelenû; na opravu
boÏích muk v místní ãásti Haslice a Homole
u Panny; na vybudování prostoru pro voln˘
ãas v místní ãásti Lhota pod Pannou (jedná
se o vybudování dûtského hﬁi‰tû) a také na
zmûnu vytápûní budovy Obecního úﬁadu
v Homoli u Panny (po zváÏení v‰ech dostupn˘ch variant jsme za nejekonomiãtûj‰í formu
zvolili vytápûní pomocí tepelného ãerpadla
typu vzduch-voda). Konkrétnû tato poslednû
zmiÀovaná Ïádost byla podána prostﬁednictvím firmy Tsunami. V‰echny ostatní Ïádosti
pﬁipravovala zastupitelka Ing. Tereza Radiãová, která má cenné zku‰enosti se zpracováváním Ïádostí o dotace a následnû je
spolu s vedením obce podala. Pro potﬁeby
obce tuto ãinnost vykonává bez nároku na
odmûnu, u‰etﬁené finanãní prostﬁedky tak
mÛÏeme investovat v jin˘ch oblastech.
O masopustních rejích z âech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy jiÏ ze 13. století, i kdyÏ svátek je zﬁejmû je‰tû
star‰ího data. Od stﬁedovûku mravokárci vystupovali proti
rozpustilostem, které se o masopustu dûly, lidem to v‰ak nijak neubíralo na dobré náladû. Kolem 18. století se zaãaly poﬁádat zvlá‰tní taneãní zábavy, tzv. reduty. Zpoãátku
byly pﬁístupné jen vy‰‰ím vrstvám, pozdûji v‰em zájemcÛm. První reduta v Praze se konala v roce 1752.
Masopust sice nemá nic spoleãného s liturgií, pﬁesto je podﬁízen bûhu církevního kalendáﬁe. Slavil se ve dnech pﬁedcházejících Popeleãní stﬁedû, kterou zaãíná 40denní
pÛst pﬁed Velikonocemi. ProtoÏe datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohybliv˘m svátkem i masopust.
Pﬁípravou na masopust b˘val ãtvrtek pﬁed masopustní nedûlí, naz˘van˘ „tuãn˘ ãtvrtek“
ãi „tuãÀák“. Panovalo pﬁesvûdãení, Ïe v tento den má ãlovûk jíst a pít co nejvíce, aby byl
cel˘ rok pﬁi síle.?Hlavní masopustní zábava zaãínala o „masopustní nedûli“. Také toho
dne byl obûd bohat˘, ale netrval pﬁíli‰ dlouho, protoÏe se v‰ichni chystali do hospody
k muzice. Nûkdy se tancovalo pﬁímo na návsi a tanec se ãasto protáhl aÏ do rána. Také
masopustní pondûlí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal „muÏovsk˘ bál“, kam nemûla pﬁístup svobodná chasa; tancovali jen Ïenatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úter˘. Toho dne procházely vesnicemi prÛvody ma‰kar, hrála se masopustní divadelní pﬁedstavení, secviãená obvykle Ïáky. ObchÛzky
masek nemûly závazná pravidla; záleÏelo na vtipu a pohotovosti „ma‰karádÛ“, jaké ta‰kaﬁice budou provádût. Masky byly v‰ude poho‰tûny - nûãím k zakousnutí a pﬁedev‰ím
pálenkou a pivem, které je‰tû zvy‰ovaly rozpustilost a veselí. B˘valo v‰ak i nûkolik tradiãních masek, které se objevovaly kaÏdoroãnû. Mezi nû patﬁil napﬁ. medvûd, nûkdy veden˘ na ﬁetûzu medvûdáﬁem. Jinou tradiãní maskou b˘vala tzv. klibna (‰iml, kobyla, koníãek), skr˘vající ãasto dvû osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Îid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nÛ‰í, kominík se Ïebﬁíkem, kozel a mnoho dal‰ích.?Témûﬁ v‰ude konãila masopustní zábava pﬁesnû o pÛlnoci. Tehdy zatroubil ponocn˘ na roh a rychtáﬁ ãi nûkdo z radních v‰echny vyzval, aby se v klidu roze‰li domÛ,
protoÏe nastala stﬁeda a s ní pﬁedvelikonoãní pÛst. Nûkde zakonãili o pÛlnoci muziku
„pochováním basy“ (symbol toho, Ïe v postu si hudebníci nezahrají). Lidé vûﬁili, Ïe
pokud budou o masopustu tancovat pﬁes pÛlnoc, objeví se mezi nimi ìábel, ãasto jako
cizinec v zeleném kabátû.
(zdroj: internet - www.vira.cz)

Víte, že...?

