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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

Vážení občané,
rok 2010 se blíží
ke konci.
Dovolte, abychom
vám popřáli
příjemné prožití
vánočních svátků
a hodně zdraví,
štěstí a úspěchů
v roce

2011

LADISLAV PTÁâEK, starosta
Mgr. VÁCLAV KAVAN, místostarosta

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
OZNÁMENÍ
Dne 24. prosince 2010
od 23.00 hodin se bude
konat v kostele
sv. Pia v Homoli
u Panny pÛlnoãní m‰e.

Podûkování sousedÛm a starostovi
Obãané B˘Àova, kteﬁí byli postiÏeni
srpnov˘mi záplavami, dûkují sv˘m sousedÛm a starostovi obce Homole
u Panny, za obûtavou pomoc pﬁi likvidaci povodÀov˘ch ‰kod. Jmenovitû
panu starostovi Ladislavu Ptáãkovi za
zapÛjãení vysou‰eãÛ a pﬁistavení kontejneru na zaplaven˘ odpad. Panu

Pavlovi Duffkovi za pomoc pﬁi stavbû
nové autobusové ãekárny. PánÛm Milo‰i Effenbergerovi, Oldﬁichu Hynkovi
a Vladimíru Pavlemu za pomoc pﬁi úklidov˘ch pracích. V‰em chceme také
popﬁát pﬁíjemné proÏití Vánoc a hodnû
‰tûstí a zdraví v novém roce 2011.
Beránkovi a Anto‰ovi

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Obce Homole u Panny ã. 08/2010 konaného dne 7. 10. 2010

1.
2.

3.

4.

I. ZASTUPITELSTVO
OBCE
SCHVALUJE
pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
3/2010;
prodej pozemku p.ã. 579/1, k.ú. Suletice, v˘mûra 69 m2, manÏelÛm Milo‰ovi a Alenû Effenbergerov˘m za
cenu 15 Kã/m2, tj. 1 035,- Kã;
poskytnutí finanãní v˘pomoci ve v˘‰i
10 000,- Kã manÏelÛm Veselovsk˘m
na odstranûní ‰kod zpÛsoben˘ch
povodní.
vyhlá‰ení zámûru na prodej pozemku p.ã. 418, k.ú. Lhota pod Pannou.

II. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
5. s pronájmem ãásti pozemku p.ã.
232/3, k.ú. Homole u Panny panu Jiﬁímu Bäuchlovi o rozloze 975 m2 a
panu Zdenku Pincovi o rozloze
304 m2;
6. s pﬁevodem uÏívacího práva k bytu
ã. 8 v bytovce 48 na Stanislava
Pilze;
7. v rámci zmûny ã. 8 ÚPnSÚ Obce
Homole u Panny, realizovat zmûnu
funkãního vyuÏití pozemku p.ã. 65,
k.ú. Babiny II z pozemku pro rekreaci na pozemek pro bydlení.

III. ZASTUPITELSTVO OBCE
NESOUHLASÍ
8. s pronájmem holobytu z dÛvodu nutnosti zajistit moÏnost provizorního
ubytování v pﬁípadû ﬁe‰ení Ïiveln˘ch
událostí.
IV. ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO
NA VùDOMÍ
9. informaci o v˘sledku dílãího pﬁezkoumání hospodaﬁení obce, provedeného odborem kontroly Krajského úﬁadu
ÚK dne 15. 09. 2010 s v˘sledkem
„nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky“.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Homole u Panny ã. 09/2010 konaného dne 10. 11. 2010
I. ZASTUPITELSTVO
OBCE SCHVALUJE
1. zvolení jednoho místostarosty;
2. zpÛsob volby starosty a místostarosty veﬁejn˘m hlasováním;
3. uzavﬁení smlouvy o dílo s firmou
EKO, Pinìák, s.r.o., na práce vztahující se k montáÏi kotle Ekoefekt
130 BIO pro vytápûní bytovek ã. 47
a 48.

