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Vítejte v roce 2011
Dnes berete do rukou první Homolsk˘ obãasník roku 2011.
Ohlédneme-li se za rokem minul˘m
vyvstanou nám vzpomínky, co jsme za
posledních 365 dní proÏili. AÈ uÏ jsou
to pﬁíbûhy pﬁíjemné, nebo smutné,
vûzte, Ïe toto je Ïivot, kter˘ musíme
Ïít.
Na krásné vûci rádi vzpomínáme
a na ty ‰patné chceme zapomenout.
Nûkdy to v‰ak jen tak rychle nejde,

mÛÏe to tﬁeba b˘t ztráta blízkého ãlovûka, zakopnutí v Ïivotû....
LoÀské léto nás pﬁekvapilo - pﬁi‰el
velk˘ dé‰È a zanechal za sebou velké
‰kody na na‰ich majetcích. Zaplavil
na‰e domy, zahrádky a poniãil silnici.
Na‰í jedinou pﬁístupovou cestu do
mûsta!
Nezbylo nám neÏ v‰e pûknû a poﬁádnû vyãistit a opravit. A Ïe toho nebylo málo!

Velké podûkování si zaslouÏí v‰ichni
ti, kteﬁí neváhali a pﬁi‰li na pomoci
ostatním.
Na jaﬁe a na podzim jsme mûli moÏnost zúãastnit se voleb.
Zbourali stﬁechu na „Bendovnû“.
Zru‰ili na‰í knihovnu. Té je mi velice
líto. Pamatuji, kdyÏ je‰tû sídlila v budovû MNV /dnes jiÏ zase faﬁe/a chodívala
tam s m˘m tátou pÛjãovat si kníÏky.To
(Pokraãování na následující stranû)

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
tam b˘val knihovníkem pan Bandas
a vÏdy mi umûl najít knihu, kterou jsem
si ráda pﬁeãetla. Vypûstoval ve mnû
lásku ke knihám, která mû provází cel˘
Ïivot.
V posledních letech sídlila knihovna
na dne‰ním Obecním úﬁadû a starala
se o ní paní Alena Matou‰ková. Jak je
známo, v‰ude je málo penûz a nebylo
moÏno nakoupit více nov˘ch knih.
I pﬁes ve‰kerou snahu pﬁivést více ãtenáﬁÛ, se to nepovedlo a knihovna musela b˘t zru‰ena.
ProÏili jsme Vánoce v rodinném
kruhu, rozdali si dáreãky a nûkteﬁí
z nás se se‰li ve 23 hodin v na‰em
kostele a zúãastnili se PÛlnoãní m‰e.
Oslavy Silvestra a uvítání Nového
roku nás uvedlo do dal‰ího roku.
Pﬁeji v‰em, aÈ se nám v‰e podaﬁí, jak
si pﬁejeme a ve zdraví se sejdeme zase
za rok, aÏ se budeme ohlíÏet zpût. Pak
si mÛÏeme zase ﬁíct: „Byl to pûkn˘ rok.“
Od tohoto ãísla Obãasníku Vám budu
psát ãlánky, pﬁíbûhy a události z na‰eho Homolska. Jmenuji se Eva Struhárová (Hajná). V Homoli jsem se narodila, proÏila zde bájeãné dûtství, vdala se
a odstûhovala do Ústí nad Labem. Po
tﬁiceti letech jsem zde zpátky v rodném
domû a ‰Èastná, Ïe zde mÛÏu Ïít s ro-

K ZAMY·LENÍ
Veﬁejn˘ rozhlas nás informuje o
rÛzn˘ch nebezpeãích vznikl˘ch vlivem pﬁírody, svolávají se lidé k poÏárÛm, ale i k rÛzn˘m akcím konan˘m
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dinou a v pﬁíjemném koutku na‰eho rodinného svûta v Homoli. Kdyby jste mû
hledali, je to na‰e, Jiráskova ulice, jak
jsem ji kdysi pojmenovala. Ale to bylo
v dobû, kdy mi pﬁi‰lo, Ïe i Homole musí
mít své ulice. Jak jsem byla bláhová !
VÏdyÈ je to ná‰ cel˘ svût.
Tímto bych ráda podûkovala mé
pﬁedchÛdkyni paní Zdence âerné,
která nûkolik let tento ãasopis psala.

