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Letní zájezd: Farmapark Sobûhrdy
Kulturní v˘bor obce Homole u Panny poﬁádal, jako kaÏd˘
rok, pro dûti na rozlouãenou s letními prázdninami tradiãní
v˘let.
Letos padla volba na Farmapark v Sobûhrdech, kde dûti
nalezly ﬁadu domácích hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat. A nejen ty. Po
celém areálu bulo zﬁízeno mnoho atrakcí, jak zábavn˘ch, tak
i nauãn˘ch. Bylo k vidûní i mnoho dﬁevûn˘ch vytesan˘ch
soch, jako rÛzná zvíﬁata, houbiãky...
Odjezd byl v sobotu 26. srpna v 8.00 hodin z Homolské
návsi. Tohoto v˘letu se zúãastnilo ménû obãanÛ neÏ loni.
CoÏ není zrovna na pln˘ autobus, ale pﬁeci jen zájem byl
a jistû se tû‰í na dal‰í zájezd za rok.
E.S.

AKCE
podzimu 2017

Lampiónov˘ prÛvod, 22. ﬁíjna v 17.30 hodin. ■ Martinská taneãní zábava, 18. listopadu ■ D˘Àování
s Ilonkou ■ Vánoãní trh Mikulá‰ská nadílka ■ Rozsvícení vánoãního stromku ■ Koncert Michala
Volfa, 17. prosince ■ PÛlnoãní m‰e v kostele sv. Pia V., 24. prosince ve 23.00 hodin ■ Datum a ãas
akcí bude vyvû‰en na plakátech a na webov˘ch stránkách Obecního úﬁadu Homole u Panny.
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Osmého ãevence v devût hodin dopoledne oÏila pﬁíjezdová cesta u rybníku v Homoli u Panny. Proã? ProtoÏe se konaly závody v chytání ryb pro dûti do patnácti let. KaÏdé dítû
muselo mít dospûl˘ doprovod. Pﬁeci jen je to voda a bezpeãnost musí b˘t na prvním místû. Se‰lo se celkem 9 soutûÏících dûtí a jiÏ se lovilo.
Letos ryby moc nebraly a také se to projevilo na v˘sledcích závodu. Zda to zavinilo poãasí, ãi ryby byly syté a návnady je nelákaly. To, Ïe by jich tam bylo málo, si nikdo nepﬁipou‰tûl, protoÏe pﬁi osobních trénincích ryby na návnady
pﬁicházely. A kaÏd˘ „rybáﬁ“ je poctivû vracel zpût do rybníka.
Náladu to v‰ak nepokazilo a dûti trpûlivû ãekaly.
Letos pﬁibylo i obãerstvení, které zorganizoval pan Luká‰
Zita a uvaﬁil v˘born˘ gulá‰. Ten byl spí‰e pro dospûlé, ale
dûti nezÛstaly zkrátka a kaÏdé si mohlo vybrat z obloÏené
mísy s˘ry, uzeninu a zeleninu. Je samozﬁejmostí, Ïe na akci
nechybûla limonáda pro dûti.
Po urãeném ãase, coÏ bylo více jak jedna hodina, Ilona
Hálová ukonãila závod a po seãtení v‰ech namûﬁen˘ch ryb
v prÛbûhu závodu, vyhlásila poﬁadí závodníkÛ.
Na prvním místû stanul: Denis Anders • Na druhém: Filda
Holík • Na tﬁetím: MarÈa MuÏík • A dal‰í: Ondra Vichra,
Mí‰a BlaÏková, Martinka Frková, Eli‰ka Stoklasová,
Klárka Brabencová, Adélka Petroviãová.
Po rozdání odmûn se v‰ichni pomalu rozcházeli k domovÛm. Tuto akci vymyslel Jarda Hála, a protoÏe nás navÏdy
opustil, tak se tato soutûÏ poﬁádá a bude poﬁádat kaÏd˘m
rokem.
E.S.
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Svûcení kapliãky v Bláhovû
Bláhovská kapliãka po minulé rekonstrukci jiÏ potﬁebovala men‰í opravy,
pro které se rozhodl pan Jirásek z Bláhova spolu s nûkolika chalupáﬁi a místními obãany, poopravit. Kapliãka byla
mimo jiné vybílená, probûhly nûjaké
venkovní úpravy.
Poté se tentokrát rozhodli, Ïe kapliãku nechají vysvûtit. V‰e se domluvilo s
místním faráﬁem, panem dûkanem svato‰tûpánské kapituly v Litomûﬁicích,
Karlem Havelkou, kapliãka se ozdobila
kvûtinami a dne 29. ãervence se se‰li
obãané obce Bláhov a okolních osad,
aby pﬁihlíÏeli samotnému úkonu vysvûcení kapliãky.
Po pﬁivítání panem faráﬁem se ujal
krátkého slova pan Jaroslav Kovacs,
sólista opery Ústeckého divadla a zazpíval nádhernou vesnickou árii. Tím na-

