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Koneãnû jaro!

Je tu!
Jaro. ... Dlouho oãekávané a touÏebnû vyhlíÏené z okna vyhﬁátého domeãku. Zima se nám zdála moc dlouhá a
opût ukázala, co v‰echno umí. Nejprve
to vypadalo, Ïe ani Ïádná nepﬁijde.
Bylo celkem teplo, pr‰elo a vût‰inou
jsme se topili v blátû. Na vánoce nám
sníh chybûl, ale koncem ledna to zaãalo. Ochladilo se. Co ochladilo? Zaãalo
mrznout! Teplomûry padaly pomalu k 20°C. V únoru pak promrzlou zem pﬁikryl sníh. Kdo nemusel, nevycházel
z domu. Zásoby uhlí a dﬁeva pováÏlivû
ub˘valy.
Koneãnû pﬁi‰la obleva. V druhé polovinû února se rtuÈ teplomûrÛ zase prudce vy‰plhala nad nulu. Sníh a led se
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promûnily ve vodu, která se valila potoky, aÏ huãely. A zase se ‰lapalo
v blátû.
AÏ na masopustní prÛvod se poãasí
opravdu vydaﬁilo. Na cestu nám svítilo
sluníãko a jen obãas zavanul vûtﬁík.
Sobotní masopustní veselí pak vyvrcholilo veãer na taneãní zábavû v hostinci U HoráãkÛ v Homoli u Panny.
Nastal ãas pÛstu a plánujeme pﬁípravy na Velikonoce.
Zahrádkáﬁi si jiÏ netrpûlivû chystají
pﬁes zimu uloÏené náﬁadí, poﬁizují nová
semínka zeleniny a kytiãek. Ti zdatnûj‰í pik˘rují sazenice, které si doma vlastnoruãnû zaseli do truhlíkÛ.
Tak a aÏ sluníãko poﬁádnû prohﬁeje vychladlou zem, honem do zahrádek!
E.S.

VÍTÁNÍ JARA - Kulturní v˘bor obce Homole u Panny poﬁádal „Vítání jara“
turistick˘m pochodem na Pannu dne 24. bﬁezna 2012. Plakáty byly vãas vyvû‰eny. Úãast v‰ech generací byla vítána.

Zateplení bytovek ãp. 47 a 48
ano nebo ne?
Motto:
„Vzhledem k roãním pﬁíjmÛm obce a financování zateplování úvûrem, se obec pﬁedluÏí a obec pﬁijde o v‰e. Bytovky
pﬁejdou do rukou „keÈasÛm“ a ti nám sem nastûhují „·luknovsk˘ problém“. Zateplení povaÏuji za nesmysl. Bytovky
v souãasném stavu nejsou k nebydlení. Obec dopadne jako
¤ecko.“
Z vystoupení obãana obce
na zasedání zastupitelstva v únoru 2012.

