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Pﬁedãasné jaro?
Ano. Tuto otázku jsme si kladli snad v‰ichni. Zimy, té opravdové se snûhem, jsme si opravdu moc neuÏili. S pﬁíchodem
mûsíce února roztály poslední snûhové ostrÛvky a aÏ na obãasné ranní mrazíky je ve dne pomûrnû teplo. Pﬁíroda se zaãíná probouzet ze zimního spánku a pﬁichází dal‰í otázka,
zda je tomu tak dobﬁe. Bude jiÏ doopravdy jaro? Nepﬁedvede nám je‰tû zima co umí? Tﬁeba v loÀském roce je‰tû koncem bﬁezna snûÏilo.
Buìme tedy optimisty a vûﬁme, Ïe jiÏ bude doopravdy jaro
jak má b˘t. Krásné poãasí nás vylákalo ven na na‰e zahrádky, kde se jiÏ plnû vûnujeme jejich pﬁípravám a úpravám na
novou sezonu.
Pro zajímavost vám opí‰i zápis z Obecní kroniky o poãasí z roku 1957:
„Jarní práce byly vcelku dobﬁe zvládnuty. Velmi nepﬁíznivá
situace v‰ak byla pozdûji v senoseãi. Vlivem katastrofálního
sucha dosáhly v˘nosy v na‰í obci maximálnû 7q z hektaru a
protoÏe byla píce shrnována na zeleno, byla na návrh zemûdûlské komise poÏádána rada ONV o ãásteãné prominutí dodávek sena.
Po suchu nastává pozdûji de‰tivé poãasí, takÏe se Ïnû
ãásteãnû opozdily. Zemûdûlci proto museli hodnû sváÏet.
V˘mlat ponûkud poklesl. Obilí v‰ak muselo do stodol, a to
bylo hlavním úkolem zemûdûlcÛ. Na polích zÛstalo pﬁi de‰tivém poãasí obilí pomûrnû málo. âást zemûdûlcÛ provádûla
podmítku ihned za kosou.
De‰tivé poãasí v‰ak neustalo ani pozdûji. V dobû, kdy se
sklízeli okopaniny, museli zemûdûlci vyuÏívat kaÏdé bez-

de‰tné chvilky. Dodávky brambor splnili vcelku v‰ichni. ZÛstalo jen málo nedodávek.
Stává se také u nûkter˘ch men‰ích
zemûdûlcÛ, Ïe svá pole neobdûlávají a
sami jezdí za v˘dûlkem do prÛmyslov˘ch závodÛ. Stává se potom, Ïe leÏí
nûkteré kusy pole zbyteãnû ladem, coÏ
by v souãasném rozvoji zemûdûlství
nemûlo vÛbec existovat.“
Zapsal místní uãitel Roman Pokorn˘
Tak jak sami vidíte, ani v minulosti
to s poãasím nebylo jednoduché. Ale
pﬁíroda si nakonec stejnû udûlá to
svoje.
Pﬁeji vám krásnû proÏité jarní období
i s poãátkem léta. Vûﬁím, Ïe se v‰ichni
sejdeme posledního dubna na tradiãním Pálení ãarodûjnice a posléze na
Dûtském dnu.
E.S.