V. ZASTUPITELSTVO OBCE
ODKLÁDÁ
11. volbu ãlenÛ kontrolního, finanãního
a kulturního v˘boru na nejbliÏ‰í zasedání.
VI. ZASTUPITELSTVO OBCE
STANOVUJE
12. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích odmûnu
za v˘kon funkce neuvolnûného

ãlena zastupitelstva obce ve v˘‰i
1 210,- Kã mûsíãnû. Odmûna bude
poskytována ode dne pﬁijetí tohoto
usnesení.
13. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích odmûnu
za v˘kon funkce pﬁedsedy v˘boru
zastupitelstva ve v˘‰i 1 520,- Kã
mûsíãnû. Odmûna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
pﬁedsedy.

II. ZASTUPITELSTVO OBCE
URâUJE
4. v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, Ïe pro v˘kon funkce
starosty obce bude ãlen zastupitelstva dlouhodobû uvolnûn.
III. ZASTUPITELSTVO OBCE
Z¤IZUJE
5. finanãní v˘bor, kontrolní v˘bor
a kulturní v˘bor. V˘bory budou tﬁíãlenné.
IV. ZASTUPITELSTVO OBCE
VOLÍ
6. starostou obce Homole u Panny
pana Ladislava Ptáãka;
7. místostarostou
obce
Homole
u Panny Mgr. Václava Kavana;
8. pﬁedsedou finanãního v˘boru Ing.
Václava Chouru;
9. pﬁedsedou kontrolního v˘boru Daniela Tausche;
10. pﬁedsedou kulturního v˘boru Mgr.
Martina Markse.
2 • 2010 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

Volby v na‰í obci.

VII. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
14. s povûﬁením Mgr. Martina Markse
k jednání s pﬁíslu‰n˘mi orgány a institucemi ve vûci havarijního stavu
komunikace Velké Bﬁezno - Lhota
pod Pannou.

VIII. ZASTUPITELSTVO OBCE
UKLÁDÁ
starostovi obce
LadislavuPtáãkovi
02/11/2010 informovat se u hejtmanky Ústeckého kraje o havarijním plánu
zaji‰tûní veﬁejné pﬁepravy v pﬁípadû

neprÛjezdnosti komunikace v úseku kﬁiÏovatky ByÀov - Lhota pod
Pannou.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Obce Homole u Panny ã. 10/2010 konaného dne 02. 12. 2010
1.

2.

3.

4.

5.

I. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
uzavﬁení smlouvy na zimní údrÏbu
obecních komunikací s fy. Horãík,
s Jiﬁím Barboﬁíkem a Lubomírem
Du‰kem;
prodej pozemku p.ã. 418, k.ú. Lhota
pod Pannou, o v˘mûﬁe 597 m2, panu
Vladimíru Pavlemu za cenu 15
Kã/m2, tj. 8 955,- Kã;
zmûnu jednacího ﬁádu:
a) v § 10 bod 2) - Na dotazy a pﬁipomínky odpovídá dotazovan˘
ihned po vyãerpání poﬁadu jednání, je-li pﬁítomen. Pﬁipomínky,
jejichÏ obsah vyÏaduje pro‰etﬁení nebo provedení jiného opatﬁení, zodpoví písemnû, nejdéle do
10 pracovních dnÛ.
b) v § 14 bod 3), devátá odráÏka v˘sledek hlasování vãetnû identifikace hlasujících ãlenÛ zastupitelstva.
c) v § 14 bod 6) - Zveﬁejnûní zápisu o prÛbûhu zasedání zastupitelstva se provádí na oficiálních
webov˘ch stránkách obce a to
v anonymizované podobû.
d) v § 6 bod 3) - Na kaÏdém zasedání zastupitelstva obce bude
provedena kontrola plnûní úkolÛ
uloÏen˘ch na minulém zasedání
zastupitelstva.
uzavﬁení smluv o dílo se spoleãností
Galileo Corporation s.r.o. na v˘robu
nov˘ch www stránek obce a na provoz internetové prezentace a poskytování webhostingov˘ch sluÏeb
v pﬁedloÏeném rozsahu.
poskytnutí pﬁíspûvku paní Irenû
Franzové ve v˘‰i 2 000,- Kã/mûsíc
na realizaci nákupu do ta‰ek pro obãany obce Homole u Panny v roce
2011.

II. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
6. s finanãní podporou pro M· Tﬁebu‰ín
v pﬁípadû dûtí na‰ich obãanÛ, které
se z kapacitních dÛvodÛ nepodaﬁilo
umístit v M· Velké Bﬁezno. KaÏd˘

pﬁípad bude individuálnû zastupitelstvem posuzován.
III. ZASTUPITELSTVO
OBCE VOLÍ

7. za ãleny finanãního v˘boru Jaroslava Hálu a Alenu Matou‰kovou;
8. za ãleny kontrolního v˘boru Vítûzslava âerného a Tomá‰e Chouru;
9. za ãleny kulturního v˘boru Ing. Pavla
Anto‰ku a Zdenu âernou.

IV. ZASTUPITELSTVO OBCE
STANOVUJE
10. v souladu s § 72 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích odmûnu
za v˘kon funkce místostarosty
jako neuvolnûného ãlena zastupitelstva obce ve v˘‰i 12 730,- Kã
mûsíãnû. Odmûna bude poskytována ode dne pﬁijetí tohoto usnesení.
V. ZASTUPITELSTVO OBCE
UKLÁDÁ
pﬁedsedovi kontrolního v˘boru Danielu Tauscheovi
03/12/2010 provedení kontroly
oprávnûnosti tvrzení sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ „Alternativa pro Homolsko“ o nahodil˘ch a nekontrolovan˘ch
obecních pÛjãkách komukoliv a na cokoliv. Kontrolované období: 2009 2010.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta

PODùKOVÁNÍ - Obecní úﬁad dûkuje manÏelÛm Petru a Danû Anto‰ov˘m za
organizaci a finanãní zaji‰tûní v˘stavby nové autobusové zastávky v místní
ãásti ByÀov.
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P¤I·EL NÁS NAV·TÍVIT MIKULÁ·
Leto‰ní Mikulá‰ vy‰el na nedûli 5. prosince. âert, Mikulá‰
a andûl vyrazili po obcích Homolska, aby domluvili v‰em zlobiv˘m dûtem. Chodilo se od ByÀova, následovala Lhota pod
Pannou, Suletice, Bláhov, Haslice a nakonec se taky ãert
ukázal v Homoli. Mikulá‰ rozdával balíãky sladkostí, ãert ad-

ventní kalendáﬁe a andûl malou rolniãku dûtem do 13ti let.
Letos byly dûti hodné, nikdo z nich se neschovával a v‰ichni
Mikulá‰ovi odﬁíkaly básniãku nebo písniãku. Mikulá‰e a jeho
pomocníky rozváÏel po obcích nov˘ kulturní pﬁedseda Martin
Marks.
Zdenka âerná, redaktorka

HISTORIE VÁNOâNÍCH SVÁTKÒ
Zaãneme slovem Vánoce. Kde se
vzalo a jak vzniklo? Podle etymologÛ
pochází ze starého nûmeckého v˘razu
Weinachten (svatí noc) a na‰i pﬁedkové si ji ‰ikovnû poãe‰tili: první ãást vyslovovanou „va“ ponechali a druhovu
pﬁeloÏili. Samotné oslavy 25.prosince
mají koﬁeny v pohansk˘ch oslavách
kaÏdoroãního zrození boha Slunce neboli zimního slunovratu, kdy slunce zaãíná stoupat a den se prodluÏuje. Aby
to nebylo tak jednoduché, ke slovu se
dostali i staﬁí ¤ímané, kteﬁí 25.prosince
slavili Natalis solis invicti neboli znovuzrození slunce po zimû, coÏ byl z hlediska kﬁesÈanÛ rovnûÏ pohansk˘ svátek. První kﬁes’tané neslavili Ïádné JeÏí‰ovi narozeniny, datum Kristova narození nenajdeme ani v evangeliích.
Pouze Luká‰ uvádí, Ïe se JeÏí‰ narodil
v dobû prvního sãítání lidu ﬁí‰e ﬁímské,
které naﬁídil císaﬁ Augustus. A dál se to
stává je‰tû sloÏitûj‰í. Zmínku o dnu narození JeÏí‰e najdeme u Jana Zlatoústého (374-407), kter˘ ho datuje
20.prosincem. kﬁesÈansk˘ v˘chod datoval Kristovo narození 6.lednem, ãímÏ
pﬁekryl pÛvodní pohansk˘ svátek Narození boÏského eonu, zatímco kﬁesÈansk˘ západ totéÏ udûlal s 25. prosincem,
pohansk˘m svátkem zrození boha
slunce. Pozdûji do‰lo k prolnutí obou
svátkÛ, takÏe se od poloviny 4.století
oslava JeÏí‰ova narození definitivnû
ustálila na 25. prosinci a pﬁebyteãn˘
6.leden byl oznaãen jako den JeÏí‰ova
4 • 2010 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

