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Sraz spoluÏákÛ ze základní
‰koly v Homoli a v Tﬁebu‰ínû
Pravidelnû kaÏd˘m rokem první pátek v mûsíci
ãervnu se sjedou ze sv˘ch domovÛ b˘valí spoluÏáci z padesát˘ch a ‰edesát˘ch let.
Celkem se dostavilo témûﬁ padesát lidí. V‰e se
konalo v hostinci U HoráãkÛ a tady patﬁí veliké podûkování sleãnû ·tûpánce MuÏíkové a její rodinû,
za vzornou obsluhu takového poãtu hostÛ.
V této pﬁíjemné atmosféﬁe si „staﬁí známí“ popovídali, leckteﬁí se s dotyãn˘mi vidûl po mnoha letech
a nejednou padla vûta: „A ty jsi kdo?“
Odpoledne se v‰ichni se‰li na schodech hostince, aby se nechali vyfotografovat na spoleãnou
fotku.
Odpoledne se ãást hostÛ rozjíÏdûlo k domovÛm,
automobily, nebo prostû tak jak jim odjíÏdûly autobusy, nûkteﬁí jedinci vydrÏeli aÏ do veãerních hodin.
Za to, Ïe se kaÏdoroãnû uskuteãÀují srazy spoluÏákÛ, je tﬁeba podûkovat iniciátorkám paní Marii
Semerádové, Margaritû Jiráskové, Vladûnû Sedláãkové a RÛÏenû Matou‰kové (jména za svobodna).
E.S.

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY
Homole u Panny, Lhota pod Pannou, ByÀov, Suletice, Babiny II., Nová Ves u Plánû, Bláhov, Doubravice, Haslice.
Platba za odvoz komunálního odpadu za I. pololetí 2018 splatná do 31. 7. 2018
1356 Kã - t˘denní • 783 Kã - ãtrnáctidenní. Platba do pokladny OÚ Homole u Panny v úﬁední dny (pondûlí a stﬁeda)
nebo na úãet OÚ Homole u Panny ã.: 421411/0100
Andrlová Ilona, úãetní

Ble‰í trh nabídl mnoho rÛzn˘ch pﬁedmûtÛ
Rok utekl jako voda a opût se 13. kvûtna konal Homolsk˘
Ble‰í trh. Poãasí tomu opût pﬁálo a cel˘ trh se mohl rozloÏit
v uliãce ke vchodu do b˘valé ‰koly. Venku bylo hlavnû obleãení, kabelky, ‰perky, dûtská kola... V chodbû bylo nabízeno sklo, porcelán, knihy, hraãky a mnoho rÛzn˘ch pﬁedmûtÛ.
ZájemcÛ bylo mnoho a vût‰ina si domÛ odná‰ela pár vûciãek dle svého v˘bûru.
Tato akce je akcí dobroãinnou.
E.S.

