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Pﬁíjemné proÏití svátkÛ
vánoãních a hodnû zdraví,
pohody a ‰tûstí v roce

2010
pﬁejí ãtenáﬁÛm
Homolského obãasníku
Ladislav Ptáãek
- starosta,
Mgr. Václav Kavan
- místostarosta
a zastupitelé
obce.
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Z ãinnosti Obecního úﬁadu
■ Dne 14. záﬁí 2009 provedla CNS,
a.s. Mûlník instalaci zaﬁízení pro pracovi‰tû Czech POINT. Jedná se o poãítaã se 2 LCD monitory, multifunkãní
zaﬁízení s funkcí tiskárna (kopírka)
skener, ãteãky 2D kódÛ a ãipov˘ch
karet.
■ Dne 22. záﬁí 2009 probûhlo na
obecním úﬁadû jednání se zástupcem
spoleãnosti Europ, a.s., Praha. Pﬁedmûtem jednání byla konkretizace postupu pro podání Ïádosti o dotaci z prostﬁedkÛ EU v rámci Projektu rozvoje
venkova na projekt „Rekonstrukce komunikací a úprava vzhledu obce“

■ Dne 24. 09. 2009 byla pﬁedloÏena
na Státní zemûdûlsk˘ intervenãní fond
Îádost o proplacení v˘dajÛ vynaloÏen˘ch na realizaci projektu „Obnova
lesÛ po po‰kození orkánem Kyrill“. Byla
provedena kontrola v‰ech vyÏádan˘ch
prÛvodních dokumentÛ. Obci bylo doporuãeno doplnit prÛvodní dokumenty
o dal‰í dokumenty z v˘bûrového ﬁízení
na dodavatele pro veﬁejnou zakázku
malého rozsahu.
■ Dne 25. 09. 2009 byla za spolupráce technika CNS, a.s. Mûlník zpracován návrh smlouvy o poskytování
certifikaãních sluÏeb. Na základû této

smlouvy bude âeskou po‰tou, s.p.
vydán kvalifikovan˘ a komerãní certifikát potﬁebn˘ pro provoz pracovi‰tû
Czech POINT.
■ Dne 29. 09. 2009 byly na Státní
zemûdûlsk˘ intervenãní fond pﬁedloÏeny vyÏádané doplÀující dokumenty k
Îádosti o proplacení v˘dajÛ. Na základû provedené kontroly vystavil SZIF
„Potvrzení o pﬁevzetí Îádosti o proplacení v˘dajÛ“ na projekt „Obnova lesÛ
po po‰kození orkánem Kyrill“. Tímto
okamÏikem bude zahájen soubor kontrol prÛbûhu administrace projektu
(Pokraãování na následující stranû)

Z ãinnosti Obecního úﬁadu
(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
pravdivost údajÛ uveden˘ch v projektu
zalesnûní, prÛbûh a administrace v˘bûrov˘ch ﬁízení na dodavatele, kontrola
zalesnûn˘ch ploch atd.). V pﬁípadû
kladného v˘sledku bude obci proplacena dotace ve v˘‰i 1,5 mil. Kã.
■ Dne 30. 09. 2009 byla podána na
Státní zemûdûlsk˘ intervenãní fond Ïádost o pﬁístup do „Portálu farmáﬁe“.
Schválením Ïádosti bude zaji‰tûn elektronick˘ pﬁístup k administraci projektÛ
realizovan˘ch v Programu rozvoje venkova.
■ Dne 30. 09. 2009 probûhlo na Stavebním úﬁadu OÚ Velké Bﬁezno spojené územní a stavební ﬁízení na stavbu
„Objekt Muzea J. E. Hibsche“.
■ Dne 05. 10. 2009 byla na OÚ provedena za úãasti zástupce fy. Europ,
a.s., Praha kompletace dokumentace,
doprovodn˘ch dokumentÛ a dokladÛ k
podání Ïádosti o dotaci z prostﬁedkÛ
EU v rámci Projektu rozvoje venkova
na projekt „Rekonstrukce komunikací a
úprava vzhledu obce“. Po kompletaci a
kontrole dokumentace byla prostﬁednictvím Portálu farmáﬁe zaslána elektronicky Îádost o dotaci z PRV.
■ Dne 07. 10. 2009 starosta a místostarosta pﬁedloÏili na Státním zemûdûlském intervenãním fondu projektové
dokumentace, stavební a územní rozhodnutí, snímky z katastrálních map,
ãestná prohlá‰ení a dal‰í vyÏadované
doprovodné dokumenty a doklady potﬁebné pro posouzení a zaregistrování
Ïádosti o dotaci z prostﬁedkÛ EU v
rámci Projektu rozvoje venkova na projekt „Rekonstrukce komunikací a úprava vzhledu obce“. Po provedené kontrole byla Ïádost zaregistrována s tím,
Ïe pﬁevzatá dokumentace bude detailnû zkontrolována a do 49 kalendáﬁních
dnÛ bude zaslán v˘sledek její kontroly.
Celkové v˘daje projektu jsou 5,08 mil.
Kã. Z toho 3,84 mil. Kã by mûla b˘t
v˘‰e dotace.
■ Dne 08. 10. 2009 byla zpracována
závûreãná monitorovací zpráva o realizaci projektu „Typov˘ projekt - Czech
POINT - Kontaktní místo (Plná verze)“.
Tato zpráva je podkladem pro vyúãtování dotace v oblasti podpory 6.2.1 Zavádûní ICT v územní veﬁejné správû.
Celkové náklady na tento projekt byly
ve v˘‰i 81 925,- Kã.
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■ Na den 13. 10. 2009 zorganizovala Komerãní banka, a.s., Ústí nad
Labem setkání pﬁedstavitelÛ obcí s vedením banky za úãelem prezentace aktuálních moÏností získání dotace z
fondÛ EU, vãetnû doplÀujících komentáﬁÛ o pﬁipravenosti Komerãní banky
tyto projekty spolufinancovat. Setkání
se zúãastnili starosta a místostarosta
obce.
■ Dne 14. 10. 2009 provedl odbor
kontroly Krajského úﬁadu Ústeckého
kraje dílãí pﬁezkoumání hospodaﬁení
obce. Pﬁezkoumané období od 01. 01.
2009 do 30. 06. 2009. Celodenní podrobné pﬁezkoumání hospodaﬁení obce
bylo uzavﬁeno zápisem, v jehoÏ závûru
bylo konstatováno, Ïe nebyly zji‰tûny
chyby a nedostatky.
■ Na den 14. 10. 2009 svolal Magistrát Ústí nad Labem jednání s obcemi
ve vûci zﬁízení a provozu datov˘ch stránek a elektronické spisové sluÏby. Jednání se zúãastnil místostarosta Mgr.
Václav Kavan. Ten souãasnû projednal
s fy. CNS, a.s. Mûlník instalaci programu zjednodu‰ené spisové sluÏby pro
malé obce vãetnû za‰kolení obsluhy a
instalaci programu Microsoft Office. Instalace a za‰kolení by mûlo probûhnout v prvních dnech mûsíce listopadu
2009.
■ Dne 22. 10. 2009 podepsal starosta Ladislav Ptáãek na Státním zemûdûlském intervenãním fondu Dodatek
ã. 2 k Dohodû o poskytnutí dotace v
rámci PRV - Obnova lesÛ po po‰kození orkánem Kyrill. Dodatkem je uzavﬁená Dohoda upravena v tom smyslu, Ïe
nelze v souladu s ustanovením ãl. 71
naﬁízení Rady (ES) ã. 1698/2005 o
podpoﬁe pro rozvoj venkova z EZFRV
ze strany poskytovatele dotace uznat
DPH jako zpÛsobil˘ v˘daj a nebude
proto ze strany poskytovatele dotace
ve v˘‰i DPH proplacena. V na‰em pﬁípadû se jedná o ãástku 238 477,- Kã.
■ Dne 23. 10. 2009 provedl Státní
zemûdûlsk˘ intervenãní fond u projektu
Obnova lesÛ po po‰kození orkánem
Kyrill kontrolu fyzické realizace projektu dle ã. 26 kontrolního naﬁízení (KFRP)
a kontrolu na místû dle ãl. 27 kontrolního naﬁízení (KNM). Celodenní kontrola
ve‰ker˘ch dokladÛ a dokumentÛ, dodrÏení zákona v pﬁípadû v˘bûrov˘ch ﬁízení, provedení úãetních operací, oprávnûnost fakturací a jejich doloÏení pﬁí-