A máme nastolen˘ problém. KaÏd˘ má právo sdûlit svÛj
názor bez ohledu na to, Ïe s problematikou financování obce
nemá Ïádnou praktickou zku‰enost. A se svou znalostí technického stavu bytovek mÛÏe samozﬁejmû kdykoliv konstatovat, Ïe jsou vlastnû i bez oprav „k bydlení“. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe nájemníci bytÛ v pﬁedmûtn˘ch bytovkách s ním aÏ tak
souhlasit nebudou, alespoÀ pokud se t˘ká technického stavu
bytovek. Proto jsem se rozhodl sdûlit svÛj názor na tuto problematiku.
Nejdﬁíve musím citovat jednu vûtu z § 38 odst. (1) zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), která zní: Obec je
povinna peãovat o zachování a rozvoj svého majetku.
Pominu dﬁíve hlasitû vyhla‰ované názory o nutnosti zbavovat se bytovek. Právû zku‰enosti mal˘ch obcí (a zdÛrazÀuji, Ïe právû mal˘ch obcí) s prodeji bytovek jsou vesmûs
negativní a dnes toho tyto obce litují. A proã? Prodejem si
vût‰inou zadûlaly právû na ten obãanem pﬁipomínan˘ „·luknovsk˘ problém“. Nebudu se o tom rozepisovat, neboÈ kaÏd˘
urãitû ví, o co jde. RovnûÏ nebudu popisovat technick˘ stav
pﬁedmûtn˘ch bytovek. Nejde o vyslovenû havarijní stav, ale
jde o potﬁebu zrealizovat po 30 letech jejich uÏívání první zásadní opravy. Jde o opravu obvodového plá‰tû vãetnû v‰ech
otvorÛ (zateplení objektu) a u bytovky 47 navíc o opravu stﬁechy.
A nyní k tomu hlavnímu. Mohu chápat obavy jednotliv˘ch
obãanÛ, Ïe realizací této akce dojde k zadluÏení obce. Ano
s tím souhlasím. Jakmile si obec vezme úvûr, obecnû ﬁeãeno je zadluÏená. Ale jsou mechanismy, které zabrání, aby
ne‰lo o tzv. totální nevratné zadluÏení. NeÏ finanãní instituce (konkrétnû banka) pﬁistoupí k úvûrování akce, vyÏádá si
ve‰keré v˘kazy a podklady o hospodaﬁení obce minimálnû
za 3 roky zpûtnû. Banky jsou velmi podrobnû informovány
o tzv. RUD (rozpoãtové urãení daní), a tak jsou schopny naprosto pﬁesnû stanovit „ekonomické zdraví“ obce. A na základû sv˘ch závûrÛ buì odmítne poskytnutí úvûru, nebo navrhne podmínky k poskytnutí úvûru. Banka si poskytnutí
úvûru samozﬁejmû pojistí smlouvou o zástavû nemovitosti.
Ale jinak ﬁeãeno, moderní banky nemají zájem získat nemovitost a pak se o ní starat nebo v˘hodnû se jí zbavit. Oni potﬁebují, lidovû ﬁeãeno, permanentnû a nepﬁetrÏitû toãit peníze.
TakÏe chápu obãany, kteﬁí mají obavy, Ïe se obec zadluÏí.
Mohou kdykoliv pﬁijít na úﬁad a mÛÏeme jim vysvûtlit v jakém
stavu je finanãní situace obce a jak budeme splácet pﬁípadn˘ dal‰í úvûr. Myslím si, Ïe se potom zaãnou ponûkud jinak
dívat na ty obãany, kteﬁí bez ekonomick˘ch znalostí a informací z OÚ, ale s patﬁiãn˘m patosem (po 2 pivech) roz‰iﬁují
zvûsti o katastrofické finanãní situaci obce, o totálním pﬁed2 • 2012 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

luÏení obce jiÏ k dne‰nímu dni a podobné „zaruãenû pravdivé informace“.
Jen pro zajímavost. Nejvíce zadluÏené obce se dostaly do
problémÛ díky dotacím. Buì „kovbojsk˘m“ jednáním starosty
(Chlumec) nebo megalomansk˘mi projekty (lázeÀské centrum obce Prameny), ale hlavnû tím, Ïe obce pﬁi plánování
akce zapomnûly, Ïe je tﬁeba poãítat mimo splácení úvûru
s dal‰ími znaãn˘mi finanãními prostﬁedky na údrÏbu a zaji‰tûní provozu realizované akce. Tím se tyto obce dál zadluÏovaly dal‰ími pÛjãkami na zaji‰tûní provozu, nebo nesplnily
jednu z dotaãních podmínek, a to zabezpeãit chod dotované
akce nejménû po dobu 5 let. Pﬁi nesplnûní podmínek pro poskytnutí dotace následuje odebrání této jiÏ proplacené dotace v plné v˘‰i a následnû znaãné sankãní postihy obce od Finanãního úﬁadu. A je vymalováno. Z velké akce zbyly pouze
velké dluhy.
TakÏe, pokud získáme na zateplení bytovek od banky

úvûr, znamená to, Ïe banka si provûﬁila na‰i souãasnou ekonomickou situaci, ovûﬁila si na‰e závazky a povinnosti
a do‰la k závûru, Ïe obec je schopna své závazky plnit.
V tomto okamÏiku pﬁedloÏí vedení obce zastupitelstvu návrh
k rozhodnutí, zda pﬁijmout podmínky úvûru, nebo zda celou
akci „dát k ledu“. A protoÏe známe pﬁíjmy z „ãistého“ nájmu
v bytovkách za kalendáﬁní rok, lze naprosto pﬁesnû stanovit
finanãní zdroje a mechanismus splácení úvûru vã. úrokÛ.
TakÏe Ïádné nekontrolovatelné zadluÏení obce. Îádné
¤ecko!!
Podmínky pro realizaci plánované akce se rok od roku
hor‰í. Akce „Zelená úsporám“ dopadla tak jak dopadla. Vyhlá‰ení nov˘ch dotací je v nedohlednu. Pﬁí‰tí rok se DPH
zvedne o dal‰í procenta a mluví se dokonce o v˘‰i 20%. Na
druhé stranû nám paradoxnû mÛÏe pomoci souãasná nevalná ekonomická situace, kdy i velké stavební firmy mají momentálnû eminentní zájem o malé zakázky, které byly dﬁíve
pro nû absolutnû nezajímavé. A to je situace, která se mÛÏe
kladnû projevit pﬁi v˘bûrovém ﬁízení na dodavatele stavby,
neboÈ zájemci budou soupeﬁit o získání zakázky formou stlaãováním cen stavebních prací. Obec by toho mûla vyuÏít,
protoÏe kdo se vzdává bez boje, nemÛÏe plánovat budoucnost. A o tom to je.
Mgr. Václav Kavan, místostarosta

