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A zimu máme za sebou
Ano! Zima je za námi!
Pomalu vylézáme z na‰ich domovÛ
a zahrádky nám opût oÏívají. První jarní
kvûtinky se jiÏ pomalu ukazují ve své
plné kráse a my se kocháme probouzející se pﬁírodou.
UÏ jen vzpomínáme, jak jsme se zapotili pﬁi odklízení do rána napadaného
snûhu, kolikrát jsme zakleli pﬁi uklouznutí na zledovatûlé cestû, futrovali
dﬁevo ãi uhlí do kotlÛ a kamen a taky
smutnû pokukovali, jak zásoby paliva
ub˘vají.
Ale nebylo nám stále jen smutno.
Na ‰tûdr˘ veãer se mnozí zúãastnili
PÛlnoãní m‰e a pﬁíjemnû tak zakonãili tento den a jemu pﬁedcházející honiãku.

Silvestr si oslavil kaÏd˘ po svém.
Tentokrát byla moÏnost pﬁivítat Nov˘
rok v hostinci U HoráãkÛ. Kdo se zúãastnil, ten si to pochvaloval.
Venku bylo bláto a teplo. Ale od 11.
ledna, pﬁi cestû na Obecní úﬁad, kde
jsme poprvé volili prezidenta, padal
sníh a následnû se v˘raznû se ochladilo. Za dva t˘dny jiÏ bylo v‰e zmrzlé
a my volili v dal‰ím kole.
Mrazu vyuÏila parta na‰ich muÏÛ
a vybudovala v Homoli u Panny krásné
kluzi‰tû.
V nedûli 27. ledna bylo toto kluzi‰tû
slavnostnû otevﬁené. Zájem byl velik˘,
ale prudké oteplení nám kluzi‰tû v dal‰ím t˘dnu málem zniãilo.
A za dva t˘dny jsme jiÏ pochodovali
v masopustním prÛvodu. Na cestu nám
svítilo sluníãko, které nás posílilo a dodalo dobrou náladu, která setrvala i na
veãerní taneãní zábavû.
S termínem masopustní soboty jsme
mûli ‰tûstí, jelikoÏ o t˘den pozdûji zima
pﬁedvedla svoji sílu a napadlo tolik
snûhu, kter˘ stále padal je‰tû v dal‰ím
t˘dnu, Ïe jsme mûli pocit, Ïe tu snad
zapadáme.
Ale s nástupem mûsíce bﬁezna se
oteplilo a sníÏek pomalu odtává. Nastaly krásné pﬁedjarní sluneãné dny, kdy
se pﬁíroda probouzí ze zimního spánku.
Zahrádkáﬁi, sadaﬁi, chovatelé a prostû v‰ichni milovníci zahrádek a pﬁírody
chystejte své pracovní náﬁadí!
ProtoÏe aÏ roztaje poslední sníh
a zemû se probudí, mÛÏeme vyrazit
oÏivovat na‰e dvorky a zahrádky.
Pﬁeji v‰em krásnû proÏité jaro
a hlavnû ve zdraví, bez nastuzení
a chﬁipek.
E.S.

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY OBCE
Zmûna otevírací doby v hernû pro dûti v budovû b˘valé ‰koly.
ãtvrtek a pátek od 16.00 - do 18.00 hodin

Jak jsme volili prezidenta republiky
1. kolo volby, poãet platn˘ch hlasÛ 205
V˘sledek: Milo‰ Zeman
67 hlasÛ
Jan Fischer
43 hlasÛ
Jiﬁí Dienstbier
39 hlasÛ
Karel Schwarzenberg
29 hlasÛ
Vladimír Franz
12 hlasÛ
Jana Bobo‰íková
5 hlasÛ
Pﬁemysl Sobotka
5 hlasÛ
Zuzana Roithová
3 hlasy
TaÈana Fischerová
2 hlasy
2 kolo volby, poãet platn˘ch hlasÛ 214
V˘sledek: Milo‰ Zeman
150 hlasÛ
Karel Schwarzenberg
64 hlasÛ