slu‰n˘mi zápisy a protokoly atd. Kontroloﬁi provedli rovnûÏ fyzickou kontrolu
realizace projektu. Obû kontroly byly
uzavﬁeny se závûrem - bez závad.
■ Dne 26.10.2009 byla na Státní zemûdûlsk˘ intervenãní fond pﬁedána Îádost o podporu poskytovanou PodpÛrn˘m a garanãním rolnick˘m a lesnick˘m fondem, a.s. Jedná se o proplacení ãástky 238 477,- Kã, která byla jako
DPH v prÛbûhu realizace projektu - Obnova lesÛ po po‰kození orkánem Kyrill
posouzena jako nezpÛsobil˘ v˘daj.
■ Dne 27. 10. 2009 byla na âeské
po‰tû, s.p. uzavﬁena Smlouva o poskytování certifikaãních sluÏeb. Kvalifikované osobní certifikáty a komerãní
osobní certifikáty jsou nutné pro provoz
Czech POINTU, datov˘ch schránek a
spisové sluÏby.
■ Dne 02. 11. 2009 jednal místostarosta Mgr. Václav Kavan se zástupcem
Okresní hospodáﬁské komory. Pﬁedmûtem jednání byla sondáÏ moÏností realizace zateplení obecních bytovek s pomocí dotaãních titulÛ.
■ Dne 03. 11. 2009 se uskuteãnilo
na OÚ jednání za úãasti OÚ Velké
Bﬁezno, Správy a údrÏby silnic Ústí nad
Labem. Pﬁedmûtem jednání byl havarijní stav zdûného objektu ãp. 7 v Homoli
u Panny, tzv. „Bendovna“.
■ Dne 03. 11. 2009 provedla fy.
CNS, a.s. instalaci programu elektronické spisové sluÏby. ProtoÏe obec neobdrÏela dosud od Ministerstva vnitra
zadávací hesla pro Czech POINT, nemohlo b˘t provedeno propojení el. spisové sluÏby s Czech POINTEM.
■ Dne 12. 11. 2009 se zúãastnil Starosta Ladislav Ptáãek semináﬁe „Zákon
o pohﬁebnictví“.
■ Dne 25. 11. 2009 OÚ obdrÏel od
SZIF protokol o provedené administrativní kontrole projektu „Rekonstrukce
komunikací a úprava vzhledu obce“ s
vypsan˘mi nedostatky k odstranûní.
■ Dne 27. 11. 2009 obdrÏela Obec
Homole u Panny od SZIF v Ústí nad
Labem „Oznámení o schválení platby“
pro projekt „Obnova lesÛ po po‰kození
orkánem Kyrill“. Obec obdrÏí dotaci ve
v˘‰i 1 255 tis. Kã od SZIF a dále dotaci ve v˘‰i 238 tis. Kã od PGRLF, a.s.