vodil pﬁíjemnou atmosféru pro samotné
vysvûcení kapliãky.
Pan faráﬁ moc pûknû promluvil o v˘znamu a historii kapliãky. NuÏ a to jiÏ
pﬁistupuje k samotnému svûcení. Vysvûtí se svûcenou vodou, jak vnitﬁek
kapliãky, tak i cel˘ venkovní prostor a
kapliãku.
Kapliãka je zasvûcena Paní Marii
SnûÏné.
A opût se zaposloucháme do dal‰ího
zpûvu pana Jaroslava Kovácze.
K dobré náladû a pocitu sváteãnosti
pﬁinesli sousedé i malé obãerstvení. No
malé? Byl toho pln˘ velik˘ stÛl. Od
sladkostí peãen˘ch hospodyÀkami, po
masné v˘robky a osvûdãen˘mi ﬁízeãky.
Ani ãervené víno nechybûlo, kter˘m
se na poãest zasvûcení kapliãky pﬁipíjelo.

Divadlo v Homoli u Panny
Pr˘ bude u nás v Homoli u Panny divadlo. Jó a jak to ví‰?
Ptám se sousedky. No je to na obecní nástûnce. Jdu se tedy
podívat a opravdu, to jiÏ ãtu plakát, Ïe ve ãtvrtek 27. ãervence v 17.00 hodin bude pﬁed hostincem divadelní skupina
Karlovarské déãko a zahrají nám tﬁi âuãudejské pohádky.
1. Jak Jeníãka a Maﬁenku zachránil skunk pﬁed lidoÏrouty
2. Jak Smolíãka pacholíãka seÏrali kojoti
3. Jak se ·ípková RÛÏenka píchla o indiánsk˘ ‰íp
Takov˘ repertoár ve mnû vzbudil zvûdavost, jako spoustû

Sousedé se mezi sebou pobavili,
probrali „dÛleÏitá“ témata a poté se pomalu roze‰li do sv˘ch pﬁíbytkÛ. E.S.

místním obãanÛm, dûtí a v hojném poãtu v udan˘ ãas se
v‰ichni pﬁi‰li podívat na divadelní pﬁedstavení.
A Ïe to stálo za to, byl kaÏd˘ pﬁesvûdãen jiÏ po prvních dialozích.
Bavily se dûti, které sedûly na laviãkách v první ﬁadû, tak i
dospûlí. Pohádky byly pro v‰echny vûkové kategorie. Pro
dûti nevinná pohádka a pro dospûlé vesel˘ dvojsmysln˘ pﬁíbûh.
Vûﬁím, Ïe obrovsk˘ smích byl sly‰et po celé vsi.
A kdo soubor pozval, kde se tu divadlo vzalo?
Nedopátrala jsem se. Nikdo mi neumûl odpovûdût. Prostû
se tu divadlo objevilo a pobavilo nás.
E.S.
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Vítání obãánkÛ, budoucích prvÀáãkÛ a patnáctilet˘ch
Dne 30. srpna se v zasedací síni Obecního úﬁadu v Homoli u Panny se‰ly pozvané dûti se sv˘mi rodiãi, ãi prarodiãi, nebo tetiãkami. Aby byly pﬁivítány panem starostou, Ladislavem Ptáãkem. Narození jako noví obãané a star‰ím
bylo popﬁáno mnoho ‰tûstí a úspûchu do Ïivota.

