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Dûtsk˘ den v Homoli byl pln˘ soutûÏí a zábavy
V sobotu 8. ãervna jsme zamûﬁili pozornost na na‰e nejmen‰í a uspoﬁádali Dûtsk˘
den. Poãasí nám pﬁálo, vyvedl se nádhern˘
sluneãn˘ den. Pro dûti bylo nachytáno deset
stanovi‰È, na kter˘ch si mohly pomûﬁit svoje
dovednosti, soutûÏilo se napﬁ. v chÛzi na
chÛdách, stﬁelbû ãi skákání v pytli. Za jednotlivé splnûné úkoly získávaly dûti Ïetony,
které pak mohly ve stánku vymûnit za nejrÛznûj‰í vûci, jako kelímky a lahve na pití,
autíãka, bloky, tuÏky, pastelky apod.
K prohlídce bylo pﬁistaveno vozidlo Policie
âR, vozidlo Zdravotnické záchranné sluÏby
a také nûkolik vozidel Hasiãského záchranného sboru, která k nám dorazila z Chudoslavic a Velkého Bﬁezna. Díky nim mohly
dûti ﬁádit v hasící pûnû a na skluzavce
z plachty.
Dal‰í parta dospûlákÛ zaji‰Èovala vyjíÏìky
na ãtyﬁkolkách, dûti mûly moÏnost svést se
i v historick˘ch americk˘ch vojensk˘ch autech ze 2. svûtové války. A samozﬁejmû nechybûla ani projíÏìka na koních.
Celé odpoledne bylo k dispozici grilované maso a klobásy, Ïíznivá hrdla pak svlaÏovala limonáda, pro ta dospûlá bylo nachystáno pivo.

V‰em, kteﬁí se na organizaci a zaji‰tûní programu a obãerstvení podíleli, touto cestou velmi dûkujeme!

Volby do Evropského parlamentu

Nové laviãky nejen v Homoli

Ve dnech 24. a 25. kvûtna 2019 probûhly
volby do Evropského parlamentu. O jejich
zaji‰tûní se postarala Ilona Andrlová na‰e
nová úãetní spolu s volební komisí. Volby
u nás vyhrála strana ANO 2011 s 30,47%,
2. místo obsadila ODS se 14,28%, na 3.
místû skonãila KSâM a âeská pirátská strana se shodn˘mi 12,38 %. I letos komise
nav‰tívila ty obãany, kteﬁí mají zájem volit,
ale ze zdravotních dÛvodÛ se nemohou
dostavit do volební místnosti na Obecním úﬁadû.

Pﬁed bytovkami a u kostela v Homoli
u Panny byly opraveny laviãky. Novû je
umístûna laviãka i pﬁed Obecním úﬁadem,
ãekání na autobus tak bude pro místní obãany mnohem pohodlnûj‰í a pﬁíjemnûj‰í.
A abychom nezÛstávali jen u homolsk˘ch,
v˘mûny laviãek se doãkali také v Suleticích
a Bláhovû. Prkna na laviãky zajistil Miroslav
Svoboda, o nátûr se postarala Dagmar
MuÏíková. Pﬁi‰roubování prken a zabetonování provedl Martin MuÏík za pomoci
Michala Stoklasy.

Nové nádrÏe na de‰Èovou vodu jsme
umístili také u bytovek ãp. 43 a 48. I ty vûnoval obci Marek Bure‰, kterému bychom
touto cestou chtûli velmi podûkovat. VyuÏít
je mÛÏete k zalévání záhonÛ u bytovek
a stromkÛ kolem dûtského hﬁi‰tû.

Oprava brány na hﬁbitov a umístûní
nové nádrÏe na vodu
Vstupní i vedlej‰í brána na hﬁbitov byly jiÏ
opr˘skané a zrezlé. O jejich opravu se postaral Oldﬁich Janda, kter˘ je zbavil starého
nátûru i rzi a obû brány znovu natﬁel. Ze hﬁbitova byla dále odstranûna rozbitá nádrÏ na
vodu. Nahradila ji nová, kterou obci daroval
Marek Bure‰. Náv‰tûvníci hﬁbitova si tak uÏ
nemusí nosit vlastní vodu v PET lahvích.