Jak je plnûn Rozvojov˘ dokument
Obce Homole u Panny
Na zasedání zastupitelstva
obce ã. 01/2008,
konaného dne
07. 02. 2008, byl
projednán
a
schválen „Rozvojov˘
dokument Obce Homole u Panny“.
ProtoÏe od schválení tohoto dokumentu uplynuly skoro 2 roky, je ãas se podívat, jak se obci daﬁí plnit jednotlivé
oblasti plánovaného rozvoje obce.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
• Vybudování místní komunikace v
k.ú. Babiny II

Akce je ve fázi rozpracovaní zmûny
ã. 7 ÚPnSÚ. U Pozemkového fondu
Teplice je uplatnûn poÏadavek na zablokování pﬁedmûtného pozemku. Poãátkem roku bude zahájeno jednání
ohlednû pﬁevodu malé ãásti pﬁilehlého
pozemku do vlastnictví obce.
• Rekonstrukce místní ãásti komunikace ByÀov
Akce zrealizována. Náklady cca 617
tis. Kã.
• Opravy místních komunikací obecnû
V rámci podané Ïádosti o dotaci z
Programu rozvoje venkova na projekt
„Rekonstrukce místních komunikací a
úprava vzhledu obce Homole u Panny“
by v pﬁípadû úspû‰ného získání pﬁíslibu

dotace mûly b˘t rekonstruovány komunikace v Bláhovû s pﬁedpokládan˘mi
náklady ve v˘‰i 2 200 tis. Kã a v Haslicích s pﬁedpokládan˘mi náklady ve
v˘‰i 500 tis. Kã. Realizace je plánována na rok 2010.
• Obnova místních komunikací
V rámci podané Ïádosti o dotaci z
Programu rozvoje venkova na projekt
„Rekonstrukce místních komunikací a
úprava vzhledu obce Homole u Panny“
by v pﬁípadû úspû‰ného získání pﬁíslibu
dotace mûla b˘t obnovena komunikace
ke kostelu. Pﬁedpokládané náklady
jsou 170 tis. Kã. Ostatní obnova komunikací bude realizována podle finanãních moÏností obce. Realizace je plánována na rok 2010.
OPRAVA H¤BITOVNÍ ZDI
Akce zrealizována. Neinvestiãní náklady byly ve v˘‰i 440 tis. Kã. Poskytnutá dotace byla ve v˘‰i 250 tis. Kã.
REKONSTRUKCE VE¤EJNÉHO
OSVùTLENÍ
V rámci podané Ïádosti o dotaci z
Programu rozvoje venkova na projekt
„Rekonstrukce místních komunikací a
úprava vzhledu obce Homole u Panny“
by v pﬁípadû úspû‰ného získání pﬁíslibu
dotace mûla b˘t realizována komplexní
rekonstrukce veﬁejného osvûtlení ve
Lhotû pod Pannou s pﬁedpokládan˘mi
náklady ve v˘‰i 1 100 tis. Kã. Pokud
neuspûjeme s dotací, bude realizována
pouze v˘mûna osvûtlovacích stoÏárÛ
vãetnû svítidel. Realizace je plánována
na rok 2010.
VYâI·TùNÍ A OPRAVY
MÍSTNÍCH NÁDRÎÍ
A RYBNÍâKÒ
V leto‰ním roce se podaﬁilo zrealizovat vyãi‰tûní rybníãku v Doubravicích.
Díky iniciativû a konkrétní pomoci obãanÛ Jana Adalského a ·tefana PruÏince a osobní angaÏovaností starosty
Ladislava Ptáãka pﬁi sjednávání spolupráce s obcí Zubrnice byly náklady
pouze cca 60 tis. Kã.
MUZEUM JOSEFA
EMANUELA HIBSCHE
Je zpracovaná projektová dokumentace a akce je pﬁipravena na podání Ïádosti o dotaci v roce 2010 a realizace je
plánována na rok 2011.

Odvoz nánosÛ z rybníãku v Doubravicích.

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
Zatím bez rozhodnutí.
(Pokraãování na následujicí stranû)
HOMOLSK¯ OBâASNÍK / 2009 • 3

Komín na bytovce 47 po provedné rekonstrukci.

Hﬁbitovní zeì pﬁed opravou.

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
OBECNÍ Ú¤AD
Je zpracovaná projektová dokumentace a akce je pﬁipravena na podání Ïádosti o dotaci v roce 2010. Vzhledem k
v˘‰i investiãních nákladÛ lze tuto akci realizovat pouze pﬁi
získáni dotace. Vystavení stavebního povolení bude v prÛbûhu roku 2010. Realizace je plánována v letech 2011 - 2012
BYTOVKY
Byla provedena oprava stﬁech bytovek 43 a 48. V leto‰ním
roce se provedla nutná oprava komínového tûlesa u bytovky
ã. 47 o nákladech 120 tis. Kã. V souãasné dobû se hledají
moÏnosti na získání dotace a moÏnostech financování na zateplení objektÛ. Realizace opravy stﬁechy bytovky 47 se
uskuteãní v roce 2011.
OBECNÍ LESY
V leto‰ním roce probûhly zásadní kroky k pﬁevodu historického majetku do vlastnictví obce. V roce 2010 by tento
proces mûl b˘t dokonãen za pﬁedpokladu dostatku finanãních prostﬁedkÛ. Akce „Kyrill“ je zmínûna v jiném ãlánku tohoto vydání Homolského obãasníku. V roce 2010 bude ãinnost zamûﬁena na odstranûní následkÛ vichﬁice „Emma“.
Na závûr si dovolím konstatovat, Ïe schválen˘ dokument „Rozvojov˘ dokument Obce Homole u Panny“ je v
rámci finanãních moÏností vcelku uspokojivû plnûn. Samozﬁejmû je rovnûÏ nutno zdÛraznit, Ïe dal‰í jeho plnûní
je závislé na kvalitû zpracovan˘ch projektÛ pro podání
Ïádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, dostatku
finanãních prostﬁedkÛ pro pokrytí v˘dajÛ hrazen˘ch z
„obecní pokladny“ a tak jako u v‰eho i na potﬁebné
dávce ‰tûstíãka.
Mgr. Václav Kavan, místostarosta

Novû postavená hﬁbitovní zeì.