Pokud by jste mûli nápady, fotografie
a námûty pro pﬁí‰tí témata ãlánkÛ do
Obãasníku, prosím mÛÏete mi psát na
adresu estruhar@seznam.cz nebo telefonovat na ãíslo 723 959 914.
S dÛleÏit˘mi záleÏitostmi samozﬁejmû mÛÏete pﬁijít na obecní úﬁad, kde se
Vám budou na‰i zastupitelé rádi vûnovat.
Eva Struhárová, redaktorka

LoÀské léto nás pﬁekvapilo - pﬁi‰el velk˘ dé‰È a zanechal za sebou velké ‰kody na
na‰ich majetcích.

Veﬁejn˘ rozhlas
Obecním úﬁadem. U nás v obci byl veﬁejn˘ rozhlas co sama pamatuji. SlouÏil
k rÛzn˘m oznámením a také z nûj hrála
hudba z gramofonov˘ch desek. CoÏ v
dne‰ní dobû není moÏné z dÛvodÛ au-

torsk˘ch práv. Stávající rozhlas je
star˘ a nefunkãní. Proto na‰i obecní
zastupitelé jednají zda rozhlas zrekonstruovat za dost drahé peníze.
CoÏ obná‰í v˘mûnu reproduktorÛ na
sloupech a modernizaci ústﬁedny,
která jiÏ nevyhovuje stávajícím normám.
Nebo je tu je‰tû dal‰í varianta a
to zavedení integrovaného systému
prostﬁednictvím SMS zpráv do mobilních telefonÛ. V dne‰ní dobû má
vût‰inou kaÏdá rodina alespoÀ
jeden mobilní telefon a díky pokroãilé technice se mohou pﬁijímat textové správy i na pevné telefonní
lince.
V Ústí nad Labem toto jiÏ funguje
nûkolik let a dodnes dostávám zdarma Ústecké aktuální správy.
Tak sousedé, která varianta by se
Vám líbila? Zamyslete se a pﬁijìte
vyjádﬁit svÛj názor na veﬁejné zasedání Obecního úﬁadu a pomoÏte zastupitelÛ pﬁi rozhodování.
Eva Struhárová, redaktorka

Jarní úklid po zimû
Tak jsme se koneãnû doãkali
a máme tu jaro. Poslední snûhové hromádky rozehﬁívá sluníãko.
Jak jsme se na tento okamÏik tû‰ili!
Sluníãko nás vytáhlo pﬁed na‰e domy
a na zahrádky.
A ejhle! Úsmûv na tváﬁi se zmûnil
v zadumání. „To bude práce, neÏ tu
starou trávu vyhrabu.“
Nûkdo byl prozíravûj‰í a uklidil si
kolem domu uÏ na podzim. Ten bude
nyní mít práce ménû.
Ale my co to odloÏili na jaro, tak pokornû bereme do rukou hrábû a vyráÏíme hrabat.
Vyhrabanou trávu odváÏíme na komposty, nebo hromady na odlehlé místo
v zahradû.
Nikdy trávu nepálíme, ani nevypalujeme. Jednak je to zakázané a jsou za
to dost vysoké pokuty a také tím ohroÏujeme Ïivotní prostﬁedí. A konec
koncÛ, tím kouﬁem otravujeme na‰e
sousedy. Také by se nám nelíbilo,
kdyby nám soused ãoudil k na‰emu
domu a my si chtûli zrovna posedût
u kafíãka na terásce.
Je‰tû posbírat kameny a mÛÏeme
sázet kytiãky.
To by bylo na vlastním pozemku, ale
proã nepﬁiloÏit ruku k dílu na veﬁejn˘ch
místech ve své obci. Nûkolik obãanÛ uÏ
to dûlá léta. Ale co ostatní? Pojìme jim
pomoct!
Pouklidit okolo autobusov˘ch zastávek, upravit pﬁíjezdové cesty.....
Kdyby se domluvila parta chlapÛ, Ïe
opraví alespoÀ kousek z pﬁíjezdov˘ch
cest, které nejsou v dobrém stavu,