1. Máj v R˘deãi
Tradiãní retro První máj v R˘deãi na Ústecku nalákal desítky divákÛ, ale i vyzdobenou zemûdûlskou techniku. Nechybûly pion˘rky, svazaãky, mávátka, ale i dobové automobily a
motocykly. Do prÛvodu se zapojila vyzdobená technika, nechybûly motorky ani dnes uÏ prakticky historická vozidla.
Zdroj: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/obrazemretro-prvni-maj-v-rydeci-ani-letos-nezklamal-20180501.html
Tak znûla zpráva v Ústeckém deníku. Ale mnoho na‰ich
obãanÛ se této akce zúãastnilo osobnû.
TéÏ se zapojili do prÛvodu. Hlavnû z farmy paní Horové a
firmy pana Horãíka. A tak se mÛÏeme py‰ni na‰imi zástupci,
kteﬁí ve vlastnoruãnû nabl˘skan˘ch traktorech panem Tojnarem a Novotn˘m dÛstojnû projíÏdûli obvyklou trasu prÛvodu.
Nouze o diváky také nebyla a kﬁiÏovatka u hostince
byla plná lidí, kteﬁí se mohli na plácku vedle hostince obãerstvit.
E.S.
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Pálení ãarodûjnice
Poslední den v mûsíci duben se v 18.00 hodin se‰lo na
plácku vedle Myslivny mnoho dûtsk˘ch ãarodûjnic a nûkolik
chlapcÛ v maskách, v doprovodu rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ.
I mnoho dospûl˘ch se pﬁi‰lo na akci podívat.
Hranici s umnû vyrobenou ãarodûjnicí jste mohli zahlédnout jiÏ z dálky.
Opodál hoﬁel men‰í oh˘nek, kde si kaÏd˘ mohl opéci
svého buﬁtíka. Dûti mûly buﬁty plus obãerstvení zdarma.
Po spoleãném vyfotografování v‰ech ãarodûjnic, zúãastnûné dostaly dárek ve formû skleniãky s brãkem na pití. A
samozﬁejmû i malou sladkost.
Ale to jiÏ vzplála hranice s ãarodûjnicí. Nejprve se jako
vÏdy valil hust˘ kouﬁ, ale v‰e ovládly plameny.
Poãasí nám pﬁálo a byl pﬁíjemn˘ veãer, tak nic nebránilo,
aby se dûti poﬁádnû vydovádûly a dospûlí posedûli v sousedském hovoru.
Ano, leto‰ní ãarodûjnice se povedly a byla veliká náv‰tûvnost. A koneãnû se rozhoupali obãané z na‰ich osad a akce
se také zúãastnili.
E.S.
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Dûtsk˘ den pln˘ her, soutûÏí a zábavy
V nedûli 10. ãervna od ãtrnácti hodin
uspoﬁádal kulturní v˘bor Obecního
úﬁadu dûtsk˘ den. SoutûÏe a ostatní
program se odehrával na plácku vedle
Myslivny v Homoli u Panny.
Dûtí se se‰lo mnoho a tak Ilona Hálová pﬁivítala v‰echny pﬁíchozí a vydala
pokyn ke hrám. Hádaly se pohádkové
postavy, kolíãky se vybíraly pﬁedmûty
stejné barvy, skákalo se v pytlích, házelo krouÏky na cíl, bûÏel se slalom
mezi kuÏely a soutûÏící pﬁi tom nesl vajíãko na lÏíci v jedné ruce a kyblíãek s
míãky v druhé.
Dûti za úãast v kaÏdé soutûÏi dostávaly Ïetony, za které si vybíraly u stolu
odmûny. Buì hraãku, nebo sladkost.
Hned na poãátku pﬁijeli Hasiãi z Chudoslavic a téÏ se soutûÏilo. Proudem
vody z hadice se musely v‰echny vystavené pﬁedmûty spláchnout z postavené hranice ze dﬁeva.
Po hodinû bylo nabídnuto dûtem i
dospûl˘m si prohlédnout i vylézt na
Pragu V3S (b˘valého vojenského veterána), kter˘ pﬁistavil pan Josef Struhár.
A to jiÏ se objevily konû, na kter˘ch
se dûti povozily. Konû pﬁivedly Ïeny z
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farmy na Babinách II. Pod vedením BoÏeny Radiãové (Kodlové).
Velk˘ zájem byl také o vyrobenou
cukrovou vatu, kde se v˘roby ujal pan
Jakub Opli‰til.
Na‰tûstí se poãasí slitovalo a dé‰È,

kter˘ v pÛl druhé se pﬁehnal Homolí,
ustal. Nejprve bylo dusno, ale zvedl se
vítr a hned se lépe d˘chalo.
Po rozebrání v‰ech odmûn za Ïetony
se v‰ichni pomalu rozcházeli a dûtsk˘
den byl na konci.
E.S.

Blahopﬁejeme
na‰im jubilantÛm
Nikod˘mová Anna 70 let

duben Li‰kov

Buriánková Libu‰e 65 let

kvûten Haslice

Barboﬁíková Vûra

ãerven Lhota pod Pannou

60 let

Barboﬁíková Vûra

Nikod˘mová Anna

1. Memoriál Jaroslava Hály 2018
V sobotu 2. ãervna se se‰ly ãtyﬁi druÏstva fotbalistÛ, aby
se utkali ve fotbalovém turnaji na poãest Jaroslava Hály,
kter˘ b˘val také pravideln˘m hráãem.
V loÀském roce se memoriál poﬁádal spontánnû, ale letos
bylo rozhodnuto, Ïe se turnaj bude konat kaÏd˘ rok.
Fotbalisti nastoupili k zahájení, udûlily se pokyny zpÛsobu
hry a poté zástupce za v‰echny zúãastnûné pﬁedal manÏelce Jardy paní Hanû Hálové kytiãku.
A jiÏ se kopalo. Hrálo kaÏdé druÏstvo s kaÏd˘m a turnaj
trval od 13.00 do 16.00 hodin.
Rozhodãí byl pan Ladislav Petroviã.
Mezi zápasy se mohli hráãi osvûÏit pivem ze sudu, kter˘
byl cel˘ zakoupen pro tuto akci. A téÏ byl v cenû pro zájemce gulá‰ podávan˘ v hostinci U HoráãkÛ.
A jak v‰e dopadlo? Nejlep‰í stﬁelec byl jmenován: Pepa
Kacálek - Nejlep‰í brankaﬁ: Jakub MuÏík - Nejlep‰í hráã:
Olda Janda
V˘sledek turnaje: 1. MuÏíci • 2. Tﬁebu‰ín
3. Hosako mlad‰í • 4. Hosako star‰í
Poté se v‰ichni seﬁadili k vyfotografování, rozloÏili papír z
nápisem „Nezapomeneme“, v‰e doplnila Ïidle s navleãen˘m
Jardov˘m dresem a rámeãek s fotografií.
E.S.
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STARÉ FOTOGRAFIE