Prosinec na obecním úﬁadû...
■ Dne 01. 12. 2009 se uskuteãnilo na OÚ jednání svolané stavebním úﬁadem V. Bﬁezno. Jednání se zúãastnil
zástupce âesk˘ch lesÛ, a.s. Pﬁedmûtem jednání byl havarijní stav zdûného objektu ãp. 7 v Homoli u Panny tzv.
„Bendovna“. Bylo dojednáno, Ïe âeské lesy zajistí v I.
etapû demolici stﬁechy na objektu a následnû ‰títové
stûny ve stﬁe‰ní ãásti budovy. Akce by mûla probûhnout v
I. ãtvrtletí 2010.
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■ Dne 02. 12. 2009 pﬁevzal starosta Ladislav Ptáãek
na SZIF Ústí nad Labem „Oznámení o provedené administrativní kontrole“ projektu „Rekonstrukce komunikací a
úprava vzhledu obce“ se závûrem, Ïe po pﬁezkoumání
pﬁedloÏené opravené dokumentace nebyly zji‰tûny závady. Tím byl projekt pﬁevzat k podrobnému prozkoumání
pro vydání pﬁíslibu ãi odmítnutí Ïádosti o dotaci. V˘sledek
bude znám ke konci února 2010.

Projekt „Obnova lesÛ po po‰kození
orkánem Kyrill“ úspû‰nû zakonãen

Dne 27. 11. 2009 obdrÏela Obec Homole u Panny od SZIF v Ústí nad
Labem „Oznámení o schválení platby“
pro projekt „Obnova lesÛ po po‰kození
orkánem Kyrill“. Obec obdrÏí dotaci ve
v˘‰i 1 255 tis. Kã od SZIF a dále dotaci ve v˘‰i 238 tis. Kã od PGRLF, a.s.
Tím byl úspû‰nû zakonãen projekt,
jenÏ má svá prvenství:
1. Jde o první projekt obce, kter˘ byl financován z prostﬁedkÛ EU.
2. Jde o první projekt, kde pﬁíslu‰nou
dokumentaci, vãetnû doprovodn˘ch
dokumentÛ, obec zpracovala a zajistila naprosto sama, bez pomoci poradensk˘ch organizací.
3. Jde o první projekt, kde obec zajistila ve‰kerou administraci a organizaci realizace projektu naprosto sama,
bez pomoci poradensk˘ch organizací.

Je nutné si uvûdomit, Ïe pﬁi stávajícím personálním obsazení OÚ byl tento
projekt dotaÏen do zdárného konce,
pﬁiãemÏ se v té dobû realizoval dal‰í
projekt a to „Typov˘ projekt - Czech
POINT - kontaktní místo“, kter˘ byl realizován v rámci Integrovaného operaãního programu, prioritní osa 6.2, oblast
podpory: Zavádûní ICT v územní veﬁejné správû, vyhlá‰eném Ministerstvem
vnitra âR. Kromû toho byla podána Ïádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt o názvu „Rekonstrukce
komunikací a úprava vzhledu obce“.
Podání Ïádosti bylo podmínûno zabezpeãením zpracování 3 projektov˘ch dokumentací na rekonstrukce místních
komunikací a 2 projektov˘ch dokumentací na rekonstrukci veﬁejného osvûtlení a sadové úpravy. K tomu je nutno
pﬁiãíst zaji‰tûní stavebních povolení a
dal‰ích a dal‰ích dokumentÛ a dokladÛ

vyÏadovan˘ch vyhla‰ovatelem programu Ministerstvem zemûdûlství. PÛvodnû jsem chtûl v tomto ãlánku vypsat ãasov˘ harmonogram realizace obnovy
lesa, ale to uÏ by byl pouze pohled dozadu.
A tak pouze zmíním velmi zásluÏnou
ãinnost pana ZdeÀka Pince a ing. Anny
Pumprové pﬁi organizování postupu realizace obnovy lesa, kontroly kvality
proveden˘ch prací dodavateli a hlavnû
nekompromisním ﬁe‰ením problémÛ,
které se u takovéto akce vÏdy vyskytují. A pro nás „úﬁedníky“? Je to v˘zva.
KdyÏ se povedlo úspû‰nû dokonãit
tento projekt, tak pﬁece musíme stejnû
úspû‰nû realizovat dal‰í projekty. Kdo
totiÏ nezrealizuje projekty teì, v dobû
moÏnosti získání dotace z EU, ten pozdûji nemá ‰anci tyto projekty zrealizovat z dÛvodu nedostatku finanãních
prostﬁedkÛ.
Mgr. Václav Kavan
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Projekt „Rekonstrukce místních komunikací
a úprava vzhledu Obce Homole u Panny“
Dne 02. 12. 2009 pﬁevzal starosta
Ladislav Ptáãek na Státním zemûdûlském intervenãním fondu v Ústí nad
Labem „Oznámení o provedené administrativní kontrole“ projektu „Rekonstrukce komunikací a úprava vzhledu
obce“ se závûrem, Ïe po pﬁezkoumání
pﬁedloÏené dokumentace nebyly zji‰tûny závady. Celkové finanãní náklady
tohoto projektu jsou 5,08 mil. Kã. Z
toho finanãní náklady ve v˘‰i 3,84 mil.
Kã by mûly b˘t hrazeny formou dotace.
Jaké akce jsou zahrnuty
do projektu?
Podle podmínek v˘zvy jsou do projektu zaﬁazeny místní komunikace a
to:
■ komunikace v místní ãásti Bláhov,
kde bude proveden Ïiviãn˘ potah,
provedeno odvedení povrchov˘ch
vod pomocí horsk˘ch propustí podél
komunikace ãásteãnû pﬁíkopem a
ãásteãnû potrubím.
■ komunikace v místní ãásti Haslice,
kde bude proveden ãásteãnû Ïiviãn˘
potah a ãásteãnû poloÏena Ïiviãná
drÈ. Projekt dále ﬁe‰í odvod pﬁívalov˘ch vod do novû vybudované kanalizace, která bude ústit do potoka a
dále stavebními úpravami se zamezí
rozlití pﬁívalov˘ch vod na pﬁiléhající
soukromé pozemky.