Z bohaté historie obce ByÀov
ByÀov (Binowe) - je ves v údolí Homolského potoka ve
v˘‰ce 282 m n. m. PÛvodní pÛdorys byl zmûnûn v˘stavbou.
V roce 1404 se uvádí „de Bynowa“, v roce 1545 Byniov, nûmecky Binowe. Odvozuje se od majitele a jeho osobního
jména ZbyÀ, ZbyÀÛv dvÛr. Vypu‰tûním pﬁedloÏky „z“ vznikl
dne‰ní ByÀov.
Nalezi‰tû zkamenûlin. Okolí se v minulosti proslavilo díky
zdej‰ím hornicky tûÏen˘m v˘skytÛm kvalitních intravulkanick˘ch hnûdouheln˘ch slojí. DÛlní tûÏbu zde provozovala
saská horní spoleãnost Zálezelské uhelné tûÏíﬁstvo (Salesler
Kohlen-Gewerkschaft) pod dlouholet˘m vedením horního
správce Albina Benedikta Castelliho (* 1822 DráÏìany 1892 Velké Bﬁezno. TûÏba probíhala v prostoru zhruba ohraniãeném trojúhelníkem obcí ByÀov, Horní Zálezly a Probo‰tov. Zahájena byla v r. 1819, av‰ak brzy opût ustala. V r.
1832 zaãalo nûkolik rÛzn˘ch tûÏaﬁÛ provozovat doly, které
v r. 1844 pﬁevzalo zmínûné tûÏíﬁstvo. V r. 1880 tento dolov˘
komplex pﬁedstavoval 34 dÛlních mûr. K hlavním provozovan˘m závodÛm patﬁily doly PoÏehnání BoÏí, Jan Kﬁtitel, Marie
Pomocná a ‰achta Bombelles. TûÏené uhlí bylo velmi kvalitní, vyvinuté v nûkolika dobyvateln˘ch slojích v pomûrnû rozsáhlém prostoru. V prÛbûhu 60. aÏ 70. let 19. stol. dosahoval
roãní v˘tûÏek hodnot 3.920 - 4.480 t. S postupující exploatací docházelo také k postupnému sniÏování v˘tûÏkÛ. Pokusy
o dotûÏování zbyl˘ch ãástí dobyvateln˘ch slojí probíhaly aÏ
do r. 1917. V 1935 a 1936 bylo zdej‰í uhlonosné území zaji‰tûno 3 kutacími kruhy, ‰lo v‰ak zﬁejmû pouze o spekulativní machinaci a k obnovení tûÏby jiÏ nedo‰lo. Pﬁi v˘zkumu

Fotografie ByÀova z roku kolem 1920. Pohled na tehdej‰í
hospodu, v popﬁedí rybníãek.
v terciérních intravulkanick˘ch sedimentech (2004) byl zji‰tûn
v˘skyt terciérní flóry a fauny, je vázán na pravdûpodobn˘ pozÛstatek jednoho z prÛzkumn˘ch hornick˘ch dûl (‰urfÛ) v˘chodnû od obce ByÀov. NejbliÏ‰í z b˘val˘ch dÛlních mûr
v tomto prostoru patﬁily dolu Marie Pomocná. V lokalitû Berand, ale i dal‰ích, byly nalezeny malé kusy tvrdé ‰edoãerné
bituminózní bﬁidlice, kterou lze jen stûÏí destiãkovitû ‰típat.
Na odluãn˘ch vrstevních plochách byly zji‰tûny otisky listÛ
pomûrnû pestré ‰kály zástupcÛ flóry. Velmi vzácnû byly zji‰tûny také kosterní pozÛstatky nûkolika drobn˘ch rybek,
a tedy zástupcÛ ichtyofauny v âeském stﬁedohoﬁí dosud nezaznamenané.
Ryba rodu Gobius sp., ByÀov, skuteãná délka 4 cm
Z roku 1550
Po dlouhém jednání prosadil koneãnû Jindﬁich Abrahám
ze Salhausenu, druh˘ syn z druhého manÏelství, Ïe statek
a ves Velké Bﬁezno a pﬁipojenou k nûmu osadu Velichov
bude spravovat sám.
Tím se rozpadl majetek, na svou dobu neobyãejnû rozsáhl˘, neboÈ v dobû asi pÛldruhého století se kolem pÛvodního jádra, to jest tvrze Varty seskupily tyto obce a statky:
Velké Bﬁezno, Valtíﬁov, Velichov, Vítov, Suletice, Maleãov,
Bﬁezí, Budov, Malé Bﬁezno, Vitín, Ostrov (pozdûji zmizev‰í)
a koneãnû Pﬁerov.
Velké Bﬁezno - kronika 1550/07/01/00

Foto ByÀova poﬁízené kolem roku 1933. V popﬁedí b˘valá
hospoda a statek.

