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Tradice zÛstává: Pálení ãarodûjnice
Tak jako se v na‰ich konãinách dodrÏuje velikonoãní hodování s pomlázkou, tak se i ﬁadu let posledního dubna poﬁádají
srazy na Pálení ãarodûjnice. Lety se místa konání mûní, ale tradice zÛstává.
âlenové kulturního v˘boru a dobrovolníci postaví hranici ze
dﬁeva, na kterou umístí nazdobenou ãarodûjnici.
Dûti se doma obléknou do ãarodûjnick˘ch oblekÛ a naveãer
po sedmnácté hodinû bûÏí, nûkteﬁí v doprovodu rodiãÛ, ãi prarodiãÛ, na plácek za Myslivnou. Tam jiÏ na nû v improvizovaném stánku ãekají pﬁipravené buﬁtíky a obãerstvení.
Opodál hlavní hranice jiÏ plápolá mal˘ oh˘nek, urãen˘ k opeãení buﬁta.
(Pokraãování na následující stranû)

VáÏení spoluobãané, Obecní úﬁad má na sv˘ch internetov˘ch stránkách moÏnost zasílání novinek a dal‰ích informací z OÚ pomocí e-mailové po‰ty. Postup jak se zaregistrovat je popsán právû na internetov˘ch stránkách. Pokud budete chtít, kontaktujte místostarostu Jaroslava Hálu, kter˘ Vás mÛÏe také zaregistrovat. Registrace je samozﬁejmû zdarma,
stejnû jako rozesílání e-mailÛ a lze se i kdykoliv z odbûru novinek odhlásit.
Jaroslav Hála, místostarosta

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)

Dûtsk˘ den
Dne 13. 06. 2015 probûhl na hﬁi‰ti u Myslivny v Homoli u Panny tradiãní dûtsk˘ den.
Pﬁesto, Ïe úãast byla men‰í neÏ v minul˘ch
letech, dûti si rády zasoutûÏily o ceny, které
pro nû byly pﬁipraveny. Zpestﬁením programu byl pﬁíjezd dobrovoln˘ch hasiãÛ s Chudoslavic. Ti dûtem ukázali jak se zachází s
proudnicí a nakonec je také nechali, aby si
nové informace vyzkou‰eli v praxi, coÏ se
v‰em velmi líbilo. Po hodinû celou akci
ukonãil dé‰È, kter˘ soutûÏící a úãastníky vyhnal z hﬁi‰tû pryã. Pﬁesto byly v‰echny ceny
i sladkosti rozdány a doufáme, Ïe si byÈ ve
zkrácené podobû uÏili sobotní odpoledne
nejen dûti, ale i dospûlí.
Eva Struhárová
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A to jiÏ sleãna Ilona Hálová zahajuje tuto akci a vyz˘vá dûti
k ãarodûjnickému reji. Dûti se dvakrát nenechají pobízet a pobíhají po travnatém plácku. Mezi tím pﬁibûhnou zba‰tit buﬁta,
nûjakou tu sladkost a doplnit tekutiny v podobû nabízené limonády.
Pan Milan Pavle nelení a vyná‰í z Myslivny stoly a Ïidle,
aby hlavnû prarodiãe mohli spoãinout na Ïidlích a pohodlnû
pozorovat neúnavnost bouﬁlivého mládí.
Po osmnácté hodinû v‰ichni upnou zrak na hranici, která
brzy po zapálení vzplála a jejíÏ ohnivé jazyky úpornû olizují
na‰í ãarodûjnici.
OheÀ ozaﬁuje okolí a vzhledem k ochlazení veãerního
vzduchu se úãastníci pﬁibliÏují, aby se od ohnû ohﬁáli.
S pﬁib˘vajícím veãerem se plácek zaãíná vyprazdÀovat
a akce pálení ãarodûjnice se tak stává minulostí.
Nezb˘vá, neÏ se tû‰it na tu pﬁí‰tí zase za rok.
E.S.

JUBILANTI...