Ke zrevitalizovanému dûtskému hﬁi‰ti
v Homoli u Panny novû pﬁibyla houpaãka ve
tvaru pneumatiky. Instalovali jsme ji pﬁed bytovkou ãp. 43. Vûﬁíme, Ïe dûtem poskytne
spoustu radosti a zábavy a zpﬁíjemní jim
letní prázdniny.
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■ SVOZ ELEKTRA
Ve dnech 28. a 29. záﬁí bude v obci probíhat svoz elektra. ShromaÏdi‰tû vûcí k odvozu bude v tomto termínu u Luká‰e Zity, Homole u Panny ãp. 34. V pﬁípadû, Ïe obãané
nebudou mít moÏnost vûci na toto místo pﬁevézt, po pﬁedchozí telefonické domluvû pro
nû zajede Luká‰ Zita - tel.: 607 610 087
nebo Ilona Opli‰tilová - tel.: 607 535 959
■ STUDENTI NA PRAXI
Od 13. do 24. kvûtna probíhala na OÚ
praxe dvou studentÛ ekonomického oboru
ze stﬁední ‰koly v Litomûﬁicích. Studenti byli
nápomocni paní úãetní, která je zasvûcovala do chodu Obecního úﬁadu. Dále zajistili
pﬁípravu a roznos volebních lístkÛ k volbám
do Evropského parlamentu a nachystali volební místnost.
■ OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DO
LI·KOVA
âlenka zastupitelstva Ing. Tereza Radiãová zpracovala Ïádost na podání dotace „Oprava místní komunikace do Li‰kova“ a slavíme úspûch! Dotace nám byla
pﬁiznaná a tak bude po letech koneãnû
nová cesta.

NádrÏe na vodu u bytovek

Nová houpaãka ve tvaru pneumatiky

KRÁTKÉ ZPRÁVY

■ KOMINÍK V OBCI
Ve dnech 11. a 12. kvûtna 2019 se v obcích homolska pohyboval kominík. Obãané
mûli po pﬁedchozí domluvû moÏnost vyuÏít
jeho sluÏeb. Dal‰í náv‰tûva je plánována
pﬁed zaãátkem topné sezony, tzn. v prÛbûhu
záﬁí, o ãemÏ budeme vãas informovat.
Pokud by mûl nûkdo problém je‰tû pﬁed
tímto termínem, mÛÏe se obrátit pﬁímo na
pana Miroslava Kleina, tel: 777 467 876.
■ FOTBALOVÉ H¤I·Tù
V loÀském roce jsme se pustili do revitalizace fotbalového hﬁi‰tû v Homoli u Panny.
Bylo zapotﬁebí srovnat cel˘ povrch a osázet
ho novou trávou. Díky zapÛjãenému ãerpadlu od SDH Chudoslavice je v souãasné
dobû povrch hﬁi‰tû krásnû zatravnûn a k dispozici pro v‰estranné vyuÏití.
■ NOVÁ SLUÎBA
V obci jiÏ bûÏí informaãní sluÏba, která nahradila klasické hlá‰ení
místního rozhlasu. Po
pﬁihlá‰ení k Mobilnímu
rozhlasu dostávají obãané informace o konan˘ch akcích, odstávce
vody a elektﬁiny, svozu
komunálního odpadu
apod. Pro obãany, kteﬁí
tuto sluÏbu je‰tû nemají, existuje nûkolik
zpÛsobÛ, jak se k odbûru pﬁihlásit. Buì si
mÛÏete do svého telefonu stáhnout aplikaci
Mobilní rozhlas nebo se zaregistrujte pomocí odkazu, kter˘ najdete na webov˘ch stránkách obce - www.homoleupanny.cz (pﬁípadnû Vám s registrací pomohou pracovníci OÚ
v Homoli u Panny, kam se mÛÏete dostavit
osobnû). Po zaregistrování budete mít moÏnost vybrat si okruh zpráv, o kter˘ch chcete
b˘t informováni a ty vám pak následnû
budou chodit formou sms zprávy do mobilního telefonu.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ NÁKUP TECHNIKY NA ÚDRÎBU
ZELENù
Dal‰ím úspûchem je pﬁiznaná dotace na
nákup techniky na údrÏbu zelenû, kterou
taktéÏ zpracovala Ing. Tereza Radiãová.
Obec má v plánu zakoupit zahradní traktor
a zefektivnit a urychlit tak péãi o okolí.

První
kácení májky

■ DOTACE NA OPRAVU BOÎÍCH MUK
Obec zaÏádala o dotaci na opravu boÏích
muk v Haslicích a v Homoli u Panny. Z obou
dotací nám byla pﬁidûlena pouze ta pro Homoli, protoÏe muka v Haslicích jsou bohuÏel
v naprosto dezolátním stavu, sama jiÏ nestojí a jejich oprava by byla velmi nákladná.
■ NOV¯ PLOT
Vzhledem k tomu, Ïe si jiÏ v loÀském roce
nûkteré obyvatelky stûÏovaly na kvalitu zábradlí podél cesty na Vánoãní koncert Michala Volfa, do‰lo k rekonstrukci plotu a zábradlí kolem b˘valé budovy mateﬁské ‰kolky
smûrem ke kostelu sv. Pia V. v Homoli
u Panny.

Podûkování
Nûkterá podûkování probíhají v rámci
jednotliv˘ch ãlánkÛ, ale máme tu je‰tû nûkolik dal‰ích osob, kter˘m bychom chtûli
vyjádﬁit svÛj vdûk. Petru Horãíkovi, Jiﬁímu
¤íhovi a Marku BroÏovi za opravu sluÏebního vozidla zn. Opel, Du‰anu Îi‰kovi za
darování starého kovového ‰rotu kulturnímu v˘boru, paní Martinû Sládkové a panu
Josefu Svobodovi za vûnování vûcn˘ch
darÛ pro dûti a firmû Petra Horãíka za v˘pomoc pﬁi úpravû dûtského hﬁi‰tû a místa
na ãarodûjnice.