Foto stavby pﬁehrady pod ByÀovem z roku 1913.
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Z roku 1841
Velkobﬁezenské vrchnosti po Bílé hoﬁe.
Ze seznamu nûkdej‰ích feudálních panství na Ústecku
a ze soupisu dﬁívûj‰ích ‰lechtick˘ch rodÛ zemû âeské vyjímáme nûkterá data, t˘kající se na‰í obce a zahrnující období
od poãátku tﬁicetileté války aÏ do zru‰ení poddanství, tedy
léta 1618 aÏ 1848.
Alodiální panství Velké Bﬁezno, jak znûlo jeho oznaãení na
znamení, Ïe zboÏí nezávislé a volnû zdûditelné se skládalo
z tûchto vsí a dvorÛ: Velké Bﬁezno, Velichov, Nov˘ Les,
ByÀov, Suletice, Nová Ves, Babiny, PláÀ, Li‰kov, Bláhov, Nûmecká Lhota, Vítov.
Pﬁed bitvou na Bílé hoﬁe patﬁilo Velké Bﬁezno Janu Abrahámu Bokovi, kter˘ se sice k rebelii ãesk˘ch pánÛ nepﬁipojil,
ale pro svou víru musil pﬁece jen opustiti âechy. Své zboÏí
prodal dne 20. kvûtna 1628 za 20.000 tolarÛ. Kupcem byl
Karel z Miletic, tchán krajského hejtmana ústeckého...
Velké Bﬁezno - kronika 1841/12/21/00
E.S.

fejeton...

Léãitelka

Máme doma nov˘ od‰ÈavÀovaã.
Miluju ‰Èávu z celeru, rajãat a zázvoru.
A je‰tû víc miluju citrony a zázvor.
Jak to voní...
Ta barva „drinku“ je ãistû Ïlutá.
Absolutnû Ïlutá!
(Jsem si vzpomnûla na reklamy s
Absolut vodkou).

si dva obratle k sobû (pr˘ je od té doby
o centimetr niÏ‰í).
JenÏe obãas staãí nepatrn˘ pohyb a
záda bolí...
Bolí ho to tak, Ïe zbledne a já kdybych mohla, vezmu jeho bolest k sobû,
jenÏe to nefunguje.
Tomá‰ nûkde ‰patnû ‰lápnul a vãera
veãer uÏ skoro nechodil - ale sednul si
k PC.

Vãera jel Tomá‰ s Danielkou na Bulíkov do Mostu.
Ná‰ pes tam byl nejmlad‰í...a nejvût‰í.
Mûl by asi zhubnout - Váleãek má asi
35 kg, ale zase mi sloÏí na zem metrákového chlapa (kdo by se chtûl pﬁihlásit jako figurant, je vﬁele vítán a dostane i náplast na kolínko) a zlodûji a podobná pakáÏ se mi vyh˘bá obloukem.
Raptor je poﬁád nemocn˘, tak jsme
zÛstali doma a koukali na pohádky.
Tomá‰ pﬁijel pln˘ dojmÛ a taky s bolav˘mi zády.
Pﬁed mnoha lety skákal z para vûÏe nebo jak se to jmenuje a utrhlo se s nim
lano.
TakÏe plachtil ze sedmi metrÛ, srazil

Kubíková Marie

8.2
3.3

Pûtikilo jsem si samozﬁejmû nevzala,
protoÏe opravdov˘ léãitel si prachy nebere.
Ráno: „Co to líãí‰ za pasti?“
Nechala jsem sklenici se sv˘m „drinkem“ na lince a Tomá‰ v domnûní, Ïe
to je pomeranãov˘ dÏus se v noci napil.
Divn˘... ty záda ho bolej poﬁád!
Eva Pﬁibylová

Pﬁijìte si
zacviãit Jógu
Dveﬁe b˘valé ‰koly vás rády uvítají,
pokud se rozhodnete jít si zacviãit Jógu
pro dospûlé.

Hele Tome, tebe uÏ nebolej záda, Ïe
stojí‰ tak rovnû!
Odvûtila jsem...

Blahopﬁejeme
na‰im oslavencÛm

JUBILANTI...
¤íhová Milada
Kubíková Marie

ProtoÏe máme doma nov˘ od‰ÈavÀovaã, udûlala jsem si ‰Èávu ze tﬁí citronÛ a koﬁene zázvoru.
Tomá‰ koukal na online olympiádu a
já Ïehlila.
Postavila jsem sklenici se sv˘m pitím
na jeho PC stolek.
Tomá‰ se napil.
Ukrutnû zaﬁval a pﬁipomnûl mi pana
Kodeta v Pelí‰kách, jak si ‰Àupne slivovice a rupnou mu k‰andy.
„Co to je sakra za ukrutnej
utrejch“???