■ komunikace vedoucí ke kostelu, kde
bude poloÏena dlaÏba.
Dále dle podmínek v˘zvy je do projektu zaﬁazena rekonstrukce veﬁejného osvûtlení:
■ v místní ãásti Lhota pod Pannou
bude provedena komplexní v˘mûna
elektrick˘ch kabelÛ, osvûtlovacích
stoÏárÛ a rozvodné skﬁínû.
Dal‰í akcí zaﬁazenou do projektu
jsou sadové úpravy:
■ v prostoru mezi bytovkou 43 a kﬁiÏovatkou v Homoli u Panny budou provedeny sadové úpravy spoãívající v
pokácení vytypovan˘ch stromÛ, vysazením nov˘ch stromÛ, terénními
úpravami, ohraniãením prostoru pro
kontejnery na tﬁídûn˘ odpad a oprava ãi poloÏení nové dlaÏby na stávající cestiãky. Souãástí projektu je i
stavba altánu, slouÏícího k odpoãinku i jako autobusová zastávka.
Poslední akcí je nákup zahradní
techniky:
■ pﬁedpokládan˘ bezúplatn˘ pﬁevod
pozemkÛ do vlastnictví obce od Pozemkového fondu a Úﬁadu pro zastupování státu ve vûci majetkov˘ch
zvût‰í plochy vyÏadující hlavnû v letních mûsících údrÏbu. Projekt ﬁe‰í

tento problém poﬁízení zahradního
traktoru s nezbytn˘m pﬁíslu‰enstvím.
V jakém stádiu rozpracovanosti jsou
jednotlivé akce?
Na v‰echny v˘‰e uvedené dílãí projekty jsou zpracovány projektové dokumentace vã. rozpoãtÛ a jsou vydána
stavební povolení. Bez toho by ani nebylo moÏné podat Ïádost o dotaci z
Programu rozvoje vesnice. Aby bylo
moÏné plynule financovat realizované
akce, je Ïádost o dotaci rozdûlena na
2. etapy. V první etapû je rekonstrukce
veﬁejného osvûtlení, kdy mÛÏeme po
její realizaci poÏádat o dílãí dotaci. V
druhé etapû je zbytek.
Jaké práce ãekají Obecní úﬁad v nejbliÏ‰í dobû?
V nejbliÏ‰í dobû máme pﬁed sebou 2
úkoly:
1) Zpracovat zadávací dokumentaci
pro v˘bûrové ﬁízení na rekonstrukci
veﬁejného osvûtlení a vlastní v˘bûrové ﬁízení realizovat v lednu 2010.
2) Zahájit jednání s bankami a zjistit
podmínky, za kter˘ch by bylo moÏné
získat krátkodob˘ pﬁeklenovací úvûr.
Musíme b˘t pﬁipraveni pro pﬁípady
opoÏdûn˘ch plateb dotace.
Mgr. Václav Kavan

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 07/2009 konaného dne 01. 10. 2009
1.
2.

3.

4.

I. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny schvaluje
zmûnu v ãinnosti obecní knihovny
a to její zamûﬁení na v˘mûnn˘ fond;
prodej pozemkÛ:
■ pozemek p.ã. 485 k.ú. Homole
u Panny o v˘mûﬁe 14 m2 panu Janu
Adalskému za cenu 15 Kã/m2 tj.
196,- Kã;
■ pozemek p.ã. 69 k.ú. Bláhov o v˘mûﬁe 89 m2 paní Ludmile RÛÏiãkové
za cenu 15 Kã/m2 tj. 1335,- Kã;
■ pozemek p.ã. 71 k.ú. Bláhov o v˘mûﬁe 95 m2 panu Liboru Koutníkovi
za cenu 15 Kã/m2 tj. 1425,- Kã;
podmínky pro poskytnutí dotace na
základû Programu rozvoje venkova
pro projekt „Rekonstrukce komunikací a úprava vzhledu obce“.
podmínky pro poskytnutí dotace na
základû Programu rozvoje venkova
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pro projekt „Objekt Muzea J. E.
Hibsche“.
5. pﬁedloÏen˘ rozpoãtov˘ v˘hled do
roku 2012
II. Zastupitelstvo obce souhlasí
6. s podáním Îádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na
projekt „Objekt Muzea J. E. Hibsche“;
7. s odprodejem knih z obecní knihovny za jednotnou cenu 5,- Kã/kus.
Prodej bude ukonãen k 30. 11. 2009;
8. se zahájením procesu odprodeje pozemku p.ã. 418, k.ú. Lhota pod Pannou;
9. se zahájením procesu odprodeje pozemku p.ã. 358, k.ú. Homole
u Panny;
10. s pﬁedloÏen˘m návrhem zmûny
hranice k.ú. Homole u Panny a k.ú.