■ AVE
Poté, co AVE pﬁedloÏilo ke konci loÀského roku dodatek smlouvy o navy‰ování cen
za svoz komunálního odpadu, oslovili jsme
jinou firmu s poptávkou na spolupráci. BohuÏel neúspû‰nû. V dohledné dobû plánujeme jednat s dal‰ími firmami.
■ OPRAVY AUTOBUSOV¯CH
ZASTÁVEK
I v leto‰ním roce bude pokraãovat na‰e
spolupráce s panem Luká‰em Zitou na
opravû autobusov˘ch zastávek. Ty se
budou opravovat postupnû tak, aby se jejich
vzhled sjednotil (budou vypadat napﬁ. jako
zastávka ve Lhotû pod Pannou). Jako první
je v plánu v˘mûna prosklené zastávky v ByÀovû, následovat bude zastávka na kﬁiÏovatce Doubravice - Bláhov.
■ NOVÉ INFORMAâNÍ TABULE
Bûhem roku budou ve v‰ech místních
ãástech zabudovány informaãní cedule, na
kter˘ch obyvatelé najdou nejen pﬁehled chystan˘ch kulturních akcí, ale také dÛleÏité informace, jako je napﬁ. svoz odpadu, plánovaná odstávka dodávky elektrické energie,
vody, apod.

Podûkování v‰em dobrovolníkÛm

■ V¯MùNA DOPRAVNÍCH ZNAâEK
Obec chystá v˘mûnu zrezivûl˘ch dopravních znaãek na obecních komunikacích.
Konkrétnû se jedná o v˘mûnu znaãky v Homoli u Panny u ZitÛ (v˘jezd od Hostince
U HoráãkÛ) a dále o dvû znaãky ve Lhotû
pod Pannou a to z kaÏdé strany pozemku,
na kterém se plánuje v˘stavba nového dûtského hﬁi‰tû (jedná se o odboãku z hlavní
silnice smûrem k bytovkám). V˘mûnu budou
provádût VPP.

Chtûli bychom velmi podûkovat v‰em ãlenÛm dobrovolné skupiny, která v na‰í obci v nedávné dobû vznikla a úãastní se v‰ech úklidov˘ch prací (napﬁ. revitalizace dûtského hﬁi‰tû
v Homoli u Panny, úklid sadu pod bytovkou ã.p. 48 ãi úklid budovy b˘valé mateﬁské ‰kolky
v Homoli u Panny). Konkrétnû se jedná o Martina MuÏíka, Jakuba MuÏíka, Dagmar MuÏíkovou, Jana Hálu, Ilonu Hálovou, Jakuba Opli‰tila, Patrika Jandu, Oldﬁicha Jandu,
Ludvíka Jandu, Jana Zarembu, Marka Bure‰e, Petra Horãíka, Miroslava Svobodu, Josefa Svobodu, Martina Jurczaka a Václava Kavana ml. Bude-li mít kdokoli z obãanÛ
zájem pﬁidat se k této skupinû, je srdeãnû vítán.