Z kulturní kroniky

Alena Krejãíková

Franti‰ek ÎivnÛstka

Jana ·ormová

Anna Slezáková

Petr Petrák

Vladimír Slezák

Vlastislav Chroustovsk˘

ZdeÀka Seãanská

Petr Petrák
Vlastislav Chroustovsk˘
Franti‰ek ÎivnÛstka
Jana ·ormová
Vladimír Slezák
Alena Krejãíková
Iva ·ilhová
Anna Slezáková
ZdeÀka Seãanská

65 let
85 let
60 let
70 let
75 let
60 let
85 let
70 let
80 let

bﬁezen
duben
kvûten
kvûten
kvûten
kvûten
kvûten
ãerven
ãerven

Homole u Panny
Suletice
Bláhov
Nová Ves u Plánû
Suletice
Suletice
Lhota pod Pannou
Suletice
Bláhov

V‰em
jubilantÛm
srdeãnû
blahopﬁejeme.

■ SVATBA NA FARMù. V pátek 20. bﬁezna 2015 zb˘vá nûkolik hodin do nástupu jara. Je 10.00 hodin, mûsíc zakr˘vá
sluníãko a mnoho lidí sleduje ãásteãné zatmûní slunce. Nikoli v‰ak na farnû paní Horové. Tam právû starosta Ladislav
Ptáãek oddává novomanÏelé MIROSLAVU a JIND¤ICHA
TOJNAROVI.
Blahopﬁejeme! E.S.

Tradiãní sraz spoluÏákÛ

■ ZLATÁ SVATBA. Zlatou svatbu, tj. 50 let spoleãného Ïivota oslavili dne 17. dubna manÏelé HEIDI a LADISLAV
OTTOVI z Nové Vsi u Plánû.

KaÏd˘m rokem, první pátek v mûsíci ãervenu se v Homoli
u Pany v hostinci U HoráãkÛ sjíÏdûjí b˘valí spoluÏáci z Tﬁebu‰ínské a Homolské ‰koly. A letos tomu nebylo jinak. Dne
5. ãervna 2015 ve 12.00 hodin se spolu opût setkali. Dobrá
nálada a radost ze setkání je zﬁejmá ze spoleãného fotografování.
E.S.
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napsali nám
Potrefen˘ husák reaguje:
V emotivnû napsaném ãlánku uvedl pan
Daniel Tausche nûkolikrát moje jméno,
nûkdy dokonce i s titulem. Hodnotím to
kladnû, protoÏe uvádûní akademick˘ch titulÛ v písemném projevu je známkou elementární slu‰nosti pisatele. Pﬁi Ïaludeãních obtíÏích doporuãuji pití ãaje z máty peprné. Na
uvedené skuteãnosti mám odli‰né názory.
Pan Tausche hodnotí mÛj ãlánek jako
perlu. Takové hodnocení vÏdy potû‰í, i kdyÏ
není patﬁiãnû zdÛvodnûno. Volební témata
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ místních
ãástí Homolska jsou napsána na ‰esti
stranách. Jejich celé zveﬁejnûní vãetnû komentáﬁe by naplnilo dva Homolské obãasníky. Ve svém ãlánku jsem vyjádﬁil názor na
moÏnosti realizace v˘‰e uveden˘ch volebních témat. Oãekával jsem diskuzi s vûcn˘mi argumenty. V˘sledkem diskuze mûlo b˘t
zji‰tûní, zda byl ãi nebyl uskuteãnûn dal‰í
volební podvod. Diskuze jsem se nedoãkal.
Buì pan Tausche volební témata neãetl,
nebo jsou to dogmata, o kter˘ch se nesmí
pochybovat.
V˘voj názorÛ pana Tausche na právo kritizovat je velmi zajímav˘. Nejprve jsem ãetl:
„To, Ïe se nûkdo vyjadﬁuje k volebnímu programu jiného sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ je jeho svaté právo“. Následuje ãásteãné omezení: „Právo kritizovat nûãí program mají lidé, kteﬁí to které sdruÏení volí“.
Je to sice originální názor, ale ponûkud nedomy‰len˘. Chybí mu pravidlo, podle kterého by se po tajn˘ch volbách urãovali voliãi, kteﬁí by mohli kritizovat. Nakonec jsem
se doãetl, Ïe mi to právo nepatﬁí, protoÏe
jsem nikdy nemûl vlastní volební program a
s kritikou bych mûl zaãít u sebe. VÏdy, kdyÏ
nûkdo kategoricky rozhoduje o m˘ch právech, si pﬁipomínám v˘rok filosofa Bertranda Russella: „Problém souãasného svûta je
v tom, Ïe hlupáci jsou si skálopevnû jisti,
ale lidé inteligentní jsou plni pochybností“.
Nechápu dÛvody, pro které pan Tausche
zdÛrazÀuje existenci volebních programÛ.
Skuteãn˘ volební program dosud v na‰í
obci zveﬁejnûn nebyl. Volební program je
vypracován pro celé volební období. Po volbách ho úspû‰ní kandidáti uskuteãÀují,
nebo se o to alespoÀ pokou‰ejí. Volební
program Alternativy pro Homolsko a volební témata SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
místních ãástí Homolska byly ve skuteãnosti jen vábniãky na získání voliãsk˘ch hlasÛ.
Po volbách jsem Ïádn˘ pokus o splnûní
pﬁedvolebních slibÛ nezaznamenal.
V obcích, ve kter˘ch se lidé navzájem
znají, mají volební programy mal˘ vliv na
v˘sledek voleb. Vût‰ina voliãÛ se rozhoduje podle sv˘ch znalostí jednotliv˘ch kandi4 • 2015 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