Historicky první homolské kácení májky
pﬁipadlo na sobotu 1. ãervna 2019. Akce se
konala pﬁed Penzionem U HoráãkÛ, kde
bylo zaji‰tûno obãerstvení a v‰ichni zúãastnûní si tak mohli pochutnat na grilovaném
mase a hamburgerech a zahnat ÏízeÀ pivem
ãi limonádou. Za 10 korun si mohl kaÏd˘ zakoupit slosovateln˘ lístek, ze kter˘ch pak
starostka Dagmar MuÏíková vylosovala v˘herce, resp. v˘herkyni májky. Tou se stala
Dá‰a Pajmová. Celou akci zorganizoval
Luká‰ Zita se sv˘mi pﬁáteli, v‰em bychom
rádi touto cestou velmi podûkovali za obnovení tradice stavûní a drÏení májky. Vybrané
peníze budou pouÏity na dal‰í kulturní akce.

Blahopﬁejeme
jubilantÛm
KVùTEN
• Genzorová Jaroslava,
Homole u Panny, 65 let
• Pavleová Dagmar,
Homole u Panny, 70 let
• Trkovsk˘ Franti‰ek,
Bláhov, 65 let
• Pﬁevrátilová Monika,
ByÀov, 75 let

J. Genzorová

Fr. Trkovsk˘

Uklidili jsme homolsko
ProtoÏe nám záleÏí na tom, abychom Ïili v pﬁíjemném a ãistém
prostﬁedí, vyuÏili jsme celorepublikové akce Ukliìme âesko! a rozhodli se uklidit homolsko. Akce probûhla v nedûli 7. dubna, kdy se
v 9 hodin se‰la skupina dobrovolníkÛ vãetnû nûkolika dûtí na návsi
v Homoli u Panny. V‰ichni dostali rukavice a pytle na odpadky a vydali se na okruÏní cestu z Homole do Lhoty a následnû pﬁes Gebinu zpût do Homole. Naplnûné pytle odpadky a nûkolik pneumatik
jsme nechali u silnice, zamûstnanec obce pak v‰e svezl k popelnici
Obecního úﬁadu, pneumatiky byly vhozeny do velkoobjemového
svozu. V‰echny dûti dostaly po skonãení akce sladkou odmûnu.
Îádáme obãany, aby byli zodpovûdní vÛãi svému okolí, ve‰ker˘
odpad vyhazovali pouze do kontejnerÛ k tomu urãen˘ch a vyuÏívali
plánovan˘ch svozÛ.
HOMOLSK¯ OBâASNÍK / 2019 • 3

Pálení ãarodûjnic za hojné úãasti obyvatel
Leto‰ní pálení ãarodûjnic jsme uskuteãnili tradiãnû poslední dubnové odpoledne na plácku za Bendovnou. Dodání dﬁeva na hranici
zajistila obec Homole, na jeho bezpeãné hoﬁení následnû dohlíÏeli
hasiãi z SDH Chudoslavice. V rozverné náladû právû tady vznikl
nápad obnovit tradici májky. Pﬁítomní nelenili, okamÏitû sehnali stromek a v‰echny dûti ho spoleãn˘mi silami pomohly ozdobit.
Tû‰í nás obliba akce a hojná úãast obyvatel napﬁíã generacemi,
i to, Ïe si nûkteﬁí dali práci a dorazili v maskách. Pﬁíãky o tu nejlep‰í dûtskou tento rok obsadili: na 3. místû Martin MuÏík, na 2. místû
„pﬁespolní“ Zuzanka, u které se nám ale bohuÏel nepodaﬁilo zjistit
pﬁíjmení. Královnou masek byla zvolena Majdalenka Radiãová.
V‰em dûtem je‰tû jednou gratulujeme!