■ CESTA V BLÁHOVù
V prÛbûhu léta plánujeme provizorní opravu povrchu komunikace v místní ãásti Bláhov. Na kompletní rekonstrukci komunikace
nejsou v souãasné dobû v rozpoãtu obce
prostﬁedky. Pokusíme se je získat prostﬁednictvím dotace nebo z prostﬁedkÛ Krajského
úﬁadu Ústeckého kraje.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ JÍZDNÍ ¤ÁDY
Vzhledem k tomu, Ïe jsou jízdní ﬁády problémem jiÏ dlouhou dobu, pozvali jsme si na
jednání pana Mgr. Jelínka Ph.D., vedoucího
pro organizaãní strukturu Krajského úﬁadu
Ústeckého kraje. Probrali jsme spoleãnû
problematiku spojÛ, kdy v dopoledních a veãerních hodinách vzniká mezi jednotliv˘mi
spoji velká ãasová prodleva. Bylo nám pﬁislíbeno, Ïe bude do jízdního ﬁádu pﬁidán
jeden dopolední spoj, a dále Ïe se veãerní
linka, která jezdí v souãasné dobû z Ústí nad
Labem do Velkého Bﬁezna, protáhne aÏ
k nám do Homole u Panny. Tato zmûna by
se mûla promítnout nejpozdûji v záﬁí leto‰ního roku.
■ NOVÁ SLUÎBA
Obec spustila novou
informaãní sluÏbu pro
obãany, která nahradí
klasické hlá‰ení místního rozhlasu. Po pﬁihlá‰ení k Mobilnímu
rozhlasu budou obãané dostávat informace
o konan˘ch akcích,
odstávce vody a elektﬁiny, svozu komunálního odpadu apod.
Pro pﬁihlá‰ení k odbûru existuje nûkolik variant. Buì si mÛÏete do svého telefonu stáhnout aplikaci Mobilní rozhlas, nebo se mÛÏete zaregistrovat pomocí odkazu, kter˘ najdete na webov˘ch stránkách obce www.homoleupanny.cz (pﬁípadnû Vám s registrací pomohou pracovníci OÚ v Homoli
u Panny, kam se mÛÏete dostavit osobnû).
Po zaregistrování budete mít moÏnost vybrat si okruh zpráv, o kter˘ch chcete b˘t informováni a ty vám pak následnû budou
chodit formou sms zprávy do mobilního telefonu.
■ ODVODNùNÍ SKLEPA OÚ
V roce 2014 do‰lo k zateplení budovy
Obecního úﬁadu v Homoli u Panny. V dlouhodobû vlhkém sklepû se po zateplení situace je‰tû zhor‰ila, hladina spodní vody se
pohybovala mezi 10 aÏ 50 cm a v dÛsledku
vysoké vlhkosti v celé budovû docházelo
k tvorbû plísní, rosení oken a deformacím
dﬁevûn˘ch dveﬁí.
Firma Martin Sládek tento problém vyﬁe‰ila elegantním a levn˘m zpÛsobem. Ve sklepû byla vybudována jímka, do které se stahuje ve‰kerá voda. Ta je z této jímky následnû pﬁeãerpávána a odvádûna do kanalizace. Jako dal‰í krok ke sníÏení vlhkosti
v budovû byl instalován ventilátor, kter˘ pravidelnû 2x dennû sepne a odvûtrá vlhk˘
vzduch z budovy. Díky tomu do‰lo k rapidnímu sníÏení vlhkosti nejen ve sklepû, ale zároveÀ v celé budovû OÚ.
■ P¤IPRAVENI NA ZIMU
Zima je sice za námi, ale pro tu dal‰í
máme uÏ nyní vzkaz, Ïe nás nezaskoãí.
Pﬁed kaÏdou bytovku byly umístûny dvû posypové nádoby na sÛl a ‰tûrk. ZároveÀ se
do kaÏdého domu poﬁídilo vybavení na odklízení snûhu.

Su‰árna opût k uÏívání
V bytovce ã. p. 43 do‰lo k rekonstrukci su‰árny, která byla dlouhodobû v havarijním stavu.
Su‰árnu jsme vyklidili, provedly se drobné zednické práce (napﬁ. oprava dûr ve stûnách),
vymalovalo se a novû se natáhly prádelní ‰ÀÛry. Dále máme v plánu natﬁít topení, vymûnit
vchodové dveﬁe a doﬁe‰it podlahovou krytinu.

Tûlocviãna má novou podlahu
Ani období mezi vánoãními svátky a Nov˘m rokem neutlumilo pracovní elán nûkter˘ch
místních obãanÛ. Ti se dne 30. prosince 2018 se‰li v budovû b˘valé ‰koly v Homoli u Panny
s cílem vyklidit nepotﬁebné vûci a provést opravu podlahy v novû zbudované tûlocviãnû.
Bylo tﬁeba odstranit shnilá podlahová prkna a nahradit je OSB deskami, na které byl následnû poloÏen zátûÏov˘ koberec. Vûﬁíme, Ïe vylep‰ení prostoru pﬁiláká do tûlocviãny dal‰í
zájemce o zdrav˘ Ïivotní styl a pohyb.

Rekonstrukce
holobytu
Podobnû jako v bytovce ã. p. 43, do‰lo
i v ã.p. 48 k rekonstrukci holobytu. Ten se
nûkolik let nepouÏíval a vzhledem k tomu,
Ïe byl v souãasné dobû poskytnut Dopravní
spoleãnosti Ústeckého kraje jako zázemí
pro ﬁidiãe, bylo tﬁeba dát ho do poﬁádku. ¤idiãi autobusÛ tak mají moÏnost odpoãinout
si, uvaﬁit si kávu a srovnat si záda v dobû
mezi jednotliv˘mi jízdami. Bylo zde potﬁeba
o‰krábat a novû na‰tukovat stûny, vymalovat, namontovat nové umyvadlo a vodovodní baterii. Ve‰keré tyto práce provedl pan
Ludvík Janda, za coÏ bychom mu touto cestou chtûli velmi podûkovat.
HOMOLSK¯ OBâASNÍK / 2019 • 3