Z ãinnosti Obecního úﬁadu
■ Mûsíc leden byl pomûrnû nároãn˘
- zaji‰Èování voleb prezidenta republiky,
zpracovávání úãetní závûrky roku
2012, rozpis rozpoãtu na rok 2013 a
zpracovávání rÛzn˘ch v˘kazÛ a hlá‰ení
za rok 2012;
■ 21. 01. 2013 rozeslání Ïádostí o
vyjádﬁení k zateplení bytovky 48 na
pﬁedepsané organizace a instituce
pro úãel ﬁízení k stavebnímu povolení;
■ 24. 01. 2013 se zúãastnil starosta
L. Ptáãek a zastupitel Jar. Hála Valné
hromady MAS Labské skály;
■ 28. 01. 2013 se uskuteãnilo jednání se zástupcem Lesy âR, s.p., za
úãelem identifikace historického
majetku obce;
■ 29. 01. 2013 na Katastrálním pracovi‰ti Ústí nad Labem se projednávala rozdílová sestava stavebních objektÛ
ISÚI/RÚIAN;
■ 31. 01. 2013 oslovení finanãních
institucí za úãelem pﬁedloÏení nabí-

dek na poskytnutí úvûru pro financování zateplení bytovky 48;
■ 05. 02. 2013 se paní E. Kozlerová
zúãastnila pracovního jednání organizovaného âeskou národní bankou.
Pﬁedmûtem bylo plnûní povinností vypl˘vajících ze zákona ã. 501/2012 Sb.,
kter˘m se mûní zákon ã. 218/2000 Sb.,
o rozpoãtov˘ch pravidlech;
■ 07. 02. 2012 se starosta obce zúãastnil pracovního setkání starostÛ
s vedením Policie âR Ústí nad
Labem a s primátorem mûsta Ústí
nad Labem. Starostové byli seznámeni s novou strukturou Policie âR,
územního odboru Ústí nad Labem, s
vyhodnocením bezpeãnostní situace za rok 2012 a stanovení priorit na
rok 2013;
■ 08. 02. 2013 ukonãila paní E. Kozlerová vzdûlávací program Rozpoãtová
skladba 2013;
■ 12. 02. 2013 probûhlo jednání se
zástupci Geodézie Alfa s.r.o. ve vûci

vyjasnûní problematiky vytyãení historického majetku obce (lesy), za
úãelem jeho pﬁevodu do vlastnictví
obce.
■ 19. 02. 2012 se starosta L. Ptáãek
a technik Zd. Pinc zÛãastnili zasedání
SVOL v Dûãínû. Pﬁedmûtem zasedání
bylo: církevní restituce, dotace do lesÛ,
ceny dﬁeva pro rok 2013.
■ 26. 02. 2013 byla splnûna povinnost daná zákonem ã. 501/2012 Sb.,
zaloÏením nového úãtu v âNB Ústí
nad Labem, na kter˘ budou smûrovány poskytované dotace a návratné finanãní v˘pomoci. Jednání se
zúãastnili starosta, místostarosta a
ekonomka (identifikace, podpisové
vzory atd.)
■ 07. 03. 2013 se uskuteãnila ve V.
Bﬁeznû schÛzka starostÛ obcí s vedením MAS Labské skály. Pﬁedmûtem byl
plán ãinností na rok 2013.
■ V mûsíci bﬁeznu 2013 probíhala
postupnû jednání s Lesy âR, Geodézií Alfa, s.r.o. a Katastrálním úﬁadem
ve vûci pﬁevodu historického majetku do vlastnictví obce.

Velk˘ dík v‰em za homolské kluzi‰tû
K zimû patﬁí zimní sport a mezi nû i bruslení na jakékoli zamrzlé plo‰e.
Mnoho generací v Homoli a jejím okolí k tomu dlouhou
dobu vyuÏívalo zamrzlou vodní nádrÏ na návsi. I souãasná
generace dûtí vyuÏívá na bruslení stejnou nádrÏ, ale je uÏ
malá na to mnoÏství dûtí, a tak dne‰ní otcové a mladí muÏi
dostali nápad - vyuÏít prostor mezi b˘valou ‰kolou a Bendovnou.
Slovo dalo slovo a pustili se do díla. Cel˘ dvÛr urovnali, vytvoﬁili mantinely z kamenné drti, aÏ nakonec pﬁi‰lo k tomu
nejtûÏ‰ímu úkolu - vytvoﬁit ledovou plochu. Po tﬁi t˘dny se
tam chlapi stﬁídali ve dne i v noci, polévali a polévali tak dlouho, dokud nenastal ãas, kdy byla ledová plocha vhodná k
bruslení.
A tak v nedûli 27. ledna 2013 v 14:00 hodin mohl pan La2 • 2013 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

dislav Ptáãek mlad‰í pﬁivítat v‰echny náv‰tûvníky a pﬁedev‰ím milovníky bruslení. Slíbil, Ïe pokud se toto kluzi‰tû
osvûdãí, budou v této akci - pﬁíprava ledové plochy, pokraãovat i v pﬁí‰tích letech. Poté vyzval starostu pana Ladislava
Ptáãka k pﬁestﬁihnutí pásky a lahví sektu nové kluzi‰tû pokﬁtil.
Kluzi‰tû hned oÏilo krasobruslaﬁkami a hokejisty v‰ech vûkov˘ch kategorií. Probûhla i soutûÏ pro dûti. Kdo se trefil
pukem do branky, dostal sladkost. A také soutûÏ pro dospûlé v téÏe disciplínû, ale ti byli odmûnûni prckem nûãeho ostﬁej‰ího.
Náv‰tûvníkÛ se se‰lo dokonce více, neÏ poﬁadatelé doufali. PovaÏte, zhruba bylo napoãítáno 80 lidí. Nebyli zde jenom
na‰i obãané, ale i ti z pﬁilehl˘ch oblastí.
A komu podûkovat za vybudování kluzi‰tû? Je skoro neu(Pokraãování na následující stranû)