¤epãice, které se dot˘ká pozemkÛ
p.ã. 262, 251, 254/1, 254/2, 254/3,
254/4, 254/5, 254/7, 255, 75, 257,
245/27, 258/5 a 827 (ãást);
11. s uzavﬁením Smlouvy o zpracování Projektu za úãelem obdrÏení dotace z Programu rozvoje venkova
na akci „Rekonstrukce komunikací
a úprava vzhledu obce“ s fy.
Europ, a.s. Praha.
III. Zastupitelstvo obce Homole
u Panny ukládá
starostovi obce Ladislavu Ptáãkovi
06/10/2009 zajistit odvoz neprodejn˘ch knih z obecní knihovny do sbûrny
papíru a upravit místnost pro provoz
pracovi‰tû Czech POINT, datov˘ch
schránek a spisové sluÏby s termínem
do 31.12.2009.
Ladislav Ptáãek v.r., starosta

Typov˘ projekt - Czech POINT - kontaktní místo
Rozhodnutím o poskytnutí dotace, vystaveném dne 15. 09. 2009 Ministerstvem vnitra âR, byla uzavﬁena pﬁípravná ãást projektu o názvu uvedeném v v titulu tohoto ãlánku. Samotn˘ projekt byl realizován v rámci
Integrovaného operaãního programu, prioritní osa 6.2, oblast podpory: Zavádûní ICT
v územní veﬁejné správû.
Vlastní realizace projektu zaãala vyhlá‰ením v˘bûrového ﬁízení dne 23. 02. 2009 na dodavatele techniky dle poÏadované specifikace. Na základû pﬁedloÏen˘ch nabídek
byla vybrána firma CNS a.s. V˘poãetní technika byla dodána dle smlouvy uzavﬁené dne 24. 08. 2009. Realizace
projektu byla ukonãena dne 14.09.2009, kdy se uskuteãnil poslední v˘daj spojen˘ s realizaci projektu. Náklady na

realizaci projektu byly 81 925,- Kã, kdy
zpÛsobilé v˘daje (cena bez DPH) ãinily
celkem 66 845 Kã. Z toho 85% v˘dajÛ bylo
hrazeno ze strukturálních fondÛ a 15% v˘dajÛ zaplatila obec ze sv˘ch prostﬁedkÛ.
BohuÏel ministerstvo vnitra neãekalo tak
obrovsk˘ zájem obcí o zﬁízení kontaktních
míst, takÏe do‰lo k znaãnému ãasovému skluzu v administrativû projektu a tak obec dostala zadávací hesla pro kontaktní místo aÏ v polovinû mûsíce listopad. A nastal dal‰í
problém a to za‰kolení pracovníkÛ. Probûhlo sice ‰kolení
na bezpeãnostní zaji‰tûní systému, ale na vlastní obsluhu
se dosud nedostalo. Aby nedocházelo k dal‰ímu prodlení
zahájení ãinnosti, pﬁihlásili se místostarosta a ekonomka
úﬁadu do elearningového kurzu poﬁádaného Institutem pro
místní zprávu Praha. Z tûchto dÛvodu je pﬁedpoklad zahájení ãinnosti kontaktního místa aÏ v prÛbûhu mûsíce ledna
2010.
A jaké ovûﬁené v˘pisy budete moci získat? Budou to
v˘pisy z níÏe uveden˘ch rejstﬁíkÛ a míst:
■
■
■
■
■
■
■

Obchodní rejstﬁík
Îivnostensk˘ rejstﬁík
Rejstﬁík trestÛ
Katastr nemovitostí
Îivnostenské podání fyzick˘ch osob
Îivnostenské podání právnick˘ch osob
V˘pis bodového hodnocení ﬁidiãÛ z centrálního registru
ﬁidiãÛ
■ V˘pis ze seznamu kvalifikovan˘ch dodavatelÛ
■ Registr úãastníkÛ provozu modulu autogramÛ ISOH.
Mgr. Václav Kavan

Kulturní akce...
■ V prosinci 26. probûhne vánoãní turnaj v ‰ipkách v
hostinci u HoráãkÛ.Doufáme Ïe bude velká úãast hráãÛ.
■ Mikulá‰ nás nav‰tíví v sobotu 5. prosince

Svat˘ Mikulá‰
historie, legenda a tradice
Skuteãná historie, legenda a tradice se spojují u Mikulá‰ovy osoby v pestr˘ celkov˘ obraz: Mikulá‰, svûtec a pﬁítel dûtí,
patron zajatcÛ, ochránce dobré svatby, biskup, muãedník,
vyznavaã a pomocník v nouzi. Co v‰echno bychom mohli vyjmenovat, co vyznaãuje a charakterizuje tohoto oblíbeného
svûtce!
Historicky doloÏen˘mi daty jsou: Mikulá‰ se stal kolem r.
300 jako mlad˘ muÏ biskupem v Myﬁe v tehdej‰í Lykii. Brzy
potom zde zaãalo pronásledování kﬁestanÛ za Galeria Valeria Maximina. I Mikulá‰ se dostal kolem r. 310 do zajetí a byl
v Ïaláﬁi tûÏce tr˘znûn. Je‰tû poznamenán utrpûn˘m muãením vystoupil r. 325 na slavném koncilu Nicejském. Více se
neví o Mikulá‰ovû Ïivotû a pÛsobení, je známo uÏ jen pﬁibliÏné datum biskupova úmrtí. Den smrti byl 6. prosinec, rok
mezi 345 a 351.
Mikulá‰Ûv kult se ‰íﬁil asi po dvû staletí po smrti uctívané-