V˘stup na Pannu

sobotu 23. bﬁezna uspoﬁádal ná‰ kulturní v˘bor pro v‰echny milovníky pohybu dopolední v˘stup na Pannu.
A aby byli motivováni i ti, kteﬁí o pohyb tolik
nestojí, ale mají soutûÏivého ducha, byl cel˘
v˘‰lap pojat jako hledání pokladu loupeÏníka Meãouna. V‰ichni „pokladuchtiví“ se se‰li
v 10 hodin na návsi v Homoli, kde byly mezi
skupinky dûtí rozdány mapky s vyznaãenou
trasou. Na té se zároveÀ nacházela tﬁi stanovi‰tû, na nichÏ dûti spoleãnû plnily úkoly:
skládaly znak Homole a hádaly hádanky, na
dal‰ím stanovi‰ti skládaly znak Sparty
a opût hádaly hádanky a na posledním lu‰tily ‰ifru, která obsahovala indícii, kde se na-

V

chází poklad. Na vrcholku Panny pak na
v‰echny skuteãnû ãekal loupeÏník Meãoun.
Ten zkontroloval vylu‰tûné úkoly a pﬁedal
dûtem ply‰áky, ãokoládové mince a valoun
„zlata“. Zábavné dopoledne zavr‰ilo opékání buﬁtÛ.

Renovace dûtského hﬁi‰tû v Homoli u Panny
V roce 2015 byl pﬁed bytovkami v Homoli u Panny vybudován
základ dûtského hﬁi‰tû. V tomto roce zde byly umístûny první tﬁi
herní prvky a díky panu Martinu MuÏíkovi vybudováno i dûtské
pískovi‰tû. V roce 2016 bylo zastupitelstvem obce odsouhlaseno
jeho dobudování. K tomu v‰ak díky jin˘m prioritám pﬁedchozího
vedení aÏ do leto‰ního roku nedo‰lo. Novû vzniklé zastupitelstvo
a vedení obce se k této my‰lence vrátilo a dokoupilo zbylé tﬁi
herní prvky. V sobotu 9. bﬁezna 2019 byly provedeny pﬁípravné
a zemní práce pro jejich osazení. Dûti se tak mohou novû tû‰it na
kolotoã, trojhrazdu a houpaãky.
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Svoz velkoobjemového
odpadu bude v kvûtnu
Leto‰ní svoz odpadu probûhne v sobotu
25. kvûtna 2019 od 6 hodin ráno. Îádáme
proto v‰echny obãany, aby odpad pﬁipravili
jiÏ v pátek 24. kvûtna 2019 (Infoletáky obdrÏí obãané vãas do sv˘ch schránek)
Co se bude sváÏet:
Objemn˘ odpad: vyﬁazen˘ nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny PVC
Nebezpeãn˘ odpad: barvy (pouze v uzavﬁen˘ch nádobách), ledniãky, mrazáky, televize, monitory, rádia, pneumatiky osobních
aut bez disku, autobaterie (t˘ká se pouze
soukrom˘ch osob, neplatí pro Ïivnostníky
a podnikatele)
Svozu se net˘ká a nebude odvezeno:
sporáky, praãky, v˘robky ze Ïeleza nebo slitin, stavební suÈ a stavební materiál, sanitární pﬁedmûty (záchody, umyvadla, apod.)
Upozornûní pro obãany: pokud mají
svoz komunálního odpadu jednou za dva
t˘dny, jedná se o sud˘ t˘den.

MINIMÁLNÍ PRODEJNÍ CENY D¤ÍVÍ PRO ROK 2019
Cena paliv v Kã (obec nemá sklad na prm)
Druh dﬁeva
Cena v Kã za m3
jehliãnaté
listnaté mûkké
listnaté tvrdé

650,620,1 100,-

Samov˘roba (kÛrovec, sou‰e, zlomy, v˘vraty)
Druh dﬁeva
Cena v Kã za m3
Cena v Kã za prm
jehliãnaté (BO, MD, SM)
400,250,listnaté mûkké
186,100,listnaté tvrdé
514,280,Cena uÏitkového dﬁeva (v˘ﬁezy)
Druh dﬁeva
SMRK
II. tﬁ. III. tﬁ. A/B
III. tﬁ. C/D
BOROVICE II. tﬁ. A/B
III. tﬁ. C/D
MOD¤ÍN
II. tﬁ. A/B
III. T. C/D