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
vûﬁitelné, kolik lidí se kolem kluzi‰tû „toãilo“. A v‰em patﬁí podûkování.
Majitelce ekofarmy Babiny paní Janû Radiãové za poskytnutí traktoru na terénní úpravy plochy kluzi‰tû, Jakubovi Markusovi s Tomá‰em Radiãem za provedení terénních úprav,
Ladislavu Ptáãkovi mlad‰ímu, Jardovi Hálovi a jeho synovi
Honzovi za vytvoﬁení ledové plochy, Jindﬁichu Tojnarovi za
darování hasiãsk˘ch hadic, paní Leonû Schubertové za za-

pÛjãení ãerpadla pro ãerpání vody ze studny. Dále patﬁí dík
Ladislavu Ptáãkovi mlad‰ímu za zhotovení branek a Richardu a Vladimíru Macnerov˘m za pomoc pﬁi v˘robû tûchto branek. RovnûÏ je tﬁeba podûkovat za pomoc s organizací pﬁi
zahájení „bruslaﬁské sezóny“ paní Ivû Ptáãkové, Ilonû a Hanû
Hálov˘m, Alenû Pincové a Luká‰ovi Ptáãkovi, kteﬁí pﬁispûli
sponzorsk˘mi dary ve formû obãerstvení.
E. S.

fejeton...

Pudink
Pudink - pochoutka z mléka, ‰krobové mouãky, cukru a rozmanit˘ch pﬁíchutí.
Vût‰inû z nás chutná. Snad jen zapﬁisáhlí masoÏravci, kteﬁí se sladkostem vyh˘bají, ﬁeknou: „Dûkuji, to
nejím.“ U nás doma bych mohla pudinku vaﬁit dennû litry. CoÏ jsem i dûlávala. Vym˘‰lela jsem si rÛzné kombinace
barev a pﬁíchutí. Poháry prokládala pi‰koty a ovocem. A veãer byl dﬁez na nádobí pln˘ vyjeden˘ch opatlan˘ch skleniãek. Léty jsem v‰ak tento zvyk omezila. Jednak dûti uÏ vyrostly a uÏ mû to
ani nebaví.
Nedávno si manÏelovi chuÈové

buÀky vzpomnûly, Ïe by nepohrdly pudinkem. A kdyÏ jsem se nemûla k tomu
ho jít uvaﬁit, rozhodl se, Ïe si ho uvaﬁí
sám. Pﬁece na tom nic není?
Ne, není. Postavil se tedy ke kamnÛm a já, z gauãe, diktovala postup.
Zaãalo to!
Ve kterém hrnci to mám vaﬁit?
Kde je pudinkov˘ prá‰ek?
Mléko mûl jiÏ pﬁipravené. KdyÏ uÏ
jsem byla celá ubûhaná díky názorn˘m ukázkám pﬁípravy, koneãnû
jsem si sedla, abych pozorovala, jak
si tu lahodnou smûs míchá v hrnci na
kamnech uÏ zcela „samostatnû“. Samolibû jsem pozorovala, jak si hrnec
poloÏil na ten nejmen‰í plamen,
takÏe tam stál pÛl hodiny a míchal a
míchal.
Koneãnû pudink zaãal bublat a mohl
tedy plamének na kamnech vypnout.
„Vaﬁení“ bylo hotovo! Vítûzoslavnû si
tuto sladkou pochoutku nalil do pﬁedem
pﬁipraven˘ch a pi‰koty vyloÏen˘ch

sklenic a s vlastním poplácáním si na
rameno, ve stylu: „Pa‰ák!“ ulehl znaven na gauã k televizi.
Po nekoneãném pÛlhodinovém ãekání na vystydnutí pﬁipravené lahÛdky
se náhle vrhá ke konzumaci svého díla.
Radost na nûj pohledût.
Je pozdû veãer jdeme spát.
Ráno se probudíme a co to?
Vidíme misky s pochoutkou zapomenuté na stole od veãera. Nikdo je neuloÏil do lednice. Páníãek usedá ke
stolu, aby dobrotu dojedl a uÏ lítají blesky a hromy. Jedna miska je totiÏ napÛl
snûdená!
Jasnû! Na‰e Míca se v noci nudila a
lahÛdku objevila. JiÏ od pohledu na ni
je jasné, Ïe jí chutnalo.
Pouãení pro mnû?
Pﬁí‰tû pudink radûji uvaﬁím sama a
rychleji a po vychladnutí zbylé mistiãky
uloÏím do ledniãky.
Ono je nakonec lep‰í si nûkteré ãinnosti dûlat sám.
E.S.
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pan V. Choura