ho, pﬁesáhl na celou ﬁeckou církev, pozdûji i na slovanské
zemû. K nejvût‰ímu Mikulá‰ovu uctívání do‰lo od 8. století v
Rusku, jehoÏ je od té doby patronem. Váhavû se pak ‰íﬁil Mikulá‰Ûv kult také v Evropû, napﬁ. od 10. století v Nûmecku,
Francii a Anglii.
Úcta a tradice: tradice kolem Mikulá‰ovy osoby je velmi
v˘razná. V pﬁedveãer 6. prosince nav‰tûvuje - ãasto v doprovodu andûla a ãerta (v Nûmecku v doprovodu ãeledína
Ruprechta) dûti a obdarovává je nebo je kárá pro jejich nezpÛsoby. Punãochy nebo holinky postavené pﬁede dveﬁmi,
nebo za oknem jsou ráno o sv. Mikulá‰i naplnûny sladkostmi. V alpsk˘ch zemích provozují zakuklené postavy v den sv.
Mikulá‰e své neplechy. V jihonûmecké oblasti, hlavnû v Bavorsku, nahrazuje Mikulá‰ od stﬁedovûku ãasto Erasma jako
pomocníka v nouzi. Na v˘chodû je Mikulá‰ po P. Marii nejuctívanûj‰í svûteckou postavou.
Mikulá‰ovo uctívání se rozvinulo v Nûmecku zprvu v 10.
století v Por˘ní; bylo podporováno císaﬁovnou Theofanou,
ﬁeckou manÏelkou císaﬁe Oty II. Ve stejném 10. století vznikl v Nûmecku obyãej, kter˘ zÛstal zachován dodnes: zvyk,
Ïe Mikulá‰ nav‰tûvuje dûti a obdarovává je. To se vztahuje
na tuto historii: v klá‰terních ‰kolách tehdy byla takzvaná
„biskupská hra“; pﬁi ní jeden Ïák pﬁebíral jednou v roce funkci opata nebo i biskupa a „vládl“ nad klá‰terem a nad ‰kolou.
Zprvu se tato hra konala 28. prosince, v den NeviÀátek; asi
od 13. století byla pﬁeloÏena na den sv. Mikulá‰e.
Krajovû i národnostnû se li‰í jak obleãení tak i jméno Mikulá‰e. Postava, která dnes v‰eobecnû vystupuje jako
(Pokraãování na následující stranû)
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Mikulá‰, byla ov‰em vytvoﬁena teprve pﬁed 100 lety malíﬁem Moritzem von Schwind: Mikulá‰ s dlouh˘m vousem v
plá‰ti s kapucí, lemovaném koÏe‰inou.
ZnázorÀování (a legendy): Mikulá‰ je znázorÀován témûﬁ
vÏdy jako star‰í biskup s krátk˘m aÏ dlouh˘m vousem. Velmi
mnohá vyobrazení jsou dodnes na V˘chodû, na nich je Mikulá‰ ãasto holohlav˘. Také znázornûní na Západû se opírají v ãetn˘ch pﬁípadech o v˘chodní umûní. Mikulá‰ mívá u
sebe nejãastûji tﬁi zlaté koule na knize.
Také slavná Ïákovská legenda nachází ãasto svÛj v˘raz
ve v˘tvarném umûní. Podle této historky pr˘ Mikulá‰ jednou
ochránil tﬁi Ïáky pﬁed tím, aby je zl˘ hostinsk˘, k nûmuÏ za‰li,
nezabil a nenaloÏil do soli. Proto je Mikulá‰ ãasto znázorÀován s nakládacím sudem, v nûmÏ sedí tﬁi mládenci.

A je‰tû jedna legenda byla ãasto znázorÀována: Mikulá‰
pomáhá lodi, která se dostala do tísnû na moﬁi a jejíÏ námoﬁníci ho vz˘vali. S kotvou proto ukazuje Mikulá‰e malba
na oltáﬁním nástavci v lübeckém kostele P. Marie (15. století).
Narozen: kolem r. 280/286 v Patrasu, ¤ecko, zemﬁel: 6.
prosince kolem r. 345/351 v
Myﬁe, dnes Turecko. Svátek se slaví 6. prosince
ZdeÀka âerná
■ Daruji ãern˘ psací stÛl, délka 150 cm, ‰íﬁka 70 cm. Na
kaÏdé stranû tﬁi ‰uplíky. Pro bliÏ‰í informace u Zdenky
âern˘.

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

Vánoãní stromeãek
PRVNÍ STROMEK SE OBJEVIL
UÎ V 16. STOLETÍ
âeské slovo Vánoce pochází z doby,
kdy existovaly nosovky, a projevuje
zﬁejmou souvislost s nûmeck˘m pﬁedkﬁesÈansk˘m Weihnachten, které je odvozeno z germánského „in den wihen
nahten“, tedy „ve svat˘ch nocích“.
V˘raz „vánacû“ mûl i v ãe‰tinû lidovou
povahu a jeho prapÛvodní v˘znam je
vcelku nejasn˘. Pravdûpodobnû souvisel s pohansk˘m svátkem zimního slunovratu a ukazuje na vût‰í poãet zimních posvátn˘ch nocí v pﬁedkﬁesÈanské
dobû. Toto pojmenování neproniklo do
oficiálního liturgického jazyka, kter˘m
byla je‰tû staroslovûn‰tina.
ADVENT
Advent je církví stanovené pﬁípravné
pﬁedvánoãní období. Jeho vznik se
kryje s vládou Karla Velikého. Délka
adventu nebyla v‰ude stejná pohybovala se od ãtyﬁ do osmi t˘dnÛ. Postupnû se trvání adventu ustálilo na ãtyﬁt˘denní období, které zaãíná nedûlí nejbliÏ‰í 30. listopadu. V dne‰ní dobû je
symbolizován pﬁedev‰ím vûncem se
ãtyﬁmi svícemi, které se v kaÏdou pﬁedvánoãní nedûli postupnû zapalují.
VÁNOâNÍ STROMEK
Chvojí a rÛzné zelené vûtviãky plnily
pÛvodnû nikoliv ozdobnou, ale ochrannou funkci. Past˘ﬁi je zastrkávali za
vrata chléva jako zá‰titu dobytka pﬁed
v‰ím zl˘m. Hospodáﬁi zase za trámy v
chalupû, aby chránili svou rodinu.
S vánoãní zelení se mylnû spojuje
dnes tak oblíben˘ vánoãní stromek.
Jeho pÛvod je prokazatelnû nûmeck˘ a
je spjat s mû‰Èansk˘m prostﬁedím. Za