Obce mají moÏnost zaÏádat o dotaci
u Státního fondu Ïivotního prostﬁedí na
finance, ze kter˘ch jednak mohou zaplatit odborníka (dotaãního specialistu),
kter˘ obãanÛm (ÏadatelÛm) pomÛÏe
s podáním Ïádosti o dotaci a jednak
z této dotace poskytnou bezúroãnou
pÛjãku na pﬁedfinancování v˘mûny
kotle.
Obãané si za nû zafinancují v˘mûnu kotle,
popﬁ. celé otopné soustavy, obdrÏí podporu
v podobû kotlíkové dotace a tuto pouÏijí
k navrácení penûz obci. Nutno podotknout,
Ïe ani obce, které se zúãastní, nepﬁijdou
zkrátka.. Po úhradû pÛjãky obyvateli si tyto
prostﬁedky mohou nechat a financovat
z nich vlastní environmentální projekty (v˘-

cena v Kã za m3
2 380,1 680,1 350,1 550,980,1550,980,-

Pﬁi vût‰ím objemu (plus/mínus 35 m3) smluvní ceny
Koeficient pﬁepoãtu (prm/m3) Listnaté - 0,54 m3, Jehliãnaté - 0,62 m3
Ceník je platn˘ od 2.1. 2019

VyuÏijte kotlíkové dotace
VáÏení spoluobãané, pokud topíte kotlem
na tuhá paliva I. nebo II. emisní tﬁídy (nejstar‰í kotle, zpravidla s datem v˘roby pﬁed
rokem 2000), pak dle Zákona o ochranû
ovzdu‰í (201/2012 Sb.) tyto kotle nebudete
moci od záﬁí 2022 vyuÏívat. Sankce za poru‰ení tohoto ustanovení jsou zákonem stanoveny aÏ do v˘‰e 50 tis. Kã a mohou b˘t
uplatÀovány opakovanû aÏ do doby sjednání nápravy.
V na‰em kraji existuje nemálo obãanÛ,
kteﬁí by si takov˘ kotel rádi vymûnili, ale nedisponují dostateãn˘mi prostﬁedky. V‰echny
pﬁedchozí v˘zvy kotlíkov˘ch dotací byly nastaveny tak, Ïe si domácnosti musely v˘mûnu kotle financovat z vlastních zdrojÛ a aÏ
zpûtnû obdrÏeli ãást prostﬁedkÛ zpût (dotace ex post). Nová a pravdûpodobnû poslední v˘zva kotlíkov˘ch dotací pﬁiná‰í pro ná‰
kraj pﬁelomovou zmûnu.

Cena v Kã za prm
(dﬁevo + manipulace)
480,440.800,-

sadbu zelenû, zateplování, retenãní nádrÏe
atd.).
V˘‰e dotace a podporované kotle
Nezbytnou podmínkou pro úãast v 3. vlnû
kotlíkov˘ch dotací je likvidace kotle na tuhá
paliva I. nebo II. emisní tﬁídy a v˘mûna za
jeden z níÏe uveden˘ch zdrojÛ.
80 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ
nejv˘‰e 120 000 Kã
Tepelné ãerpadlo
80 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ
nejv˘‰e 120 000 Kã
Automatick˘ kotel na biomasu
80 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ
nejv˘‰e 100 000 Kã
Ruãní kotel na biomasu (je vyÏadováno
souãasné uÏití akumulaãní nádoby, nádoba musí mít objem min. 55l/kW)
Mechanismus fungování kotlíkové dotace (ex ante)
Obãan nahlásí obci zájem vymûnit svÛj
star˘ kotel na tuhá paliva za plynov˘ kondenzaãní kotel, tepelné ãerpadlo, nebo za
kotel slouÏící ke spalování biomasy.
Obec obdrÏí pro tohoto obãana prostﬁedky 150 000 aÏ 200 000 Kã. (podle typu)
Dojde k podání Ïádosti, pokud je schválena, obec pﬁevede obãanovi proti podpisu na
smlouvû na jeho úãet bezúroãnou pÛjãku.
Obãan si nechá vymûnit za tyto prostﬁedky kotel a je poÏádáno o proplacení dotace.
Obãan obdrÏí dotaci z krajského úﬁadu na
svÛj úãet. Tuto ãástku obratem pﬁevede zpût
obci. Zb˘vající ãástku mÛÏe splácet postup-

