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Pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ a hodnû zdraví,
‰tûstí a úspûchÛ v roce 2013 pﬁejí v‰em obãanÛm
Ladislav Ptáãek, starosta, Mgr. Václav Kavan, místostarosta.

Vánoãní koncert v kostele
Druhou Adventní nedûli v 18.00 hodin se v Homoli u Panny v kostele sv. Pia konal Vánoãní koncert Michala Volfa.
Po loÀském krásném záÏitku se se‰lo je‰tû
více hostÛ neÏ vloni. Zúãastnili se nejenom místní, ale hosté i z vût‰ích vzdáleností, byÈ venku padalo mnoho snûhu a cesty byly nebezpeãnû kluzké.
Vstupné bylo opût dobrovolné a v˘tûÏek bude
pouÏit na opravu cesty ke kostelu. KaÏd˘ host dostal na pﬁivítanou ozdobn˘ perníãek upeãen˘ od
paní Hany Hálové.
A ani letos nechybûlo obãerstvení. Na stole si
kaÏd˘ mohl zalít ‰álek ãaje s citronem nebo
rumem. Opodál na stolku byla nabídka cukroví,
jableãného závinu a mouãníku. Na peãení se podílely paní Iva Ptáãková, Alena Pincová a Jana
Podhorová. Za sebe, ale snad i za ostatní labuÏníky, vzkazuji: „Moc mi to chutnalo!“
No, a to uÏ „ná‰“ Michal pﬁistoupil k mikrofonu,
pﬁivítal nás a sv˘m nádhern˘m zpûvem nás odnesl do vánoãní atmosféry.
Byla jsem tak unesena krásn˘mi písnûmi (ne
jen já), Ïe jsem ani nepocítila, Ïe by mi mohla b˘t
zima.
A kdyÏ Michal Volf ohlásil poslední píseÀ, nechtûlo se mi vûﬁit, Ïe uÏ je konec.
Tak Michale, za rok se na tebe tû‰íme opût!
Dûkujeme!
E.S

Dûti v na‰í obci nav‰tívili Mikulá‰, ãert a andûl
I v leto‰ním pátém prosincovém veãeru nav‰tívil na‰e
dûtí v jejich domovech Mikulá‰, ãert a andûl. Promluvil
s nimi jak byly hodné, ãi snad i zlobily. Nûkteré, obzvlá‰È
ty odváÏnûj‰í, pﬁednesly Mikulá‰ovi básniãku nebo zazpívaly písniãku.
Ale nakonec stejnû kaÏd˘ obdrÏel balíãek se sladkostmi, které finanãnû za‰títil Obecní úﬁad Homole u Panny.

Chtûla bych touto cestou podûkovat ãlenÛm kulturního
v˘boru, a to konkrétnû manÏelÛm âern˘m a jejich synovi
Vítkovi za pomoc Mikulá‰ovi v rozdávání dárkÛ a jejich
rozvozu.
Touto uÏiteãnou ãinností se svûdomitû zab˘vají jiÏ nûkolik let.
Dûkujeme.!
E.S