„Navalí‰ pûtikilo“ a ukrutnû jsem se
smála.
„Vem si ho v penûÏence a uÏ mi tohle
nikdy nedûlej“

75 let
70 let

Homole u Panny
ByÀov

¤íhová Milada

Více jak jeden rok toto cviãení nav‰tûvuje nûkolik stál˘ch ãlenÛ a rády by
mezi sebou uvítaly nové ãlenky, ale i
ãleny.
Scházíme se kaÏdou sobotu v 18.00
hodin a to prosím pﬁesnû, po této hodinû jiÏ nebude moÏn˘ vstup do budovy.
Cviãení tedy probíhá od 18.00 - 19.30
hodin.
Jóga je hlavnû cviãení v klidu a v naprostém soustﬁedûní. Proto prosím,
choìte vãas!
Vezmûte si s sebou podloÏku (deku),
deku na pﬁikrytí, pol‰táﬁek a voln˘ odûv
(svûtlé barvy) tepláky, triko, ponoÏky.
V‰e probíhá pod vedením paní Libu‰e Pajmové, která se Jógou zab˘vá
více jak dvacet let a stále se úãastní
nov˘ch semináﬁÛ.
Osobnû jsem si toto cviãení vyzkou‰ela a blahodárnû pÛsobí pro uklidnûní
nervové soustavy, zároveÀ si procviãíte
a zpevníte své svalstvo. Po celou dobu
zní pﬁíjemná hudba, která vás naladí do
velmi pﬁíjemné nálady.
Neváhejte a pﬁijìte si Jógu nezávaznû vyzkou‰et. Na vûku nezáleÏí. Od 18
do 99 let, pokud jste alespoÀ trochu
mobilní.
E.S.
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Probûhl dal‰í tradiãní Masopust
V sobotu 15. února v 9.00 hodin oÏila
homolská náves místními i pﬁespolními
obãany. Mnozí pﬁi‰li odûni do vtipn˘ch
masek, které kaÏd˘m rokem pﬁib˘vají.
Velké pﬁekvapení pﬁipravili Martin Struhár s Luká‰em Zítou a Michalem Stoklasou, kteﬁí pﬁijeli s Terou ozdobenou
jako Obecní policie se ‰atlavou, lékaﬁem a pacientem.
Tato tradiãní akce stále stoupá na
oblibû. Ukázalo se to tak, Ïe jsme se
v‰ichni do urãeného autobusu neve-

‰li. ¤idiã autobusu, pan Bér, vozil
úãastníky prÛvodu mezi obcemi na
dvakrát.
Letos se trasa prodlouÏila do aÏ Haslic, protoÏe nás k obãerstvení pozvala
zdej‰í rodina Vanûãkova, která se chce
také na této akci podílet.
Poté jsme projeli Bláhovem do Nové
Vsi u Plánû. Nûkteﬁí z Bláhova pﬁebûhli ten jeden kilometr pû‰ky. Zastavilo se
na „panáka“ u pana Vaníãka a dal‰í ob-
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ãerstvení mûla pﬁipravené paní Radiãová u autobusové zastávky.
PﬁejíÏdíme do Suletic, kde jiÏ na nás
ãeká rodina pana Hastrdla s vydatn˘m
v˘bûrem lahÛdek na malou svaãinku a
tekutin na posilnûnou.
Na konci Suletic nás pak pozvala k
obãerstvení paní Roãová.
Do ByÀova odchází prÛvod pû‰ky a
za odmûnu tam na nûj ãekají hned dva
stoly s obãerstvením. A to u manÏelÛ