nû max. ve v˘‰í 2 000 Kã mûsíãnû nebo ji
kdykoliv mÛÏe obci poslat zpût celou.
Obec si tyto prostﬁedky ponechá na své
enviromentální projekty a u‰etﬁí tak vlastní
prostﬁedky, které bude moci vyuÏít jinak.
Z tûchto penûz mÛÏe napﬁ. zateplit Základní
‰kolu, vysázet zeleÀ apod.
Modelov˘ pﬁíklad
Pﬁíklad 1 - instalace tepelného
ãerpadla s celkov˘mi náklady
180 000 Kã.
Obãan obdrÏí 180 000 Kã od obce jako
bezúroãnou pÛjãku na v˘mûnu kotle.
Vymûní svÛj kotel s fakturací
180 000 Kã.
Po vyúãtování obãan obdrÏí dotaci na
svÛj úãet v celkové v˘‰i 120 000 Kã.
Obãan vrátí ãástku 120 000 Kã obci
A zb˘vá mu vrátit 60 000 Kã. Tuto
ãástku 60 000 mÛÏe obci splácet
v ãástkách 2 000 Kã mûsíãnû nebo
kdykoliv uhradit celou (podle své
finanãní situace).
Celková bilance: ãerpadlo stálo 180
000 Kã, obãan uhradil 60 000 Kã,
120 000 Kã pokryla dotace.
Co udûlat, pokud se chcete této kotlíkové dotace úãastnit
POKUD MÁTE ZÁJEM ZÍSKAT DOTACI
DOP¤EDU FORMOU BEZÚROâNÉ
PÒJâKY - KONTAKTUJTE OBECNÍ
Ú¤AD - STAROSTKU â.TEL. 606 182 859
NEBO MÍSTOSTAROSTKU
â. TEL. 607 535 959
P¤EDBùÎN¯ ZÁJEM NAHLASTE
NEJPOZDùJI DO KONCE KVùTNA 2019.
Podle zájmu obãanÛ rozhodne zastupitelstvo o podání Ïádosti o dotaci.
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Dûtsk˘ karneval se vydaﬁil

nedûli 27. ledna 2019 probûhl na
sále Hostince u HoráãkÛ od 13
hodin nult˘ roãník dûtského ma‰karního plesu. O hudbu se postaral ãlen kulturního v˘boru Miroslav Svoboda, dílniãku
s dûtmi zajistila Veronika Harvillová. Pro dûti

V

byla pﬁipravena spousta soutûÏí, napﬁ. disco
tanec s balónkem, pﬁetahování lana apod.
Komu zaãaly docházet síly, mohl je doplnit
konzumací popcornu a cukrové vaty. K rozverné náladû pﬁispûla také balónková Eviãka, která z podlouhl˘ch balónkÛ vytváﬁela

nejrÛznûj‰í objekty (napﬁ. Ïirafu, hada, miminko, opici...) a rozdávala je dûtem. Cenu
za nejlep‰í masku vyhrála Snûhurka Klárka
Brabencová, Eli‰ka Bezemková jako princezna obsadila 2. místo a 3. místo získala
Eli‰ka Horãíková v masce myslivce. Nejlep‰ím taneãníkem odpoledne byl vyhlá‰en Jan
Brabenec, nejlep‰í taneãnicí se stala Martina Studniãková. V˘hercÛm blahopﬁejeme!
A protoÏe nad‰ené ohlasy nebraly konce,
mohou se v‰echny dûti jiÏ nyní tû‰it na pﬁí‰tí rok, kdy ma‰karní ples urãitû zopakujeme.

Dûtem pro radost
Pro vût‰inu dûti je spaní mimo domov vzru‰ující událostí.
A proto, kdyÏ Eli‰ka Kuãerová a Klárka Jouklová pﬁi‰ly s nápadem, Ïe by bylo skvûlé pﬁespat v budovû b˘valé ‰kolky v Homoli
u Panny, bylo rozhodnuto. Celou záleÏitost si vzaly na starost
Marta Kuãerová a Mí‰a Vrablicová, nakoupily dûtem obãerstvení
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a také pomÛcky pro „tvoﬁivou“ ãást veãera a spoleãnû s dûtmi se
odpoledne 23. bﬁezna se‰ly ve ‰kolce. Veãer dûti trávily hraním
her a v˘robou kytiãek a „obluìáãkÛ“ (ze kter˘ch vyroste na Velikonoce osení) a poté se koneãnû doãkaly k˘Ïeného okamÏiku - spoleãného pﬁespání v místnosti, kterou obyvatelky na‰í obce vyuÏívají pﬁi cviãení jógy. Vzhledem k nad‰en˘m ohlasÛm v‰ech zúãastnûn˘ch je pravdûpodobné, Ïe se podobné akce budou v budoucnosti opakovat.

Spoleãn˘mi silami do‰lo k úpravû sadu
Na základû písemné dohody s vlastníky pozemkÛ (âeská dominikánská provincie) pod
bytovkou ã. p. 48 probûhl dne 9. bﬁezna 2019 úklid uvedeného pozemku. Spoleãn˘mi silami místních obãanÛ a zástupcÛ âDP do‰lo k úpravû nevzhledného sadu, odstranûní starého plotu a keﬁÛ, proﬁezu stromÛ. AÏ bude vhodné poãasí, odstranûné kﬁoviny, plot i shrabanou trávu spálíme. Tím vznikne dal‰í hezk˘ prostor v okolí bytovek.

