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Barevn˘ podzim
Prázdniny skonãily a s nimi i léto. JiÏ se tolik nezapotíme pod sálajícím sluncem, nesmoãíme tûlo v osvûÏující vodû. Dûtem zaãal nov˘ ‰kolní rok. Nevadí. Je tu podzim, a pokud se pﬁíroda slituje, je‰tû nás obdaruje tepl˘mi sluneãními paprsky babího léta.
Houbaﬁská sezona je v plném proudu. Mnoho z nás nav‰tûvuje lesy
ãastûji, neÏ v jiném období roku. Ano, uÏ rostou! Nûkde pozvolna zaãínají, jinde zku‰ení houbaﬁi nosí plné ko‰íky ze sv˘ch utajovan˘ch nalezi‰È. V‰ak kaÏd˘ z nás má to svoje tajné místeãko, které nikomu neprozradí. A tak tedy nezapomeÀme, Ïe houby, které nesbíráte, mÛÏete ponechat rÛst pro jiné houbaﬁe, kteﬁí si je rádi odnesou domÛ. A to i ty „jedovaté“! VÏdyÈ jsou tak krásné, Ïe se kaÏd˘ rád pokochá pohledem na
nû. Proã je tedy niãit jen tak...
A je‰tû jednou prosím, neodhazujte obaly od svaãinek, bonbonÛ, cigaret (vûdûli jste, Ïe se v lese nemá kouﬁit?) a prázdné plastové lahve.
Je na to opravdu o‰kliv˘ pohled a ru‰í to krásn˘ proÏitek z lesní atmosféry.
A jak jsme pro‰li létem? Poslední sobotu v ãervnu se v Homoli
u Panny na dvoﬁe „Bendovny“ konal Ble‰í trh.
Dal‰í sobotu jsme si mohli zajet do Tﬁebu‰ína, kde se konaly Husitské
slavnosti s historick˘m prÛvodem a nav‰tívit v˘stavu chovatelÛ ZO âSCH
a prohlédnout si ‰lechtûné králíky, holuby a drÛbeÏ. Desátého srpna probûhl 3. roãník turnaje ve fotbale. Dne 24. srpna se uskuteãnil zájezd pro
dûti a rodiãe do ZOO DvÛr Králové. Poslední stﬁedu srpna jsme vítali
nové obãánky. Toto v‰e probûhlo pod zá‰titou a s pﬁispûním obce. Nebudu se zde rozepisovat, protoÏe ke kaÏdé akci je vûnován samostatn˘
ãlánek uvnitﬁ ãísla.
Obecní úﬁad vyuÏil hezkého poãasí a v Homoli u Panny nechal vyãistit rybník. Nejprve jej vypustili a poté pomocí bagru odstranili více jak

Uctíme Památku zesnul˘ch.

âlenové kulturního v˘boru.
jeden metr bahna naneseného jak prÛbûhem let, tak vût‰ím prÛtokem
vody pﬁi nûkolika povodních. Zde si zaslouÏí podûkování pan Franti‰ek
Vanûãek z Haslic, kter˘ zapÛjãil potrubí na odvodnûní.
V minulém ãísle jsem se ptala, jaké bude asi léto, protoÏe jsem byla
zastra‰ena tím podivn˘m prÛbûhem jara. Dnes si mohu odpovûdût. Léto
se nám vydaﬁilo. Tro‰ku moc mokré a pak zase suché, ale ...vÏdy se
najde nûjaké ale. To uÏ jsme my lidé. Vûãnû nespokojení. Pﬁíroda si v‰ak
stejnû udûlá, co chce. Tak trochu si ji i sami kazíme. Je na kaÏdém jednom z nás, jak s ní zacházíme. Odpovûì dostanou aÏ na‰e pravnouãata. I kdyÏ uÏ dnes dostáváme první pﬁipomínky (povodnû, vichﬁice....)
V podzimní dobû 2. listopadu nás ãeká ãetnûj‰í náv‰tûvnost hﬁbitovÛ.
PozÛstalí nazdobí hroby a svûtélky hoﬁících svíãek tak tradiãnû uctí Památku zesnul˘ch.
E.S
PS: Homolsk˘ obãasník je kulturní ãtvrtletník, kter˘ informuje místní obãany o dûní v obci a pro pobavení. Myslím, Ïe politiky je pln˘ denní tisk.

Obecní úﬁad nechal vyãistit rybník.

JiÏ nûkolikrát jsem vyzvala obãany, jaké ãlánky chtûjí v Obãasníku ãíst. ¤ídím se názorem vût‰iny ãtenáﬁÛ a v takovém stylu pí‰i. Mnoho
ãlánkÛ vzniklo právû na podnût na‰ich obyvatel. Ono je jednoduché kritizovat, ale pﬁiloÏit ruku k dílu b˘vá jiÏ problém. Proto pro pﬁí‰tû prosím
konkrétní téma, nebo vlastní ãlánek. A ne jenom co by se mûlo udûlat, ale také co jsem udûlal ve prospûch obce. Dûkuji. Pﬁeji krásné proÏití barevného podzimu a úspû‰nou pﬁípravu na zimu.
E.S

Úãast byla veliká.

Taneãní vystoupení.