dátÛ. Dokazuje to i v˘sledek minul˘ch
voleb. Obû strany s volebními programy nebyly pﬁíli‰ úspû‰né. První získala jednoho
zastupitele, z druhé nebyl zvolen nikdo.
S názorem, Ïe by kritik mûl zaãít sám u
sebe, naprosto souhlasím. Doufám, Ïe v
pﬁí‰tím ãlánku pan Tausche zhodnotí svÛj
v˘kon ve funkci pﬁedsedy kontrolního v˘boru, kter˘ v minulém volebním období pﬁíli‰
dobﬁe nepracoval.
V ãlánku je také zmínûna zpronevûra
obecních penûz, která se vy‰etﬁovala pﬁed
ãtrnácti lety. Pﬁipomínka mohla b˘t zajímavûj‰í a pravdivá, kdyby se pan Tausche nejprve seznámil s v˘sledky celoroãního policejního vy‰etﬁování. Získal by informace o
tom, co zpronevûru umoÏnilo a o ãinnosti
vedení obce. Pﬁedstaviteli obce v té dobû
totiÏ nebyli jen dva neuvolnûní místostarostové.
Podle mého názoru by pﬁíslu‰ník Policie
âR mohl nûco vûdût o presumpci neviny.
Mûl by pomáhat a chránit, nikoliv roz‰iﬁovat
neovûﬁené informace. Na policejních autech stále ãtu heslo „Pomáhat a chránit“. O
pomlouvání se tam zatím nic nepí‰e.
Zpronevûra obecních penûz byla svého
ãasu také hodnotn˘m pﬁíspûvkem do debat,
které jsme mûli na poradách starostÛ. Vzájemnû jsme se informovali o komunálních
problémech v jednotliv˘ch obcích. Z debat
vyplynulo i poznání, Ïe existují dvû skupiny
b˘val˘ch zastupitelÛ, kteﬁí nebyli znovu zvoleni. Ti rozumní zji‰Èovali pﬁíãiny volebních
neúspûchÛ, ostatní se snaÏili v‰emoÏnû
komplikovat ãinnost nového vedení obce.
Chtûli tak voliãÛm dokázat, Ïe udûlali velikou chybu, kdyÏ je opût nezvolili.
Kritika lesního hospodáﬁství by mohla b˘t
názornûj‰í, kdyby pan Tausche uvedl jména
obcí, které mají lesní hospodáﬁství ziskové.
Podle mého názoru by mûli lesní hospodáﬁství hodnotit pouze lidé s odbornou zpÛsobilostí. Laické názory b˘vají nûkdy zavádûjící. Otázka plnûní lesního hospodáﬁského
plánu pana Tausche zﬁejmû nezajímala.
Pan Tausche chce také poradit zpÛsob,
kter˘m by opoziãní zastupitel mohl prosadit
svÛj volební program. Odpovûì je jednoduchá. Mûl by pﬁedloÏit program, kter˘ je
moÏno uskuteãnit a kter˘ je pro obec prospû‰n˘. Zatím se nic takového nestalo.
Místní opozice se zmohla pouze na zneuÏívání zákona 106/1999 Sb. o svobodném
pﬁístupu k informacím.
Homolsk˘ obãasník podává informace o
souãasném dûní i o historii obce. SlouÏí
také k volné v˘mûnû názorÛ. SvÛj úkol plní
dobﬁe. Povinné v˘tisky se posílají do nûkolika knihoven, mimo jiné i do Parlamentu
âR. Pﬁíspûvky by proto mûly mít odpovídající úroveÀ. KaÏd˘ pﬁíspûvek mÛÏe b˘t kritizován. Proto by pisatelé mûli ãerpat z ovûﬁen˘ch informací a pouÏívat pravdivé argumenty. Kdo se tûmito zásadami neﬁídí, aÈ se
potom nediví následujícím reakcím.
VÛbec nepochybuji o tom, Ïe jedin˘m au-