ZároveÀ bychom chtûli podûkovat Jakubu Opli‰tilovi za zaji‰tûní vuﬁtÛ, Miroslavu Svobodovi za dodání prasete domácího a také Davidu Panochovi, kter˘ nám zapÛjãil gril - popelnici, ve které se prasátko krásnû roÏnilo a v‰ichni pak mûli moÏnost si na nûm pochutnat.
BohuÏel ne vÏdy se v‰e vydaﬁí na v˘bornou. Vzhledem k pﬁíjemné atmosféﬁe a bujaré náladû si dospûlá ãást zúãastnûn˘ch nev‰imla ubíhajících hodin a tak aÏ do ãasného rána
znûla údolím hudba. Tímto bychom se chtûli v‰em a zejména Jiﬁímu ¤íhovi alias panu Pávkovi velice omluvit za hluk a ru‰ení noãního klidu. Slibujeme, Ïe uÏ se to nebude opakovat.
Víte, Ïe...?
KaÏdoroãní pálení ãarodûjnic patﬁí k doposud velmi Ïiv˘m zvykÛm, kter˘ snad najdete
v kaÏdém mûstû ãi vesnici. UÏ po staletí se traduje, Ïe je magická noc z 30. dubna na
1. kvûtna rejdi‰tûm ãarodûjnic, kdy mají zlé síly vût‰í moc neÏ kdy jindy. O pÛlnoci pﬁed
sv. Filipem a Jakubem, kdy podle legend zlé síly lidem ‰kodily, otevíraly se bájné poklady.
Úãinnou obranou proti zlu byl údajnû kvût kapradí, svûcená kﬁída a dal‰í magické pﬁedmûty. Lidé vûﬁili, Ïe v povûtﬁí poletuje spousta ãarodûjnic, které se slétají na sabat. Proto se této
noci ﬁíká „noc ãarodûjnic“.
âarodûjnice se pﬁed sabatem natíraly kouzeln˘mi mastmi, s jejichÏ pomocí pak mohly
létat na ko‰Èatech. Taková ko‰Èata b˘vala zhotovena z jasanového dﬁeva, vrbov˘ch a bﬁezov˘ch proutkÛ. Pﬁi reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostinû a tanci „ãarodûjnickému kolu“, které se tanãilo pozpátku. Pochoutkou na hostinû byl kotel pln˘ Ïab,
hadÛ a jedu. âarodûjnice se tu, jak lidé kdysi vûﬁili, s oblibou promûÀovaly ve zvíﬁata a vyprávûly si, co v‰echno zlého se jim od posledního setkání podaﬁilo lidem natropit.
Víra v neãisté síly, stará jako lidstvo samo, se ãasem promûnila v povûru, Ïe ìábel mÛÏe
moc na zemi uplatÀovat pouze prostﬁednictvím lidí - ãarodûjnic a ãarodûjÛ. Zvlá‰tû staré Ïeny
b˘valy ãasto podezﬁívány ze spojení s ìáblem. Pﬁed uhranutím se venkované bránili rozmanit˘mi praktikami. Napﬁíklad pﬁed vrata domu i chléva se pokládaly ãerstvé drny. Dﬁíve, neÏ
mohla ãarodûjnice vstoupit dovnitﬁ, musela v‰echna stébla pﬁepoãítat, coÏ jí trvalo aÏ do ranního kuropûní, kdy její moc pominula. Dal‰ím z údajn˘ch praktik bylo, Ïe se stavení kropilo
svûcenou vodou, pﬁed vrata a na dvÛr se zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se ãarodûjnice poranila, zapichovaly se i vidle a ko‰Èata, pod drn se dávalo vejce. Na ochranu dobytka
a úrody kladli hospodáﬁi na hnoji‰tû zelené vûtévky nebo osypávali chlévy pískem.
Existovala ﬁada trikÛ, které mûly ãarodûjnici odhalit, pﬁípadnû potrestat. Lidé vûﬁili, Ïe ji lze
zahlédnout v noci na kﬁiÏovatce nebo opu‰tûném místû. MládeÏ zapalovala na vyv˘‰en˘ch
místech velké ohnû, aby si na ãarodûjnice létající v povûtﬁí poﬁádnû posvítila. Postupem
doby se z ohÀÛ stalo „pálení ãarodûjnic“, které se zachovalo aÏ do dne‰ních dnÛ.
Zdroj: www.regionpress.cz
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Velikonoãní trhy probûhly v pﬁíjemné atmosféﬁe
I leto‰ní jaro jsme v Homoli pﬁivítali velikonoãními trhy. Ty probûhly v pﬁíjemné atmosféﬁe nedûlního odpoledne 14. dubna. Poãasí
nám sice moc nepﬁálo, ale i pﬁesto byla úãast hojná. Prodávalo se
nejen pﬁed Obecním úﬁadem, ale také v jeho zasedaãce. K dostání byla spousta v˘robkÛ, náv‰tûvníci mohli zakoupit pomlázky,

perníãky, biÏuterii, ko‰íky a o‰atky pletené z papíru, domácí utopence, domácí likér, domácí sirup, keramiku, balíãky sladkostí pro dûti
ãi hrnky a triãka. Pro dospûlé byl pﬁipraven svaﬁák, kterého bylo,
jako vÏdy, málo.
Rádi bychom podûkovali paní Alenû Matou‰kové a paní Milu‰i
BroÏové za to, Ïe se postaraly o obãerstvení a napekly v˘teãné
buchty. Na‰e díky dále patﬁí paní Helenû Pﬁibilové za finanãní pﬁíspûvek na dal‰í kulturní akce.