Jak je tento seriál star˘ch fotografií oblíben, tak mi ale docházejí snímky k uveﬁejnûní. Proto prosím, kdokoli aÈ se mi ozve,
Ïe vlastní jakékoliv fotografie star‰ího data, budu velice vdûãná. Fotografii si pouze pÛjãím, oskenuji a v poﬁádku vrátím. Je
léto a to vÏdy patﬁí hlavnû dûtem, tak nabízím dûtské osoby. Tﬁeba se nûkdo na fotografii najde, nebo pozná souseda. Ano
budou mezi vámi ti, kteﬁí zde neÏili a tyto snímky jim nic neﬁíkají, ale mnoho z vás zde Ïilo a na tu dobu si pamatují. Tak
schválnû: „Poznali jste v‰echny na snímcích?“
E.S.

GLOSA

Proã se vãely rojí...?
Rojení je pﬁirozen˘ zpÛsob, kter˘m se
mnoÏí vãelstvo. ZdÛrazÀuji slovo „vãelstvo“ - nejde tedy o jednotlivé vãely, jde
o obsazení a postavení nového úlu.
Struãnû ﬁeãeno, spoãívá to v tom, Ïe si
vãely vychovají novou matku. Jakmile
se vylíhne, ta stará vyletí spolu se
spoustou dûlnic ven a vyrazí zakládat
nové sídlo. Nová královna pokraãuje ve
stávajícím úlu s tûmi dûlnicemi, které jí
zbyly. MÛÏe to celé probûhnout v období zhruba od kvûtna do ãervence.
Rojení je pﬁirozenou potﬁebou vãel,
nicménû vãely se nerojí pokaÏdé. Jsou
známy nûkteré faktory, které vãely k rojení motivují, ale zdaleka nejsou známy
v‰echny. Pokud je aspoÀ nûjak˘ splnûn˘, ‰ance na rojení stoupají.
Jakmile se nová matka vylíhne, stará
kolem sebe shromáÏdí poãetnou skupinu dûlnic, a v‰ichni spoleãnû vyletí ven.
Kdy to bude, to se dá poznat podle sníÏené aktivity na ãesnû. UÏ od rána to
ve vãelstvu huãí a bzuãí, ale ven létá
jen minimum vãel, v‰echno dÛleÏité se
dûje uvnitﬁ. KdyÏ vãely vyrazí ven, udûlají takov˘ oblak, a pﬁeletí na místo v
blízkosti úlu, které si pﬁedem vyhlídly vût‰inou na vûtev, nebo kmínek men‰ího stromu. Tam si v‰echny vãely sed6 • 2018 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

nou, utvoﬁí chomáã s matkou uprostﬁed
a sedí tam cca 2-5 dní. Sedí tam vcelku
bez ohledu na poãasí, vydrÏí tam i liják
a vichﬁici. Pokud vãelaﬁ chce roj získat,
musí to udûlat právû v této fázi. Cel˘
chomáã se dá sklepnout do pﬁipravené
bed˘nky, nebo se dá ustﬁihnout vûtev,
na které sedí atd. Bûhem té doby vãely
z chomáãe vylétají do okolí a hledají
místo, nûjakou vhodnou dutinu, kde by
se mohly usadit. Jakmile ho najdou,
cel˘ chomáã se zvedne, pﬁeletí tam, a
vãely si zaãnou budovat nov˘ domov.
Nov˘ úl je tím zaloÏen.