paní L. Chroustovská

pan M. Koﬁista

pan M. Pavle

paní H. Peãivová

pan J. Îák

Blahopﬁejeme jubilantÛm
Vûchtíková Vûra
17.12
Peãivová Hana
18.12
Pavle Milan
20.12
Îák Jan
28. 1
Chroustovská Libu‰e 29. 1
Koﬁista Miroslav
16. 2
Choura Václav
4. 3

70 let
65 let
65 let
65 let
70 let
65 let
70 let

Homole u Panny
Li‰kov
Homole u Panny
Nová Ves u Plánû
Suletice
Homole u Panny
Homole u Panny

KAPLE SVATÉHO JAKUBA
Kaple svatého Jakuba na návsi obce Doubravice je pseudogotická stavba z poloviny 19. století. Má sedlovou stﬁechu
a zvoniãkov˘ nástavec se stanovou stﬁí‰kou s osou v prÛãelí. Nad portálkem s hrotit˘m obloukem je umístûn ploch˘ v˘klenek. Vnitﬁek je sklenut valenou klenbou. Ve vûÏiãce kaple
je nepﬁístupn˘ zvon. V roce 1994 byla opravena stﬁecha a fasáda. Je‰tû téhoÏ roku, v létû na svatou Annu, byla kaple
slavnostnû posvûcena a od té doby se zde konají kaÏdoroãní m‰e.
Obec Doubravice (nûmecky Tauberwitz) 375 m n. m. - je
horská ves, zmiÀovaná uÏ r. 1057 v zakládací listinû litomûﬁické kapituly, ale to byla zapsána jako Dubrauiz - z obecného podstatného jména dúbrava. Od roku 1218 byla majetkem nûmeck˘ch rytíﬁÛ. Bûhem husitsk˘ch válek ji císaﬁ Zikmund zastavil Hynkovi z Vald‰tejna. Postupnû se stala zboÏím Jana z Vartenberka a Jaroslava z Vﬁesovic. Po tﬁicetileté
válce jsou v obci uvádûni jako stálí obyvatelé jeden sedlák a
tﬁi chalupníci. Tehdy byla souãástí majetku litomûﬁick˘ch dominikánÛ. V obci se z této doby dochoval srubov˘ dÛm ãp. 12.
K nûkdej‰í obci, nevelkému podhorskému sídlu, rozloÏenému na vysokém vûtrném zaobleném hﬁebenu nad hlubok˘m údolím Luãního potoka, patﬁívaly Haslice (445 m n. m) a
Homole (375 m n. m) Od roku 1960 se situace obrátila; dnes
jsou Doubravice i Haslice místními ãástmi Homole u Panny v
okrese Ústí nad Labem.
Na poãátku 18. století tu Ïilo v 16 domech 78 obyvatel. Ti
se Ïivili vût‰inou hospodaﬁením na sv˘ch polích a chovem
dobytka. Dûti docházely do ‰koly v Homoli. Po 2. svûtové
válce byl odsunem nûmeckého obyvatelstva obci zasazen
témûﬁ smrtící úder. MnoÏství zchátral˘ch a neudrÏovan˘ch
stavení a hospodáﬁsk˘ch objektÛ se zhroutilo nebo podlehlo
demolicím.
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Nyní se v‰ak tato obec postupnû osidluje. Nejprve pﬁicházeli chalupáﬁi a chataﬁi. Ti oÏivují staré domy nebo si staví
nové chaty a chatky. A tak alespoÀ o víkendech uÏ tu b˘vá
Ïivo. Jak ãas bûÏí, pﬁib˘vají nové domy, noví obyvatelé a tím
také noví stálí obyvatelé Homolska.
Îivot je tu tro‰ku jin˘ neÏ ve mûstû, ale krásná pﬁíroda
okolo nás to v‰e vyváÏí.
E. S.