Originál spisu J. E. Hibsche
V dubnu nav‰tívili místní muzeum turisté
z Nûmecka. Po prohlédnutí v˘stavy jim byla
umoÏnûna i prohlídka kostela sv. Pia V.
Velmi pﬁekvapiv˘m byl okamÏik, kdy skupina neãekanû pﬁedala starostce Dagmar MuÏíkové originál rukopisu zdej‰ího rodáka Josefa Emanuela Hibsche. Vzácn˘ dokument
je nyní uschován v trezoru. V následujících
t˘dnech bude podroben hlub‰ímu zkoumání
a o jeho obsahu vás budeme informovat
v nûkterém z pﬁí‰tích ObãasníkÛ.

kátních lokalit, jako jsou Panská skála,
Vrkoã ãi Komorní hÛrka, které jsou chránûné jako národní pﬁírodní památky.
Zdroj: cs.wikipedia.org

Kdo byl Josef Emanuel Hibsch?
Profesor Josef Emanuel Hibsch (26. bﬁezna 1852, Homole u Panny - 4. listopadu
1940, VídeÀ) byl geolog a jeden z nejv˘znamnûj‰ích evropsk˘ch vulkanologÛ specializující se zejména na oblast âeského stﬁedohoﬁí, kterou kompletnû zmapoval.
PÛsobil jako profesor na Zemûdûlské
akademii (Königlich Böhmischen Landwirtschaftlichen Akademie) v severoãeském Dûãínû. Zasadil se o záchranu geologicky uni-

Sraz ÏákÛ v Homoli u Panny

První sraz v roce 2002

„V roce 2002 pﬁi‰la paní Nováková z Haslic s nápadem srazu ÏákÛ
‰koly po válce, tzn. po roce 1946. S pomocí pana Jiﬁího Válka písemnû,
telefonem ãi osobnû pozvala skupinku lidí na 1. sraz, kter˘ se konal v Ústí
nad Labem v hotelu Palác. Se‰lo se nás tehdy 16!
Pﬁí‰tí rok postihla republiku velká voda a Palác byl zatopen˘, proto se
zrodil nápad uskuteãnit sraz v Homoli v hospodû. Aby nebyl naru‰en˘
víkend, urãil se dnem setkání pátek a první pátek v ãervnu pak vy‰el tak
nûjak logicky. Kolik tehdy pﬁi‰lo lidí nevím, ale kaÏd˘ rok jich bylo víc.
Pﬁipojili se i mlad‰í Ïáci ‰koly v Tﬁebu‰ínû. Mnohokrát nás nav‰tívil uãitel Lonãák.
Posledních pût let se nás schází okolo 50. Je to krásné setkání se
spoustou vzpomínek a funguje automaticky bez pozvání vÏdy první pátek
v ãervnu po poledni U HoráãkÛ v Homoli.
Chci touto cestou vyslovit velké podûkování paní Marii Novákové!“ L.J.
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Ble‰í trh je akce, která se mezi obyvateli ujala
V sobotu 18. kvûtna se pﬁed budovou b˘valé
mateﬁské ‰kolky v Homoli u Panny konal kaÏdoroãní Ble‰í trh. I letos nám místní obãané
a na‰i známí darovali velké mnoÏství vûcí, které
jiÏ nepotﬁebují nebo jim doma zabírají místo, ale
mohou poslouÏit a udûlat radost nûkomu dal‰ímu. V‰e se prodává za symbolickou cenu (leto‰ní nejdraÏ‰í vûcí bylo jízdní kolo za 60 Kã).
Máme radost, Ïe se tato akce mezi na‰imi obyvateli ujala a dûkujeme za hojnou úãast. Obnos
získan˘ z prodeje byl pouÏit na pﬁípravu a poﬁádání Dûtského dne. V‰e, co se neprodalo, jsme
vûnovali na charitu.
Pokud se i u vás doma nachází obleãení,
boty, nádobí, knihy, ‰perky, dekorace, nábytek..., zkrátka cokoli, ãeho se potﬁebujete zbavit, ale je vám líto to vyhodit, pﬁineste nám tyto
vûci na Obecní úﬁad, kde je uskladníme do pﬁí‰tího Ble‰ího trhu.
Víte, Ïe...?
Ble‰í trh, lidovû ble‰ák ãi burza je v pÛvodním slova smyslu trh,
kde jsou nabízeny pouÏité pﬁedmûty soukrom˘mi osobami bez nutnosti obchodní koncese. Pﬁi prodeji není tﬁeba vést úãetnictví ani
z jednorázového prodeje platit danû (pokud celková ãástka není
vy‰‰í neÏ 20 000 Kã za rok). V˘raz ble‰í trh pochází ze stﬁedovûku,
kdy panovník nebo ‰lechtic pﬁenechal darem obleãení sv˘m poddan˘m, kteﬁí s ním mohli dále obchodovat. BohuÏel se ale spolu s obleãením pﬁená‰eli i paraziti.
V souãasné Evropû patﬁí tento typ prodeje a nákupu k oblíben˘m
aktivitám a Ble‰í trhy jsou velmi vyhledávané mezi domácími obyvateli i zahraniãními turisty, zejména v Nûmecku, Holandsku ãi ·v˘-