Narozeni:

Adéla Juklová
Miriam Îi‰ková
Karel Pﬁíkop
Ragnar Jan Zarenba
Vojtûch Radiã

Do ‰koly jdou: Patrik Hora
Eli‰ka Horãíková
Adéla Horová
Eli‰ka Stoklasová
Veronika Tauscheová
Martin Oravec
·tefan Genzor pﬁivítán, ale odklad nástupu do ‰koly
Patnáctilet˘:

Jan BroÏ

Dûti jsou na‰e budoucnost, tak nechÈ se jim v Ïivotû daﬁí. E.S.

Postupnû doÏívaná tradice: DoÏínky
Mezi doÏínkové obyãeje patﬁily napﬁíklad zvyky spojené s posledním uvázan˘m snopem obilí. Ten se v ãeském
prostﬁedí naz˘val baba, stará nebo ne-

V˘let na DoÏiny do Dubiãek.
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vûsta a ãasto byl stylizován do Ïenské
postavy ãi oblékán do Ïensk˘ch ‰atÛ.
Nakonec byl odvezen do statku, pﬁedán hospodáﬁi a zanechán v domû do
pﬁí‰tích doÏínek. Podobnû se na poli
nechávalo obilí svázané do jehlanu
s kytkou klasÛ na vrcholu, zvané stodola. V jiÏním Rusku existoval je‰tû na
poãátku 20. století zvyk vázat na konci
Ïní do uzlu hrst posledních klasÛ,
nûkdy doplnûn˘ch chlebem se solí,
a této praktice se ﬁíkalo, zavinovati Velesovi bradu, nebo nechati Velesovi
hrstku klasÛ na bradu. Podle Jana H.
Máchala jde o pozÛstatek obûtí tomuto
boÏstvu. V nûkter˘ch oblastech je tento
zvyk spojen s jin˘m jménem neÏ Velesov˘m a figuruje v nûm „brada“ Ilji,
Boha ãi Krista.
K doÏínkám také patﬁila spoleãná
cesta z pole, pﬁi které byli úãastníci
ozdobeni kvûty a klasy, stejnû jako jejich nástroje, a ze stejného materiálu
mûli i vûnce na hlavách. DÛleÏit˘ byl
obzvlá‰È doÏínkov˘ vûnec, ponechávan˘ v domû aÏ do jarní setby. Tento objekt mûl v˘raznou solární symboliku,

jak dokazuje oznaãení doÏínkové slunce pouÏívané na Pardubicku.
V polovinû 19. století byly doÏínky
slaveny prakticky na celém ãeském
území, postupnû v‰ak tato tradice doznívala. Na poãátku 20. století byly organizovány pﬁedev‰ím Agrární stranou
a zahrnovaly prÛvody selské jízdy
a tanãení ãeské besedy. PÛvodní pojetí
doÏínek tak zaniklo a staly se zábavnou a spoleãenskou akcí.
Zdroj: wikipedia
ám nejblíÏe se v posledních letech konaly DoÏínky ve vesnici
Dubiãky na Ústecku. V ‰edesát˘ch
a sedmdesát˘ch letech zde probíhaly
oslavy konce skliznû obilí, ãi dal‰ích
v na‰em regionu pûstovan˘ch plodin.
Nepamatuji se, jaké obﬁady se zde konávaly, neb jsem v dobû, kdy mû tam
vozívali rodiãe, byla je‰tû dost malá,
abych vnímala místní obﬁady. Mû v pamûti utkvûly jen kolotoãe a závodní terénní motorky, které tam pravidelnû
projíÏdûly vyznaãen˘m okruhem na
louce.
Dnes se v na‰em okolí nic takového
nekoná, neb na‰i zemûdûlci se pﬁeváÏnû vûnují Ïivoãi‰né v˘robû a b˘valá
pole slouÏí jako pastviny.
E.S.