Na Masopustu vládla dobrá nálada, v‰ichni se dobﬁe pobavili
V leto‰ním roce 2013 se devát˘ den sobotního února se‰lo
na homolské návsi mnoho na‰ich obãanÛ a pﬁespolních
hostÛ, aby se zúãastnilo, ãi jen podívalo, na tvoﬁící se masopustní prÛvod. Zámûrnû pí‰i mnoho, protoÏe jsem nemûla
odvahu ani sílu ten zástup lidí spoãítat. KdyÏ jsem nahlas vyslovila: „Je tu asi sto lidí.“ Byla jsem ihned opravena vûtou:
„To jich tu bude víc.“
Náves jiÏ tradiãnû oÏila dÛmyslnû vyroben˘mi mal˘mi, ãi
velk˘mi pohádkov˘mi postavami. Já, s fotoaparátem v ruce,
jsem ani nevûdûla, kterou postaviãku dﬁíve vyfotografovat.
V‰emu korunovala skupina jezdcÛ na koních, ze které jejich
zástupce, slavnostnû oslovil na‰eho pana starostu Ladislava
Ptáãka k povolení zahájení masopustního reje.
Pan starosta rej povolil a mohlo se vyrazit k nástupu do pﬁistaveného autobusu, kter˘ nás pﬁeváÏel mezi na‰emi vesnicemi.

Tedy autobus byl tak napûchovan˘ lidmi, Ïe jsem nevûﬁila,
Ïe se vÛbec rozjede. Ale jelo se!
První zastávka byla hned v Nové Vsi u Plánû, kde bylo jiÏ
pﬁipravené první obãerstvení od paní Radiãové a opodál i od
pana Vaníãka.
Dal‰í zastávka v Suleticích, kde letos na nás jiÏ ãekala rodina Hastrdlova se sousedy s bohatû naloÏen˘m stolem s
dobrotami a tolik potﬁebn˘mi tekutinami.
... a nálada veselí stoupala, kapela hrála do kroku a i ke
krátk˘m taneãkÛm.
Pﬁed dal‰í cestou prÛvodu nás je‰tû pohostili suletiãtí chalupáﬁi „Ze stránû“. Po cestû ze Suletic do ByÀova panovala
dobrá nálada, sluníãko svítilo na cestu, v‰ichni jsme byli spokojení... Co si více pﬁát?
Ano pﬁáli jsme si. Po dlouhé pû‰í cestû jsme nedoãkavû
(Pokraãování na následující stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
vyhlíÏeli dal‰í stoleãek s obãerstvením. A toho se nám dostalo v podstatû hned na dvou místech najednou. U manÏelÛ Effenbergerov˘ch a pana Vegnera s rodinou. Pro dal‰í nabídku obloÏeného stolu s pochoutkami jsme vy‰lápli kopec k
paní Anto‰ové.
Poslední zastávka v ByÀovû u rodiny pana Beránka a ‰up
do autobusu a jedeme do Lhoty pod Pannou. Krátká zastávka u paní Marty MuÏíkové, kde k nám jiÏ také pﬁichází paní
Horãíková s tekut˘m osvûÏením. Pﬁecházíme k paní Moravcové, kde na nás jiÏ ãeká její syn Bohumil s manÏelkou. Cel˘
rok jsem se tû‰ila na ty její dobré koblíÏky. Ano. MÀam! Nezklamala nás. Dûkuju.
Poslední zastávka u paní Îanety Koubkové. Pojedli jsme,
popili, zatanãili si a zpût do autobusu, kter˘ nás odvezl zpût
na homolskou náves.
V rozjaﬁeném davu úãastníkÛ prÛvodu nastalo vyhodnocení nejhezãích dûtsk˘ch masek. Byl to velice tûÏk˘ úkol.

V‰echny masky byly ty nejhezãí. Proto se pﬁistoupilo k náhodnému rozdûlení cen.
Na koho se nedostalo, nevû‰te hlavu, byli jste skvûlí!
A co bylo nejdÛleÏitûj‰í? No pﬁece dobrá nálada!
Tak zase za rok na dal‰ím masopustním reji!
E.S.

Taneãní zábava se vydaﬁila
JiÏ tradiãnû se po Masopustním prÛvodu a náleÏitém odpoledním odpoãinku pokraãuje ve veselí na veãerní taneãní zábavû.
A proto na sále v hostinci U HoráãkÛ
ve 20.00 hodin zaznûly první tóny kapely Prima flám. Nutno podotknout, Ïe
kapela mûla skuteãnû komu zahrát k
tanci a poslechu. JiÏ do jednadvacáté
hodinû byla v‰echna místa k sezení ob-
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sazená a podlaha taneãního sálu dunûla pod nohama taneãníkÛ.
Dobrá nálada panovala po cel˘ veãer
aÏ do ranních hodin následujícího dne.
Kolem pÛlnoci, kdyÏ muzikanti vyhlásili krátkou pﬁestávku za úãelem jejich
obãerstvení, do‰lo k hlavnímu bodu veãera, a to k draÏbû hlavní ceny dne.
Jednalo se o slan˘ dort, kter˘ pﬁipravily paní Hana Hálová s dcerou Ilonou.