Herna pro dûti opût oÏila!
Ano, opût oÏila !
JiÏ tu jednou byla. VyuÏívaly jí dûti, ale ty jiÏ odrostly tûmto
hrátkám a nastala v jejím pouÏívání ãasová odmlka. V souãasné dobû na‰e Homole u Panny a okolí oÏilo dal‰í generací dûtí a paní Dagmar MuÏíková nezÛstala u bûdování, Ïe
si dûti nemají kde hrát, ale pustila se do nelehkého úkolu,
opût zprovoznit tuto hernu. Celá místnost se musela podrobit rekonstrukci. Opravoval se strop, pan Jan MuÏík v‰e vymaloval, koberec se musel dÛkladnû vyãistit, zprovoznit v
místnosti topná tûlesa, prostû v‰e dÛkladnû opravit a uklidit.
Poﬁídit nábytek, hraãky.... .
Toto v‰e pod zá‰titou Obecního úﬁadu zvládla paní D. MuÏíková s manÏelem. Za tuto obûtavou práci si zaslouÏí obrovské podûkování od v‰ech na‰ich obãanÛ. DùKUJEME!
V pondûlí 12. listopadu 2012 v 17.30 hodin starosta Ladislav Ptáãek pﬁivítal v‰echny náv‰tûvníky, podûkoval organizátorÛm a sponzorÛm. Hernu pro dûti s pﬁáním mnoha úspûchÛ v její ãinnosti slavnostnû otevﬁel a jmenoval paní D. MuÏíkovou jejím vedením. Ta se následnû ujala slova a seznámila hosty s provozním ﬁádem.
Do budovy se vchází spodním vchodem. Bylo by dobré,
aby si na‰e dûti nosily pﬁezÛvky. Tato herna není na zpÛsob
Ïádnou Mateﬁskou ‰kolou, a proto dûti mohou pﬁijít pouze s
doprovodem dospûlé osoby.
NeÏ byly dûti vyzvány ke hﬁe paní Iva Ptáãková a pﬁedala
dózu s bonbony a ko‰ík se sladkostmi od MUDr. J. Krombholze.
Dûkujeme v‰em dárcÛm a sponzorÛm.!
• pan R. Jelínek - stolní fotbálek pro dûti
• Bohunka Perníková - hraãky, ply‰áky, panenky...
• rodina Jana MuÏíka ze Lhoty pod Pannou - hraãky z Mac
Donaldu, ply‰áky, doplÀky pro panenky...
• rodina Vichrova - hraãky - autíãka, kuÏelky, bubínek, karty
âern˘ Petr.
• Jandovi - ãasopisy, hraãky, DVD pﬁehrávaã
• BroÏovi - hraãky
• Horãíkovi - ply‰ové hraãky + sádrové odlitky, které mohou
dûti vybarvit podle své fantazie. PouÏity budou pﬁi slavnostních pﬁíleÏitostech.
• Alena Pincová - hraãky, panenky
• pan Mgr. L. Ptáãek - elektronické ‰ipky
• Luká‰ Ptáãek spoleãnû s Michalem Volfem - darovali
hernû pohovku s kﬁeslem, odráÏedla, domeãek a penûÏní
dar v hodnotû 6 000,- Kã

Aerobik
pro dospûlé
Ten, kdo má rád aktivní pohyb, má koneãnû pﬁíleÏitost, pokud pﬁijde do budovy
staré ‰koly. KaÏdou nedûli v 18.00 hodin
zde bude pﬁipravena cviãitelka paní Îaneta Koubková a ta vás poﬁádnû rozh˘be a
pﬁípadnû pomÛÏe vypotit nûjaké to pﬁeb˘vající kilíãko na va‰em tûle pﬁi sviÏném aerobiku.
Vezmûte si s sebou vhodnou pevnou
obuv a rovnûÏ dostatek pití.
E.S
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A mÛÏeme si hrát!

Rozdávání dobrÛtek.
• pan starosta L. Ptáãek s manÏelkou - Obrazy
• Tereza a Dana MuÏíkovy - ply‰áky, houpací kohout
• Martin MuÏík - boxovací pytel, televizor, anténu
Pokud máte doma jiÏ nevyuÏité hraãky, hry jako napﬁíklad
âlovûãe nezlob se a dûtské knihy mÛÏete je pﬁinést. Rádi je
pﬁijmeme do na‰í herny. Také zde chybí DVD pohádky a nástûnka na v˘tvarná díla dûtí. Prostû v‰e, co vás napadne a
chtûli byste nûãím pﬁispût.
E.S

Taneãní zábava se vydaﬁila...
B˘valo dobr˘m zvykem, Ïe kaÏd˘ podzim se v obci konala
nûjaká ta „tancovaãka“. ¤íkalo se, Ïe o posvícení. V leto‰ním
roce mohla b˘t tato tradice pﬁeru‰ena, neboÈ pﬁedseda kulturního v˘boru obce se t˘den pﬁed plánovan˘m uskuteãnûním této zábavy rozhodl, aniÏ by informoval vedení obce a
místní obãany, taneãní zábavu nepoﬁádat.
Skupina mlad˘ch obãanÛ se proto „zdravû na‰tvala“ a s
podporou vedení obce Homole u Panny tuto taneãní zábavu
zorganizovala. A tak v sobotu 24. listopadu 2012 ve 20:00
hodin zaznûla hudba z taneãního sálu Hostince U HoráãkÛ.
K tanci a poslechu hrála skupina DERBY.
Náv‰tûvnost byla veliká. Postupnû se zaplnily v‰echny
stoly na sále. A právû díky náv‰tûvnosti nebylo potﬁeba pouÏít nabízen˘ch penûz od obecního úﬁadu, neboÈ vstupné a
následné akce pokryly náklady na pronájem sálu a hudbu.
Kromû tancování se pﬁítomní mohli potû‰it i vyhranou cenou.
Z fotografie poznáte zcela urãitû, Ïe kapela hrála v˘bornû a
Ïe se v‰ichni dobﬁe bavili.
Je tﬁeba touto cestou podûkovat na‰im mlad˘m obãanÛm,
protoÏe dokázali taneãní zábavu zorganizovat v tak krátkém
‰ibeniãním termínu. Dále je také tﬁeba podûkovat sponzorÛm

Proã sedût, kdyÏ pûknû hrajou...