carsku. V âeské republice se fenomén Ble‰ích trhÛ roz‰íﬁil ve velkém mûﬁítku jiÏ za totality a to pﬁedev‰ím na slavné âerné louce
v Ostravû. Praha mûla zase svou burzu na Spartû. Po ukonãení
Sparty se konaly Ble‰í trhy nejprve v areálu Reitknechtka a poté
v prostoru seﬁaìovacího nádraÏí Smíchov. Dal‰ími navazujícími
praÏsk˘mi Ble‰ími trhy byla nejprve od roku 2003 Burza OBZOR na
Novodvorské ulici v Praze 4 a poté od roku 2005 Burza v b˘valém
areálu âKD Kolbenova.
Od ãervna roku 2016 je v provozu nejvût‰í Ble‰í trh v âeské republice Nachází se v ulici u Elektry na Praze 9, jeho rozloha ãiní
pﬁes 50 000 m2 a nav‰tívit ho mÛÏete kaÏd˘ víkend.
Zdroj: cs.wikipedia.org a wwww.blesitrhy.cz

Okénko do lesního hospodáﬁství obce
Na‰e obec je mimo jiné také vlastníkem
lesÛ. Stejnû jako lesy v pﬁilehl˘ch správách
jsou i ty na‰e postiÏené kÛrovcem a suchem, které v posledních nûkolika letech suÏuje celou âeskou republiku.
KÛrovcová kalamita postihla velkou ãást
smrkov˘ch porostÛ ve správû na‰í obce. Za
velké snahy Zdenka Pince (lesní technik)
a Ing. Pumprové (OLH), jsou zadávány
a provádûny tûÏební zásahy, tak aby byl zachován zdrav˘ smrkov˘ porost. Plocha,
která je vytûÏena musí b˘t následnû také zalesnûna. To je v na‰ích podmínkách, velmi
nesnadn˘ úkon, kter˘ vyÏaduje správné plánování a peãlivost pﬁi v˘sadbû stromkÛ.
Co se stane s dﬁevem z obecních lesÛ?
Po tûÏbû, kterou provádí tûÏaﬁi a nebo
harwestor (lze vidût na obrázku). Dochází
k vytaÏení dﬁeva na skládku. Zde je dﬁevo
manipulováno a pﬁipraveno pro odvoz koncov˘m odbûratelÛm. Velkou ãást dﬁeva
obec dodává na ãeské pily, a to i na lokální.
Malou ãást dﬁeva dodává obec do Nûmecka
a nyní je pﬁipravován kontrakt dodávky
dﬁeva do âíny. Av‰ak co obyvatele mÛÏe
nejvíce tû‰it je, Ïe velká ãást vytûÏeného
dﬁeva je vyuÏito pro úãely obce (nov˘ plot
u kostela, zastávky aj.). Pro zájemce je
moÏnost dodávky palivového dﬁeva.
Tím, Ïe si koupíte 1 m3 palivového dﬁeva z obecního lesa, umoÏníte nakoupit a vy6 • 2019 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

sázet 50 ks bukov˘ch sazenic na novû
vzniklé holiny.
Av‰ak nejen prodejem dﬁeva se dá získat
ãást penûz investovan˘ch zpût do obecních
lesÛ. Velk˘m pﬁínosem pro rozpoãet lesního
hospodáﬁství jsou pﬁíspûvky od státu na
ekologicky ‰etrnou tûÏbu dﬁeva (pﬁíspûvek
20 korun na vytûÏen˘ m3 dﬁeva), chemickou
asanaci dﬁeva zabraÀující dal‰ímu ‰íﬁení kÛrovce (pﬁíspûvek pﬁesahující sto tisíc) a pﬁíspûvek na v˘sadbu listnat˘ch dﬁevin.
Obec ve spolupráci s Ing. Pávkem realizuje projekty zamûﬁené na rekonstrukci porostÛ po vûtrné kalamitû na Waldkuppe
(Herwart, 2017) a oplocení vysázen˘ch listnat˘ch kultur. Tyto projekty jsou financovány
Evropskou unii.
Vedení obce je pﬁesvûdãeno, Ïe v‰echny
provádûné úkony jsou tﬁeba a bude se
v nich dále pokraãovat, protoÏe díky snaze
v‰ech lidí s „dﬁevûn˘m“ srdcem, budou
obecní lesy pﬁedány budoucím generacím
v odolnûj‰ím stavu.
Tímto v‰echny obãany Ïádáme, aby pﬁi
sv˘ch náv‰tûvách lesa byli velmi opatrní, jelikoÏ sou‰e jsou náchylné na padání vûtví
a ãast˘m v˘vratÛm. Také Vás Ïádáme,
abyste nevstupovali na sklady dﬁeva, hrozí
závaÏná zranûní. A pokud na silnici narazíte
na odvozní soupravu se dﬁevem, buìte prosím ohleduplní a trpûliví, odváÏí dﬁevo, které
nám umoÏní vysázet nov˘ les.