První homolsk˘
BLE·Í TRH
Kulturní v˘bor obce poﬁádal v sobotu 29. ãervna 2013
od 10.00 hodin na dvoﬁe „Bendovny“ první Ble‰í trh.
Ano první!
Pﬁed dvûma lety si takov˘ Ble‰í trh vyzkou‰el pan
Luká‰ Ptáãek na svém dvoﬁe a setkal se s velkou úãastí. Proto se rozhodl tuto akci poﬁádat v rámci aktivit kulturního v˘boru, kterého je ãlenem.
Na vyrovnaném plácku pro zimní kluzi‰tû se nacházelo mnoho rÛzného zboÏí, vyrovnaného na improvizovan˘ch pultech. Prodavaãi v modr˘ch triãkách s logem
obce ukládali utrÏené peníze do kasiãek, ze kter˘ch se
budou hradit dal‰í aktivity pro na‰e dûti.
Nesmím zapomenout na obsluhu obãerstvení pana Jaroslava Hálu, kter˘ se této ãinnosti ujal s bravurou profesionála. V 11.00 hodin byl jiÏ prostor pln˘ náv‰tûvníkÛ
(zákazníkÛ). O kulturní vloÏku se postaral místní taneãní
krouÏek pod vedením Evy Struhárové ml. Pﬁedvedl svou
taneãní kreaci s názvem Plamínek a sklidil zaslouÏen˘
obdiv dospûl˘ch a bouﬁliv˘ potlesk.
Byla to moc pûkná akce. Pobavili jsme se a zakoupen˘m zboÏím pﬁispûli na dobrou vûc. Doufám, Ïe
Ble‰í trh se u nás stane tradicí a neupadne do zapomnûní.
E.S.

ZboÏí bylo dostatek.

Tak co si vybereme.

Obãerstvení bylo zaji‰tûno.
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Taneãní krouÏek Strars.

Gratulace a pﬁedávání dárkÛ.

Pﬁivítání na Obecním úﬁadû v Homoli.

Vítání nejen
obãánkÛ
Jak tradice v na‰í obci Homole u Panny velí,
poslední srpnovou stﬁedu v 16.00 hodin starosta Ladislav Ptáãek pﬁivítal na‰e nové obãánky,
popﬁál zaãínajícím prvÀákÛm mnoho zdarÛ ve
‰kole a patnáctilet˘m úspû‰né studium a kvalitní vstup do Ïivota v dospûlosti.
V‰ichni pozvaní dostali mal˘ dárek a po spoleãném focení obãerstvení.
■ Narození:
Filip Holík
Viktorie VaÀková
Miloslava Hynková
Martin MuÏík
■ Do 1. tﬁídy jdou:
Martin Anto‰ko
Albert Hora
Tereza Tauscheová
■ Letos 15. let oslaví:
Monika Schubertová
Petr Andrej

Spoleãné foto s panem starostou na památku.
Ráda bych pﬁi této pﬁíleÏitosti podûkovala panu Václavu Chourovi, kter˘ kaÏd˘ rok tuto akci
zdobí krásn˘mi kvûtinami z jeho zahrádky. Také dûkuji paní Emílii Kozlerové a Alenû Pincové
za zaji‰tûní dárkÛ a obãerstvení.
E.S.
Josef Ort
·tefan PruÏinec
Jiﬁina Pinterová
Anna Frková
Marie Janou‰ová
Milu‰e ·kopová

JUBILANTI...

Frková Anna

Janou‰ová Marie

PruÏinec ·tefan

1.7
21.7
21.7
26.7
26.8
16.9

70 let
70 let
80 let
65 let
65 let
65 let

Ort Josef

Nová Ves u Plánû
Doubravice
Suletice
Haslice
Lhota pod Pannou
Lhota pod Pannou

·kopová Milu‰e
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z historie...

Také jste chodili v Homoli do ‰koly?

Vzhledem k tomu, Ïe nedávno na‰e dûti opût usedly do ‰kolních lavic,
pﬁiná‰ím vzpomínku pro rodiãe a prarodiãe.
Kdopak se tentokrát na fotografiích najde a poté zavzpomíná na svá
‰kolní léta? Bylo nám dobﬁe. Îádné starosti dospûlákÛ. Pouhé vzdychání
u domácích úkolÛ a ‰kolní pﬁípravy.
Toto dnes proÏívají i na‰i souãasní ‰koláci. Popﬁejme jim tedy mnoho
úspûchÛ pﬁi studiu.
E.S.

Focení ve ‰kolních lavicích.
Poznáte se na tûchto snímcích?

V˘let do ZOO se vydaﬁil
Kulturní v˘bor obce uskuteãnil zájezd pro
dûti s dospûl˘m doprovodem do Zoologické
zahrady ve Dvoﬁe Králové. Byl to takov˘ dárek
dûtem na rozlouãení s prázdninami.
ZájemcÛ bylo tolik, Ïe se ani na nûkteré nedostalo místo. BohuÏel, ale autobus má svou
kapacitu míst, kterou nelze pﬁekroãit.
A tak v sobotu 24. srpna 2013 v 7.30
hodin na návsi plnû obsazen˘ autobus na-