Ve starém úlu je nová matka, která
se je‰tû nespáﬁila. Jako první úkol se
musí vypoﬁádat s ostatními matkami,
které se vylíhly spolu s ní. MÛÏe z toho
vzniknout tzv. poroj, kdy nûkterá z nov˘ch matek seÏene men‰í skupinu dûlnic a vyrojí se taky. KdyÏ nevznikne,
v‰echny matky se porvou na Ïivot a na
smrt, aby to pﬁeÏila jediná.
Îivot v úlu se vrátí do normálních kolejí, ale bude to chvíli trvat, neÏ se
zaãne zase znovu mnoÏit. Matka se
je‰tû nespáﬁila ani neproletûla, bude to
chtít aspoÀ 14 dnÛ, neÏ zaãne znovu
klást. Tato prodleva je dal‰í bod, kter˘
se projeví na v˘nosech medu.
Zdroj:
http://www.domaci-vcelarstvi.cz E.S.

V minulém ãísle Homolského obãasníku si zaﬁádil ‰otek a tento
ãlánek nebyl zveﬁejnûn. Proto se omlouvám panu Honzovi Ragnarovi za zpoÏdûní.

Den otevﬁen˘ch dveﬁí

THAJSK¯ BOX
Dne 10. února v Homoli u Panny v tûlocviãnû b˘valé ‰koly se konal den
otevﬁen˘ch dveﬁí pro veﬁejnost. Thajsk˘ box kondiãní trénink, tréninku dûti,
Ïen. Leonidas Gym a Graf studio.
Této pﬁíleÏitosti vyuÏilo nûkolik místních chlapcÛ a dûvãat, ale i nûkteﬁí
dospûlí. Pod vedením pana Honzy Lapaﬁe si kaÏd˘ mohl vyzkou‰et nûkolik tréninkov˘ch cvikÛ.
Podle fotografií se mÛÏete pﬁesvûdãit, Ïe tato akce byla vítaná. E.S.

Offroad Cup Babiny I.
28. - 29. 4. Se konala akce Wild Hogs Babiny - Offroad
Cup Babiny 2018. Sobotní den byl obohacen o Magor Race,
kter˘ závodníky potrápil a nechybûla ani koupel v blátû. Na‰tûstí aÏ na malé odûrky se Ïádnému ze závodníkÛ nic nestalo. A co chlapi v offroadech? Cel˘ víkend si uÏívali dobrého poãasí a bez váÏn˘ch zranûní. Dûkujeme organizátorÛm
za spolupráci a budeme se tû‰it zase na podzim.
E.S.
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Jak u nás tﬁídíme odpad?
No pﬁiznejte se, opravdu tﬁídíte
odpad? Vûﬁím, Ïe ano. Ale pro ty co
je‰tû vhazují odpad do smûsn˘ch popelnic, hlavnû do tûch spoleãn˘ch pﬁed
bytovkami. Pokud se do nich nahází
v‰e, nezbude místo pro souseda na
opravdov˘ odpad, kter˘ do té popelnice
patﬁí. Pak nezbude nic jiného a nechat
pytel s odpadky stát vedle popelnice.
Za jedno je to nehygienické, nevzhledné a leckdy to i zapáchá. Prosím, buìte
ohleduplní, v‰ak náves kde barevné
popelnice stojí, není tak daleko.
Tak si pojìme pﬁipomenout, co kam
z odpadu vlastnû patﬁí.
Pﬁi vût‰inû ãinností produkujeme odpady, se kter˘mi je tﬁeba dále správnû
nakládat. Bez správného nakládání
s odpady bychom za chvíli neÏili v domech, ale spí‰e na skládkách. O tom,
zda dáme nov˘ Ïivot odpadu, kter˘ vyhazujeme, rozhodujeme právû my.
KdyÏ napﬁíklad vyhodíme plastov˘
kelímek do smûsného odpadu, nedáme tak pouÏitému obalu ‰anci na dal‰í
vyuÏití a jednodu‰e jej znehodnotíme.
Pokud odpady uÏ doma správnû roztﬁídíme, tak je ãeká recyklace a dal‰í nov˘
Ïivot v podobû v˘robkÛ, které bûÏnû
pouÏíváme. Navíc podle zákona
185/2001 Sb. je kaÏd˘ povinen zbavovat se odpadÛ pﬁedepsan˘m zpÛsobem. Jak˘ je pﬁedepsan˘ zpÛsob konkrétnû pro Va‰i domácnost zjistíte
v obecní ãi mûstské vyhlá‰ce
Zelená popelnice - Vhazuje se do
zeleného nebo bílého kontejneru.
Pokud jsou k dispozici oba, je dÛleÏité
tﬁídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, ãiré do bílého. Pokud máte
kontejner na sklo jen jeden, pak do nûj
dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytﬁídûné sklo není nutné rozbíjet, bude