N

Obnova ãekáren na autobusov˘ch zastávkách
Jak jste si mnozí z vás v‰imli, stávající autobusové ãekárny jsou jiÏ staré, a jak se ﬁekne opr˘skané. Proto se obecní
úﬁad rozhodl tyto zastávky podrobit rekonstrukci.
Toto rozhodnutí jiÏ probûhlo v loÀském roce.
Po obdrÏení cenové nabídky na rekonstrukci od Pokr˘vaãství Luká‰ Zita, se Obecní úﬁad rozhodl nabídku pﬁijmout.
A tak jiÏ v Haslicích mÛÏeme od loÀského podzimu vidût
novû zbudovanou ãekárnu. Dal‰í na ﬁadû je zastávka ve
Lhotû pod Pannou, která je v tuto dobu jiÏ hotová. Dal‰í na
ﬁadû bude zastávka v Dolní Lhotû.
Na fotografiích mÛÏete porovnat, jak vypadaly ãekárny
staré a posléze novû zbudované.
E.S.
Lhota pod Pannou - stará zastávka.

Dolní Lhota - stará zastávka.

Haslice - nová zastávka.

Svato Martinské posvícení
Dozlatova upeãená husa a mladé
svatomartinské víno. Ani jedno nemÛÏe chybût pﬁi oslavû svátku svatého Martina, kter˘ pﬁipadá na 11. listopadu, kdy k nám podle pranostiky
má tento svûtec na koni pﬁivézt první
sníh.
Svat˘ Martin se narodil roku 316
n.l. jako Martin Toursk˘. Jeho otec
byl pohansk˘ ﬁímsk˘ dÛstojník
v ﬁímské provincii Horní Panonie,
dne‰ním Maìarsku, a uÏ v patnácti letech donutil Martina stát
se vojákem. Legenda ﬁíká, Ïe
jedné chladné temné noci uvidûl
Martin na ulici polonahého Ïebráka,
kter˘ ho Ïádal o almuÏnu. Martin ale
peníze nemûl, a protoÏe chtûl Ïebráka alespoÀ ochránit pﬁed chladem,
rozetnul svÛj vojensk˘ plá‰È na dvû
poloviny a jednu mu daroval. Následující noc se mu zjevil Kristus obleãen˘ právû do této poloviny plá‰tû.
Pravdûpodobnû pod vlivem tohoto
zjevení pﬁijal Martin na Velkou noc
roku 339 kﬁest a rozhodl se zasvûtit
svÛj Ïivot Bohu. Na opu‰tûní vojska
si ale musel poãkat dal‰ích zhruba 15
let, neÏ dosáhl dÛstojnické hodnosti.

V roce 372 pﬁijal biskupsk˘ stolec
v Tours, ale i pﬁes své jmenování biskupem Ïil dále jako mnich v chatrãi poblíÏ ﬁeky Loiry, kde pozdûji vzniklo

opatství Marmoutier. Svat˘ Martin zemﬁel roku 397 v 81 letech v Candes
u Tours. Je patronem vojákÛ, koní,
jezdcÛ, hus a vinaﬁÛ a nejãastûji b˘vá
zobrazován na koni s pÛlkou plá‰tû
a Ïebrákem.
Svátek svatého Martina patﬁil jiÏ
v historii k jednomu z nejoblíbenûj‰ích
v roce. Tento den byl spojován nejen
s pﬁíchodem prvního snûhu, ale také
s prav˘m posvícením se v‰ím, co