K ZAMY·LENÍ
Jaká samozﬁejmost! Ráno vstanu,
obléknu se a bûÏím pro ãerstvé peãivo
k snídani do místního obchodu. Odpoledne si zase vzpomenu, Ïe potﬁebuji
nûco koupit a uÏ bûÏím opût do obchodu. Dvakrát v t˘dnu pak jezdí do na‰ich
obcí pojízdná prodejna a tam máme
objednané zboÏí, které nám pﬁivezou.
Ve vsi máme dva obchody, kde si
skoro v‰e mÛÏeme koupit a pokud to
nemají, tak nám to dal‰í den pﬁivezou.
Máme opravdu moc hodné prodavaãky. Na‰e obchody jsou vlastnû taková
informaãní centra obce. Nejen, Ïe si tu
nakoupíme, ale také si pﬁitom popovídáme, probereme situaci ve sledovan˘ch seriálech, dozvíme se novinky ze
svûta“ a nebo si tu vymûníme „ovûﬁené
recepty“ ze sv˘ch kuchyní. Následnû
odcházíme s ta‰kou plnou nakoupen˘ch potravin a hlavnû s dobrou náladou.
Ale? Bude to tak vÏdy?
S kaÏdoroãním nárÛstem cen potravin, stále více vyhledáváme supermarkety ve mûstû, kde si mohou dovolit
prodávat zboÏí levnûji. Jsou to giganty,
které pﬁi nákupu zboÏí získávají velké
mnoÏstevní slevy, nebo si je i sami
u dodavatelÛ diktují. Ná‰ mal˘ ãesk˘
obchodník nemá Ïádnou takovou v˘ho-

fejeton...
KdyÏ jsme se pﬁed tﬁemi lety pﬁistûhovali po tﬁiceti letech zpátky do Homole u Panny, nemohla jsem se doãkat, aÏ nastane zima a bude padat
sníh. KaÏd˘ den si prohlíÏím pﬁed vchodem pﬁipravenou novû zakoupenou lopatu, s nadûjí vzhlíÏím k nebi, ale sníh
nikde.
A pak to pﬁi‰lo!
Vesele prohazuji cestiãku k vrátkÛm
a jdu je‰tû dále - cestou ke kÛlnû, okolo
králíkáren, aÏ je odklizená celá pﬁíjezdová cesta u na‰eho domu.
Dennû.
âasem mi ponûkud ub˘vají síly i odhodlání.
TotéÏ se opakuje i na‰í druhou zimu.
A je to tu zase! Na‰e tﬁetí zima. Zaãala jsem se jí dûsit uÏ v ﬁíjnu.
Zbyteãnû!
Sníh nikde!
A kdyÏ uÏ obãas zachumelí?
Tak to nám jen paní zima ukazuje,
jak sníh vypadá, jen tak, protoÏe hned

Obchody ve vsi

du a ani takovou ‰anci nûco takového
získat. ZboÏí nakupuje v malém mnoÏství a ceny tûchto produktÛ jsou jiÏ stanoveny dodavatelem. Poté, aby pﬁivezené zboÏí prodal, je nucen pﬁipoãítat
svÛj rabat co nejniÏ‰í a leckdy na nûkterém v˘robku i tratí. Pﬁesto se nám
tyto ceny zdají vysoké a radûji jedeme
právû do toho velkého obchodního gigantu.
Ale dejme si otázku: opravdu u‰etﬁíme? Velk˘ obchod má vystaveno plno
lákadel. Nakoupíme tedy i to, co jsme
pÛvodnû ani nechtûli a pak si je‰tû pﬁipoãítejme cenu dopravy tam a zpût.
Autobus dnes také není levná záleÏi-