Zvíﬁata se dûtem libila.
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startoval a vyrazil smûr - DvÛr Králové.
Cesta to byla dlouhá, ale dûti, tû‰ící se na
zvíﬁátka, jiÏ mohly kolem desáté hodiny s rodiãi
probûhnout pokladnou a vybrat si, zda se chtûjí projet Safari expresem ãi otevﬁen˘m autobusem nebo se jen tak procházet kolem upraven˘ch venkovních v˘bûhÛ dal‰ích zvíﬁat. Sraz
k cestû zpût u na‰eho autobusu byl aÏ v 16:00
hod., tudíÏ bylo dost a dost ãasu na cokoli - pro-

hlídku ZOO, obãerstvení, nav‰tívení hracích
koutkÛ nebo focení u dﬁevûn˘ch soch zvíﬁat.
Cestou domÛ byla je‰tû jedna zastávka,
a to v Hoﬁicích, kde byla moÏnost zakoupit si
zde ony povûstné Hoﬁické trubiãky. MÀam!
V 19:00 hodin uÏ kaÏd˘ úãastník na‰eho zájezdu míﬁil z návsi ke svému domovu, unaven˘, ale pln˘ krásn˘ch záÏitkÛ a zakoupen˘ch
suven˘rÛ.
E.S.

A jsme doma z v˘letu.

Napsali obãané

■ K¤ÍÎEK NA POMNÍK U DOUBRAVIC
Pane starosto se cti a s potû‰ením vám
oznamuji, Ïe jsem skonãil úspû‰nû dobu vychloubání se a plánování a Ïe jsme vãera skuteãnû instalovali kﬁíÏek na pomník u Doubravic.
Je to práce mizerná amatérská, provisorium,
ale mám to po tolika letech z krku. KﬁíÏ je z borového dﬁeva (z borovice, kterou jste pﬁedloni
dovolil porazit).
AÏ nûkdo bude mít lep‰í litinov˘ kﬁíÏ, tak velice jednodu‰e ten vãerej‰í odstraní, myslím, Ïe
ho prostû vyviklá. Ani kámen, ve kterém je kﬁíÏ
zasazen není k podstavci pﬁipevnûn. Myslím
kámen, kter˘ jste kdysi s obecnû prospû‰n˘mi
pracovníky pﬁivezl do Blahova, a kter˘ pozdûji
pan Horãík odvezl zpût a usadil. Je to proto, Ïe
tam kdysi byly vloÏeny je‰tû dva dal‰í kameny,
z nich jeden se rozbil pﬁi pádu ka‰tanu a nûkdo
úlomky pr˘ ukradl, takÏe to nelze kloudnû sestavit. Kamen s kﬁíÏem je natolik tûÏk˘, Ïe sám
od sebe nebo od vûtru se nepohne, na to by
bylo tﬁeba trochu síly a zlého úmyslu. Pﬁikládám foto.
Zdraví Jirásek, Bláhov
■ PROHLÁ·ENÍ
Na zasedání zastupitelstva obce dne 05. 09.
2013, prohlásil zastupitel Mgr. M. Marks, Ïe
ãlánek uveﬁejnûn˘ v Homolském obãasníku ã.
74, podepsan˘ suletick˘mi obãany a vlastníky
nemovitostí v této místní ãásti, je podvrh místostarosty Mgr. Václava Kavana s cílem zdiskreditovat zastupitele Markse. Ná‰ ãlánek ale
vznikl na základû nepravdivého tvrzení M.
Markse o stavu autobusové zastávky v Suleticích, odklízení snûhu z obecních komunikací a
sekání trávy na obecních pozemcích, v‰e v Suleticích. Tak jako zastupitel M. Marks reagoval
na ãlánek redaktorky E. Struhárové o ãinnosti
VPP, stejn˘m zpÛsobem jsme si dovolili kolektivnû reagovat na jeho ãlánek. Pokud v tom M.
Marks vidí „estebácké metody“, je to pouze
jeho zkreslené vidûní.
Prohla‰ujeme tímto, Ïe ãlánek, reagující na
nepravdivé tvrzení zastupitele Markse, zveﬁejnûn˘ v Homolském obãasníku ã. 74, jsme podepsali.
Pod prohlá‰ením je uvedeno jméno, pﬁíjmení a podpis16 signatáﬁÛ.