k nûmu patﬁí. âeledi obvykle konãila
sjednaná sluÏba, dostávala plat
a hledala sluÏbu pro dal‰í rok. Na
mnoha místech se kromû posvícení
konaly také dobytãí a v˘roãní trhy. Ve
vinaﬁsk˘ch oblastech pak tento den
patﬁil oslavû nového vína.
K tomuto svátku neodmyslitelnû
patﬁí dobﬁe vykrmená a upeãená svatomartinská husa obvykle podávaná
s houskov˘m nebo bramborov˘m
knedlíkem a ãerven˘m zelím. I k té
se mimochodem pojí hned dvû legendy. Podle jedné se jí proto, Ïe
husy svatého Martina pﬁi kázání
ru‰ily, a proto nyní odpykávají trest
na pekáãi. Druhá ﬁíká, Ïe Martin byl
tak skromn˘, Ïe se pﬁed volbou biskupem skr˘val v husníku, ale husy ho
sv˘m ‰tûbetáním prozradily. Na svatomartinskou tabuli patﬁí také tradiãní
rohlíky plnûné mákem nebo povidly
a samozﬁejmû jiÏ zmínûné, aÈ uÏ ãervené ãi bílé, mladé víno, které se
k pokrmÛm ãeské kuchynû v˘teãnû
hodí.
Zdroj: Petra Hubálková
A jak slavíme posvícení u nás
doma? Také peãeme husu, ãi kachnu
a tradiãnû b˘vá v hostinci U HoráãkÛ
taneãní zábava. Nûkdy se doãkáme
i toho snûhu.
E.S.
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Homolská ‰ipka
·IPKOV¯ TURNAJ NEREGISTROVAN¯CH • HRA 501 SINGL
Na konci letních prázdnin se po dohodû místních obãanÛ
konal ‰ipkov˘ turnaj. První sobotu v záﬁí ve 14.00 hodin v
Hostinci u HoráãkÛ tedy soutûÏ vypukla. Se‰lo se 32 soutûÏících a hrálo se na tﬁech automatech.
Po celé klání panovala dobrá nálada a v‰e vyvrcholilo
veãer po seãtení v˘sledkÛ, pﬁi‰ly odmûny.
Nejvíce úspû‰ná Ïena byla paní Helena Matou‰ková.
1. ·tefan Genzor • 2. Zdenûk Pinc • 3. Jan Franz
Vítûz obdrÏel putovní pohár, kter˘ zÛstal vystaven v lokále
hostince. Dále v‰ichni umístûní dostali vûcné dárky.
Je velice hezké, Ïe se obãané umí sami dohodnout a
uspoﬁádat pûknou soutûÏ. A Ïe ‰ipky jsou u nás velice oblíbená hra svûdãí to, Ïe turnaje poﬁádají i jiná seskupení. E.S.

Pûknû opravená studánká v Babinách II.
Byla jsem v Babinách na gratulaci a pan Josef Svoboda mû
upozornil na novû opravenou
studánku, která jiÏ byla v havarijním stavu. Slovo dalo slovo
a pan Svoboda se spoleãnû se
sousedy studánky ujali a opravili jí. Jak pûknû si mÛÏete prohlédnout na fotografii.
Tato studánka nasvûdãuje, Ïe
obyvatelé osad nejsou lhostejní,
dokáÏí se domluvit a spoleãnû
dostát k okrá‰lení veﬁejného
prostranství a nesoukromniãí
si pouze na vlastním pozemku.

BABINY II
V‰em, kteﬁí se zaslouÏili o jakékoliv zkrá‰lení své osady, patﬁí veliké podûkování.
Jen tak dál!
E.S.
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HISTORICKÉ FOTO Z NA·Í OBCE...

Vzpomínka na JZD a spoleãné v˘lety

a zájezdové v˘lety se jezdívalo
vût‰inou na podzim, protoÏe
z jara a v létû b˘valo mnoho práce na
polích. JelikoÏ spûjeme do podzimu,
tak malá ukázka z v˘letu. A jednu fotografii z Ïivoãi‰né v˘roby.
Je‰tû se leckdo na fotografii sám
najde, nebo zavzpomíná na svého rodinného pﬁíslu‰níka, ãi souseda, kter˘
jiÏ nás navÏdy opustil.