tost a ceny pohonn˘ch hmot do aut
jsou také stále draÏ‰í a draÏ‰í. Nakonec zjistíme, Ïe jsme dali mnohem víc
právû v tom velkém gigantickém anonymním obchodu.
Zamysleme se tedy nad tím.
KdyÏ v‰ichni budeme nakupovat ve
mûstû, na‰e obchÛdky budou upadat,
aÏ nám je nakonec zru‰í a uÏ si nikdy
nedojdeme ani pro ty ãerstvé houstiãky
k snídani a o tom ostatním ani nemluvû.
Bylo pﬁece vÏdycky známo, Ïe Ïenské
se scházejí v obchodû a chlapi v hospodû.
Nebylo by dobré tuto malou ãeskou
tradici zachovat?
E.S.

Bláto

V‰e je rozmoãené, stránû jsou nacucané vodou a kam ‰lápneme, tam jen
samé bláto. Poctivû si ho nosíme aÏ ke
vchodu do domu a nûkteﬁí i dál. Místo
snûhu tady odklízím hroudy bláta. A
místo lopaty drÏím v rukou motyku a vyhrabávám rÛzné cestiãky pro tekoucí
vodu ze strání, která samozﬁejmû pﬁiná‰í dal‰í a dal‰í blátivé záplavy. Nepotﬁebuji Ïádné snûhule, zbyteãnû jsem
je nosila z pÛdy, za to poﬁádné holínky
se pûknû ‰iknou.
Tato zima je tedy za námi?
Není.....!?
Na konci ledna pﬁi‰ly mrazy. A to
tuhé. Na krajinu témûﬁ beze snûhu dopadly se v‰í silou. Holomrazy! Venku
mû zebe úplnû v‰echno a nejen nos.
Nechci tam b˘t, radûji zalezu ke kamnÛm.
Chci teplo! To bláto bylo stokrát lep‰í.
I ten sníh, by byl lep‰í .
Chci jaro....!!!
Pﬁírodo, prosím, pﬁí‰tí zimu prosím
radûji s tím snûhem.
Takoví jsme prostû my, lidé.
Stále budeme s nûãím nespokojení.
Je to sice ‰patnû, ale pro nás naprosto
normální.
E.S.

zase roztaje. Nejdﬁíve mû to tû‰ilo, nemusím sníh odklízet.
Ale....
KéÏ by tu radûji byl!

V‰ude samé bláto...!

HOMOLSK¯ OBâASNÍK / 2012 • 3

Masopustní prÛvod
V sobotu 25. února v 9.00 hodin se pomalu scházejí obãané na homolskou náves k avízovanému Masopustnímu prÛvodu. Nûkdo v masce, nûkdo v civilním obleãení, ale kaÏd˘
naladûn˘ dobﬁe se pobavit. Jak velká a pestrá je rÛznorodost
masek, takov˘ je i vûkov˘ rozsah zúãastnûn˘ch. Od nejdospûlej‰ích, aÏ po batolata.
Mimochodem, letos se nám urodilo nejvíce vodníkÛ. Snad
proto, Ïe se blíÏí jaro, v‰ude taje sníh, obãas zapr‰í, jsou rozvodnûné potoky a zelení panáãkové v‰ech velikostí a vûku
si snad chtûli od velké vody odpoãinout.
A je to tu!
Na koni pﬁijíÏdí královna Masopustu v podání sleãny Terezy MuÏíkové a ta pak Ïádá starostu Ladislava Ptáãka o povolení k masopustnímu reji. Ano. Je povoleno a úãastníci prÛvodu nastupují za doprovodu hudby do pﬁistaveného autobusu, kter˘ v 9.30 hodin, pﬁed zraky pﬁihlíÏejících, odjíÏdí do
Nové Vsi u Plánû. Jen co vstoupil prÛvod do obce, uÏ tu
ãeká paní Radiãová s obãerstvením. Jdeme dále... a je tu
pan Vaníãek, kter˘ má téÏ nûco na povzbuzení.
Pak popojedeme autobusem do Suletic, zde se pobavíme
taneãním rejem, dûti opût dostávají sladkosti a malé hraãky.
Jen co prÛvod dojde na okraj vsi, kaÏdému zúãastnûnému se
rozzáﬁí oãi pﬁi pohledu na dobrotami obloÏen˘ stÛl od paní
Roãové. V‰ichni se tu posílí na nejdel‰í, asi tﬁí kilometrov˘,

Povoluji Rej....