Smím prosit?

A tancujeme.

a obãanÛm, kteﬁí poskytli mnoho cen do soutûÏe o ceny.
Bravo, na‰i mladí. Jen tak dál! Potvrdili jste pravdivost lidového rãení „KdyÏ se chce, jde udûlat hodnû“.
E.S

Taneãní krouÏek pro dûti
Ve stﬁedu 14. listopadu 2012 se konal nábor dûtí do taneãního krouÏku.
Pﬁihlásily se dûti velkého vûkového rozdílu, a proto budou
rozdûleny do dvou skupin. Nejdﬁíve probûhne krat‰í trénink s
mlad‰ími dûtmi a následnû hodinov˘ trénink tûch vût‰ích.
Tento krouÏek je zdarma, ale to neznamená, Ïe se nemÛÏe rovnat tûm registrovan˘m. Vede jej zku‰ená trenérka sleãna Eva Struhárová, která si takov˘m koleãkem od ‰kolky,
pﬁes registrované kluby, aÏ po trenérku, pro‰la. ZúãastÀovala se skupinov˘ch soutûÏí, na kter˘ch tyto taneãní skupiny
obsazovaly pﬁední místa (republikové soutûÏe, evropské
soutûÏe) .Je‰tû je moÏnost se co nejdﬁíve dodateãnû pﬁihlásit, a to z dÛvodu nacviãování taneãní sestavy.
Trénuje se kaÏdou stﬁedu: od 16.00 hodin tancují mlad‰í
dûti od 3 do 5 let a od 17.00 hodin dûti od 5 do 15 let. V 18.00
hodin je rozchod.
Telefonní kontakt: 607 152 390
E.S
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seriál...

Staré fotografie

Biﬁmování.
V minulém Obãasníku jsem vám slíbila, Ïe budu postupnû dávat do tisku
rÛzné fotografie star‰ího data.
Z ohlasÛ, hlavnû „starousedlíkÛ“,
kteﬁí si na tu dobu pamatují a také se
na fotografiích na‰li, jsem usoudila, Ïe
se vám toto téma líbí. Kdopak z vás
oprá‰il staré krabice a jal se probírat
vlastní sbírkou snímkÛ z mládí?
Má fotobanka není aÏ zas tak rozsáhlá, a proto prosím, najdûte nûjaké

Homolská náves.
zajímavé fotky a obrázky vhodné
k uveﬁejnûní. V poﬁádku vám je vrátím.
Homolské ãi Suletické jakÏ takÏ
mám, coÏ neznamená, Ïe je nemÛÏete
poslat, ale z okolních obcí se mi nedostává niãeho, co bych mohla otisknout.
Hlavnû kapliãky dﬁíve a nyní. Ale
i domy, které jiÏ vypadají jinak a nebo
uÏ neexistují. RÛzné akce, Ïnû, pochody na BoÏí tûlo, svatby, pohﬁby (hezky

postaru, koÀské spﬁeÏení a prÛvod za
ním). Ráda bych také provádûla rozhovory s pamûtníky a následnû je pak
zveﬁejnila v pﬁí‰tích ãíslech. Pamûtník
zavzpomíná a mlad˘ ukojí zvûdavost,
jak se tu dﬁíve Ïilo.
Dnes se mÛÏete pokochat pohledem
na Homolskou náves (odhadnete z jakého roku foto pochází?) a fotografií
dûtí zﬁejmû pﬁi biﬁmování.
Tak kdopak se tam na‰el?
E.S

Stolní tenis se uÏ v homolské ‰kole hraje!