Effenbergerov˘ch a u pana Vegnera s
rodinou.
S pﬁib˘vajícími záÏitky a alkoholem
stoupá i nálada a je hraãka vybûhnout
kopec na dvÛr k rodinû pana Anto‰e,
kter˘ jiÏ na nás ãeká u dal‰ího obloÏeného stolu.
Nahoﬁe se je‰tû zdrÏíme, protoÏe
pan Löbel s manÏelkou mûli také pﬁipravené obãerstvení.
A pak uÏ jsme spûchali dolÛ k panu
Beránkovi, obãerstvíme se, zazpíváme
si a ‰up zpátky do pﬁipraveného autobusu, kter˘ míﬁí do Lhoty pod Pannou,
kam se nejen já tû‰ím na povûstné
koblihy paní Moravcové.
NeÏ po té dobrotû olíÏeme prsty, jiÏ

stojíme pﬁed domem pana Barboﬁíka,
kde nás obsluhují jeho dcery.
Vracíme se na homolskou náves,
kde v‰echny dûti v maskách dostávají
drobné dáreãky a jsou vyhlá‰ené nejhezãí masky.
Poté náves osiﬁela a dospûláci se
‰li pﬁipravovat na veãerní tancovaãku.
Nesmím zapomenout podûkovat
jezdcÛm na koních, kteﬁí cel˘ prÛvod

doprovázeli a umoÏnili zájemcÛm malé
projíÏìky.
Tento Masopust se opût vydaﬁil i
kdyÏ cestou nás pokropil dé‰È a sluníãko se také moc neukázalo. To nám
v‰ak neubralo na dobré náladû, která
po celou dobu panovala.
Dûkuji ãlenÛm kulturního v˘boru
obce Homole u Panny, za organizaci a
hladk˘ prÛbûh Masopustu.
E.S.
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3. roãník k uvítání jara ... Jarní pochod na Kalich
V sobotu 22. bﬁezna v 9.00 hodin jsme se se‰li na homolské návsi, abychom vyrazili uvítat jaro pochodem na kopec
Kalich. Poprvé jsme vystoupali na kopec Panna a dal‰í rok
na Kamenn˘ hﬁib nad Suleticema.
Poãasí nám docela pﬁálo. Sluníãko na cestu sice nesvítilo,
ale nepr‰elo. Prostû ideální poãasí na tuto pû‰í túru.
Z homolské návsi vykroãí 20 turistÛ a cestou se k nám
je‰tû ãtyﬁi pﬁidávají. Ze silnice pod kopcem Pannou odboãíme pﬁes louky a vcházíme do protilehlého lesa. A lesní cestou pokraãujeme aÏ na vrcholek kopce Kalich.
Po pohledu na okolní krajinu pﬁichází krátk˘ odpoãinek,
malá svaãinka a po naãerpání nov˘ch sil se vydáváme na
cestu zpût.
Chtûla bych pochválit nejmlad‰í ãleny pochodu, shodou
okolností ãtyﬁi dûvãátka, která celou cestu stateãnû pochodovala s ostatními turisty.
Myslím, Ïe se v‰em tento pochod líbil a budeme se tû‰it
na pﬁí‰tí rok. Nastává v‰ak otázka, kam vyrazíme? Uvítala
bych rÛzné typy a nápady. Máme na to cel˘ rok a prosím pﬁi
plánované trase pamatujte, Ïe se pochodu zúãastÀují také
dûti.
Kalich (Kelchberg) je zﬁícenina stﬁedovûkého hradu na
stejnojmenném, 535 m n. m. vysokém ãediãovém skalním
ostrohu nad Tﬁebu‰ínem, poblíÏ Litomûﬁic, postaveném zde
Janem ÎiÏkou z Trocnova. Nechal si jej roku 1421 vystavût
Jan ÎiÏka z Trocnova poté, co byla jeho rodná tvrz v Trocnovû rozboﬁena. Pﬁedtím zde stávala dﬁevûná tvrz nûmeck˘ch rytíﬁÛ, kterou ÎiÏka roku 1421 dobyl. Hrad byl dostavûn
roku 1423 a nûkdy v té dobû se po nûm zaãal Jan ÎiÏka titulovat a podepisovat: z Trocnova a Kalicha. Kamenn˘ hrad
mûl b˘t husitsk˘m útoãi‰tûm proti útokÛm z blízkého Saska,
akcím Zikmunda z Vartemberka, vojenskou základnou husitÛ v tomto kraji. Îili zde ÎiÏkovi sourozenci Jaroslav a AneÏka, i ovdovûlá dcera s dcerami. Po ÎiÏkovû smrti roku 1424
hrad pﬁipadl jeho bratrovi Jaroslavovi. V roce 1437 byl hrad
obléhán vojsky Zikmunda Lucemburského a následnû i
dobyt. Nejdﬁíve mûl b˘t zboﬁen, aby se nestal útoãi‰tûm loupeÏníkÛ, nestalo se tomu ale tak a bûhem 15. století se na
nûm vystﬁídalo mnoho majitelÛ (napﬁíklad Vilém z Ilburka).
Poslední zmínka o hradu pochází z roku 1470, od té doby
chátral.
V 19. století byly podniknuty neúspû‰né pokusy památku
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oÏivit. Zﬁícenina je v souãasnosti kulturní památka, dochoval
se zbytek brány a stráÏní vûÏe, zdi budov a sklep s valenou
klenbou.
Kalich byl jedin˘m osobním majetkem Jana ÎiÏky. Pojmenován byl podle nádoby, ze které se pﬁi m‰ích pije me‰ní
(zdroj cs.wikipedia.org/wiki/Kalich) E.S.
víno.