A jedeme..!

Jdeme s vámi...

Na‰e mládeÏ
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Kﬁemílek

Posílení na cestu

UÏ nám zase vyhládlo

Rodinka
Veselí pokraãuje

Smím prosit...

Taneãek

pochod do ByÀova. Cestou vyhrávají muzikanti do kroku, to
aby se nám lépe ‰lapalo.
Sejdeme kopec, kouknu na hodinky, které právû ukazují
11. 00 hodin, a to uÏ nás vyhlíÏí pan Effenberger a zve nás
k obãerstvení. Jen kousek popojdeme a je tu dal‰í obloÏen˘
stÛl u pana Vegnera, kter˘ si na nás dokonce opatﬁil posilu
svou sestru paní Danu Barvíkovou.
Vy‰lápneme kopec a zase pijeme a ba‰tíme u paní Anto‰ové.
Je‰tû poslední zastávka u pana Beránka, obãerstvení,
tanec a ‰up zpátky do autobusu.
Ve Lhotû pod Pannou je krátká zastávka u Lubo‰e a
Marty MuÏíkov˘ch, poslední v˘stup do kopce k paní Moravcové (MÛj tip pro pﬁí‰tû. „Mûla moc dobré koblihy!“)....
.....a jsme zpût v Homoli u Panny a paní Francová nabízí
obloÏené chlebíãky a upeãen˘ perník. Pan Franc nelení a nalévá panáãky na posilnûnou po té namáhavé, ale krásnû proÏité cestû.
Nesmím zapomenout na v‰echny jezdce na koních, kter˘ch se se‰lo tentokrát opravdu mnoho. A hlavnû moc podûkovat tûm, kteﬁí celou cestu vozili na hﬁbetech koní na‰e
dûti. A nejen dûti, ale i leckter˘ dospûl˘ se rád projel.
Jsme unavení, nûkdo i pﬁemírou pití alkoholu, ale ‰Èastní,
Ïe jsme se Masopustního prÛvodu zúãastnili.
Ti ,kteﬁí letos zaváhali, se mohou prÛvodu zúãastnit pﬁí‰tí
rok. Vﬁele vás v‰echny zvu!
Po odpoledním odpoãinku, a to ve 20.00 hodin, se konala v místním hostinci „U HoráãkÛ“ taneãní zábava. K tanci
hrála kapela Wydle a témûﬁ sto hostÛ se opût v˘bornû pobavilo a tím i uzavﬁelo masopustní veselí.
Nastal ãas pÛstu, kter˘ ukonãí Popeleãní stﬁeda pﬁed Velikonocemi.
E.S.
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Vánoãní turnaj v ‰ipkách
V sobotu 17. prosince 2011 ve 14.00 hodin se se‰li pﬁihlá‰ení muÏi z na‰ich obcí, aby se zúãastnili tradiãního Vánoãního turnaje v ‰ipkách. Tento turnaj jiÏ nûkolik let poﬁádá
majitelka místního pohostinství „Penzion u HoráãkÛ“, paní
Marie Horáãková s manÏelem.
Na soutûÏící jiÏ ãekaly vystavené ceny pro vítûze, které
zakoupila paní Horáãková s pﬁispûním sponzora Mudr. Jiﬁího Krombholce.
Mezi sebou zápolilo 16 vrhaãÛ ‰ipek. Tento turnaj se mÛÏe
pochlubit i nejstar‰ím soutûÏícím, panem Leopoldem Jiráskem, kter˘ dokázal, Ïe této soutûÏe se mohou zúãastnit muÏi
v kaÏdém vûku. Za svÛj v˘kon obdrÏel diplom „Nejstar‰í hráã
turnaje v ‰ipkách“.
Celé odpoledne, aÏ do pozdní 22.00 hodiny, panovala
v‰ude dobrá nálada. Vypilo se nûkolik pivek a i nûjak˘ ten
„panáãek“ se sem tam mihl.

Vítûz

SoutûÏící
Ceny pro vítûze

Vítûzné ceny si domÛ odnesli:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.