Homolsk˘

první doloÏenou zprávu o osvûtleném
stromku uvnitﬁ budovy se povaÏuje
zmínka v brémské kronice z roku 1570.
Jednalo se o jedli ozdobenou sladkostmi, datlemi a papírov˘mi kvûtinami v
cechovní budovû místních ﬁemeslníkÛ.
Pravdûpodobnû nejstar‰í svûdectví o
vánoãním stromku v soukromém domû
pochází z roku 1642 za ·trasburku. V
17. a 18. století se zvyk zdobit stromek
‰íﬁil po Nûmecku zejména mezi vy‰‰ími
vrstvami. Roku 1816 je zaznamenán
první vánoãní stromek na rakouském
císaﬁském dvoﬁe. V dobû nûmeckofrancouzské války (1870-1871) se razila
idea stromku jako pravého nûmeckého
symbolu Vánoc.
V ãesk˘ch zemích se vlastenci my‰lence zdobit o Vánocích stromek bránili a poukazovali na to, Ïe to není zvyk
slovansk˘ a jeho stáﬁí u nás ani v mûstech nesahá za hranice 19. století. Nicménû v nûmecké literatuﬁe se objevuje
zmínka o prvním zdobeném stromku v
âechách roku 1827 na nejmenovaném
panství. V roce 1843 pí‰í PraÏské noviny o kupování stromkÛ v Praze jako o
bûÏné vûci. Na venkovû se v‰ak vánoãní stromek ujímal aÏ od ‰edesát˘ch
let 19. století.
Vesnice v blízkosti mûst a zámkÛ
pﬁejímaly tuto novotu dﬁíve neÏ ty odlehlej‰í. ZámoÏnûj‰í venkovské rodiny
zavedly zvyk pﬁed rodinami chud˘mi.
Stromky se zavû‰ovaly u stropu nebo
stály na stolku. Zpoãátku se zdobily jen
skromnû. Dávaly se na nû perníãky, domácí peãivo, su‰ené ovoce, podomácku vyrobené ozdoby z papíru a svíãky.
Zhruba po roce 1900 vytlaãily stromky
definitivnû do té doby velmi oblíbené
staroãeské jesliãky.

JAK VYBRAT VÁNOâNÍ
STROMEâEK
Umûl˘, nebo prav˘? Toto rozhodnutí
záleÏí zcela na nás, na na‰ich potﬁebách a podmínkách. Argumenty typu
„umûlé stromky jsou ekologiãtûj‰í neÏ
pravé, ‰etﬁí pﬁírodu“ jsou nepravdivé
v˘mysly, nejspí‰e v˘plod distributorÛ a
jejich snahy zv˘‰it odbyt.
Pravé (pﬁírodní) vánoãní stromky
jsou pÛvodem z nutn˘ch probírek v lesních ‰kolkách nebo z plantáÏí, takÏe
kvÛli VánocÛm na‰e hvozdy rozhodnû
neproﬁídnou.
Za souãasn˘ch technologick˘ch
moÏností je moÏné poﬁídit témûﬁ dokonalou imitaci rÛzn˘ch druhÛ dﬁevin
(smrkojedle, borovice), která vydrÏí neomezenû dlouho, je nenároãná na
údrÏbu a neopadává na koberec. Ceny
se pohybují od sta korun za dvaceticentimetrov˘ stromeãek po nûkolik tisíc
za velik˘ a dobﬁe opracovan˘ kus.
Obecnû záleÏí na velikosti a kvalitû
provedení. VÛni lze nahradit osvûÏovaãem vzduchu s lesním odérem a pﬁeci
jen ponûkud neÏivotn˘ vzhled zakr˘t
umn˘m ozdobením. S likvidací není
problém, pokud ji provedeme zodpovûdnû a vyhodíme uÏ nechtûn˘ umûl˘
stromek do tﬁídûného odpadu.
PRAV¯ STROMEâEK VONÍ...
Atmosféra Vánoc je pro vût‰inu z nás
stále spjata s nenapodobitelnou vÛní
pryskyﬁice a schnoucího jehliãí. Aby vydrÏela co nejdéle a nevyprchala hned
na ·tûpána, je potﬁeba pﬁi nákupu sledovat vzhled jehlic, kter˘ vypovídá o
stavu celého stromku. Jehlice by nemûly b˘t zaÏloutlé, snadno lámatelné a
nemûly by opadávat ani po silnûj‰ím
zatﬁepání vûtviãkou. Je-li stromek pﬁi
prodeji svázán, necháme ho rozvázat,
lépe tak vynikne hustota vûtví a pﬁípadné vady.
(r)
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