■ ZAPOMENUTÁ SULETICKÁ DESKA
Rád bych se vyjádﬁil k jednomu dal‰ímu tématu, které povaÏuji za dÛkaz toho, Ïe se zpÛsobem práce vedení na‰í obce je nûco v nepoﬁádku. Pokusím se neb˘t „hrub˘“, abych se
vyhnul zbyteãn˘m debatám nad tím, jak je ten
nebo onen pﬁíspûvek napsán, jakoby o to ‰lo
nejvíc. Tedy k vûci.
Pﬁed nûkolika lety jsme se spojili s památkáﬁi a poslali jsme jim fotografie kamenné
desky s náboÏensk˘mi v˘jevy, která stojí zapomenuta pod vzrostl˘mi stromy v Suleticích. Ta
deska je na první pohled úÏasná a v˘jimeãná,
coÏ posoudil snad kaÏd˘, kdo ji vidûl. Památkáﬁi reagovali okamÏitû, a sice tak, Ïe desku je
nutné okamÏitû uschovat, protoÏe se jedná
o vzácnou renesanãní desku, která reálnû
aspiruje na zápis do seznamu Národních kulturních památek. Na desku se pﬁijela podívat
celá ﬁada lidí (odborníkÛ) a v‰ichni nám doporuãili jediné moÏné ﬁe‰ení: desku odbornû demontovat, uloÏit a pokusit se o její záchranu,
pﬁiãemÏ nám byla nabídnuta následná spolupráce pﬁi shánûní penûz na záchranu. Bylo
nutné jediné - této akce se musí jako garant
zúãastnit Obec Homole u Panny, v jejímÏ katastru se památka nachází. Oslovili jsme tedy
vedení na‰í obce a pana faráﬁe Havelku, kter˘
‰éfuje místnímu kostelu, kde jsme chtûli desku
uloÏit. V˘sledek byl pro nás ‰okantní: pan faráﬁ
mi telefonicky sdûlil, Ïe desku v kostele uloÏit
nemÛÏeme (demontáÏ jsme mûli zaji‰tûnou),
protoÏe kostel není Ïádné skladi‰tû.... Obec
nám (na‰emu obãanskému sdruÏení) u‰tûdﬁila
druh˘ políãek odpovûdí, Ïe bylo zji‰tûno, Ïe
deska se o jeden metr (skuteãnû o jeden metr)
nenachází na obecním pozemku (coÏ je diskutabilní), a proto se obec v záchranû desky nebude angaÏovat.
Opraveny jsou bytovky v Homoli, opraven
byl kﬁíÏek v Homoli (o ãachrech se zadáním zakázky z dotaãních penûz nûkdy jindy), ale na
renesanãní památku znaãného v˘znamu v Suleticích se homolská radnice vybodla. AlespoÀ
jsem na‰el vysvûtlení jednoho úkazu. Pﬁed
ãasem jsem pﬁi pohledu na fotografii v Homolském obãasníku, kde faráﬁ Havelka svûtí svûcenou vodou novû opraven˘ krucifix, zahlédl,
jakoby se z kovového kﬁíÏe kouﬁilo. Jeden vtipn˘ homolsk˘ místostarosta by jistû ﬁekl, Ïe
mám pﬁed oãima mlhu, já si ale myslím své!
Mgr.Martin Marks - Suletice, L.P.2013
Vyjádﬁení k ãlánku Mgr. M. Markse
Na zasedání zastupitelstva obce, konaného
dne 03. 06. 2010, byla podrobnû projednána
kauza obnovy kamenného reliéfu Vzkﬁí‰ení JeÏí‰e Krista, nacházejícího se v k.ú. Suletice na
pozemku p.ã. 135/2. Sv˘m usnesením zastupitelstvo obce odsouhlasilo postup obce v této
vûci.
Pﬁi ovûﬁování v‰ech údajÛ vztahujících se
k pﬁedmûtné kauze, provedeného odborem kultury a památkové péãe KÚÚK, se zjistilo, Ïe
kamenn˘ reliéf se nenachází na pozemku ve
vlastnictví obce, ale na pozemku soukromého
vlastníka. Je naprosto jedno, zda se reliéf na-

chází metr nebo 30 cm od hranice pozemku.
Z tohoto dÛvodu obec odstoupila od zámûru
obnovy. Pokud se jedná o tak vzácnou památku z období renesance, pak je pﬁímo povinností Národního památkového ústavu jednat se
soukrom˘m vlastníkem pozemku a provést
v‰echny úkony pro obnovu reliéfu. Na v˘‰e
uvedeném zasedání zastupitelstva u tohoto
bodu vyplynul z diskuze názor, dát obãanskému sdruÏení „Suletice 2008“, jakoÏto právnímu
subjektu, prostor k vlastní aktivitû pﬁi ﬁe‰ení
problematiky reliéfu. V tomto smyslu byl pﬁedseda obãanského sdruÏení Mgr. M. Marks informován dopisem ze dne 14. 06. 2010.
Na závûr pﬁátelskou radu pro ãtenáﬁe obãasníku. Pokud kdokoliv pﬁi pohledu na foto vysvûcování BoÏích muk zahlédne, jako by se
z kovového kﬁíÏe kouﬁilo, mûl by ve vlastním
zájmu urychlenû nav‰tívit lékaﬁe. Nemusí jít
pouze o mlhu pﬁed oãima.
Ladislav Ptáãek, starosta
■ ÚVODNÍK
Která ãást roku právû probíhá - vím. Jaké
bylo poãasí vím také a jaké je zrovna teì, to se
podívám z okna. Jaké poãasí bude zpravidla
nevûdí ani meteorologové, a proto si myslím,
Ïe Ïvanûní o poãasí v úvodníku Obãasníku je
zbyteãné. Úvodník by nás mûl informovat
o obecních záleÏitostech a b˘t trochu politick˘.
Na jarním zasedání obecního v˘boru jsme
se dozvûdûli, Ïe pan Marks podal stíÏnost na
ãinnost obecního v˘boru. Místo starosta nám
pﬁedvedl, Ïe umí ãíst a ãtvrt hodiny nás dusil
textem z ministerstva vnitra. Dozvûdûli jsme
se, Ïe do‰lo k pochybení, ale MV není oprávnûno dûlat finanãní kontrolu a doporuãují stíÏnost podat u ministerstva financí. ProtoÏe k pochybení do‰lo udûlilo pokutu 3000,-Kã Obecnímu v˘boru.
Do dne‰ního dne nevím co se stalo, kdo to
zavinil, co provedl a kdo zaplatil pokutu? Rád
bych se dozvûdûl pravdu.
KdyÏ pﬁijíÏdí do Homole od Lhoty turista
musí b˘t nad‰en, u hﬁbitova je nová zeì, obecní domy jsou krásné, zaizolované s nov˘mi
okny a balkony a z kﬁiÏovatky uvidí kostel, v‰e
je v zeleni a tráva je poseãená a navrch je vyãi‰tûná poÏární nádrÏ, prostû pohoda v upravené obci.
Smutné je, Ïe je obec zadluÏená více neÏ 7
miliony na 15 let a co je hor‰í v ostatních osadách se neudûlalo témûﬁ nic. Posekaná tráva
na stanicích autobusu je opravdu málo. Ve
Lhotû pod Pannou dal starosta zasypat dva
rybníky (poÏární nádrÏe), V Bláhovû jsou neudrÏované nejménû dva rybníky a v Suleticích
také.
Argument pana starosty, Ïe rybníky jsou
zbyteãné, protoÏe hasiãi jezdí s cisternou je
hloup˘.
Dal‰í kritiku si zaslouÏí obecní lesy. Pokud si
dobﬁe vzpomínám, zaslechl jsem, Ïe obec
vlastní okolo 270 hektarÛ lesa. Z v˘kazÛ FIN
(obraÈte se na obecní v˘bor) vypl˘vá, Ïe v lese
se hospodaﬁí se ztrátou 300 aÏ 400 000,- Kã
roãnû. Je to vÛbec moÏné?
(Pokraãování na následující stranû)
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Je‰tû pár slov k stanici autobusÛ v Suleticích. Obãas ji ãistili âárovi. Byla pravidelnû zahrnována snûhem pﬁi pluÏení silnice a ãistit ji
zaãala „rychlá rota“ aÏ po kritice pana Markse.
Ty hezké vûci jsem uvedl na zaãátku a nûkolik hor‰ích jsem vyjmenoval v textu, ale na
jazyku jich mám celou ﬁadu.
Jirásek Leopold
Vyjádﬁení k ãlánku obãana L. Jiráska
Se zájmem jsem si pﬁeãetl ãlánek na‰eho
obãana Leopolda Jiráska a je tﬁeba nûkteré
jeho domnûnky a úvahy upﬁesnit.
1. Ke stíÏnosti zastupitele Mgr. M. Markse na
ãinnost OÚ, podanou na Ministerstvo vnitra
âR, pouze to, Ïe v‰e je popsáno v zápisu ze
zasedání zastupitelstva ã. 2/2013, konaného
dne 21.03.2013, bod 7) programu. MV uzavﬁelo podání M. Markse s tím, Ïe obec postupovala v souladu s § 82 zákona o obcích. Pochybení nastalo pouze v jednom pﬁípadû, a to
bylo odstranûno zmûnou jednacího ﬁádu. Îe
by MV âR udûlilo nûjakou pokutu (navíc ve
v˘‰i 3 000,- Kã) je pro mne a starostu velmi