Tak jdeme na to!

místo:
místo:
místo:
místo:
místo:
místo:
místo:
místo:
místo:
místo:
místo:

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan

·tefan Genzor
Michal Holík
Ludvík Janda
Robert Koubek
Franti‰ek ·kop
Vítûzslav âern˘ ml.
Martin Gloss
Daniel Tausche
Ladislav Otta
Leopold Jirásek
Ladislav ·kop

Tato soutûÏ je velice oblíbená a koná dvakrát do roka, jak
jiÏ jsem se zmínila, vÏdy pﬁed Vánocemi a kolem Velikonoc.
Pﬁeji v‰em hráãÛm mnoho ‰tûstí do dal‰ích kol a divákÛm
prima podívanou.
E.S.

PODùKOVÁNÍ - Na sklonku loÀského roku byly dokonãeny práce na zateplování a v˘mûnû oken na‰eho domu. JelikoÏ má nemoc, která mû upoutala na invalidní vozík, mi nedovoluje vykonávat domácí práce, pﬁi‰la dcera s vnouãaty a
cel˘ byt nám uklidili a vymalovali. Chtûla bych jim alespoÀ touto cestou velice podûkovat za jejich ochotu a ãas, kter˘ mi
vûnovali. Moje milé dûti, dûkuji a mám vás moc ráda!
Va‰e maminka Helena Holíková
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Skryjová Jana
22. 2 • 65 let
Li‰kov
Buriánek Vladimír
18.12 • 60 let
Haslice

Jirásek Leopold
22.12 • 70 let
Homole u Panny

Vegner Jaroslav
22.12 • 60 let
ByÀov

Zlatá svatba
Dne 16. prosince oslavili 50. let spoleãného
Ïivota
paní MILADA
a pan JI¤Í ¤ÍHOVI
z Homole u Panny.
V na‰í obci Ïijí od roku
1945, kdy pﬁi osidlování pohraniãí se jako
dûti pﬁistûhovali s rodiãi. Paní Milada do Homole, kde dosud s manÏelem bydlí
a pan Jiﬁí do Nové Vsi u Plánû. V dospûlosti na‰li v sobû zalíbení, které zavr‰ili svatbou. Spolu vychovali dvû dûti SoÀu
a Jiﬁího. V souãasné dobû si uÏívají zaslouÏeného dÛchodu
a tû‰í se ze ãtyﬁ vnuãek, jednoho vnuka a jedné pravnuãky,
která se narodila v loÀském roce. Pﬁejeme hodnû zdraví
a spokojenosti v dal‰ích spoleãn˘ch letech.

Hastrdlová Marie
10. 3 • 70 let
Suletice

Anto‰ Josef
18. 3 • 70 let
ByÀov

Vzpomínka
Neplaãte nyní pﬁíli‰, mé tûlo ohni dejte.
AÏ se v mráãek zmûní - mû k letu zazpívejte.
To shoﬁela jen bolest, jen utrpení tûla.
V‰ak moje láska k Vám, ta s tûlem neumﬁela.
Dne 7. dubna 2012 uplyne
1. smutn˘ rok, kdy nás
navÏdy opustila
paní LUDMILA KLIKOVÁ
z Haslic. Kdo jste ji znali
a mûli rádi, vzpomeÀte prosím s námi.
dcera Jaroslava
vnouãata Jakub a Veronika