VydraÏil ho pan Krupiãka z Haslic za
1.268,- Kã. Poté ho nechal rozkrájet a
roznosit po kousku na kaÏd˘ stÛl, aby
ochutnali v‰ichni, kdo se zúãastnili. V
soutûÏi o ceny byla hlavní cenou koza,
kterou darovala ekofarma Babiny, 2.
cenou pak králík a 3. cenou byl sladk˘
dort od paní Ptáãkové.
PÛvodnû mûla kapela hrát do 2:00
hodin, ale pro velk˘ zájem pokraãovat v
tanci, hrála aÏ do 3:00hodin.
Co více dodat? Tû‰íme se na dal‰í
„tancovaãku“.
E.S.

Staré fotografie:
ÎENY NA POLI.
V padesát˘ch letech pracovala vût‰ina na‰ich
Ïen v zemûdûlství. A vûﬁte, Ïe to byla poﬁádná
dﬁina v tûÏké dobû.
Po osídlení pohraniãí, od roku 1945, v‰echny tyto
Ïeny pracovaly na sv˘ch políãkách, aby po odvedení povinné dávky úrody státu, mûly její ãást na
uÏivení své rodiny.
První pokusy státu o socializaci venkova se zde
setkávaly s rÛzn˘mi názory a ohlasy nûkde i vzpourou. Vznikala samostatná JZD, které byly pﬁíslu‰né
konkrétnímu místu - kaÏdé vesnici. Jako napﬁíklad:
JZD Babiny II., JZD ¤etouÀ...
Zde druÏstvo fungovalo, ale pot˘kalo se s mal˘m
poãtem pracovních sil a nemalé ‰kody také zpÛsobovalo i nepﬁíznivé poãasí.
Mnoho zemûdûlcÛ bylo tudíÏ tímto systémem
oprávnûnû zklamáno, a tak pokusy o jejich sjednocení se nesetkávala s úspûchem.
Proto bylo radou MNV v Homoli rozhodnuto, aby
byl z Litomûﬁic povolán odborník a místním zemûdûlcÛm vysvûtlil hlavní zásady vzniku a rozvoje
JZD. Následnû velmi pomalu a pozvolna vzniklo
JZD Homole.
Roku 1966 vznikl dal‰ím slouãením Státní statek
v Maleãovû a roku 1975 pak vznikl gigant Státní statek Ústí nad Labem, aby se po roce 1989, díky
zmûnû reÏimu, opût rozpadl a vznikla tak samostatná soukromá hospodáﬁství, která jsou pokrokovû vybavena moderní zemûdûlskou technikou, která
jiÏ tolik nenutí obdûlávat pÛdu ruãním náﬁadím, jako
to musely dûlat na‰e babiãky a maminky.
E.S.

napsali
obãané
V minulém Homolském obãasníku
zmínila paní Struhárová mé jméno v
ãlánku „Co byste chtûli ãíst v Homolském obãasníku“ v souvislosti s tím, Ïe
jsem se na jednání zastupitelstva obce
dotázal, jestli není Homolsk˘ obãasník
pﬁíli‰ drah˘ na „bláboly“, které se v
na‰em ãtvrtletníku objevují. V Homoli
se uÏ stalo folklórem pouÏívat mé
jméno ve v‰ech negativních souvislostech, chci také proto vyuÏít svého práva
a k celé záleÏitosti se vyjádﬁit.
Paní Struhárová na onom jednání zastupitelÛ nebyla, takÏe zﬁejmû proto zapomnûla dodat, Ïe se vedla tradiãnû
vzru‰ená debata mezi mnou, starostou
a panem Kavanem. T˘kala se toho,
jestli není moÏné vydávat obãasník levnûji. Samozﬁejmû jsem tím spustil vlnu
nevole mezi pravideln˘mi náv‰tûvníky
zastupitelstev jako pokaÏdé, kdyÏ
pﬁedloÏím nûjak˘ návrh nebo podnût.
Tentokrát mi sice nikdo pﬁed obecním
úﬁadem nevypustil pneumatiky, ale políãek jsem dostal hned v dal‰ím obãas-

Na poli v padesát˘ch letech, na spodním snímku ‰edesátá léta.