pﬁekvapující informace. Na úﬁad totiÏ do dne‰ního dne Ïádn˘ takov˘to v˘mûr nebyl doruãen.
JestliÏe pan Jirásek pí‰e, Ïe ãtením pﬁíslu‰n˘ch dokladÛ k pﬁípadu jsem pouze pﬁedvádûl,
Ïe umím ãíst, pak musím konstatovat, Ïe pan
Jirásek pouze pﬁedvedl, Ïe neumí pozornû poslouchat.
2. Zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích, v § 38
písm. (1) ukládá: „Obec je povinna peãovat
o zachování a rozvoj svého majetku“. V místní
ãásti Homole u Panny pouze 3 obecní bytové
domy mají hodnotu 11,5 mil. Kã. Hodnota majetku obce napﬁ. v místní ãásti Suletice je
231 580,- Kã. A to je jeden z rozhodujících faktorÛ pro rozdûlování finanãních prostﬁedkÛ
v rozpoãtu na opravy a údrÏbu. Úvûr na zateplení bytovek bude minimálnû z 80% splacen
z nájmu uÏivatelÛ obecních bytÛ.
3. Starosta obce L. Ptáãek nikdy neprohlásil,
Ïe rybníky jsou zbyteãné. To je nepravdivé
a hloupé tvrzení pisatele. Starosta pouze prohlásil, Ïe stávající nádrÏe (Homole a Doubravice) jsou pro potﬁeby hasiãÛ nepouÏitelné.
Tuto informaci má pﬁímo od HZS Ústeckého

kraje. K dal‰ímu tvrzení pana Jiráska pouze
to, Ïe starosta nedal zasypat 2 rybníky ve
Lhotû. Pokud se tak nûkdy stalo, pak v 60.
nebo 70. letech a za to stávající starosta
opravdu nemÛÏe. Dále si pan Jirásek mÛÏe
lehce na Katastrálním úﬁadu zjistit, Ïe obec
není v místní ãásti Bláhov vlastníkem nûjak˘ch
vodních ploch, nádrÏí, ãi rybníkÛ.
4. V roce 2007 zasáhl obecní lesy orkán
„Kyrill“. Kolem 20 ha lesÛ bylo zniãeno. Bylo
vytûÏeno 3 960 m3 dﬁevní hmoty, která byla
s ohromnou ztrátou jako kalamitní prodána.
Pokud se pan Jirásek ptá, proã lesy hospodaﬁí
se ztrátou, pak tedy odpovûì zní: zavinil to Kyrill a ztrátové období bude trvat aÏ do roku
2017. Od tohoto roku dojde postupnû k vyrovnávání nákladÛ s v˘nosy. Tato skuteãnost byla
popsána v dﬁívûj‰ích ãíslech Homolského obãasníku a projednávána na zasedáních zastupitelstva obce.
5. Na rozdíl od pana L. Jiráska se domnívám, Ïe k autobusové zastávce v Suleticích se
mají vyjadﬁovat hlavnû obãané Suletic, coÏ jiÏ
uãinili.
Mgr. Václav Kavan, místostarosta