torem ãlánku je pan Daniel Tausche. Stejnû
tak nepochybuji o existenci telepatie neboli
dálkového pﬁenosu my‰lenek.
Tímto svÛj pﬁíspûvek konãím. MoÏná by
bylo stylovûj‰í, kdybych konstatoval, Ïe potrefen˘ husák jiÏ doperlil.
Ing. Václav Choura

Nezapomnûli jste na Kuponovou
privatizaci?
Pokud jste vy sami, nebo va‰i rodiãe
vlastnili v minulosti kuponovou kníÏku a s ní
spojené akcie, moÏná na vás ãeká pﬁekvapení.
Podle vyjádﬁení Hospodáﬁsk˘ch novin
leÏí v zapomenut˘ch akciích, podílech a jin˘ch cenn˘ch papírech asi 21,7 miliardy
korun. A to pﬁi 1,3 milionu domácností znamená v prÛmûru 16 692 Kã na rodinu.
Dal‰í stovky milionÛ korun pak kaÏd˘ rok
propadávají tûm, kteﬁí si nevyzvedávají dividendy, které spoleãnosti vyplácejí. (Napﬁ.
jen na dividendách spoleãnosti âEZ si akcionáﬁi nevyzvedli 293 milionÛ Kã!)
Jsou tito lidé hloupí? Nejsou.
Jen tﬁeba zmûnili adresu a nevûdí, Ïe na
nû ty peníze ãekají. Nebo jednodu‰e zapomnûli, Ïe pﬁed dvaceti lety nûco kupovali.
Dobrá zpráva je, Ïe mezi vyvolené
moÏná patﬁíte i Vy.
Pokud si právû teì ﬁíkáte, Ïe vás se to
net˘ká, protoÏe Ïádné cenné papíry pﬁece
nevlastníte, zastavte se prosím:
Tûch 21,7 miliardy korun nûkomu patﬁí. A
kdyby si dotyãn˘ uvûdomil, Ïe je tam mají,
uÏ dávno by si je nechal vyplatit.
Jak tedy zdarma zkontrolovat, zda mezi
nû nepatﬁíte i vy?
A jak o tyto peníze poÏádat?
Vezmete v‰echny písemnosti Kuponové
privatizace a poÏádáte o v˘pis napﬁíklad u
Fio Banky a. s. v Ústí nad Labem vedle b˘valého Savoye (nyní Raiffeisenbank a. s.)
Za tuto sluÏbu si úãtují asi 150,- Kã.
Jednejte rychle, neÏ bude pozdû.
Vladimír Macner