N

si, Ïe málokdo z nás by takovou dﬁinu
zvládl.
Dnes nám v práci pomáhají rÛzné
stroje, traktory a hlavnû se v na‰í oblasti uÏ moc oset˘ch polí nenachází.
Na‰e okolní krajina se promûnila
v pastviny pro skot a jako zdroj potﬁebného sena na zimní období.
Vût‰ina pracujících tudíÏ jezdí za
prací do mûsta a tím si jsme více odcizení.
PROSBA. Ráda bych vás touto cestou poÏádala, zda máte nûjaké staré
fotografie ve sv˘ch star‰ích albumech,
které se t˘kají na‰í místní historie a byli
by jste ochotni se o nû podûlit v Homolském obãasníku, prosím, ozvûte se
mi na telefon 723 959 914, nebo po‰lete kopie prostﬁednictvím emailu: estruhar@seznam.cz Pro fotografie si pﬁijedu, oskenuji a poctivû vrátím.
E.S.

Jen si zahloubejte v pamûti, jak jste
byli na v˘letû. Nebo vzpomeÀte na kamaráda, souseda, pﬁítele....
A kdo tyto lidi nezná, neb se do na‰í
oblasti pﬁistûhoval a narodil pozdûji, si
mÛÏete prohlédnout, jak se umûli pﬁede‰lí obyvatelé pobavit.
AÈ byli povahy jakékoliv, byli to lidé
pracovití a na polích i v kravínech umûli
vzít práci poﬁádnû do ruky. A pﬁiznejme

FEJETON

Nákupní ta‰ka
Nákupní ta‰ka, fenomén posledních
sto let. Ta‰ka mÛÏe b˘t jakákoliv, koÏená, látková, síÈová, papírová, igelitová.... A igelitky vládly pﬁi na‰ich nákupech v poslední dobû. Jsou v‰ak na
ústupu, neb se stále více stávají ekologick˘m problémem. A nejen u nás, ale
po celé na‰í zemûkouli. Nemusím vysvûtlovat proã, to ví kaÏd˘ alespoÀ prÛmûrnû inteligentní ãlovûk.
Také jsem je nosila a nosím. Nejprve látkové. Pamatujete? U‰ité z dederonu, barevné, kvûtované. Na uchách
byly navleãeny dvû buÏírky, aby látka
nedﬁela do dlanû. Ty se v‰ak ãasto trhaly, lámaly a tlaãily do dlanû tak, Ïe
byly odstranûny a ucha zÛstala odhalená. A kdyÏ se ucho utrhlo? Jak
snadné. Pár stehy se pﬁi‰ilo a nosilo
se dál.
Igelitové ta‰ky sice byly v osmdesát˘ch letech velik˘ hit, kter˘ pﬁetrval do
souãasnosti, a stále se prodávají. Ale
také nevydrÏí a buì se utrhne ucho,

nebo si ostrou hranou pﬁená‰eného
zboÏí rozﬁízneme díru.
Jednou jsem se na‰tvala, jiÏ mû nebavilo nosit ta‰ku v náruãí, to kdyÏ se
ucho utrhlo a také jsem si povûdûla:
„Proã se musím stále tahat s tûÏkou
ta‰kou?“
Bylo rozhodnuto. V obchodû ve
mûstû jsem si koupila ta‰ku na koleãkách. Byla sice pomûrnû drahá, ale na
to jsem nehledûla. Rozhodnutí bylo silnûj‰í. JiÏ to byla ta‰ka moderní vylep‰ená. Né jako ty z dﬁívûj‰ka, jak se jim
ﬁíkalo RVHP ta‰ky pro dÛchodce.
A jak jsem pûknû drandila po ulicích
k domovu s nákupem. Jezdila i v zimû