z historie...

SchÛzovalo se vût‰inou v hospodû...

V pováleãné dobû, kdy se pﬁistûhovalé rodiny z vnitrozemí zabydleli ve sv˘ch nov˘ch
domovech, se zakládaly i v Homoli rÛzné
spoleãenské organizace.
Datum vzniku tûchto organizací se mi nepodaﬁilo dohledat, proto uvedu jen jejich seznam:
Svaz âeskoslovensko-Sovûtského pﬁátelství, kter˘ vedl pan Bene‰ Vojtûch, âeskoslovensk˘ svaz poÏární ochrany, âeskoslovensk˘ ãerven˘ kﬁíÏ, âeskoslovensk˘ svaz mládeÏe (1946)
Vãelaﬁi: Benda Oldﬁich, Jirásek Josef,
Skuhrovec Josef, Ptáãek Ladislav, BroÏina
Ondﬁej, Mar‰ál Václav, Semerád Václav
Myslivost: Frk Josef, Sailer Antonín, Sailer
Václav, Benda Oldﬁich, Semerád Václav

SchÛze hasiãÛ. Pilník Jan, Anders Z., Vrablic J., Pilník Milan.

Václavová, J. Kavalír, J. ChuchÛt, V. Grus.

Toto jsou první organizace, které mnoho let a pouze s obmûnou sv˘ch
ãlenÛ, zde fungovali aÏ do nedávné minulosti.
Jako jediné v‰ak zde zÛstalo jen Myslivecké sdruÏení Hubert.
VãelaﬁÛ v˘raznû ubylo, pÛvodní zemﬁeli a mladí se do této ãinnosti moc
nehrnou. Ale není v‰em dnÛm konec a vûﬁím, Ïe Homolsko je‰tû zaplní více
vãelích úlÛ neÏ je dnes.
âas od ãasu bylo potﬁeba se sejít na schÛzi a projednat otázky své ãinnosti. A kde jinde se sejít a diskutovat, neÏ v místním hostinci. Po projednání v‰ech aktuálních bodÛ se pﬁe‰lo k diskuzi u piva a i nûjak˘ ten „panáãek“ koﬁalky byl Èuknut na souhlas.
E.S.

V˘pis usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 01/2014, konaného dne 16. 01. 2014
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
040/01/2014 v˘roãní zprávu vypracovanou za rok 2013 dle § 18 zák.
106/1999 Sb., o svobodném pﬁístupu k
informacím;
050/01/2014 poskytnutí finanãního
pﬁíspûvku ZÂ Velké Bﬁezno ve v˘‰i 3
000,- Kã na nákup dárkÛ pﬁi pﬁíleÏitosti
zápisu dûtí do 1. tﬁídy.