obecní úﬁad by jistû dodal materiál.
A nemusíme ãekat, aÏ nastoupí najatá
firma a za drahé peníze to opraví. Pﬁíkladem v tomto poãínání jsou obãané
a chataﬁi z Li‰kova.
V dne‰ní dobû obecní úﬁad zamûstnává pouze dva veﬁejnû prospû‰né pracovníky a ti to logicky nemohou v‰e
stihnout.
Pﬁeji vám v‰em krásnû proÏité jaro,
aÈ sluníãko co nejvíce svítí a prohﬁeje
na‰e ztuhlá záda.
A tû‰me se na léto!
Eva Struhárová, redaktorka
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JUBILANTI...

Podûkování
Vzhledem k tomu, Ïe zdravotní problémy si nevybírají, ale berou si nás postupnû jako rukojmí , musela na konci
loÀského roku ukonãit paní Hana Pa-

vleová svou dlouholetou a zásluÏnou
funkci gratulanta obãanÛm k jejich v˘znamn˘m jubileím.
Po celé roky velmi peãlivû zapisovala v‰echny gratulace do kroniky. MÛÏeme jen ﬁíci, Ïe tomu tak ãinila s láskou
a precizností a zodpovûdností sobû
vlastní.
Myslím, Ïe si proto zaslouÏí na‰e obrovské podûkování, a proto bych jí
touto cestou, za obecní úﬁad a v‰echny
Homolské, chtûla velmi podûkovat a
pﬁedev‰ím jí pak popﬁát mnoho sil v boji
s její tûÏkou nemocí.

Ve funkci z této dvojce zÛstává i nadále p. Margareta Hajná, a protoÏe je
dÛleÏité slovo: DVOJCE,
navrhla
obecnímu zastupitelstvu paní Evu Struhárovou, aby se tûchto gratulací úãastnila spoleãnû s ní.
Tento návrh byl schválen.
A tak od nového roku se budou
v‰ichni jubilanti setkávat se staronovou
dvojkou gratulantek - p.Hajná a p. Struhárová, ve sv˘ch domovech nebo na
obecním úﬁadû.
Eva Struhárová,
redaktorka

Obecní úﬁad gratuloval....

paní Antonie Anto‰ová
65. let, 12.2 - ByÀov

paní Marie Nováková
70 let 10.3 - Haslice

pan Karel Kubát
70 let 15.3 - ByÀov

V‰em jubilantÛm
pﬁejeme mnoho ‰tûstí
a zdraví do dal‰ích let....
pan Josef Beran
65. let, 18.2 - Suletice
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pan Jiﬁí Veselovsk˘
80. let, 29.1 - ByÀov

Údaje poskytnuty k 19. 3.2011

V˘stava králíkÛ a holubÛ v Tﬁebu‰ínû
V polovinû ledna se venku oteplilo,
roztával sníh a po stráních i silnicích
opût tekly potoky vody siln˘m proudem. V‰ude plno bahna, které jsme si
na botách odná‰eli i do na‰ich domovÛ.
Tímto se v‰ak nenechal odradit spolek chovatelÛ drobného zvíﬁectva v Tﬁebu‰ínû a v sobotu 15. ledna 2011 uspoﬁádal v˘stavu holubÛ a králíkÛ, která se
koná pravidelnû kaÏd˘ rok.
Ráno v 8.00 hodin pﬁi‰li první náv‰tûvníci a mohli si prohlédnou rÛzná
plemena králíkÛ a holubÛ.