Velikonoce 2015
První pondûlí v dubnu se neslo v
duchu obchÛzek hodovníkÛ s pomlázkou v jedné ruce a ko‰íãkem
na vajíãka v druhé, po domech a
bytech.
Tato tradice se v na‰ich vesnicích stále dodrÏuje. Tak jako nejprve rodiãe vodili po koledû své dûti,
tak nyní doprovází své mlad‰í sourozence dal‰í a dal‰í generace.
V souãasnosti jiÏ vût‰ina z nás
nedodrÏuje klasické Velikonoãní
období a zvyky s tím spojené, ale
obchÛzky s pomlázkou si nechá
ujít jen málokdo.
Dûti se na tento den velice tû‰í,
chystají si ko‰íãky, pletou pomlázky a dívají se doma v kuchyni, jaké
dobroty maminky a babiãky pﬁipravují a peãou. Málokdo si dovede
pﬁedstavit tyto dny bez velikonoãního beránka a mazance.
HospodyÀky jiÏ od rána vyhlíÏejí,
komu Ïe to rozdají nabarvená a
umnû nazdobená vajíãka, sladkosti, upeãené dobrÛtky, ãi nabídnou
dospûlcovi stopiãku ostﬁej‰ího nápoje.
V leto‰ním roce nám koledu ztíÏil padající sníh a chladné poãasí,
ale hodovníci stejnû vyrazili na
cestu.
E.S.

Vítání jara a pochod na Pannu
V sobotu 21. bﬁezna, v první jarní den, se konal tradiãní
jarní pochod za úãelem pﬁivítat jaro. Tento rok byl vybrán
kopec Panna.
Aãkoli poãasí bylo pﬁíznivé a sluníãko svítilo na cestu,
nebyl tento v˘‰lap bohat˘ na úãastníky tak, jak tomu bylo v
minul˘ch letech. To v‰ak neodradilo zúãastnûné a ráznû vy‰lápli smûrem Panna.
Po celou cestu panovala skvûlá nálada a nejen, Ïe si po-

chodující protáhli tûlo zlenivûlé ze zimy, ale dobrá nálada a
v‰udy pﬁítomn˘ smích byl sly‰et na kaÏdém kroku.
Po návratu zpût na náves v Homoli si zúãastnûní zanotovali: „A pﬁeci to stálo za to.“
Nebudu zde polemizovat, proã byla nízká úãast. To si
kaÏd˘ odÛvodní sám, ale vûﬁím, Ïe o pﬁí‰tí pochod bude vût‰í
zájem.
E.S.
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Geologové se setkali v Oseku
V t˘dnu od 25. do 29. kvûtna 2015 se
pod zá‰titou Regionálního muzea v Teplicích uskuteãnil spoleãn˘ semináﬁ
geologÛ muzeí âeské republiky a Slovenské republiky. Tato celot˘denní
akce s mnohaletou tradicí byla realizována ve spolupráci s Asociací muzeí a
galerií âeské republiky a s finanãní
podporou Ministerstva kultury âR. Pomysln˘m základním táborem se úãastníkÛm semináﬁe v leto‰ním roce stal
autocamp v Oseku, kter˘ byl vloni nejlépe hodnocen˘m kempem v Ústeckém kraji. Na semináﬁi se setkalo celkem 40 geologÛ z ãesk˘ch, moravsk˘ch, slezsk˘ch i slovensk˘ch muzeí
a nûkolik úãastníkÛ bylo také z ﬁad studentÛ vysok˘ch ‰kol a zamûstnancÛ
úﬁadÛ státní správy.
Pro úãastníky semináﬁe byl pﬁipraven
bohat˘ program v podobû spoleãn˘ch
terénních exkurzí po âeském stﬁedohoﬁí i Kru‰n˘ch horách. V rámci tûchto exkurzí byl v úter˘ nav‰tíven hnûdouheln˘
velkolom Lom Bílina, jehoÏ prohlídku
nám bezplatnû umoÏnila akciová spoleãnost Severoãeské doly. Poté byly na
programu dne prohlídka tûÏebny a
úpravny ‰tûrkÛ s ãesk˘mi granáty u
Podsedic, národní pﬁírodní památka
„Kamenná slunce“ u Hnojnic a kﬁemencov˘ lom u Jeníkova. Ve stﬁedu byla na
programu náv‰tûva muzea vûhlasného
geologa, petrografa a mineraloga âeského stﬁedohoﬁí J. E. Hibsche v Homoli u Panny a dále byl nav‰tíven svûtoznám˘ v˘skyt minerálu chabazitu v ¤epãicích u Litomûﬁic, kamenolom na Mariánské hoﬁe v Ústí nad Labem a Ïilné
tûleso sloupcovitû a vûjíﬁovitû odluãného ãediãe Vrkoã u VaÀova. Ve ãtvrtek
úãastníci semináﬁe zavítali do Regionálního muzea v Teplicích a nav‰tívili
Píseãn˘ vrch, kde si prohlédli zajímavé
v˘chozy hornin prvohorního gigantického vulkánu, oznaãovaného jako teplicko-altenberská kaldera. Po následující
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prohlídce expozic muzea v Krupce absolvovali prohlídku ‰toly Star˘ Martin v
Krupce a zkusili své ‰tûstí pﬁi hledání
minerálÛ na haldû u b˘valého dolu na
Cínovci. Pro úãastníky, kteﬁí vydrÏeli aÏ
do pátku, byla pﬁipravena spoleãná
túra po nauãné stezce „Pﬁírodou a dûjinami Oseka“ s ﬁadou pozoruhodn˘ch
zastávek.
Souãástí semináﬁe byla také kaÏdoveãerní ﬁada odborn˘ch pﬁedná‰ek,
které si pﬁedem pﬁipravili samotní
úãastníci i pozvaní hosté. Úvodní pﬁedná‰ku o geologii âeského stﬁedohoﬁí
pﬁednesl ná‰ pﬁední vulkanolog dr. Vladislav Rapprich z âeské geologické
sluÏby v Praze. Pracovník teplického
muzea Miroslav RadoÀ pﬁedná‰el o
terciérní paleontologii âeského stﬁedohoﬁí. ¤editel mosteckého muzea pan
Mgr. Michal Soukup hovoﬁil o stopách
stﬁedovûké tûÏby v horách nad Osekem. Paní dr. Blanka ·reinová z Národního muzea seznámila úãastníky s
ﬁadou informací o aktuální ãinnosti Asociace muzeí a galerií âR a pﬁidala také
svou pﬁedná‰ku o kamenné industrii
mlad‰í doby kamenné ze sídelního areálu a rondelu u obce Vchynice u Lovosic. Pan Zdenûk Dvoﬁák z DolÛ Bílina
pﬁedstavil ﬁadou pûkn˘ch obrázkÛ mi-