Odhaleno!
Dne 25. února v odpoledních hodinách byl nûkolika místními obãany zpozorován a zdokumentován v˘skyt neidentifikovatelného objektu na obloze,
kter˘ zpÛsobil velk˘ rozruch. Rozhodli
jsme se celou situaci ﬁádnû prozkoumat. Vedení radnice se proto spojilo
s odborníky na tuto problematiku a po
peãlivé anal˘ze v‰ech dostupn˘ch fotografií vás mÛÏeme ujistit, Ïe na‰i obec
nenav‰tívili mimozem‰Èané, ale jednalo
se o zajímav˘ meteorologick˘ úkaz
zvan˘ Cumulus Homolus Náhodus.

Pﬁehled chystan˘ch kulturních
akcí na dal‰í ãtvrtletí
14.
30.
18.
8.
15.

4.
4.
5.
6.
6.

Velikonoãní trhy
Pálení ãarodûjnic
Ble‰í trh
Dûtsk˘ den
Fotbalov˘ turnaj Memoriál Jaroslava Hály

Blahopﬁejeme na‰im jubilantÛm
■ LEDEN
Kubátová Ursula, ByÀov, 75 let
■ ÚNOR
¤íhová Milada, Homole u Panny, 80 let

■ B¤EZEN
Kubíková Marie, ByÀov, 75 let
Struhár Josef, Homole u Panny, 60 let
PoÏivilová Jaroslava, Bláhov, 70 let

Podûkování - S koncem loÀského roku ukonãila paní Eva Struhárová svou dlouholetou
práci na Homolském Obãasníku. Rádi bychom jí touto cestou velmi podûkovali. Novû pro
vás ná‰ zpravodaj pﬁipravuje Jana Urbánková.

Obec zahájila jednání s âeskou dominikánskou provincií o moÏné likvidaci rozpadlého objektu v Homoli u Panny pod Obecním úﬁadem. Od druhé svûtové války slouÏila budova jako sídlo polesného, kter˘ zde mûl úﬁad a ustájená zvíﬁata. Dále zde
byly dva byty a zároveÀ tu sídlil po‰tovní úﬁad. Zhruba v 50. letech byla po‰ta pﬁestûhovaná do budovy dne‰ního Obecního úﬁadu (dﬁíve
WalterÛv restaurant a koloniál, viz. foto), byty byly zru‰eny. V budovû zÛstal pouze polesn˘ Benda (proto u nás zdomácnûl název Bendovna) a byla zde provozována drobná v˘roba (ko‰Èata). Na rozhraní 80 - 90. let zaãaly b˘t majetko-právní vztahy mezi lesy âR a církví nejasné, coÏ vedlo k opu‰tûní budovy a následnému zchátraní celého objektu aÏ do souãasného stavu.
Za poskytnutí vzácn˘ch dobov˘ch fotografií dûkujeme panu Josefu Pajmovi.

Likvidace Bendovny
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Pro kaÏdého
nûco

Ekofarmu rodiny Jany Horové na Babinách asi není tﬁeba dlouze pﬁedstavovat. Skvûlou zprávou pro nás místní je, Ïe se v areálu farmy
nachází prodejna bio masa, ve které seÏenete nejen ‰piãkové hovûzí k jakékoli úpravû, ale zakoupit zde mÛÏete také su‰ené maso, polévky, klobásy, sekanou, mo‰t, med a mnoho dal‰ího. Krámek má otevﬁeno kaÏd˘ pátek od 8 do 17 hodin, po dohodû na tel. +420 411 130
065 je moÏné pﬁijet i v jin˘ den. Sortiment obchÛdku je k nahlédnutí také na www.ekofarma-babiny.cz/shop.
Farmy dále nabízí moÏnost agroturistiky a ubytování, poﬁádá v˘lety po okolí na koních, narozeninové oslavy pro dûti i dospûlé, svatby
a rauty. ZároveÀ je zde moÏné ustájit konû. Pro akce na srubu a ubytování kontaktujte Kateﬁinu Markusovou na tel. +420 723 917 444, pro
agroturistiku a ustájení BoÏenu Kodlovou na tel. 607 244 916.

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA...