fejeton...
Sníh. Co je to sníh. Krásné bílé vloãky sná‰ející na létem unavenou a vyãerpanou pﬁírodu.
Která nabere nov˘ch sil k dal‰ímu
vegetaãnímu maratonu.
Krajina se oblékne do záﬁivû bûlav˘ch ‰atÛ. Pﬁekryje nedostatky na‰í lidské ãinnosti. Stromy obalí do ledového
obleãku. Radost pohledût!
Sedím za oknem a sleduji ten zázrak
pﬁírody. UÏ se nemohu doãkat aÏ obléknu kombinézu, vezmu do rukou mojí
novou lopatu a pÛjdu prohrnovat cestiãky kolem na‰eho domu.
SníÏek jako peﬁíãko, lehounk˘, lopata
se jen míhá. Za pár minutek se kochám
nov˘mi cestiãkami.“ AÏ pﬁijedou moji
chlapi z práce domÛ, budou moci zaparkovat svá auta na uklizené rovince“.
Poplácávám se po rameni nad dobﬁe
vykonanou prací a kráãím do tepla domova.
Dal‰í dny se opakují s naprostou
pﬁesností. Baví mû to. VÏdyÈ je to ta
nejkrásnûj‰í zimní práce.

Úãast byla tentokrát velká. Pﬁi‰lo 140
platících hostÛ, kteﬁí s sebou pﬁivedli
své dûti a ty mûly vstup zdarma.
Na této v˘stavû byli i králíci a holubi
k prodeji a to ti, které o den dﬁíve obodovali odborní posuzovatelé. O králíky
byl velk˘ zájem a v‰ichni byli prodáni.
Novinkou v˘stavy je propagaãní koutek s drÛbeÏí. Ve voliérách byly k vidûní i takové skvosty jako: husa Labutí,
kachna Saská a Pekingská, obﬁí slepice Brahmanka a Zakrslá rousná slepiãka.
V klubovnû areálu byla moÏnost ob-

ãerstvení. K mání byla teplá klobása,
káva, ãaj, grog a limonáda. Vût‰ina
hostÛ toho vyuÏila a pﬁi obãerstvení si
nejen pohovoﬁili, seznámili se, ale
mnozí si vymûnili i své zku‰enosti z
chovu zvíﬁat.
V 16.00 hodin zahájila starostka
obecního úﬁadu v Tﬁebu‰ínû paní Dana
Legnerová vyhlá‰ení ãestn˘ch cen a
pﬁedala poháry chovatelÛm ocenûn˘ch
zvíﬁat.
Poté se v˘stava uzavﬁela.
Tû‰í nás, Ïe se na‰e pravidelné v˘stavy dostávají do povûdomí v‰ech
chovatelÛ z ‰irokého okolí a my tak mÛÏeme zviditelnit v˘sledky na‰í práce.
Litujete, Ïe jste v˘stavu nestihli nav‰tívit? Dal‰í bude v létû!
V nedûli 3. ãervence 2011 se v Tﬁebu‰ínû uskuteãní letní v˘stava králíkÛ,
otevﬁená od 08.00 do 17.00 hodin, spojená s husitsk˘mi oslavami. Ve 12.30
hodin pak bude následovat kulturní
program na návsi.
Vûﬁíme, Ïe i tentokrát si nejen chovatelé, ale i v‰ichni náv‰tûvníci odnesou z
na‰í v˘stavy hodnû pûkn˘ch záÏitkÛ a
tﬁeba i nov˘ch zvíﬁat do sv˘ch chovÛ.
Srdeãnû jsou v‰ichni zváni.
Eva Struhárová,
redaktorka

Ten sníh

zimû. Nenechám se zahanbit. Sousedé
také stále vytrvale lopatují. Dodávají mi
síly, Ïe v tom nejsem sama.
Jednoho rána vstanu s nadûjí, Ïe uÏ
je konec snûÏení. VÏdyÈ datum tomu
napovídá. Pﬁistoupím k oknu. Ale ouha:
„ Zase snûÏí!!!!“
Zamáãknu slzu zpût do oka a kﬁiãím:
„ JÁ CHCI Jaróó.......!!“
Eva Struhárová,
redaktorka