II. Zastupitelstvo obce stanovuje
030/01/2014 ve smyslu naﬁízení
vlády 459/2013 Sb. a v souladu s § 72
a § 84 odst. 2 písm. n) s platností od
01. 02. 2014 odmûny za v˘kon funkce
ãlenÛ zastupitelstva:
• za v˘kon funkce neuvolnûného ãlena
zastupitelstva obce ve v˘‰i 460,- Kã;

• za v˘kon funkce neuvolnûného ãlena
a ãlena v˘boru ve v˘‰i 1 210,- Kã;
• za v˘kon funkce neuvolnûného ãlena
a pﬁedsedy v˘boru ve v˘‰i 1 520,- Kã;
• za v˘kon funkce neuvolnûného ãlena a místostarosty obce ve v˘‰i
12 725,- Kã.
Ladislav Ptáãek v.r., starosta
Mgr. Václav Kavan v.r., místostarosta
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MASOPUSTNÍ TANEâNÍ ZÁBAVA
se vydaﬁila
V sobotu, po Masopustním prÛvodu, si tancechtiví obãané odpoãinuli a veãer se se‰li na taneãním sále hostince U HoráãkÛ na taneãní zábavû.
K tanci a poslechu hrála kapela Alternativa III.
Zájem o tuto tancovaãku byl velik˘ a uÏ v devût
hodin bylo prodáno více jak sto vstupenek.
Vûﬁím, Ïe se kaÏd˘ dobﬁe pobavil a zatancoval.
Nechybûla zde ani soutûÏ o ceny a losování vstupenek s následnou hlavní v˘hrou.
E.S.

seriál....

Se Sloníkem v ZOO

...na pokraãování
Která je Ïivá?
1.
Ta na‰e Zoo se za poslední léta
velmi zmûnila. Roztáhla se do dvoj moÏná trojnásobné délky, pﬁibyla zvíﬁata a dal‰í v˘bûhy se pﬁipravují. Zmûnilo
se i prostﬁedí, ve kterém zvíﬁata Ïijí
...Více se podobají tomu jejich pﬁirozenému... Pravda, je to moÏná, podle nûkter˘ch lidí, vûzení, ale o‰etﬁovatelé se
jim snaÏí udûlat ho co nejpﬁíjemnûj‰í. A
nakonec, je vlastnû toto „vûzení“ pro
nûkoho, kdo nic jiného nepoznal
opravdu vûzením? TûÏko ﬁíct, ti tvorové
to vnímají urãitû jinak, neÏ my lidé, ale
docela by mnû zajímalo, jak vlastnû? A
o ãem by mluvili, kdyby dostali dar ﬁeãi

Homolsk˘

a mohli nám ﬁíct, jak se cítí? A není to
nakonec tak, Ïe oni mluví a jen my jim
nerozumíme..? Koukám na tu Ïivou
Ïelvu a na její dﬁevûnou druÏku a nepﬁem˘‰lím vlastnû ani na okamÏik ...
.......Volím Ïivot.......
Kuk.
2.
Kuk! - jukne na mnû nûjaké zvíﬁe ze
zeleného koberce a zase zmizí... „Co
to bylo ?“, ptám se sám sebe a koukám do prázdné zelené plochy...nikde
nic... Kuk! - znovu vyhlídne a tentokráte ho poznávám - je to Psoun. „Copak
tu dûlá‰, kdyÏ jsou tví kamarádi pﬁece
na plácku hned za branou?“ ptám se

ho v duchu, ale on mlãí a neodpovídá.
Zase zmizí a ta zelená hladina se nad
ním zavﬁe... To uÏ pﬁipravuji fotoaparát
a ostﬁím. Zatím jen na trávu. Pﬁipadám
si, jak na lovu... Tihle Psouni jsou dokonalí - jsou pracovití, ale taky líní,
jsou váÏní, ale taky hraví, jsou neteãní
a zároveÀ zvídaví...Vût‰inou kolem
nich jen prolítnu, ale tenhle mnû zaujal
- nebyl uprostﬁed ostatních na pískovi‰ti za branou, ale sám uprostﬁed
kopce pokryt˘m zelen˘m kobercem
trávy, na druhém konci ZOO. Kuk!
Jukne na mnû znovu, ale mÛj pﬁítel Panasonik je tentokráte pﬁipraven.....
........Cvak........:)
Vá‰ Míla Diblík
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