neralogii a paleontologii hnûdouhelné
pánve na Teplicku. Zaznûla také pﬁedná‰ka o konzervaci pyritizovan˘ch zkamenûlin, o novém Didaktickém centru
geologie v ¤íãanech, o prÛzkumu známého pegmatitového lomu U Obrázku
u Písku ãi pﬁíspûvek o chystaném zaváÏení klasické geologické lokality na
KaÀku u Kutné Hory. Nechybûly ani
prezentace o permské ryolitov˘ch Ïílách v okolí Bene‰ova nad âernou v
Novohradsk˘ch horách, o v˘znamu fosilních stop, anebo o spodnokarbonsk˘ch fosiliích v miocénních sedimentech z pískovny v Ondraticích u Prostûjova. Sloven‰tí kolegové pﬁednesli své
zajímavé pﬁíspûvky o roz‰íﬁení rÛzn˘ch
druhÛ minerálu opálu na svûtû a paleontologickém v˘zkumu evropsky v˘znamné lokality Pieninské bradlá.
Semináﬁ koncipovan˘ napﬁíã muzejními institucemi i napﬁíã geologick˘mi
vûdeck˘mi obory tak dlouhodobû pﬁedstavuje platformu pro setkávání odborníkÛ z geologicky ãasto velmi odli‰n˘ch
oblastí a ãasto také s odli‰n˘m pohledem na konkrétní témata. Jejich vzájemná spolupráce pak mnohdy pﬁiná‰í
neãekané pokroky v poznání.
M. RadoÀ,
Regionální muzeum v Teplicích