Skromná hvûzda v na‰em stﬁedu
„V rámci Autoshow Praha, poﬁádané ve
dnech 12. - 14. dubna 2019, se konal jiÏ 15.
roãník soutûÏní v˘stavy upraven˘ch, pﬁestavûn˘ch a novû postaven˘ch motorek Bohemian
Custom Bike.
Celkem se této v˘stavy zúãastnilo více jak 130
strojÛ tak slavn˘ch znaãek, jako jsou napﬁ. Indian,
Royal Enfield, Jawa, âZ, Walter ãi Harley-Davidson. Jedním z podobn˘ch ,bláznÛ’, kteﬁí pﬁestavbám motorek propadli, je i místní rodák Jirka Hamasakr ¤íha. Díky tomu, Ïe jsem se alespoÀ na
chvíli stal ãlenem teamu, kter˘ Jirkovi pomáhal
jeho soutûÏní exponáty na v˘stavu pﬁepravit a instalovat, mûl jsem ‰anci zjistit, jak váÏen˘m a respektovan˘m borcem v této komunitû je.
Pﬁi vyhla‰ování vítûze nejprestiÏnûj‰í kategorie
Modified Harley-Davidson zaznûla z pódia vûta:
,KdyÏ z této dílny nûco vybûhne, tak to má vÏdycky opravdu stra‰n˘ koule.’ Ano, toto ocenûní patﬁilo Jirkovi ¤íhovi a jeho vítûznému modelu HarleyDavidson, kter˘ vût‰ina z vás pravidelnû vídává
v Homoli. Jirko, velká gratulace, dva bludi‰Èáky
a dûkuju za úÏasn˘ záÏitek!“
M. B.

Memoriál Jaroslava Hály
JiÏ druh˘ roãník fotbalového turnaje, poﬁádaného kulturním v˘borem obce za pomoci místních dobrovolníkÛ, se odehrál v sobotu 15.
ãervna na fotbalovém hﬁi‰ti v Homoli u Panny. Své síly pomûﬁovaly
ãtyﬁi manãafty ve vzájemn˘ch utkáních, z nichÏ kaÏdé trvalo dvakrát
deset minut. Nad‰ené publikum, posilnûné v˘born˘m gulá‰kem
z Hálovic dílny, povzbuzovalo v‰echny hráãe k maximálním v˘konÛm. V závûru odpoledne jiÏ bylo jasné, kdo je nejlep‰í. Na 3. místû
skonãili HOSAKO dorostenci, 2. místo obsadili se stejn˘m poãtem
bodÛ fotbalisté PâR Stﬁekov a HOSAKO dÛchodci a vítûzem turnaje se stali MuÏíci. Gratulujeme!
Nejlep‰ím hráãem turnaje byl vyhlá‰en Jan MuÏík ml., kter˘ vstﬁelil celkem 4 branky, nejlep‰ím brankaﬁem pak Petr Janda z teamu
PâR Stﬁekov.
Po ukonãení turnaje v‰ichni hráãi pﬁedali Hance Hálové a Ilonû
Opli‰tilové (v té dobû je‰tû Hálové) kvûtinu.
Pﬁehled v˘sledkÛ jednotliv˘ch utkání:
PâR Stﬁekov - HOSAKO dorostenci ......................................2:0
MUÎÍCI - HOSAKO dÛchodci .................................................4:1
MUÎÍCI - HOSAKO dorostenci...............................................3:0
HOSAKO dÛchodci - PâR Stﬁekov ........................................1:1
PâR Stﬁekov - MUÎÍCI ..........................................................2:2
HOSAKO dorostenci - HOSAKO dÛchodci ............................1:2
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ZAJÍMAVOSTI Z NA·EHO OKOLÍ

Nenápadná, ale jedineãná
Trojhora je jedin˘ kopec v âeské republice, kter˘ má typické
znaky vysokohorsk˘ch ‰títÛ, i kdyÏ je vysoká pouh˘ch 451 metrÛ
nad moﬁem. Tyãí se nedaleko kﬁiÏovatky V‰eradi‰tû po pravé stranû pﬁi pﬁíjezdu od StaÀkovic ãi Chudoslavic. Pﬁi zdolávání hory je
obãas nutné lézt po ãtyﬁech a i pﬁechod samotného hﬁebenu zvládnou pﬁedev‰ím ti, kdo netrpí závratí.
Na ãediãovou horu vede Ïlutû znaãená turistická trasa, která spojuje mimo jiné StaÀkovice s Tﬁebu‰ínem a hradem Kalich. Na úpatí
hory se na ceduli pﬁipevnûné na stromû doãtete, Ïe ‰tít je obtíÏnû
schÛdn˘ a mÛÏete ho obejít vpravo nebo vlevo. Vrch má podobu
skalnatého hﬁbetu dlouhého 150 metrÛ. Vznikl vypreparováním hlubinného magmatického tûlesa.

