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Volby 2018 do zastupitelstva obce
Homole u Panny
Ve dnech 5. a 6. ﬁíjna 2018 probûhly v zasedaãce budovy
Obecního úﬁadu volby do zastupitelstva obce.
Volební úãast byla: 71,01 %
V˘sledky v‰ech pûti sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ a zvolení zastupitelé:
VOLBY 2018
482 hlasÛ = 33,13 %
1. Dagmar MuÏíková
102 hlasÛ
2. Ing. Tereza Radiãová
76 hlasÛ
3. Martin MuÏík
78 hlasÛ

mandáty 3

HOMOLSKO 2018
1. Ladislav Ptáãek
2. Jiﬁí ¤íha

452 hladÛ = 31,07 %
111 hlasÛ
71 hlasÛ

mandáty 2

NEZÁVISLÍ PRO
HOMOLSKO
1. Ilona Hálová

271 hlasÛ = 18,63 %
91 hlasÛ

mandáty 1

HOMOLSKO
1. Daniel Tausche

162 hlasÛ = 11,13 %
33 hlasÛ

mandáty 1

88 hlasÛ = 6,05 %

mandáty 0

MÍSTNÍCH âÁSÍ
HOMOLSKA

V nejbliÏ‰í dobû probûhne zasedání, na kterém si v‰ech
sedm zastupitelÛ zvolí urãené funkce.
Zdroj v˘sledkÛ: volby.idnes
E.S.

Letní taneãní zábava
V sobotu 21. ãervence 2018 od 20.00 hodin se konala
v Homoli u Panny v Hostinci u HoráãkÛ Letní taneãní zábava, kterou poﬁádala majitelka hostince, sleãna ·tûpánka
MuÏíková, které patﬁí veliké podûkování za dal‰í akci ve
vsi.
Náv‰tûvníci si mohli zatanãit ãi poslechnout hudbu
a zpûv kapely UXB, která to spustila od podlahy a sly‰et ji
bylo po celé Homoli u Panny.
Pití a jídla bylo dostatek a v˘bûr velik˘.
Pﬁespolní mohli vyuÏít penzion a za poplatek pﬁespat
v krásn˘ch pokojích umístûn˘ch v budovû hostince. E.S.

JARDOVA HOMOLSKÁ âUDLA se vydaﬁila
V sobotu 29. záﬁí v 9.00 hodin se mnoho dûtí s rodiãi se‰lo
v Homoli u Panny u rybníka, aby se dûti zúãastnily soutûÏe
v chytání ryb. KaÏd˘ úãastník byl natû‰en, ale tentokrát ryby
moc nebraly. Prostû nûkdo mûl ‰tûstí, jin˘ ne.
Ale to nemûlo vliv na pﬁíjemnou atmosféru, která pﬁi lovu
panovala. Poãasí této akci pﬁálo a na ve‰keré poãínání svítilo sluníãko. A jak se kdo umístil?

1. misto Samík BroÏ
2. misto Terezka
(vnuãka paní Pﬁibylové)
3. misto Honzík Zita
4. misto Filda Holík
5. misto Martínek MuÏík
6. misto Denis Anders
7. misto Klárka Jouklová,
Eli‰ka Stoklasová, Va‰ík a Petﬁík

Dûti na pﬁedních místech dostaly malé dárky. A v‰ichni dohromady malou sladkost.
Tato akce se tû‰í veliké oblibû, coÏ je vidût i na fotografiích.
E.S.

Blahopﬁejeme na‰im jubilantÛm
Ort Josef
PruÏinec ·tefan
Janou‰ová Anna
Frková Anna

ãervenec
ãervenec
ãervenec
ãervenec

·kopová Milu‰e

75
75
85
70

let
let
let
let

Nová Ves u Plánû
Doubravice
Lhota pod Pannou
Haslice

Janou‰ová Marie
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Janou‰ová Marie
·kopová Milu‰e
BlaÏej Pavel