níku. Proã tedy vypou‰tím do svûta tyto
stra‰livé neslu‰nosti?
V pﬁedminulém obãasníku paní Struhárová vytvoﬁila dal‰í obdivuhodn˘ ãlánek, tentokrát s tématem oslavy skvûlé
práce na‰ich veﬁejnû prospû‰n˘ch pracovníkÛ. Psala o tom, jak si vlastnû
uvûdomila, kolik na‰i nenápadní „vépépáci“ udûlají práce. Óda na VPP byla
zakonãena zvoláním, Ïe bychom jim
dal‰í práci pﬁidávat nemûli, Ïe jí mají
dost a dost. V‰e dokresleno fotografií
nejpracovitûj‰ího VPP v dÏungli keﬁÛ
pod kostelem uprostﬁed tvrdé práce. I
proto prostû nemÛÏu mlãet (zejména
jako zastupitel), kdyÏ vím, Ïe v‰e je tak
trochu jinak. Nevím, jakou zku‰enost
mají lidé v ostatních místních ãástech,
ale u nás v Suleticích pracovníka VPP
potkáte jen kdyÏ se ve 13 hodin (ano,
nespletl jsem ãas) vrací z práce. Sníh
na obecních cestách v zimû nikdo neuklízí, autobusová ãekárna aspiruje na
vítûze v soutûÏi „Smeti‰tû roku“ a kdyÏ
se u nás objeví VPP se sekaãkami,
zpÛsobí to tak velk˘ rozruch, jak˘ naposledy vyvolal snad jen prÛjezd kolony historick˘ch vozidel Suleticemi.
Zase budu nenávidûn, zase dostanu
jmen... ale uÏ nemám sebemen‰í chuÈ

neﬁíkat vûci nahlas, takÏe:
1. homol‰tí VPP se rozhodnû nepﬁedﬁou, naopak, potﬁebovali by poﬁádnû
zapﬁáhnout
2. pracují moÏná tak v Homoli, ale v
ostatních obecních ãástech nikoli, obãané místních ãástí jsou takto diskriminováni
3. nevyuÏívají pracovní dobu na
100% - hasiãárna by mohla vyprávût...
4. práci jako VPP od obecního úﬁadu
dostávají stále stejní lidé - proã ne také
dal‰í?
5. starosta pouÏil v roce 2011 desítky
tisíc korun na mzdy VPP svévolnû a
bez rozhodnutí zastupitelÛ
...a mohl bych pokraãovat. Jestli
budou v Homolském obãasníku informace takového druhu, povaÏuji je jen
za bláboly a bezobsaÏnou agitku obecního úﬁadu. Jiné oznaãení pro tyto slátaniny nemám. Obecní ãást Homole si
uÏívá penûz, které dostává od státu i
na ãásti obce. Obãané v ostatních místních ãástech jsou ale dlouhodobû finanãnû diskriminováni, a to nejen tím,
Ïe nic nemají z práce veﬁejnû prospû‰n˘ch pracovníkÛ.
Mgr. Martin Marks, Suletice
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souhlasí se zaﬁazením svého území
do Integrované strategie území
(ISÚ), kterou MAS Labské skály
zpracovává v roce 2012.

USNESENÍ....
V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 08/2012
konaného dne 20. 12. 2012
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
1. prodej pozemku p.ã. 23, o v˘mûﬁe
752 m2, k.ú. Bláhov, panu Miroslavu
Lhotkovi, za cenu 23 000,- Kã;
2. zru‰ení dobrovolného svazku mikroregion Velkobﬁezensko k 31. 12.
2012;
3. uzavﬁení smlouvy o zabezpeãení zásobování místních ãástí obce Homole u Panny v roce 2013 s paní Irenou
Franzovou s poskytnutím finanãního
pﬁíspûvku ve v˘‰i 2 500,- Kã/mûsíc;
4. odmûnu ve v˘‰i 3 000,- Kã paní
Hajné Margaritû a Evû Struhárové;
5. návrh jednacího ﬁádu v pﬁedloÏeném
znûní;
6. pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
3/2012. Pﬁíjmy obce jsou 6 005 tis.
Kã, v˘daje obce jsou 8 723 tis. Kã.
Vznikl˘ schodek ve v˘‰i 2 718 tis. Kã
bude pokryt úvûrem ve v˘‰i 3 088
tis. Kã, kter˘m bude rovnûÏ ãásteãnû pokryta splátka stávajícího úvûru
ve v˘‰i 450 tis. Kã. Zb˘vající prostﬁedky k pokrytí schodku ve v˘‰i 80
tis. Kã budou pﬁevedeny z poloÏky
8115 Zmûna stavu krátkod. prostﬁ.
na bankovních úãtech;
7. rozpoãet obce na rok 2013. Pﬁíjmy
obce jsou 5 835 tis. Kã, v˘daje obce
jsou 5 470 tis. Kã. Vznikl˘ pﬁebytek
ve v˘‰i 365 tis. Kã je urãen ke splacení úvûru;
8. uzavﬁení smlouvy s Lesy âeské republiky, s.p., o právu k provedení
stavby na pozemku p.ã. 460, k.ú.
Suletice. Název stavby je „PD
Homolsk˘ potok, ﬁ.km 2,300 2,923“.