zjevení lidu. Církev svatá tak pÛvodnû
pohansk˘m magick˘m oslavn˘m nocím
dala spoﬁádan˘ kﬁesÈansk˘ rozmûr a
oslavu slunovratu vzala pod svÛj patronát.

Vánoãní stromek
Za vánoãním stromkem se musíme
znovu vydat do pohansk˘ch dob
magie, kouzel a mystérií. Podle nûkter˘ch badatelÛ bylo strojení stromku
zvykem vycházejícím z pﬁesvûdãení, Ïe
v urãité dny v roce se mrtví vracejí mezi
Ïivé a snaÏí se zaujmout jejich místo.
Aby Ïivé pﬁelstili mrtvé, vû‰eli stromek
ozdoben˘ rÛzn˘mi pamlsky ‰piãkou
dolÛ. NeboÏtíci snûdli pochoutky, nasytili se, zlenivûli a nûjak˘ ãas byl od nich
pokoj.
Dal‰ím dodnes leckde dodrÏovan˘m
obyãejem je, Ïe se zásadnû nevstává
od ‰tûdroveãerní veãeﬁe. I v tomto

zvyku figurují mrtví, kteﬁí se Ïiv˘m snaÏí
zasednout prázdnou Ïidli a pﬁesunout
je do ﬁí‰e mrtv˘ch ãili de facto odsoudit
k smrti.
Pﬁíjemnûj‰í legenda t˘kající se vánoãního stromku vypráví o tom, jak
irsk˘ opat Kolumnám byl v 6.století vyslán do Burgundska, aby zdej‰ím pohanÛm pﬁiblíÏil svátek Kristova narození. Pro efekt a vût‰í názornost naaranÏoval hoﬁící pochodnû do tvaru kﬁíÏe a
umístil je na starobylém jehliãnanu,
místní pohanské modle o slunovratu
uctívané. Záﬁ ohnivého kﬁíÏe pak pﬁilákala davy zvûdavcÛ, které kolumnám
informoval o svátku Spasitelova narození a strom se stal jeho atributem. Ale
aÈ uÏ strojení vánoãního stromku vychází z jakékoliv legendy, jisté je, Ïe
je‰tû poãátkem 16.století bylo zdobení
stromu povaÏováno katolickou církví za
pohansk˘ zvyk, kter˘ bylo nutné vym˘tit. Teprve koncem 16.století vzal vánoãní stromky na milost a církev se rozhodla, Ïe nadále bude stále zelené
vûtve jehliãnanÛ povaÏovat za symboly
vûãného Ïivota pravovûrn˘ch kﬁesÈanÛ,
a také za podobenství rajského stromu
Adama a Evy, kteﬁí slaví svÛj svátek
právû na ·tûdr˘ den.
Historie ãesk˘ch vánoãních stromkÛ
není dlouhá. První jehliãnan se rozsvítil
roku 1812 v praÏské vile ﬁeditele a reÏiséra Stavovského divadla Jana K.
Leibicha pro pobavení hostÛ. O tﬁicet
let pozdûji uÏ bylo zdobení vánoãních
stromkÛ bûÏné, na venkovû se tento
zvyk ujal v 60.letech 19. století.
Zdenka âerná, redaktorka
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Dûkujeme v‰em
obãanÛm obce
za úãast ve volbách.

Homolsk˘

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.