Fotografování na konci ‰kolního roku
S pﬁíchodem léta se ‰kolní rok ch˘lí
ke konci. Dûti na poslední chvíli je‰tû
pilují znalosti z uãebnic, co kdyby se ta
známka na vysvûdãení dala je‰tû opravit. Nûkolik darebáãkÛ se jiÏ vidí

v prázdninov˘ch hrátkách. Venku je
pﬁece tak hezky a oni stále sedí ve
‰kolních lavicích. Nemohou se doãkat
posledního dne, kdy popadnou vysvûdãení, doma jej odevzdají rodiãÛm

a hurá ven. NeÏli v‰ak k tomu dojde,
pﬁichází na ﬁadu fotografování. Spoleãná tﬁídní fotografie neodmyslitelnû patﬁí
jiÏ mnoho let k tradiãnímu rituálu zakonãení ‰kolního roku.
Doma se zaloÏí do alba, ãi krabiãky
a tam zÛstává nûkolik let bez pov‰imnutí. Nezajímá nás. Poprvé si na ní
vzpomeneme, kdyÏ na‰e vlastní dûti
pﬁinesou tu svou. Jsme v‰ak ve víru
vlastního aktivního dospûláckého Ïivota a na vzpomínky je‰tû není ten prav˘
ãas.
Po letech nûkomu pﬁijde pozvánka
na tﬁídní sraz po deseti letech. V tu
chvíli se zastavíme, zavzpomínáme
a nûkteﬁí z nás jdou hledat právû tu
spoleãnou ‰kolní fotografii. Leckdy se
u nûkterého spoluÏáka pozastavíme
pohledem a vzpomínáme na spoleãnû
proÏité pﬁíhody. Ale pozor! Tady tento
spoluÏák, jak se vlastnû jmenuje? Za
nic na svûtû si nemohu vzpomenout na
jeho jméno. Jak je to moÏné? VÏdyÈ
tenkrát bylo úplnû jasné, Ïe se dokonale známe a nûjaké popisky kdo je kdo,
nepﬁicházeli ani v úvahu.
Je to v‰ak zcela normální. Îivot ‰el
dál a my poznávali mnoho dal‰ích lidí.
AÏ nûkdy budete mít chvilku ãasu,
vyhledejte si tu va‰í ‰kolní fotografii
a schválnû, poznáte v‰echny své spoluÏáky ze základní ‰koly?
Dnes vám nabízím, ty které vznikly
v na‰í homolské ‰kole. Kdopak se tam
najde, ãi zavzpomíná na doby uãení
zde, v Homoli.
Ti co homolskou ‰kolu nenav‰tûvovali, neklesejte na mysli a ‰up pro ty
svoje zaÏloutlé fotografie do alba. (kde
je vlastnû to album?)
E.S.

Jarní turnaj v ‰ipkách U HoráãkÛ
V sobotu 11. dubna, odpoledne v 16:00 hodin se v hostinci U HoráãkÛ, jak jiÏ je dvakrát v roce tradicí, se‰li v‰ichni pﬁihlá‰ení hráãi, aby se utkali na turnaji v ‰ipkách.
SoutûÏil, fotil, zároveÀ sledoval a do pﬁipravené tabulky
zapisovat kaÏd˘ jednotliv˘ duel pan Daniel Tausche.
Koneãné poﬁadí turnaje:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Daniel Tausche
Jan Franz
Michal Holík
Jiﬁí BlaÏek
Eva Struhárová ml.
David Anders
Robert Koubek
Tomá‰ Barták

09.
10.
11.
13.
13.
15.
13.

Ladislav ·kop
Blanka Moravcová
- 12. Krist˘na, Radka Holíková
- 14. Renata Jandová,
- 14. Vítûzslav âern˘ ml.
- 16. Vítûzslav âern˘ st.,
- 14. Josef Janda

Turnaj se poﬁádal ve spolupráci se ·tûpánkou MuÏíkovou, jakoÏto hospodskou a sponzory byli prakticky v‰ichni úãastníci,
neboÈ si na herní automat a ceny pro vítûze pﬁispûli finanãní ãástkou v podobû zápisného.
E.S. ve spolupráci s D. Tauschem
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návrhu zmûny ã. 9 ÚPnSÚ Homole u
Panny v rozsahu zadání zmûny.

III. Zastupitelstvo obce ukládá

060/03/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje prodej pozemku p.p.ã. 533 v k.ú. Suletice o v˘mûﬁe
13 m2 a to sl. Lucii BroÏové za ãástku
15 Kã/m2, celkem tedy za ãástku
195,— Kã.