III Zastupitelstvo obce vzalo
na vûdomí
10. protokol o kontrole samostatné pÛsobnosti provedené u obce Homole u Panny odborem dozoru a kontroly veﬁejné správy MV âR dne
24. 10. 2012;
11. v˘sledek zadávacího ﬁízení na stavební akci „Stavební úpravy bytového domu ãp. 48 v obci Homole
u Panny“, kdy vítûzem se stala
spoleãnost Renomat, s.r.o., Ústí
nad Labem.
IV. Zastupitelstvo obce zmocÀuje
12. starostu obce Ladislava Ptáãka
k zastupování obce Homole
u Panny v MAS Labské skály;
13. starostu obce Ladislava Ptáãka
k podpisu smlouvy o dílo s firmou
Renomat, s.r.o., Ústí nad Labem;
14. starostu obce L. Ptáãka ke schválení rozpoãtového opatﬁení vztahujícímu se k roku 2012.
V. Zastupitelstvo obce ukládá
15. starostovi obce L. Ptáãkovi pﬁijmout opatﬁení k zamezení opakování nezákonného postupu orgánÛ
obce v oblasti poskytování informací stanovené § 18 odst. 1 zákona ã. 106/1999 Sb., o svobodném
pﬁístupu k informacím.
Mgr. Václav Kavan v.r.,
místostarosta
Ladislav Ptáãek v.r.,
starosta
■ ■ ■

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 01/2013,
konaného dne 07. 02. 2013
I. Zastupitelstvo obce schvaluje

II. Zastupitelstvo obce souhlasí
9. se zaﬁazením obce Homole u Panny
do územní pÛsobnosti Místní akãní
skupiny Labské skály od 01. 01.
2013. Souãasnû zastupitelstvo obce

Homolsk˘

040/01/2013
pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
4/2012, pﬁijatém a schváleném starostou obce na základû zmocnûní zastupitelstvem obce. Pﬁíjmy jsou 6 045 tis.

Kã, v˘daje obce jsou 8 662 tis. Kã.
Vznikl˘ schodek ve v˘‰i 2 617 tis. Kã
bude pokryt úvûrem poskytnut˘m ve
v˘‰i 3 088 tis. Kã;
050/01/2013
pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
1/2013. Pﬁíjmy obce jsou 5 928 tis. Kã,
v˘daje obce jsou 5 471 tis. Kã. Vznikl˘
pﬁebytek ve v˘‰i 458 tis. Kã bude pouÏit k uhrazení splátek úvûru;
060/01/2013
v˘roãní zprávu, vypracovanou za rok
2012 dle § 18 zákona ã. 106/1999
Sb., o svobodném pﬁístupu k informacím;
080/01/2013
zpracovan˘ Pasport místních komunikací obce.
II. Zastupitelstvo obce vzalo
na vûdomí
070/01/2013
zprávu finanãního v˘boru z kontroly
vyúãtování záloh nájemníkÛ obecních
bytÛ za úãtovací období 09/2011 08/2012 se závûrem: V˘‰e nákladÛ
hrazen˘ch nájemníky souhlasí s údaji,
uveden˘mi v úãetnictví obce. Nájemníci hradili pouze sluÏby, spojené s bydlením v nájemních bytech. Jiné platby
ze záloh nájemníkÛ nebyly zji‰tûny.
III. Zastupitelstvo obce volí
030/01/2013
pﬁedsedou kulturního v˘boru zastupitele Jaroslava Hálu;
031/01/2013
za ãleny kulturního v˘boru Îanetu
Koubkovou a Luká‰e Ptáãka.
IV. Zastupitelstvo obce ukládá
071/01/2013
zastupiteli Mgr. M. Marksovi, aby v
termínu do 28. 02. 2013 písemnû vysvûtlil nájemníkÛm obecních bytÛ dÛvody jeho nepravdivého písemného informování o pouÏití jejich záloh na poskytování sluÏeb spojen˘ch s bydlením v
obecních bytech.
Mgr. Václav Kavan v.r.,
místostarosta
Ladislav Ptáãek v.r.,
starosta

Originál zápisu ze zasedání je k nahlédnutí na Obecním úﬁadû a navíc je
zveﬁejnûn na webov˘ch stránkách
obce (www.homoleupanny.cz).

Zpravodaj pro obãany a pﬁátele Homolska. • Vydává Obec Homole u Panny (Homole u Panny 1,
400 02 Ústí nad Labem). Zpravodaj pﬁipravuje E. Struhárová, estruhar@seznam.cz, tel.: 723 959 914.
Vychází ãtyﬁikrát roãnû. • Náklad 250 kusÛ. • V˘tisk zdarma.
Evidenãní ãíslo MK âR E 10227.