Po nutn˘ch stavebních a úklidov˘ch pracích je jiÏ moÏné
si do pﬁízemí budovy ‰koly pﬁijít zahrát stolní tenis. Dûti si
zde pak mohou zahrát ‰ipky.
V místnosti se nachází dva pingpongové stoly.
Pan Mgr. Ladislav Ptáãek jako dar zakoupil hru elektronické ‰ipky a 3 sady pingpongov˘ch míãkÛ.
Pan R. Jelínek zajistil nov˘ pingpongov˘ stÛl.
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Nad provozem a pouÏívání místnosti má dohled paní
Alena Pincová.
Telefonní kontakt: 607 217 218
Otevﬁeno je kaÏdé úter˘ od 16.00 - 18.00 hodin.
Nutno si pﬁinést obuv na pﬁezutí a vhodné jsou vlastní
pálky.
E.S

Pﬁívalové de‰tû na Homolsku
TﬁebaÏe není období de‰ÈÛ a jarního
tání snûhu, chtûl bych tímto ãlánkem
toto téma pﬁipomenout. Jak v‰ichni
víme, díky poloze na‰ich obcí nejsou
pﬁívalové de‰tû aÏ tak ojedinûl˘m
jevem a co pﬁiná‰í jarní tání snûhu, vídáme kaÏdé jaro. Právû z dÛvodu
mírnit následky tûchto „povodní“ a v
rámci moÏností pﬁedcházet ‰kodám,
které pÛsobí, vznikla pﬁi Obecním
úﬁadu v Homoli u Panny pracovní skupina. MoÏná se zdá, Ïe práce této skupiny není vidût, ale ve spolupráci s
Obecním úﬁadem byly zapoãaty nûkteré akce v místech, kde voda trápí obãany kaÏd˘ rok. Jako pﬁíklad lze uvést
místní ãást Haslice. Od místních obãanÛ se stupÀovaly stíÏnosti na vylévající se potok, kter˘ zaplavuje jejich pozemky.
V leto‰ním roce vstoupila obec Homole do jednání s majitelem potoka
Lesy âR a.s., které pﬁislíbily provést

K ZAMY·LENÍ
Ano ! Ptám se vás - ãtenáﬁÛ.
Ona to není Ïádná jednoduchá
práce. Stále hledat a objevovat nová
a nová zajímavá a neotﬁelá téma ãlánkÛ. Ale ano, obãas se u nás v obci poﬁádají nûjaké akce, ale o tom se zde
doãtete. Takov˘ch akcí je velice málo,
a proto se ve sv˘ch tématech vûnuji
pﬁedev‰ím jiÏ místy zapomenuté historii na‰ich obcí. Tyto informace pak
musím poﬁádnû nastudovat. âerpám
z literatury a internetu, ãi z vyprávûní
pamûtníkÛ. Fejeton je pro pousmání
a pﬁedev‰ím pro zamy‰lení. Informuji

rekultivaci potoka. Na základû tohoto
jednání probûhlo dokonce i veﬁejné
jednání na OÚ, kde do‰lo mezi jednotliv˘mi úãastníky ke shodû v ﬁe‰ení problému a v souãasné dobû se jiÏ pﬁipravuje projektová dokumentace. JelikoÏ samotn˘ potok neﬁe‰í v‰echno,
byl dohodnut dal‰í postup na zlep‰ení
situace v této místní ãásti. Tak lze
napﬁ. vidût vyãi‰tûnou „‰karpu“ podél
silnice od Hlupic. Dal‰í akce jako pﬁekop pod silnicí nebo vyãi‰tûní pﬁíkopÛ
a propustí v obci se ve spolupráci se
SÚS Velké Bﬁezno pﬁipravují a budou
provedeny v pﬁí‰tím roce hned, jak poãasí dovolí.
Dal‰í akce byly realizovány SÚS
Velké Bﬁezno z podnûtu obce. Napﬁ.
vyãi‰tûní pﬁíkopu z Homole do Lhoty
pod Pannou, vyãi‰tûní pﬁíkopu podél
komunikace z Homole na Haslice. Zapoãaly práce v místní ãásti Suletice,
kde byla opravena a vyãi‰tûna propusÈ

na kﬁiÏovatce na Babiny, vyãistila se
odpadní kanalizace podél hlavní komunikace a byla opravena po‰kozená horská propusÈ u komunikace na FráÏe.
Pro pﬁí‰tí rok plánuje pracovní skupina pokraãovat v tûchto lokalitách a roz‰íﬁit svou ãinnost i na Bláhov, Novou
Ves a Li‰kov, kde mohou b˘t nûkteré
problémy s pﬁívalovou vodou ﬁe‰eny
obcí.
Kromû toho na závûr roku zahájila
obec spolupráci se spoleãností Terén
Design, s.r.o., se kterou bude ﬁe‰it problematiku vodních pomûrÛ (úpravy pﬁítokÛ a koryt potokÛ, v˘stavba prÛlehÛ
apod.), problematiku obnovení a úprav
polních cest a dal‰í.
Jedná se o drobné postupné kroky,
které mÛÏe provést obec v rámci své
pÛsobnosti, smûﬁující ke zlep‰ení vodních pomûrÛ na území obce.
Jaroslav Hála,
ved. pracovní skupiny