Homolská ‰kola
Je‰tû hor‰í neÏ s náv‰tûvností kostela, neÏ byla zﬁízena
farnost na Homoli, to bylo tehdy se ‰kolní docházkou. Nejprve nám pomohli Suletice, a to tím, Ïe v r. 1762 zaloÏili vlastní místní ‰kolu. Îáci tak nemuseli docházet do ‰kol v sousedních obcích, do kter˘ch leckdy ani kvÛli nepﬁíznivému
zimnímu poãasí nedo‰li.
Nacházíme se v roce 1787.
Kostel na Homolském návr‰í se bl˘ská novotou. A z naﬁízení Marie Terezie vypl˘vá, Ïe kde je kostel, musí b˘t i ‰kola.
Od roku 1785 se tedy vyuãovalo v Homoli na ‰afáﬁském
dvoﬁe v budovû ã.7 (pro nás je známá jako Bendovna),
v místnosti v pﬁízemí, kde souãasnû za pﬁepáÏkou bydlel
i pan uãitel. Vyuãovalo se v nûmeckém jazyce.
AÏ v roce 1827 se Homole koneãnû doãkala vlastní ‰kolní budovy! Roku 1891 pak byla provedena pﬁístavba
a v roce 1929 byly u v˘chodu postaveny nové záchody.
(V‰ímáte si tûch ãasov˘ch prodlev ve v˘stavbû ‰koly pro
na‰e prababiãky a pradûdy a následnû té vymoÏenosti
20.stol.?!)
Nicménû do roku 1945 byl prÛmûrn˘ poãet Ïactva 100-150
dûtí, které se uãily ve dvou aÏ tﬁech uãebnách. Velk˘m pokrokem byl pak rok 1945, kdy se poprvé po sto‰edesáti le(Pokraãování na str. 8)
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(Dokonãení ze str. 7)
tech zaãíná vyuãovat ãesky. O rok pozdûji do ‰koly dochází
66 ÏákÛ. V roce 1947 byl do budovy ‰koly zaveden vodovod
a v ãervnu byl v obci zﬁízen biograf, a to zásluhou pana Josefa Jiráska, Franti‰ka âerveného a V. Bláhy.
V dubnu roku 1953 si Ïáci zaloÏili pod lesíkem u ‰koly na
‰esti arech, dﬁíve neplodné pÛdû, tak zvané Miãurinské políãko. Zahradnické práce dûti velmi bavily, a tak byl o rok pozdûji pozemek oplocen jako ‰kolní zahrada. V roce 1958
byla v pﬁízemní místnosti budovy vybudována nová tûlocviãna a v roce 1962 byl zﬁízen dûtsk˘ útulek pro malé dûti. Dnes
takové zaﬁízení naz˘váme Mateﬁská ‰kola. Jedna tﬁída,
jedna paní uãitelka a té pomáhala „teta“, paní, která zároveÀ
celou budovu uklízela, no a pak nepostradatelná kuchaﬁka.
(pro nás dûti milovaná teta Aniãka). Útulek byl urãen pﬁedev‰ím pro maminky zamûstnané v zemûdûlství. V‰ak se také
JZD na jeho vzniku finanãnû podílelo.
A protoÏe budova ‰koly jiÏ slouÏila mnoho let, bylo nutné
opravit stﬁechu (1967), zabudovat nová okna a budovu omítnout novou fasádou (1970). Od roku 1972 se ‰kola py‰ní
etáÏov˘m topením.
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HOMOLE
U PANNY â. 09/2011 KONANÉHO
DNE 15. 12. 2011

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
1. rozpoãtové opatﬁení ã. 3/2011. Pﬁíjmy obce jsou 6 214 tis. Kã, v˘daje
obce jsou 8 235 tis. Kã. Vznikl˘
schodek ve v˘‰i 2 021 tis. Kã a splátka úvûru ve v˘‰i 36 tis. Kã budou financovány z poloÏek 8123 a 8115;
2. rozpoãtové provizorium na I. ãtvrtletí
2012 v podobû, Ïe v období rozpoãtového provizoria bude obec hradit
pouze v˘daje na ãinnosti spojené
s v˘konem státní správy, závazky
vypl˘vající z uzavﬁen˘ch smluv
a nejnutnûj‰í v˘daje na zabezpeãení
bûÏného provozu úﬁadu a samostatného fungování obce;
3. zv˘‰ení nájmÛ u obecních bytovek
s platností od 01. 04. 2012. V˘‰e
platby za zapoãtenou plochu bytu se
mûní z 21,02 Kã/m2 na 26,- Kã/m2;
4. realizaci bezúplatného pﬁevodu pozemku p.ã. 21/1, k.ú. Suletice na
Lesy âR pod podmínkou uplatnûní
vûcného bﬁemene obsahujícího: a)
pﬁeveden˘ pozemek bude vÏdy
slouÏit jako úãelová komunikace, b)
Ïádn˘m zpÛsobem nebudou omezováni v pouÏívání komunikace vlastníci pozemkÛ s ní sousedící;
5. pronájem ãásti pozemku p.ã. 232/3,
k.ú. Homole u Panny manÏelÛm
Genzorov˘m;
6. prodej pozemku p.ã. 68/2 o v˘mûﬁe
360 m2, k.ú. Bláhov, manÏelÛm Miroslavu a Ludmile RÛÏiãkov˘m za
cenu 15,- Kã/m2, tj. 5 400,- Kã;