ve snûhu. Prostû za kaÏdého poãasí.
Jednou takto nakupuji, ta‰ka je narvaná aÏ po okraj. OdváÏím vozík na
stanovi‰tû a vydávám se k domovu.
Ujdu asi padesát metrÛ, chystám se
pﬁejít silnici, kdyÏ v tom si uvûdomuji,
Ïe jdu jen tak bez niãeho. Zpanikaﬁím.
VÏdyÈ jsem mojí ta‰ku na koleãkách
nechala stát za pokladnami! Îenu nazpût a modlím se, aby tam stále byla a
nikdo jí neukradl. Mûla jsem v ní s nákupem i penûÏenku a mobil!
Kámen mi spadl ze srdce, kdyÏ jsem
jí ze dveﬁí zahlédla. Vrhám se k ní a
ihned zji‰Èuji, Ïe se jí nikdo ani nedotkl
a penûÏenka s mobilem jsou na svém
místû.
Dodne‰ka nevím, mûla jsem snad
v˘padek mysli, nebo jiÏ plnou hlavu co
po pﬁíchodu uvaﬁím rodinû. Nevím.
Ale jedno vím urãitû. V obchodech si
dávám vût‰í pozor na své vûci.
Dnes jiÏ koleãkovou ta‰ku nepouÏívám. Je uloÏená na pÛdû. JiÏ nebydlím
ve mûstû, kde obchod byl pár metrÛ.
Dnes mû na nákupy vozí dcera, ãi syn
a to na mû radûji dohlíÏí.
E.S.
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OBEC Z PTAâÍ
PERSPEKTIVY
BLÁHOV

USNESENÍ OZ

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 03/2017,
konaného dne 07. 09. 2017.
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
030/03/2017 plán spoleãného zaﬁízení
v k. ú. Homole u Panny
031/03/2017 plán spoleãného zaﬁízení
v k. ú. Suletice
050/03/2017 prodej pozemku p. ã.
259/2, díl ,,d“, v k. ú. Homole u Panny,
o v˘mûﬁe 24 m2 za celkovou cenu
360,-Kã paní Kumperové Zd. a povûﬁuje starostu podpisem smlouvy.
070/03/2017 rozpoãtové opatﬁení ã.
2/2017.
080/03/2017 prodej pozemku p. ã. 53/8
k. ú. Bláhov o v˘mûﬁe 35m2 za celkovou cenu 525,-Kã panu Kneblíkovi D.
a povûﬁuje starostu podpisem smlouvy.
090/03/2017uzavﬁení nové veﬁejnoprávní smlouvy mezi Obcí Homole
u Panny a Statutárním mûstem Ústí
nad Labem ve vûci pﬁenesené pÛsobnosti za pﬁestupky a ﬁízení o nich na
v˘‰i 2 000,-Kã.
130/03/2017 uzavﬁení smlouvy bez placení na umístûní koncového prvku varování na budovû OÚ a povûﬁuje starostu obce k podpisu smlouvy.

LHOTA

II. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
040/03/2017 s revokací usnesení
ã. 080/02/2017
060/03/2017 s revokací usnesení
ã. 110/02/2017
100/03/2017 srealizací trvalého záboru
o v˘mûﬁe 150,68m2 a doãasn˘m záborem 258,32m2 u pozemku ã. 175/2 k. ú.
Suletice. Pﬁíslu‰né smlouvy budou projednány na zastupitelstvu obce.
120/03/2017 svyvû‰ením zámûru na
prodej pozemku p. ã. 124/1 v k. ú. Homole u Panny o v˘mûﬁe 310m2.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Vyvû‰eno dne: 18. 9. 2017
Sejmuto dne: 04. 10. 2017
Bláhov a dolní Lhota pod Pannou, plus samota. Ano, to jsou dne‰ní snímky z
ptaãího pohledu. Pomalu tento seriál konãí, neb bych opakovala pohledy na na‰e
obce. Sice z jiného pohledu, ale stejné. MoÏná zveﬁejním je‰tû nûkteré pﬁí‰tû, ale
to jiÏ opravdu naposledy.
Akorát mám dluh vÛãi ByÀovu a Nové vsi, kam nás vrtulník nedovezl. Ale slibuji, Ïe si je‰tû jednou zaplatím prolet vrtulníkem a dluh splatím.
Pﬁeji krásné pokoukání.
E.S.

Homolsk˘

Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 03/2017 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadu a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:

www.homoleupanny.cz.
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