Co chceme ãíst v Homolském obãasníku?
vás o ãinnosti Obecního úﬁadu a jeho
aktivitách.
Homolsk˘ obãasník není Ïádn˘ odborn˘ ãasopis, ale informativní ãtvrtletník pro místní obyvatele na‰ich
obcí.
K této otázce mû pﬁivedl zastupitel
Mgr. Martin Marks, kter˘ na schÛzi zastupitelstva vznesl dotaz, zda pro mé
„bláboly“ není obãasník pﬁíli‰ drah˘.
Nevím, o tom rozhodnûte vy, ãtenáﬁi.
KaÏd˘ z vás mÛÏe napsat svÛj ãlánek na své téma, poslat mi jej a já ho
velice ráda nechám vytisknout. Nebo
mû informovat o nûjaké akci, ãi jen sdûlit nûjak˘ nápad - téma, které zpracuji

sama. Nerada bych, ale z na‰eho ãasopísku vyrobila snÛ‰ku ãlánkÛ, kde si
pisatelé vyãítají a reagují na pomluvy.
To ne! To uÏ tu kdysi bylo a nerada
bych se takové diskuze doãkala. Obãasník má b˘t informativní pohodové
ãtení. Souhlasíte?
Ano, vzná‰ejte kritiku, ráda se pouãím, pﬁípadnû tak mohu napravit své
chyby.
Adresa a telefonní ãíslo je v tiráÏi
kaÏdého ãtvrtletníku.
Na druhé stranû zase sl˘chávám
kladné ohlasy m˘ch ãtenáﬁÛ a za ty jim
velice dûkuji.
Zamyslete se tedy. Dûkuji.
E.S