Opravená kapliãka v Bláhovû
Rekonstrukce kapliãky v obci Bláhov se
uskuteãnila za úãasti finanãní a materiální
pomoci Obecního úﬁadu Homole u Panny a
BláhovákÛ.
Nedávno jsem byla pozvaná prohlédnout si
novû opravenou kapliãku v Bláhovû. Pﬁivítal mû
pan Petr Zápotock˘, kter˘ tuto renovaci nejen
vymyslel, ale i realizaci organizoval. A vûﬁte, Ïe
je na co se koukat. Nyní se na bláhovské návsi
jiÏ nekrãí pod lípou ‰edivá budova, které si
nikdo ani nepov‰iml, ale záﬁivû bílá nepﬁehlédnutelná kapliãka.
A na dotaz, kdy pan Zápotock˘ pﬁi‰el na
nápad kapliãku opravit, mi ráznû odpovûdûl:
„Byla o‰klivá, psalo se o ní v Homolském obãasníku, tak mû napadlo ji opravit.“ Po domluvû se starostou se mohlo zaãít. Probûhl pokus
o veﬁejnou sbírku a 90% místních chataﬁÛ a
chalupáﬁÛ pﬁispûlo. Místní obãané se nepﬁidali,
neboÈ o tom zﬁejmû nevûdûli.
Finanãní dary zahrádkáﬁÛ zajistila paní Ludmila Kesslerová, která vybrala 3100,- Kã
(M. Pubal, P. Kessler, D. Kneblík, M. Füdler,
J. Nocar, J. Abraham, T. Riedl, P. Beránek,
B. Matou‰ová, Netu‰ilová)
Finanãní pomoc chalupáﬁÛ ãinila 5.900,-Kã
(Michal Jirásek, Puhl, Koutník, Zápotock˘,
Adéla Do‰káﬁová, Peãiva)
Materiál, ãi ruku k dílu pﬁidali: Pavel ·rámek
- v˘roba kﬁíÏe a oprava mﬁíÏe na dveﬁe (poznámka zúãastnûn˘ch: „neuvûﬁitelnû ‰ikovn˘
chlap“) Jiﬁí Kessler - cihly na podlahu, elektrick˘ proud, de‰Èovou vodu do malty a pÛl kubíku kopaného písku. Svatava Ulrychová - neskuteãné moﬁe káviãek a vÏdy slovní pohlazení. Eva Zápotocká - svaãinky, polévka, skuteãné moﬁe piva, obãas i obûd. Petr Zápotock˘ lahviãka (zﬁejmû nûãeho ostﬁej‰ího). Dá‰a Ma6 • 2013 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

tou‰ková - koláãe a dost piva. Klára Kesslerová - hodnû rad a koláãe. Adéla Do‰káﬁová
- basa piva. Blanka Matou‰ová - lahviãka (pr˘
ta lep‰í).
Obec Homole u Panny dodala stavební
materiál, plo‰inu a na zedníka pﬁispûla ãástkou 6.000,- Kã.
A jaké práce byly provedeny? Vnitﬁní omítky
se musely oklepat, znovu omítnout. Podlaha
byla vykopána a nahrazena jin˘mi dlaÏdicemi,
ãili „nov˘mi“ cihlami. Ano v uvozovkách. Pro
zachování jistého vzezﬁení patiny materiálu
byly poÏity staré cihly vyrobené je‰tû za první
republiky a natﬁeny vodním sklem, které pocházejí z komína domu pana Kesslera, kter˘
jich 150 kusÛ k tomuto úãelu daroval.
Dále se musela opravit stﬁecha, v‰echno natﬁít, vymalovat, zvon byl opraven. Nastoupila
úklidová ãeta Ïen a kapliãku nakonec ozdobila
kvûtinami.
Ve‰keré opravy probûhly bez problémÛ, dílo
se daﬁilo, aÏ na únavu po práci, která nov˘m
dnem opût zmizela. A Ïe dobrá nálada na staveni‰ti panovala, to jste jistû poznali uÏ z v˘pisu materiálních darÛ. Za tﬁi nedûle bylo hotovo
a aktéﬁi mohli konstatovat, Ïe se „dílo povedlo“.
Na kapliãce bylo odpracováno celkem 314,5
hodin.
Tímto pﬁeji hodnû ‰tûstí nové kapliãce a
na‰ím zvoníkÛm. Hlavnímu zvoníkovi s právem
dûdiãn˘m panu Michalu Jiráskovi a jeho následníkÛm z rodiny a alternativnímu zvoníkovi
Jaroslavu Prá‰ilovi, kter˘ je také povûﬁen v˘zdobou kapliãky a dohledem na ni. Zubrnick˘
nám jí budou závidût!
Ve spolupráci s panem P. Zápotock˘m
napsala E. Struhárová.