srpen
záﬁí
ﬁíjen

Frková Anna

70 let
70 let
65 let

Lhota pod Pannou
Lhota pod Pannou
Lhota pod Pannou

Janou‰ová Anna

Vítání obãánkÛ, ‰kolákÛ a patnáctilet˘ch
Ve stﬁedu dne 29. srpna v 15.00 hodin se v zasedací síni
Obecního úﬁadu v Homoli u Panny se‰lo nûkolik pozvan˘ch
dûtí s rodiãi, ãi prarodiãi, aby je starosta obce, Ladislav Ptáãek, pﬁivítal mezi obãany a popﬁál mnoho ‰tûstí ve ‰kole a v
Ïivotû.
KaÏdé narozené dítû dostalo pamûtní list a dárkov˘ balíãek. Budoucí ‰koláci obdrÏeli ‰kolní potﬁeby a patnáctiletí
stﬁíbrn˘ ﬁetízek.
V‰echny maminky obdrÏely kytiãku rÛÏi, jako upomínku za
v˘chovu potomkÛ.
Touto cestou patﬁí podûkovat Ilonû a Hanû Hálov˘m za poﬁízení darÛ a zorganizování obãerstvení.

Vítání 2018
Narození: Krist˘na Stoklasová
Jiﬁí Hastrdlo
Anna Zitová
·koláci: Ella Nikoliãová
Ema Vanûãková
15. let:
Tomá‰ Anto‰ko
Lucie Jelínková
Martin ·vadlenka
Poté se v‰ichni zúãastnûní odebrali pﬁed budovu Obecního úﬁadu, aby se na památku vyfotografovali.
E.S.

Do první tﬁídy

Narození

Patnáctiletá
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Homolská ‰ipka plná vá‰niv˘ch hráãÛ
Homole u Panny i se sv˘mi osadami je místo, kde bydlí
mnoho vá‰niv˘ch hráãÛ ‰ipek a proto není divu, Ïe se dohodli manÏelé Michal a Radka Holíkovi a ·tefan Genzor, Ïe
takov˘ turnaj opût uskuteãní.
Majitelka hostince U HoráãkÛ, ·tûpánka MuÏíková, zajistila je‰tû dva automaty na ‰ipky a tak mohlo vypuknout v sobotu dne 1. záﬁí 2018 ve 14.00 hodin klání 32 pﬁihlá‰en˘ch
soutûÏících. Hrálo se tedy na tﬁech automatech a tím se
mnoho ãasu u‰etﬁilo a do veãera bylo rozhodnuto.

1. Michal Holík
2. ·tefan Genzor
3. Jan Pﬁibyl
Nakonec byly rozdány poháry a mohlo se oslavovat. E.S.
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Îádé dítû stezku odvahy nevzdalo
V pátek 24. srpna se po setmûní
se‰lo na Homolské návsi mnoho dûtí
na akci, kterou poﬁádali manÏelé
Dagmar a Martin MuÏíkovi z Homole
u Panny.
Na to, Ïe to byla akce spontánní, se
do stezky odváÏilo vstoupit velké
mnoÏství dûtí.
·lo se smûrem Gebina a po cestû na
dûti ãekala rÛzná stra‰idla. Îádné z
dûtí se v˘pravy nevzdalo a tﬁeba i za
pomoci rodiãÛ celou stezkou pro‰lo aÏ
do cíle.
V‰em se tato akce líbila a dûti se tû‰í
na pﬁí‰tí stezku odvahy.
E.S.

FEJETON

KuchyÀsk˘ sporák, a na ãem vaﬁíte vy?
KuchyÀsk˘ sporák, tﬁicet let jsem vaﬁívala na celoplynovém. TudíÏ mi slouÏil i na chalupû, kde nebyl pﬁívod plynu,
ale vyuÏívali jsme propanbutanové
lahve. Je to zvyk a odpor k elektrick˘m
kamnÛm.
Po pﬁestûhování do Homole
u Panny pokraãuji na plynovém sporáku, kter˘ je jiÏ star˘, proto volím koupi
nového a z dÛvodu pomalého pﬁívodu
plynu v troubû, volím sporák kombinovan˘. Elektrická trouba a plynové ploténky.
V‰e se jeví k naprosté dokonalosti.
Ale...! Jak dojde plyn v plynové láhvi,
pﬁijde její v˘mûna za plnou. ManÏel
na mû volá: „Pﬁines mi nové tûsnûní!“