se dále tﬁídit! Díky sv˘m vlastnostem se
dá sklenûn˘ odpad recyklovat do nekoneãna.
ANO Do zeleného kontejneru mÛÏeme vhazovat barevné sklo, napﬁíklad
lahve od vína, alkoholick˘ch i nealkoholick˘ch nápojÛ. Vhodit do zeleného
kontejneru mÛÏete také tabulové sklo
z oken a ze dveﬁí.
Îlutá popelnice - Co patﬁí do Ïlutého kontejneru. V prÛmûrné ãeské popelnici zabírají nejvíc místa ze v‰ech
odpadÛ, proto je nejenom dÛleÏité jejich tﬁídûní, ale i se‰lápnutí ãi zmaãkání
pﬁed vyhozením. V nûkter˘ch mûstech
a obcích se spolu s pastov˘m odpadem
tﬁídí i nápojové kartony. ZáleÏí na podmínkách a technickém vybavení tﬁídících linek v okolí. Proto je dÛleÏité sle-

dovat nálepky na jednotliv˘ch kontejnerech. Mimo níÏe uveden˘ch znaãek
do tûchto kontejnerÛ mÛÏete vyhazovat
i odpady oznaãení ãíslem 7.
Ano Do kontejnerÛ na plasty patﬁí
fólie, sáãky, plastové ta‰ky, se‰lápnuté
PET láhve, obaly od pracích, ãistících
a kosmetick˘ch pﬁípravkÛ, kelímky od
jogurtÛ, mléãn˘ch v˘robkÛ, balící fólie
od spotﬁebního zboÏí, obaly od CD
diskÛ a dal‰í v˘robky z plastÛ. Pûnov˘
polystyren sem vhazujeme v men‰ích
kusech.
Modrá popelnice - Co patﬁí do modrého kontejneru. Ze v‰ech tﬁídûn˘ch
odpadÛ právû papíru vyprodukuje prÛmûrná ãeská domácnost za rok hmotnostnû nejvíc. Modré kontejnery na
papír b˘vají nejsnaz‰ím zpÛsobem, jak
se ho správnû zbavit. Alternativu pak
poskytují sbûrné suroviny, které nejsou
vÏdy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztﬁídûn˘ podle druhÛ finanãní odmûnu.
Ano Vhodit sem mÛÏeme napﬁíklad
ãasopisy, noviny, se‰ity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo
knihy. Obálky s fóliov˘mi okénky sem
mÛÏete také vhazovat, Nevadí ani
papír s kanceláﬁsk˘mi sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitﬁku
OranÏová do Ïluté popelnice - Krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do
kontejnerÛ rÛzn˘ch barev a tvarÛ, ale
vÏdy oznaãen˘ch oranÏovou nálepkou
- pﬁípadnû do oranÏov˘ch pytlÛ. ZáleÏí
na tom, jak má obec systém sbûru nápojov˘ch kartonÛ nastaven˘. Na nápojov˘ch kartonech jsou tyto znaãky:
Ano Pokud najdete oranÏovou nálepku, pak sem patﬁí krabice od dÏusÛ,
vína, mléka a mléãn˘ch v˘robkÛ, které
je potﬁeba pﬁed vhozením do kontejneru ﬁádnû se‰lápnout.
E.S.

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA...
V˘pis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole u Panny ã.
02/2018, konaného dne 03. 05. 2018.
■ I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/02/2018 rozpoãtové opatﬁení ã.
01/2018.
080/02/2018 poskytnutí pÛjãky ve v˘‰i
50 000 Kã manÏelÛm Hastrdlov˘m na
poﬁízení nového kotle.
090/02/2018 smûrnici GDPR.
100/02/2018 jmenování povûﬁence
GDPR paní V. Pochobranskou.

Homolsk˘

■ II. Zastupitelstvo obce souhlasí
050/02/2018 s pronájmem pozemku p.
ã. 262/2 o v˘mûﬁe 1 384 m2 a pozemku
p.ã. 262/3 o v˘mûﬁe 1384 m2 za celkovou ãástku 5 536 Kã roãnû
060/02/2018 se zﬁízením sluÏebnosti
inÏen˘rské sítû na p. ã. 45/1 v k. ú. Bláhov.
070/02/2018 se zﬁízením sluÏebnosti
inÏen˘rské sítû na p. ã. 29/4 a 45/1 v k.
ú. Bláhov.

■ III. Zastupitelstvo obce bere na
vûdomí
040/02/2018 zprávu o v˘sledku kontroly
veﬁejného osvûtlení za roky 2012 - 2016
Ladislav Ptáãek v.r., starosta
Vyvû‰eno dne: 09. 05. 2018
Sejmuto dne: 25. 05. 2018
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 02/2018 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.
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