Hromady odházeného snûhu nab˘vají do obrovsk˘ch v˘‰in, uÏ je ani nepﬁehodím. Síly ub˘vá a i mé nad‰ení
kaÏd˘m dnem upadá. Bolí ruce, záda,
prostû v‰echno.!
Pﬁesto se nevzdávám! Hrdû beru lopatu do rukou a jdu vstﬁíc nemilosrdné
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Homolská masopustní veselice
Devatenácté únorové sobotní dopoledne se se‰li
na návsi v Homoli na‰i obãané, aby oslavili kaÏdoroãní zvyk Masopust.
Vût‰ina dûtí a nûkolik dospûl˘ch bylo obleãeno do
krásn˘ch masek, které si sami vyrábûli.
Pﬁíchozí vítal harmonikáﬁ s lidov˘mi písniãkami.
Program zahájili klauni Mireãek a Leont˘nka a vyzvali dûti k taneãnímu reji masek. Byly rozdány papírové ma‰karní ãepice a zábava mohla zaãít. Dûti
se dobﬁe bavili, zaskotaãili si.
Organizátoﬁi pro hosty pﬁipravili také obãerstvení
se kter˘m chodili mezi náv‰tûvníky a nabízeli kávu,
pivo, ãaj, ale také nûco ostﬁej‰ího pro dospûláky
v podobû tvrdého alkoholu. Dobré koblihy a rÛzné
koláãe, které pﬁinesly nûkteré na‰e sousedky, pﬁi‰li
také vhod.
A k mání byl i tepl˘ párek.
V poledne jsme se roze‰li, abychom se pﬁipravili
na veãerní taneãní zábavu, tentokrát uÏ jenom pro
dospûláky.
Ve 20.00 hodin se na sále hostince U HoráãkÛ
se‰li v‰ichni tance-chtiví obãané, pro které hrála kapela Wydle z Dûãína. Sál byl plnû obsazen˘, coÏ
svûdãí o tom, Ïe na‰i lidé se pﬁi‰li
rádi pobavit.
Masopust je krásná pﬁíleÏitost, kdy se na‰i spoluobãané mohou sejít, popovídat si a také se i seznámit. VÏdyÈ jsme vût‰inou v‰ichni zalezlí ve sv˘ch domovech a kolikrát se ani neznáme.
Je to veliká ‰koda, Ïe máme tak málo pﬁíleÏitostí
se spolu sejít a proto buìme rádi za kaÏdou chvilku
strávenou mezi sousedy.
Eva Struhárová, redaktor
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Názory obãanÛ k Masopustu
Pﬁi Homolské Masopustní veselici
jsem poloÏila pár dotazÛ nûkolika obãanÛm, kteﬁí se zúãastnili této akce.
Odpovûdi na dotazy jsem zaznamenávala anonymnû formou ãárek.
Z dotázan˘ch bylo 25 místních a 2
pﬁespolní.
Z toho pravideln˘ch hostÛ 20, obãasn˘ch 5 a poprvé zde byli 2.
Leto‰ní forma slavení se líbila 11 dotázan˘m, v prÛvodu by jelo autobusem
11 dotázan˘ch a v prÛvodu pû‰ky 5 dotázan˘ch.

mohou rozhodnout obãané. Jak je zﬁejmé z ankety, názory jsou vyrovnané,
jak pro novou formu, tak i k návratu jiÏ
nûkolik let zaÏité tradici.
Proto vyzívám v‰echny obãany, i ty

kteﬁí se nezúãastnili aÈ vyjádﬁí svÛj
názor a tím pﬁispûjí k rozhodování
o pﬁí‰tím Masopustu.
Eva Struhárová,
redaktorka