A nyní nastává ten problém. Kam jen
jsem rezervu deseti gumov˘ch krouÏkÛ
ukryla? Jasnû, Ïe nûkam na logické
místo. Ale kde se ukr˘vají? Prohledávám cel˘ dÛm a nikde nic nenacházím.
ManÏelovi sdûluji, Ïe je nikde nemohu
najít. Volí náhradní variantu a pouÏije
tûsnûní z víãka plynové bomby.
Pﬁi nejbliÏ‰í pﬁíleÏitosti nakoupím
nové tûsnûní a opût ukládám na logické místo.
Pﬁi dal‰í v˘mûnû se cel˘ rituál opakuje. Zﬁejmû mi ty tûsnící gumové
krouÏky nûkdo „Ïere“.
Má trpûlivost do‰la k cíli a razantnû
rozhoduji: „Pﬁí‰tí nov˘ sporák bude celoelektrick˘...!“
A na ãem vaﬁíte vy?
E.S.
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Offroad Babiny I. na novû pﬁipravené trati
Poslední záﬁijov˘ prodlouÏen˘ víkend
se v Babinách I. na Maleãovsku konala tradiãní akce Offroady. Na novû pﬁipravené trati, která nebyla zrovna jednoduchá, se utkali ﬁidiãi terénních aut
závodu pﬁes nerovn˘ terén. Hodnotil se
jak ãas, tak i styl jízdy dle vyznaãené
trati.
Dále bylo pﬁipraveno mnoho atrakcí,
jak pro dûti, tak i pro dospûlé.
Dûtsk˘ skákací hrad, skoky na trampolínû pomocí pruÏn˘ch lan, rytíﬁská
zbroj na ukázku a házení kladivem do
cíle. Dále byla moÏnost nechat si namalovat ornament na obliãej a pro dospûlé zde byla pﬁichystána stﬁelnice.
Ve stánku poblíÏ byla moÏnost si zakoupit hrnek s lunárním znamením a
náramek s pﬁírodními kameny.
Z pﬁistaveného kamionu hrály kapely, které se za celou akci prostﬁídaly.
A nemohl chybût stánek s obãerstvením, klobásy, halu‰ky, párky, kukuﬁice a
jiné dobroty, které byla moÏnost zapít
toãenou limonádou ãi pivem. Ani káva
nechybûla v nabídce.
Kdo si chtûl uÏít trochu toho adrenalínu, mohl se nechat svézt s nûkolika
kolov˘mi, ãi pásov˘mi vojensk˘mi obrnûn˘mi vozy. Nebo Pragou V3S.
Náv‰tûvnost byla veliká a lidé se pﬁíjemnû bavili.
Tato akce se koná dvakrát do roka a
pﬁí‰tí se chystá na 1. máje.
E.S.
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HISTORICKÉ FOTO Z NA·Í OBCE...

·kolní rok
jiÏ zahájen
Prázdniny utekly jako voda, dûti si
uÏily krásného teplého léta a jiÏ opût sedí
ve sv˘ch lavicích a jiÏ se uãí témata
sv˘ch roãníkÛ.
My si ale zavzpomínáme na léta minulá. Jedna fotografie pochází z doby nedávné, ostatní jsou star‰ího data.
Tak pojìme na to.
Budu citovat ze ·kolní kroniky z Homolské ‰koly.
Nacházíme se ve ‰kolním roce
1948/1949, tedy pﬁed sedmdesáti lety.
Zápis zaãíná citátem: „Se základním
‰kolsk˘m zákonem, k lep‰í budoucnosti
na‰í národní ‰koly.“
Dne 21. dubna 1948 byl ústavodárn˘m národním schromáÏdûním odhlasován: „Zákon o základní úpravû jednotného ‰kolství.“ Tento zákon byl vyhlá‰en dnem 10. kvûtna 1948 ve sbírce
zákonÛ. Zákon vstoupil dnem 1. záﬁí
1948 v platnost na celém území âeskoslovenské republiky. Tím se splnily
dávné tuÏby uãitelÛ a v‰eho lidu po jednotném ‰kolním vzdûlání - bez tﬁídních
rozdílÛ.
V posledním t˘dnu prázdnin shromáÏdilo se uãitelstvo okresu v Litomûﬁicích,
aby prodiskutovalo nové osnovy, vypl˘vající z nové organizace ‰kol.
V dÛsledku nového ‰kolského zákona
nese zdej‰í ‰kola od 1. záﬁí 1948 úﬁední
název: Národní ‰kola v Homoli. Zdej‰í
‰kolní obvod spadá do obvodu novû zﬁízené stﬁední ‰koly v Tﬁebu‰ínû. Na národní ‰kola se vyuãuje v pûti postupn˘ch
roãnících.
·kolní rok byl slavnostnû zahájen dne
15. záﬁí 1948 s poãtem 52 ÏákÛ.
Na poãátku ‰koly obdrÏelo ﬁeditelství
od âSâK dárky z Ameriky. TuÏky, pera,
násadky, kruÏítka a se‰ity byly rozdány
ÏákÛm.
V ﬁíjnu je‰tû nastoupil uãitel Václav
Bláha po ukonãení své vojenské sluÏbû.
Na podzim a v zimû byla vût‰ina ÏákÛ
postiÏena ãern˘m ka‰lem. V témÏe roce
probûhlo oãkování proti tuberkulóze
a byl jim zkontrolován stav chrupu.
Na konci ‰kolního roku odcházelo 11
ÏákÛ do stﬁední ‰koly v Tﬁebu‰ínû a bylo
novû zapsáno 9 ÏákÛ do první tﬁídy.
Tolik z pamûti ·kolní kroniky.
A jak zapoãal nov˘ ‰kolní rok va‰im
potomkÛm?
E.S.