Homolsk˘

V záﬁí 1974 ale byla ‰kola v rámci integrace uzavﬁena.
Mnozí z nás si jistû rádi vzpomenou na dobu, kdy tuto
‰kolu sami a nebo jejich dûti nav‰tûvovali. Tu vesnickou,
sousedskou atmosféru, kde uãitelé byli více tetiãky a strejdové, kteﬁí nás nejen uãili, ale i vychovávali a zajímali se o nás
i mimo ‰kolní vyuãování. Toto jsme jiÏ v dal‰ích ‰kolách nenalezli. Museli jsme se pﬁizpÛsobit velkému svûtu. Ano, bylo
to potﬁeba, ale na‰e první ‰kola nám v srdci navÏdy zÛstane.
·kolní budova v‰ak nezÛstává v zapomnûní. Obec získala dotaci na vybudování Mineralogického muzea, které vûnovala svému slavnému rodákovi Josefu Emanuelovi Hibschovi (1852-1941). Ten geologicky zmapoval âeské stﬁedohoﬁí a pﬁed zniãením zachránil ãetné vzácné okolní vrchy
a vr‰ky. Bylo otevﬁeno v roce 2002, ke 150. v˘roãí vûdcova
narození.
Po sametové revoluci zde byla zﬁízena herna pro dûti,
která po nûkolika letech zanikla pro malou náv‰tûvnost.
V loÀském roce projevily mladé maminky zájem tuto hernu
obnovit. A tak s jejich úãastí a velkou podporou pana starosty a finanãní pomocí Obecního úﬁadu se tento plán snad
podaﬁí uskuteãnit.
E.S.

7. poskytnutí finanãního pﬁíspûvku M·
Tﬁebu‰ín na vánoãní dárky pro dûti
ve v˘‰i 1 000,- Kã;
8. odmûnu ve v˘‰i 3 000,- Kã paní
Hajné Margaretû a Evû Struhárové.

II. Zastupitelstvo obce souhlasí
19. se zahájením pﬁípravn˘ch (projektov˘ch) prací na zateplení bytovek
ã.p. 47 a 48;
10. s vyhlá‰ením zámûru na prodej pozemku p.ã. 512/2, k.ú. Homole
u Panny.
III. Zastupitelstvo obce vzalo
na vûdomí
11. zprávu z jednání finanãního v˘boru
o rozpoãtovém opatﬁení ã. 3/2011
s jejím závûrem, Ïe v˘bor doporuãuje zastupitelstvu pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã. 3/2011 schválit;
12. informaci o ãinnosti pracovní skupiny, zab˘vající se problematikou
pﬁívalov˘ch vod;
13. zprávu kontrolního v˘boru z kontroly vyuÏití pÛjãek z FRB, se závûrem, Ïe nebylo zji‰tûno vyuÏití
poskytnut˘ch pÛjãek v rozporu
s Opatﬁením ã. 1/2008.
IV. Zastupitelstvo obce zmocÀuje
14. starostu obce Ladislava Ptáãka ke
schválení rozpoãtového opatﬁení
pﬁijatého do 31. 12. 2011.
V. Zastupitelstvo obce povûﬁuje
15. starostu obce, aby svolal v dohodnutém termínu veﬁejné sly‰ení obãanÛ obce Homole u Panny, na

kterém bude detailnû ﬁe‰ena problematika zaplavování soukrom˘ch pozemkÛ de‰Èovou vodou
a
problematika
nadmûrného
mnoÏství povrchové vody protékající pﬁes na‰e obce.
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HOMOLE
U PANNY â. 01/2012 KONANÉHO
DNE 02. 02. 2012

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
1. rozpoãet obce na rok 2012. Pﬁíjmy
obce jsou 5 570 tis. Kã, v˘daje obce
jsou 5 120 tis. Kã. Vznikl˘ pﬁebytek
ve v˘‰i 450 tis. Kã je urãen ke splácení úvûru;
2. uzavﬁení smlouvy o zabezpeãení zásobování místních ãástí Obce Homole u Panny v roce 2012 s paní Irenou
Franzovou s poskytnutím finanãního
pﬁíspûvku ve v˘‰i 2 500,- Kã/mûsíc;
3. zmûny jednacího ﬁádu v projednaném rozsahu.
II. Zastupitelstvo obce souhlasí
4. s vyhlá‰ením zámûru na prodej pozemku p.ã. 193, k.ú. Homole
u Panny.
III. Zastupitelstvo obce vydává
5. obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.
1/2012, kterou se zru‰uje obecnû
závazná vyhlá‰ka ã. 3/2011, o místním poplatku za provozovan˘ v˘herní hrací pﬁístroj.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta

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. •
Evidenãní ãíslo MK âR E 10227.