Fotbalov˘ turnaj
Dne 10. 8. 2013 se od 09:00 hod. konal na hﬁi‰ti u Hostince u HoráãkÛ jiÏ 3. roãník Homolského poháru. Poﬁadatelé (v‰ech tﬁí roãníkÛ):
âERN¯ Vítûzslav, TAUSCHE Daniel (pro upﬁesnûní aby nedocházelo
k dezinformacím mezi lidmi, turnaje poﬁádáme a to od prvního roãníku
s VíÈou âern˘m, obec byla vÏdy jen sponzorem a to jak loni tak i pﬁedloni - je nám celkem jedno kdo je v kulturním v˘boru - to jen také pro
upﬁesnûní - sami víte nejlépe jak tady vût‰ina lidí a nûkteﬁí obzvlá‰tû ﬁe‰í
to kdo co v obci zrovna dûlá)
Sponzoﬁi: Obec Homole u Panny (pﬁispûla finanãním pﬁíspûvkem).
Hostinec u HoráãkÛ (poskytl hﬁi‰tû a zázemí). Obchod Francovi (poskytl lavice a sluneãníky). MUDr. Krombholz (poskytl vûcné ceny)
a v poslední ﬁadû samotní hráãi, kdy kaÏd˘ uhradil startovné
Pﬁehled zápasÛ:
1) Valtíﬁov - Hosako 1:2 (0:1)
2) FK Homole - Tﬁebu‰ín 2:3 (1:1, 1:1) na pen.
3) Valtíﬁov - FK Homole 4:3 (2:2)
4) Hosako - Tﬁebu‰ín 3:4 (0:2, 3:1) na pen.
5) Valtíﬁov - Tﬁebu‰ín 3:1 (2:0)
6) Hosako - FK Homole 1:4 (0:3)
TABULKA
1. Valtíﬁov
3 2 0 0 1 8:6 6
2. Tﬁebu‰ín
3 0 2 0 1 8:8 4
3. FK Homole
3 1 0 1 1 9:8 4
4. Hosako
3 1 0 1 1 6:9 4
o poﬁadí na 2.-4. místû rozhodla minitabulka vzájemn˘ch zápasÛ:

FK HOMOLE

VALTÍ¤OV

1. Tﬁebu‰ín
2. FK Homole
3. Hosako

2 0 2 0 0 7:5 4
2 1 0 1 0 6:4 4
2 0 0 1 1 4:8 1

Tﬁebu‰ín skonãil v minitabulce první (celkovû druh˘) díky vy‰‰ímu
poãtu vstﬁelen˘ch branek,
FINÁLE: Valtíﬁov - Tﬁebu‰ín 7:1 (5:0)
Nejlep‰í brankáﬁ: ZVOLSK¯ Michal (Valtíﬁov) 7 obdrÏen˘ch gólÛ
Nejlep‰í stﬁelec: JACKEL Vladimír (Valtíﬁov) 9 gólÛ
Tabulka stﬁelcÛ: 1. JACKEL Vladimír (Valtíﬁov) 9 gólÛ / 4 zápasy •
2. MUÎÍK Martin (Hosako) 5 gólÛ / 3 zápasy • 3. STUMPF Jiﬁí (Tﬁebu‰ín)
5 gólÛ / 4 zápasy • 4. PETROVIâ Ladislav (FK Homole) 3 góly / 3 zápasy • 5. ONDREJKOVIâ Jan (Valtíﬁov) 3 góly / 4 zápasy
Rozhodãí: ¤ÍZEK Vlastimil
Hrálo se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m na 2 x 15 minut, v pﬁípadû remízy rozhodovaly penalty. Po odehrání skupiny hrál 1. s 2, finále na 2 x 15
minut. O poﬁadí rozhodovalo: - více bodÛ (za v˘hru 3 body, v˘hra po penaltách 2 body, prohra po penaltách 1 bod, prohra 0 bodÛ). Pﬁi rovnosti
bodÛ dvou t˘mÛ rozhoduje vzájemn˘ zápas. Pﬁi rovnosti bodÛ více t˘mÛ
- minitabulka vzájemn˘ch zápasÛ. 1. body ze vzájemn˘ch zápasÛ. 2. rozdíl skóre ze vzájemn˘ch zápasÛ. 3. více vstﬁelen˘ch branek
Dále bych chtûl podûkovat klukÛm, kteﬁí nám dûlali sbûraãe míãÛ, bylo
jich více a nerad bych na nûkoho zapomnûl, oni jiÏ budou vûdût koho se
to t˘ká. A pro pﬁí‰tí roãník? Doufám, Ïe se za rok zúãastní více místních,
i kdyÏ nûkter˘m to letos pﬁekazily pracovní a rodinné povinnosti.
Daniel Tausche

HOSAKO

T¤EBU·ÍN
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Na‰e obecní lesy:

TûÏká a nároãná
práce lesních dûlníkÛ
Les. V‰ichni se na nûj v místû svého bydli‰tû díváme. Vût‰ina z nás
se lesem ráda brouzdá. Hledáme houby, obãas sebereme nûjakou tu
‰i‰ku do sv˘ch kamen, která nám provoní celou místnost a sem tam pﬁitáhneme i nûjakou tu vûtévku, buì na táborák ãi do kamen.
Ano, v lese je krásnû. Ten vzduch provonûn˘ pryskyﬁicí ze stromÛ,
‰um vûtví nad hlavou, do kterého se mísí zpûv právû prolétajícího ptáãka. UÏ pﬁi vstupu do lesa nás vítá kﬁik sojky stráÏkynû. âasto vybûhne
i srnka z hou‰tí, kde odpoãívala. Cestou narazíme na rozr˘panou zem
od divok˘ch prasat.. Je nám krááááásnû. Relaxujeme.
.....tu zakopneme o ‰lahoun ostruÏiny, a nebo se prodíráme hou‰tím....
A je to tu! Zaãneme se ptát: „Proã to nûkdo neodstraní?“ „Co vlastnû
ti lesní dûlníci dûlají?“
Prosím, nenechte se zmást. Oni tu nejsou od toho, aby nám budovali pû‰inky pro na‰e procházky. Mají na starosti mnohem dÛleÏitûj‰í ãinnosti.
To, co vidíme my, rekreanti, je kácení stromÛ. Ano, v posledních letech se tu tûÏí mnoho dﬁeva. Má to svÛj dÛvod. BohuÏel se pot˘káme
s kÛrovcem, kter˘ nám stromy vlastnû zabíjí. A nejednou se tu i prohnala
vichﬁice, která polámala a zniãila i mnoho zdrav˘ch stromÛ......
V‰ímav˘ náv‰tûvník ale zahlédne i novû osázené paseky, tzv. lesní
‰kolky, plné rÛzn˘ch druhÛ mal˘ch listnat˘ch a jehliãnat˘ch stromkÛ a
v‰e je oplocené pﬁed okusem zvûﬁí.
V souãasné dobû je tak osázeno 17 ha lesních pozemkÛ. Ale tím to
nekonãí. Od jara do podzimu lesní technik pan Zdenûk Pinc a pan Jiﬁí
Hastrdlo chodí tyto ‰kolky vyÏínat. Musí! Nûkdy i jen metr vysok˘ porost
trávy a lebedy by pracnû zasazené stromky udusil. Takto spolu vyÏínají
2krát do roka vlastními silami, protoÏe kdyby to dûlala firma, tak by náklady „odlehãily“ obecní pokladnu o 323.000,- Kã, bez DPH.
Proto pﬁí‰tû, aÏ zase zakopnete o kﬁovíãko u cesty, nesypte „popel“
na hlavy lesních dûlníkÛ. Jejich práce je velice nároãná a tûÏká. A to pomíjím v‰ude pﬁítomn˘ obtíÏn˘ hmyz a ostrá vosí Ïihadla, kter˘m musí tito
lidé dnes a dennû ãelit.
E.S.

USNESENÍ....
V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 04/2013,
konaného dne 05. 09. 2013
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/04/2013 pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã. 3/2013. Pﬁíjmy obce jsou 6 265 tis. Kã, v˘daje obce jsou 8 299 tis. Kã. Vznikl˘ schodek
ve v˘‰i 2 034 tis. Kã a splátky úvûru budou pokryty úvûrem poskytnut˘m ve v˘‰i 2 331 tis. Kã
a z u‰etﬁen˘ch prostﬁedkÛ z minul˘ch let ve
v˘‰i 233 tis. Kã;
050/04/2013 prodej pozemku p.ã. 67, k.ú.
Suletice, o v˘mûﬁe 29 m2, panu Jiﬁímu Vlastníkovi za cenu 880,- Kã;
090/04/2013 schvaluje realizaci bezúplatné-

Homolsk˘

ho pﬁevodu pozemkÛ p.ã. 239/12 a 255/5, k.ú.
Homole u Panny, od Státního pozemkového
úﬁadu;
0100/04/2013 uzavﬁení smlouvy o zﬁízení
vûcného bﬁemene IV-12-4008511/VB/1, UL
ByÀov 570 - kNN. Vûcné bﬁemeno se vztahuje
na pozemky p.ã. 593/7 a p.ã. 615 v k.ú. Suletice;
0110/04/2013 vyhlá‰ení zámûru na bezúplatn˘ pﬁevod pozemku p.ã. 460, k.ú. Suletice,
na Lesy âR;
0120/04/2013 podání Ïádosti na SPÚ na
bezúplatn˘ pﬁevod pozemku p.ã. 232/1, k.ú.
Homole u Panny;
0130/04/2013 poskytnutí pÛjãky z FRB
panu L. Ptáãkovi ve v˘‰i 50 000,- Kã;
0140/04/2013 vyhlá‰ení zámûru na bezúplatn˘ pﬁevod pozemku p.ã. 290/2 a 291/2,
oboje k.ú. Suletice, do vlastnictví obce.
II. Zastupitelstvo obce souhlasí
060/04/2013 s vyhlá‰ením zámûru na pro-

Pﬁed vyÏínáním.

...práce je hotová.

dej pozemkÛ p.ã. 119/1, 119/4, 119/5, 119/6,
119/7 a 119/8, v‰e k.ú. Homole u Panny;
070/04/2013 s vyhlá‰ením zámûru na prodej pozemkÛ p.ã. 115/2, 115/3, 115/4, v‰e k.ú.
Homole u Panny;
080/04/2013 s vyhlá‰ením zámûru na prodej pozemkÛ p.ã. 93 a 94, v‰e k.ú. Homole u
Panny.
III. Zastupitelstvo obce ukládá
040/04/2013 pﬁedsedovi kontrolního v˘boru
D. Tauschemu, aby na pﬁí‰tím zasedání zastupitelstva obce pﬁedloÏil zprávu o ãinnosti
kontrolního v˘boru za volební období k dne‰nímu dni a plán ãinnosti v˘boru do konce leto‰ního roku a pro pﬁí‰tí rok do konce volebního období.
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. • Náklad 250 kusÛ. • V˘tisk zdarma.
Evidenãní ãíslo MK âR E 10227.