■ Na otázku: „Co bych zlep‰il?“ odpovûdûli dotázaní takto:
Bylo by lep‰í vrátit se ke staré formû
Masopustu. /9/
AlespoÀ prÛvod v obci. /7/
Chybí zde konû. /8/
Lep‰í by to bylo na sále, kdyÏ je veliká
zima. /1/
Chybí zde toalety. /1/
Klauny bych volil radûji na dûtsk˘ den.
/7/
■ Na otázku: „Co se mi nelíbí?“ dotázaní reagovali takto:
Chybí více ma‰kar. /6/
Stojíme na místû a je nám zima. /8/
Mohlo by b˘t lep‰í poãasí. /8/
Také jsem se zeptala obãanÛ, kteﬁí
pﬁipravovali ve sv˘ch obcích poho‰tûní
pro úãastníky prÛvodu, zda by v dal‰ích
letech, pokud se bude prÛvod konat,
mûli zájem v poho‰tûní pokraãovat.
A vût‰ina mi odpovûdûla ano, nûkolik
dotázan˘ch váhavû ano a dva ne.
Poãasí neovlivníme, vÏdyÈ je zima
kaÏd˘ rok, ale o formû Masopustu se

Jak se psalo o Masopustu v dávn˘ch kronikách...
Rozdílné domnûnky o vzniku masopustu moÏno slouãiti v jedno. Podobá
se pravdû, Ïe masopust sahá do ‰erého dávnovûku pohanského. Zbytky pohansk˘ch obﬁadÛ se ujaly a semeno trousily po pÛdû kﬁesÈanské. Církev byla
nucena v‰ímati si takov˘ch a podobn˘ch pozÛstatkÛ pohansk˘ch, a nemohouc jich na ãisto vyhladiti, podkládala jim aspoÀ pﬁedstavy, názory svoje,
kﬁesÈanské, takoﬁka ‰tûpovala bujné letorosti jejich vlastními, u‰lechtil˘mi
rouby. - Dovolila tedy pﬁed ãtyﬁicetidenním postem trochu bujného veselí masopustního.
Brzy si podmanil si ‰mahem v‰ecky, mladé, staré, svûtské i duchovní.
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V. Zastupitelstvo obce volí
8. pﬁedsedou v˘boru pro správu majetku ZdeÀka Pince;
9. za ãleny v˘boru pro správu majetku
Jiﬁího Frka a Jiﬁího Barboﬁíka.

USNESENÍ....
...ze zasedání
zastupitelstva
Obce Homole u Panny
ã. 11/2010

VI. Zastupitelstvo obce zmocÀuje
10. starostu obce Ladislava Ptáãka ke
schválení rozpoãtového opatﬁení
pﬁijatého do 31. 12. 2010, ﬁe‰ícího
úpravu rozpoãtovan˘ch pﬁíjmÛ o
pﬁijaté dotace z vy‰‰ích rozpoãtÛ a
úpravu rozpoãtovan˘ch v˘dajÛ o
ãerpání této dotace.

konaného dne 16. 12. 2010
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
1. pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
4/2010. Pﬁíjmy obce jsou 6 269 tis.
Kã, v˘daje obce jsou 6 621 tis. Kã.
Rozdíl - 352 tis. Kã bude hrazen z
poloÏky 8115;
2. rozpoãtové provizorium na I. ãtvrtletí
2011 v podobû, Ïe v období rozpoãtového provizoria bude obec hradit
pouze v˘daje na ãinnosti spojené s
v˘konem státní správy, závazky vypl˘vající z uzavﬁen˘ch smluv a nejnutnûj‰í v˘daje na zabezpeãení bûÏného provozu úﬁadu a samostatného fungování obce;
3. odmûnu ve v˘‰i 3 000,- Kã ãlenkám
sociálního v˘boru paní Pavlové
Hanû a paní Hajné Margaretû.
II. Zastupitelstvo obce revokuje
4. bod 12. usnesení ze zasedání ã.
09/2010 konaného dne 10. 11. 2010,
t˘kající se stanovení odmûny za v˘kon
funkce neuvolnûného ãlena zastupitelstva obce, z dÛvodu chybné stylizace
usnesení.
III. Zastupitelstvo obce stanovuje
5. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích odmûnu za
v˘kon funkce neuvolnûného ãlena
zastupitelstva obce a ãlena v˘boru
ve v˘‰i 1 210,- Kã mûsíãnû. Odmûna
bude poskytována ode dne pﬁijetí tohoto usnesení;
6. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích odmûnu
za v˘kon funkce neuvolnûného
ãlena zastupitelstva obce ve v˘‰i
460,- Kã mûsíãnû. Odmûna bude
poskytována ode dne pﬁijetí tohoto
usnesení.
IV. Zastupitelstvo obce zﬁizuje
7. v˘bor pro správu majetku. V˘bor
bude tﬁíãlenn˘.