1958-1959

·kolní rok 1972

·kolka
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Letní v˘let do Zooparku v Chomutovû
V sobotu 14. ãervence ãlenové kulturního v˘boru Obecního úﬁadu Homole u Panny uspoﬁádali tradiãní v˘let do
ZOO.
V leto‰ním roce se jelo do ZOO
parku v Chomutovû.
Odjezd byl stanoven na 9.00 hodinu
dopolední, a tak naplnûn˘ autobus se
vydal na cestu.
V ZOO parku byl rozchod a v˘letníci
se rozdûlili do mal˘ch skupinek a cel˘

areál si mohli prohlédnout.
A také se zastavit u obãerstvení, sednout a ulevit nohám a hlavnû doplnit tekutiny, ãi prázdné Ïaludky.
Dûtem se v ZOO líbilo, prohlédly si
rÛzné druhy zvíﬁat a prolezly nejednu
atrakci po turistické cestû v parku.
Z veãera se celá skupina vrátila na
Homolskou náves, sice unavená, ale
bohat‰í o záÏitky z v˘letu, kráãela k domovÛm.
E.S.

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA...
V˘pis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole u Panny ã.
03/2018, konaného dne 21. 06. 2018.
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/03/2018 úãetní uzávûrku za rok
2017. Pﬁílohou ã. 1 je protokol o schválení úãetní uzávûrky za rok 2017
040/03/2018 závûreãn˘ úãet Homole
u Panny za rok 2017 a vyjadﬁuje souhlas s celoroãním hospodaﬁením s v˘hradou
041/03/2018 opatﬁení k nápravû zji‰tûn˘ch chyb a nedostatkÛ uveden˘ch ve
zprávû o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení za rok 2017
II. Zastupitelstvo obce souhlasí
050/03/2018 se zﬁízením sluÏebnosti

Homolsk˘

(vodovodní pﬁípojka) na p.ã. 45/1, 29/4
v k.ú. Bláhov a povûﬁuje starostu podpisem smlouvy
Ladislav Ptáãek v.r., starosta
Vyvû‰eno dne: 29. 06. 2018
Sejmuto dne: 25. 07. 2018
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 03/2018 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc jezveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.
V˘pis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole u Panny ã.
04/2018, konaného dne 20. 09. 2018.
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/04/2018 rozpoãtové opatﬁení ã.
02/2018

II. Zastupitelstvo obce souhlasí
040/04/2018 se zﬁízením sluÏebnosti
(vodovodní
pﬁípojka)
na
p.ã. 45/12, 61/1 v k.ú. Bláhov
a povûﬁuje starostu podpisem smlouvy
050/04/2018 se zasláním finanãního
pﬁíspûvku ve v˘‰i 3.000 Kã na úãet
veﬁejné sbírky na na pomoc obci
Prameny
Ladislav Ptáãek v.r., starosta
Vyvû‰eno dne: 27. 09. 2018
Sejmuto dne: 12. 10. 2018
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 04/2018 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.
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