Pﬁijìte v sobotu na jógu
Dveﬁe b˘valé ‰koly se otevﬁely nejen pro dûti, ale také
pro dospûlé.
KaÏdou sobotu v 18.00 hodin, a to prosím pﬁesnû, po
této hodinû jiÏ nebude moÏn˘ vstup do budovy. Cviãení
tedy probíhá od 18.00 do 19.30 hodin.
Jóga je hlavnû cviãení v klidu a v naprostém soustﬁedûní. Proto prosím, choìte vãas!
Vezmûte si s sebou podloÏku /deku/, deku na pﬁikrytí,
pol‰táﬁek a voln˘ odûv svûtlé barvy / tepláky, triko, ponoÏky.
V‰e bude probíhat pod vedením paní Libu‰e Pajmové.
V pﬁípadû zájmu se zaregistrujte u pana Luká‰e Ptáãka
na telefonním ãísle 602 950 380.
E.S
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Kaple Nejsvûtûj‰í Trojice
Kaple Nejsvûtûj‰í Trojice byla pÛvodnû obdélníková barokní stavba z roku 1773, se zkosen˘mi
rohy a trojbok˘m závûrem, nad kter˘m byla polygonální zvonice krytá cibulovou bání. Ve vûÏiãce se
v minulosti nacházel jinak neznám˘ zvon s reliéfem
sv. Jana Nepomuckého a zvon z roku 1773 od Jana
Jiﬁího Kühnera z Prahy. Nacházela v obci Suletice.
Nad portálem bylo ãtvercové okno a v trojúhelníkovém ‰títû kruhové okno. Nad ãelním ‰títem byla
umístûna dﬁevûná hranolová vûÏ se sedlovou stﬁechou a kﬁíÏkem. Plochostropá loì byla ãlenûna lizénov˘mi rámci a ãtvercov˘mi okny. Dle vyprávûní pamûtníkÛ se v kapli nacházely téÏ malé ‰lapací varhany, které byly unikátní tím, Ïe existovaly pouze
dva exempláﬁe v republice (druhé nûkde v okolí
Brna). Po roce 1945 se v kapliãce konaly bohosluÏby uÏ jen pﬁi v˘znaãn˘ch událostech. Napﬁíklad
se tam v roce 1948 Ïenil mÛj str˘c. V roce 1975
byla kaple jako naprosto zchátralá církevní stavba
a navíc , dle ONV, nepotﬁebná, odstranûna právû na
základû rozhodnutí ONV Ústí nad Labem.
Zvlá‰tní je, Ïe se na ni pamatuji. Roku 1945 se
do Suletic pﬁistûhovala rodina mého otce. V ‰edesát˘ch letech jsem jezdívala k babiãce na prázdniny a je‰tû dnes vzpomínám na ta dobrodruÏství
s bratrancem a sestﬁenicemi, která jsme zaÏívali
právû v tomto objektu nebo v jeho bezprostﬁední
blízkosti.
Tﬁe‰ínkou na dortu byl pﬁíjezd pojízdné prodejny
podniku Jednota, kter˘ se uskuteãÀoval 2x v t˘dnu.
Babiãka jela k prodejnû s vozíkem, my dûti okolo ní.
KaÏd˘ dostal drobn˘ peníz a mohl si sám koupit nûjaké ty dobrÛtky.
Právû u té kapliãky se scházely suletické Ïeny
a krátily si ãas, neÏ pﬁijede prodejna, povídáním.
V dne‰ní dobû tam zbyl uÏ pouze travnat˘ plácek
s jednou lípou, kter˘ tvoﬁí jakousi obecní náves.
Samotná vesnice je uspoﬁádána tak, aby byly
domy chránûné od severu a pﬁitom se jakoby „ drÏí“
kolem malé návsi. KaÏdého pﬁíchozího pﬁekvapí
mohutné, pravidelnû seﬁazené a ‰títy k návsi orientované domy, které jsou vût‰inou patrové, obdélníkového tvaru, s dominantní sedlovou stﬁechou. Jsou
pÛvodnû vybudované nejãastûji z kamene a v obytné ãásti jsou pak vût‰inou roubené s podstávkou.
Jejich poãet v‰ak jiÏ pﬁevy‰ují vystavûné novodobé rekreaãní objekty.
V proﬁídlé buãinû na svahu hlub‰ího údolí severnû
od Suletic je dochovaná nezvyklá pﬁírodní zajímavost. Jedná se o zbytky dvou „ãertov˘ch zdí“, vypreparovan˘ch vulkanick˘ch Ïil, probíhajících soubûÏnû asi 150 m od sebe v severojiÏním smûru. Jejich
prÛbûh ve svahu lze dobﬁe sledovat v délce asi 100
m. V dolní ãásti mají obû Ïíly charakter skalních zdí
o mocnosti do 1 m, jeÏ jsou sestavené z napﬁíã poskládan˘ch nepravideln˘ch hranolÛ tmavé, sloupovitû odluãné horniny - camptonitu.
Kromû ByÀova patﬁilo k Suleticím je‰tû nûkolik
samot - Komárov (Mückenhübel), Rottrova chalupa
(Rotterhäusel) a U Panského Ml˘na (Bei der Herrenmühle), rozhozen˘ch v údolích potokÛ a po úboãích okolních kopcÛ.
E.S
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Kaple Nejsvûtûj‰í Trojice.

Jaro 1950.

fejeton...
Je podzim.
Já tradiãnû pﬁerovnávám svÛj ‰atník.
Hromádky s letním obleãením vytahuji z prádelníku, vrstvím je do igelitového pytle a vyná‰ím na pÛdu. Tady je
odloÏím do kouta a chopím se pytle,
kter˘ jsem sem vynesla na jaﬁe.
Pﬁebírám svetry, které budu nosit
pﬁes zimu. Nûkolik jich odkládám nazpût. Proã? No, prostû jsem o pár kil
zestárla a ani elastiãnost pleteniny není
nekoneãná. Nevyhodím je. Tﬁeba je‰tû
nûkdy zhubnu !? Ha, ha....!
Vítûzoslavnû sná‰ím z pÛdy pÛl pytle
svetﬁíkÛ. Staãí. AlespoÀ mám v˘mluvu,