Homolsk˘

VII. Zastupitelstvo obce vzalo na vûdomí
11. zprávu z jednání finanãního v˘boru
o rozpoãtovém opatﬁení ã. 4/2010 s
jejím závûrem, Ïe v˘bor doporuãuje
zastupitelstvu pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã. 4/2010 schválit.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Ovûﬁovatelé:
Jaroslav Hála v.r.
Daniel Tausche v.r.

...ze zasedání
zastupitelstva
Obce Homole u Panny
ã. 01/2011
konaného dne 03. 02. 2011
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
1. pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
5/2010, které starosta obce Ladislav
Ptáãek na základû zmocnûní pﬁijal
na závûr roku 2010;
2. zahrnutí nákladÛ na akci „Masopust
2011“ do rozpoãtového provizoria na
I. ãtvrtletí 2011.
II. Zastupitelstvo obce souhlasí
3. s vyhlá‰ením zámûru na pronájem
ãástí pozemkÛ p.ã. 220, 218 a 12 o
v˘mûﬁe 338 m2, k.ú. Homole u
Panny;
4. s uzavﬁením dohody o pracovní ãinnosti s paní Evou Struhárovou na
ãinnost redaktorky Homolského obãasníku s odmûnou 1 500,- Kã za vydané ãíslo;
5. aby paní Eva Struhárová zastupovala obec za odstoupiv‰í Hanu Pavleovou na náv‰tûvách obãanÛ pﬁi pﬁíleÏitosti jejich v˘znamného Ïivotního
jubilea.

III. Zastupitelstvo obce stanovuje
6. ve smyslu naﬁízení vlády 375/2010
Sb. sníÏení odmûn neuvolnûn˘ch
zastupitelÛ obce o 5% s úãinností
danou tímto naﬁízením vlády.
IV. Zastupitelstvo obce neschvaluje
7. proplácení pﬁíspûvku na neinvestiãní
v˘daje M· Tﬁebu‰ín za Alberta Horu.
V. Zastupitelstvo obce vzalo na vûdomí
8. informaci o cenové nabídce na rekonstrukci místního rozhlasu.
Mgr. Václav Kavan v.r
místostarosta
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Ovûﬁovatelé:
Ing. Václav Choura v.r.
Zdenûk Pinc v.r.

...ze zasedání
zastupitelstva
Obce Homole u Panny
ã. 02/2011
konaného dne 03. 03. 2011
I. Zastupitelstvo obce vzalo na vûdomí
1. zprávu finanãního v˘boru o projednání návrhu rozpoãtu na rok 2011.
Finanãní v˘bor doporuãuje zastupitelÛm obce schválit návrh rozpoãtu
obce na rok 2011 v pﬁedloÏeném
znûní;
2. informaci o stavu rozpracovanosti
akce zateplení bytovek;
3. informaci o zahájení kontroly akce
zateplení bytovek kontrolním v˘borem;
4. v˘roãní zprávu za rok 2010 vypracovanou v souladu s § 18 zákona ã.
106/1999 Sb., o svobodném pﬁístupu k informacím ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje
5. pﬁedloÏen˘ rozpoãet obce na rok
2011.
Mgr. Václav Kavan v.r
místostarosta
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Ovûﬁovatelé:
Jaroslav Hála v.r.

Zpravodaj pro obãany a pﬁátele Homolska. • Vydává Obec Homole u Panny (Homole u Panny 1, 400 02 Ústí
nad Labem). Zpravodaj pﬁipravuje Eva Struhárová (estruhar@seznam.cz, tel.: 723 959 914). Vychází
ãtyﬁikrát roãnû. • Tisk: Tiskárna R+R, Ústí nad Labem.
Evidenãní ãíslo MK âR E 10227.