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 06/2018, konaného
dne 20. 12. 2018
I. Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
030/06/2018 Opatﬁení ã. 1/2018 - Smûrnice
GDPR
II. Zastupitelstvo obce schvaluje
• 040/06/2018 rozpoãtové opatﬁení ã.
03/2018
• 050/06/2018 rozpoãet obce na rok 2019
• 060/06/2018 uzavﬁení smluv na údrÏbu
místních komunikací v zimním období
2018/2019 s firmou Horãík, Barboﬁík,
Du‰ek a povûﬁuje starostku obce k podpisu tûchto smluv
• 070/06/2018 dodatek ã. 6 ke smlouvû ev.
â. SM/1250/098/3 uzavﬁenou s firmou
AVE Ústí nad Labem s. r. o. na svoz komunálního odpadu
• 080/06/2018 realizaci dûtského hﬁi‰tû
v místní ãásti Lhota pod Pannou v roce
2019
• 090/06/2018 pﬁedloÏen˘ „Strategick˘ rozvojov˘ plán obce Homole u Panny pro roky
2019 - 2022“
• 100/06/2018 realizaci akce ,,Zmûna
v systému vytápûní budovy OÚ Homole
u Panny“ v roce 2019
• 101/06/2018 vypracování projektu na akci
,,Zmûna v systému vytápûní budovy OÚ
Homole u Panny“
• 102/06/2018 vypracování energetického
auditu na akci ,,Zmûna systému vytápûní
budovy Homole u Panny“
• 103/06/2018 vypracování Ïádosti na dotaci pro akci ,,Zmûna v systému vytápûní budovy OÚ Homole u Panny“

• 110/06/2018 odmûnu p. Struhárové a p.
Hálové ve v˘‰i 3 000 Kã ãistého pro kaÏdou z nich
• 120/06/2018 L. Juklovou a M. Sládkovou
za ãleny finanãního v˘boru
• 121/06/2018 za ãleny kulturního v˘boru M.
Svobodu, ·. Svobodovou, J. Opli‰tila, J.
Koﬁínka
Ilona Hálová v.r.
místostarostka

Dagmar MuÏíková v.r.
starostka

Vyvû‰eno dne: 29. 12. 2018
Sejmuto dne: 14. 01. 2019
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 06/2018 je k nahlédnutí na Obecním
úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na webov˘ch
stránkách obce www.homoleupanny.cz.

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 01/2019, konaného
dne 21. 1. 2019
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
• 030/01/2019
revokaci
usnesení
080/06/2018 Realizace dûtského hﬁi‰tû
v místní ãásti Lhota pod Pannou v roce
2019
• 031/01/2019 Vybudování prostoru pro
voln˘ ãas v místní ãásti Lhota pod Pannou
• 040/01/2019 rozpoãtové opatﬁení ã.
04/2018
• 050/01/2019 rozpoãtové opatﬁení ã.
01/2019
• 060/01/2019 podání Ïádosti o poskytnutí
dotace na Vybudování prostoru pro voln˘
ãas v místní ãásti Lhota pod Pannou
• 070/01/2019 uzavﬁení Pﬁíkazní smlouvy

PS1 - 2019 s firmou Tsunami, zastoupenou jednatelem spoleãnosti Svatoplukem
Berglem, na podání Ïádosti o poskytnutí
dotace na akci ,,Zmûna systému vytápûní
budovy OÚ Homole u Panny“
• 080/01/2019 uzavﬁení smlouvy s projektantem Ing. J. Vrbou na vypracování projektové dokumentace na akci ,,Zmûna
systému vytápûní budovy OÚ Homole
u Panny“
• 090/01/2019 uzavﬁení smlouvy s Ing. Jaroslavem Vrbou na vypracování energetického posudku na akci ,,Zmûna systému
vytápûní budovy OÚ Homole u Panny“
• 100/01/2019 Leopolda Jiráska jako ãlena
kontrolního v˘boru
• 110/01/2019 odmûny neuvolnûn˘m zastupitelÛm dle naﬁízení vlády ã. 202/2018 Sb.
s úãinností od 1. 1. 2019 ve v˘‰i:
pﬁedseda v˘boru zastupitelstva..2 631 Kã
ãlen v˘boru zastupitelstva ..........2 193 Kã
ãlen zastupitelstva ......................1 316 Kã
• 120/01/2019 V˘roãní zprávu za rok 2018
dle zákona 106/1999 Sb.
• 130/01/2019 poskytnutí finanãního pﬁíspûvku na rok 2019 pro ,,ROSKA - Teplice“
ve v˘‰i 3. 000 Kã
• 140/01/2019 poskytnutí finanãního pﬁíspûvku na zápis dûtí do 1. tﬁíd Z· Velké
Bﬁezno pro rok 2019 ve v˘‰i 3. 000 Kã
Ilona Hálová v. r.
místostarostka

Dagmar MuÏíková v. r.
starostka

Vyvû‰eno dne: 30. 01. 2019
Sejmuto dne: 15. 02. 2019
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 01/2019 je k nahlédnutí na Obecním
úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na webov˘ch
stránkách obce www.homoleupanny.cz.
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