Rukavice
Ïe si musím koupit nûjak˘ nov˘.
„Stejnû by sis koupila nov˘ tak jako
tak.“ - pﬁedkládá zcela „myln˘“ muÏsk˘
názor, zde v zastoupení v‰ech - mÛj
manÏel.
Ale má pravdu. My Ïeny jsme prostû
takové.
Tak a ‰atník je vyrovnan˘ do komínkÛ, Ïe by mohla pﬁijít kontrola z vojenské správy.
Dmu se p˘chou a zavírám dvíﬁka.
Je‰tû kontrola kabátÛ a zimních
bund. V poﬁádku ( zde nákup nov˘ch
neobhájím ). Do tûch se vejdu.
A ouha!
Zapomnûla jsem na pÛdû krabici se

‰álami a rukavicemi.
âím dál nervóznûji se pﬁehrabuji obsahem v‰eho na pÛdû.
UÏ jsem na kaÏdém místû koukala
snad tﬁikrát. A nic!
Zoufalá slézám po Ïebﬁíku dolÛ.
No, jedna ‰ála visí celoroãnû v chodbû ve skﬁíni. Bude tedy muset staãit.
Ale rukavice si musím koupit.
Zimu jsem tedy zvládla s nov˘mi rukavicemi.
Na jaﬁe se opakuje cel˘ proces v˘mûny sezónního obleãení znovu.
A hele, co nevidím?
Na dost viditelném místû leÏí jiÏ
oplakaná krabice s rukavicemi!
Pohladím ji a slibuji, Ïe na podzim ji
uÏ nepﬁehlédnu. A tak na ni stavím
dal‰í krabici plnou nov˘ch rukavic a ‰ál.
Ty jiÏ nepﬁehlédnu!
I kdyÏ........?!?
E.S

JUBILANTI...
Jak jiÏ vût‰ina z vás ví, Ïe zástupkynû z
Obecního úﬁadu chodí gratulovat na‰im jubilantÛm od 60-ti let, poté kaÏd˘ch pût let
do jejich domovÛ.
Pokud nejsme s dotyãn˘mi domluveny
jinak, chodíváme v den narozenin vût‰inou
po 14-té hodinû. JestliÏe narozeniny vyjdou na sobotu chodíme v pátek a pokud
na nedûli tak v pondûlí.
Proto Ïádám ty, kter˘ch se bude pﬁí‰tí
gratulace t˘kat a ná‰ termín se mu
nehodí, aby mû kontaktoval na telefonním
ãísle 723 959 914, nebo e-mailem: estruhar@seznam.cz a domluvíme se na jiném
termínu.
Stává se nám totiÏ, Ïe k nûkomu zbyteãnû zajíÏdíme vícekrát neÏ ho zastihneme doma. Dûkuji za pochopení.
E.S

paní Sadílková

pan Hastrdlo
Novotn˘ Ivan
Sadílková Marie
TÛmová Marie
Kozlerová Emílie
Hastrdlo Franti‰ek
Veselovská Marie

paní TÛmová

pan Novotn˘
26. 9
2.10
25.10
2.11
27.11
1.12

60
65
60
65
65
80

let
let
let
let
let
let

Homole u Panny
Lhota pod Pannou
ByÀov
Homole u Panny
Suletice
ByÀov

paní Veselovská
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Usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 06/2012
konaného dne 04. 10. 2012
1.

2.

3.

4.

I. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
s platností od 01. 01. 2013 zv˘‰ení
nájmu u obecních bytÛ na 30,Kã/m2, coÏ pﬁedstavuje nav˘‰ení
o 4,- Kã/m2;
rozpoãtové opatﬁení ã. 2/2012. Pﬁíjmy obce jsou 5 978 tis. Kã, v˘daje
obce jsou 5 708 tis. Kã. Vznikl˘ pﬁebytek ve v˘‰i 270 tis. Kã bude pouÏit na splátku úvûru. Dal‰í prostﬁedky ve v˘‰i 180 tis. Kã budou pﬁevedeny z poloÏky 8115 Zmûna stavu
krátkod. prostﬁ. na bankovních
úãtech;
prodej pozemku p.ã. 210, o v˘mûﬁe
718 m2, k.ú. Homole u Panny, panu
Liboru Novákovi za cenu 10 770,Kã;
podepsání pﬁedloÏené Smlouvy ã.
10/U/H/2012 o bezúplatném pﬁevodu nemovitosti starostou obce.

II. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
5. s realizací zadávacího ﬁízení ve IV.
ãtvrtletí na v˘bûr dodavatele stavební akce „Oprava a zateplení bytového domu ã.p. 48, Homole u Panny“;
6. s vyhlá‰ením zámûru na prodej pozemku p.ã. 23, k.ú. Bláhov.
III. ZASTUPITELSTVO OBCE
ZAMÍTÁ
7. pﬁedloÏen˘ zápis z kontroly ã.
1/2012 - bytové hospodáﬁství 2011
z dÛvodu neodborného (nekvalifikovaného) pﬁístupu pﬁedsedy kontrolního v˘boru D. Tauscheho k problematice vyúãtování záloh nájemníkÛm obecních bytÛ. UloÏen˘ úkol
odkládá jako nesplnûn˘.
IV. ZASTUPITELSTVO OBCE
UKLÁDÁ
8. pﬁedsedovi finanãního v˘boru Ing.
Václavu Chourovi provedení kontroly vyúãtování záloh nájemníkÛm
obecních bytÛ za zúãtovací období
09/2010 - 08/2011, v termínu do 31.
10. 2012.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta

Homolsk˘

USNESENÍ....
Usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 07/2012
konaného dne 08. 11. 2012
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
1. smlouvy na zimní údrÏbu obecních
komunikací v období listopad 2012 bﬁezen 2013, pﬁedloÏené Jiﬁím Barboﬁíkem, Petrem Horãíkem a Lubomírem Du‰kem;
2. poskytnutí finanãního pﬁíspûvku M·
Tﬁebu‰ín na vánoãní dárky pro dûti
ve v˘‰i 2 000,- Kã.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
3. se zprávou o pﬁezkoumání souladu
návrhu zmûny ã.8 ÚPnSÚ Homole
u Panny, zpracovanou podle §53
odst.(4)
stavebního
zákona
ã.183/2006 Sb., v platném znûní
a pﬁedkládanou poﬁizovatelem a urãen˘m zastupitelem, ze dne
18.10.2012.
III. ZASTUPITELSTVO OBCE
VZALO NA VùDOMÍ
4. zprávu finanãního v˘boru z kontroly
vyúãtování záloh nájemníkÛ obecních bytÛ za zúãtovací období
09/2010 - 08/2011 se závûrem:
- bylo zji‰tûno, Ïe ze záloh hrazen˘ch
nájemníky byly hrazeny pouze sluÏby
spojené s bydlením v nájemních bytech,
- byl zji‰tûn rozdíl v nákladech na studenou vodu, kdy je ve vyúãtování
obce vykazován údaj o 60,62 Kã
vy‰‰í ve prospûch obce a dále rozdíl
ve mzdov˘ch nákladech topiãe o 3
375,- Kã niÏ‰í v neprospûch obce,
oproti nákladÛm dle úãetních dokladÛ;
5. informaci o hospodaﬁení obce k 30.
09. 2012;
6. zprávu o v˘sledku dílãího pﬁezkoumání hospodaﬁení obce za rok 2012.

zúãtovacího období 09/2011 08/2012;
8. pﬁedsedovi finanãního v˘boru Ing. V.
Chourovi provedení kontroly vyúãtování záloh nájemníkÛm obecních
bytÛ za zúãtovací období 09/2011 08/2012, v termínu do 31. 12. 2012;
9. pﬁedsedovi finanãního v˘boru Ing. V.
Chourovi písemnû vypoﬁádat dotazy
a pﬁipomínky zastupitelÛ a obãanÛ
ke zprávû finanãního v˘boru, t˘kající
se vyúãtování záloh nájemníkÛ,
v termínu do 30. 11. 2012.
V. ZASTUPITELSTVO OBCE
VYDÁVÁ
10. dle správního ﬁádu Opatﬁení obecné povahy ã. 2/2012 obsahující
v souladu s §54 odst.(2) stavebního zákona ã.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
ﬁádu v platném znûní, zmûnu ã. 8
územního plánu sídelního (dále téÏ
ÚPnSÚ) obce Homole u Panny,
v rozsahu zpracovaného návrhu
zmûny ã. 8 ÚPnSÚ Homole
u Panny, v rozsahu stanoveném
v §50 odst.(1) stavebního zákona
a o obsahu dle pﬁílohy ã. 7 k vyhlá‰ce ã.500/2006 Sb., o územních analytick˘ch podkladech,
územnû plánovací dokumentaci
a zpÛsobu evidence územnû plánovací ãinnosti.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta

PF 2013

IV. ZASTUPITELSTVO OBCE
UKLÁDÁ
7. starostovi obce L. Ptáãkovi zajistit
promítnutí zji‰tûn˘ch rozdílÛ v zúãtovacím období 09/2010 - 08/2011 do
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