Pﬁehled chystan˘ch
kulturních akcí
■ 27. 7. - Dûtsk˘ závod rybáﬁÛ âudla
■ 2. - 3. 8. - Letní kino (na fotbalovém hﬁi‰ti v Homoli)
■ 24. 8. - V˘let (místo bude upﬁesnûno)
■ 31. 8. - Stezka odvahy
■ Záﬁí - Divadlo (datum a místo bude
upﬁesnûno)
Termíny plánovan˘ch akcí se mohou z organizaãních dÛvodÛ zmûnit.

Kdo se na rozeklan˘ vrchol skuteãnû vy‰plhá, tomu se otevﬁe
nádhern˘ kruhov˘ v˘hled. Vidût je Labe i hora ¤íp. A samozﬁejmû
bliÏ‰í kopce jako Kalich, Panna, Sedlo, Dlouh˘ vrch, KﬁíÏová hora
nebo My‰tick˘ vrch, na kterém stávalo popravi‰tû, proto se mu také
ﬁíkávalo ·ibeniãní vrch.
Trojhora je ve skuteãnosti velmi nenápadn˘ vrchol. Její nadmoﬁská v˘‰ka v této oblasti âeského stﬁedohoﬁí nikterak nevyniká. Je
dokonce moÏné, Ïe z kopcÛ v okolí Tﬁebu‰ína je Trojhora nejniÏ‰í.
Trojhoru obtéká Trojhorsk˘ potok, do kterého se díky ãist‰ímu Ïivotnímu prostﬁedí vrátil vzácn˘ rak kamenáã - indikátor ãistoty.
Kolem potoka i jeho boãních pﬁítokÛ vykvetou vÏdy na jaﬁe celá pole
bledulí. Jihozápadnû od Trojhory je moÏné naãerpat energii ze stoletého buku. Je chránûn˘ jako krajinná dominanta, protoÏe za 100
let své existence dosáhl kolosálních rozmûrÛ.
zdroj: regiony.rozhlas.cz

V¯ZVA OBâANÒM
Îádáme v‰echny na‰e obãany, aby respektovali, Ïe zde neÏijí
sami a pﬁed 8 hodinou ranní nepouÏívali Ïádné hluãné nástroje
jako jsou sekaãky, kﬁovinoﬁezy, cirkulárky, motorové pily apod.
Nechceme jmenovat nikoho konkrétního, ale dÛvodem této Ïádosti je
opakující se hlasitá ãinnost na zahradû v brzk˘ch ranních hodinách,
kdy ãást obce je‰tû spí. Buìme k sobû ohleduplní a uvûdomujme si, Ïe
je Homole zároveÀ místem, kam si ﬁada lidí pﬁijede odpoãinout, nebo
zde tráví dovolenou.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V˘pis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 02/2019, konaného dne 18. 4. 2019
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/02/2019 rozpoãtové opatﬁení ã. 02/2019
040/02/2019 dodateãnû uzavﬁení dohody o provedení práce pro rok
2019 na pﬁíleÏitostné opravy automobilÛ v majetku obce se zastupitelem Jiﬁím ¤íhou
050/02/2019 jako místo urãené pro slavnostní obﬁady zasedací
místnost OÚ a dále pozemek p. ã. 13 - nádvoﬁí kostela v Homoli
u Panny
070/02/2019 uzavﬁení smlouvy na poji‰tûní právní ochrany pro Obec
Homole u Panny s firmou DAS Rechtsschutz AG, poboãka pro âR
vy v˘‰i 15 850 Kã roãnû
V˘pis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 03/2019, konaného dne 20. 6. 2019
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/03/2019 V. âerného st. za ãlena kontrolního v˘boru
040/03/2019 úãetní závûrku za rok 2018. Pﬁílohou je protokol
o schválení úãetní závûrky za rok 2018

050/03/2019 závûreãn˘ úãet obce Homole u Panny za rok 2018
a vyjadﬁuje souhlas s celoroãním hospodaﬁením
060/03/2019 realizaci a financování akce „Technika na údrÏbu zelenû“
061/03/2019 nákup zahradní techniky znaãky Seco a typu Starjet
Exclusive PRO 4x4 s manuálním vyklápûním ko‰e
070/03/2019 zapojení do programu kotlíková dotace prostﬁednictvím
obce Homole u Panny
080/03/2019 podání Ïádosti o dotaci u Státního fondu Ïivotního prostﬁedí na akci „Kotlíková dotace“
100/03/2019 zahájení pﬁípravn˘ch prací pro realizaci akce „ Oprava
místní komunikace v místní ãásti Bláhov“ v roce 2020
110/03/2019 realizaci a financování akce „Oprava místní komunikace Li‰kov“
Ilona Hálová v. r.
Dagmar MuÏíková v. r.
místostarostka
starostka
Vyvû‰eno dne: 25.06.2019, Sejmuto dne: 09.07.2019
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 03/2019 je k nahlédnutí na Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na webov˘ch stránkách obce www.homoleupanny.cz.
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