110/02/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny ukládá kontrolnímu v˘boru provést do 30.09.2015.kontrolu
smluv o prodeji dﬁeva v drobném a
dále provést kontrolu postupu obce v
pﬁípadû smlouvy ã. 05/2014

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 02/2015,
konaného dne 02. 04. 2015.
I. Zastupitelstvo obce bere
na vûdomí:

Jaroslav Hála v.r., místostarosta
Ladislav Ptáãek v.r., starosta

030/02/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny vzalo na vûdomí zprávu
finanãního v˘boru o kontrole finanãních
prostﬁedkÛ obce k 31.12.2014
II. Zastupitelstvo obce schvaluje
040/02/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje Rozpoãtové
opatﬁení ã. 01/2015
050/02/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje Zásady pro
zﬁizování sluÏebnosti.
060/02/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavﬁení
smlouvy o dílo - vypracování lesního
hospodáﬁského plánu na období let
2017 aÏ 2026 s firmou Ekoles-Projekt
s.r.o. a povûﬁuje starostu obce Ladislava Ptáãka jejím podpisem.
070/02/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje zv˘‰ení
odmûn neuvolnûn˘ch zastupitelÛ dle
novelizace Naﬁízení vlády ã. 37/2003
Sb., s úãinností od 02.04.2015 ve v˘‰i:
místostarosta .................13.172,- Kã
pﬁedseda v˘boru .............1.573,- Kã
ãlen v˘boru ......................1.252,- Kã
zastupitel ............................476,- Kã
080/02/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje zámûr prodeje
pozemku p.p.ã. 80 v k.ú. Bláhov
090/02/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje zámûr prodeje
pozemku p.p.ã. 96 v k.ú. Bláhov
100/02/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje zámûr prodeje
pozemku p.p.ã. 533 v k.ú. Suletice
120/02/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje finanãní pﬁíspûvek spolku Opora se sídlem v Roud-

Homolsk˘

nici nad Labem a to ve v˘‰i 2.000,- Kã.
2/1 V˘pis usnesení 02/2015

Vyvû‰eno dne: 09. 04. 2015
Sejmuto dne: 25.04. 2015

Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 02/2015 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. 03/2015,
konaného dne 27. 05. 2015.
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
030/03/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje Rozpoãtové
opatﬁení ã. 02/2015
040/03/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje podání Ïádosti na MÎP na v˘mûnu kotle a rozvodÛ
ÚT pro bytov˘ dÛm ã. 43 v Homoli u
Panny.
041/03/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavﬁení pﬁíkazní smlouvy s firmou Tsunami k podání Ïádosti na MÎP a povûﬁuje starostu obce jejím podpisem.
042/03/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavﬁení
smlouvy s Ing. Jaroslavem Vrbou na
zhotovení projektové dokumentace v˘mûny kotle a rozvodÛ ÚT v bytovém
domû ã.p. 43 Homole u Panny a povûﬁuje starostu obce jejím podpisem.

070/03/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje prodej pozemku p.p.ã. 80 v k.ú. Bláhov o v˘mûﬁe
41m2 a to manÏelÛm Dickov˘m za ãástku 15 Kã/m2, celkem tedy za ãástku
615,— Kã.
090/02/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje prodej pozemku p.p.ã. 96 v k.ú. Bláhov o v˘mûﬁe 54
m2 a to manÏelÛm Dickov˘m za ãástku
15 Kã/m2, celkem tedy za ãástku
810,— Kã.
100/03/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje pﬁíspûvek
ve v˘‰i 30.000,- pro SDH Velké
Bﬁezno
110/03/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje dotaci ve v˘‰i
2.000,- pro spolek OPORA Roudnice
nad Labem a povûﬁuje starostu obce
Ladislava Ptáãka jejím podpisem. 2/1
V˘pis usnesení 03/2015
II. Zastupitelstvo obce zru‰uje
111/03/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny zru‰uje usnesení ã.
120/02/2015 o poskytnutí finanãního
daru spolku OPORA Roudnice n.L.
Jaroslav Hála v.r., místostarosta
Ladislav Ptáãek v.r., starosta
Vyvû‰eno dne: 03. 06. 2015
Sejmuto dne: 19.06. 2015

Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 03/2015 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.

050/03/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje Zprávu o
ÚPnSÚ Homole u Panny v uplynulém
období, vãetnû pokynÛ pro zpracování

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.

