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Masopustní prÛvod
Rok ubûhl jako voda a v sobotu 20. února v 9.00 hodin se
opût scházíme na homolské návsi. V leto‰ním roce se masopustního reje zúãastnilo mnoho masek, jak dûtsk˘ch, tak i
dospûl˘ch. Se‰lo se tolik lidí, Ïe pﬁistaven˘ kloubov˘ autobus, byl objednán díky veliké prozﬁetelnosti organizátorÛ, byl
zcela obsazen.
Po poÏádání o povolení k masopustnímu reji, prostﬁednictvím Luká‰e Ptáãka, tento rej starosta Ladislav Ptáãek povolil. A to jiÏ proudí úãastníci do autobusu a vydáváme se na
první stanovi‰tû do Haslic k VanûãkÛm, kde se poprvé mÛÏeme obãerstvit.
Poté projíÏdíme Bláhovem a cílem na‰í cesty je tentokrát
stanovi‰tû s obãerstvením v Nové Vsi u Plánû a paní Horová
uÏ nabízí obãerstvení. (poznámka autora - ‰trúdl byl vynikající). Pﬁesouváme se do Suletic, kde na okraji vesnice vy(Pokraãování na následující stranû)

Starosta povolil Masopustní rej.

Pﬁíchod do Suletic.

Sraz na Homolské návsi.

U VanûãkÛ v Haslicích.

U HorÛ v Nové Vsi u Plánû.

U HastrdlÛ v Suleticích.

Chalupáﬁi ze Suletické stránû.

U LöbelÛ v ByÀovû.
U VegnerÛ v ByÀovû.

U KubátÛ v ByÀovû.

U Anto‰Û v ByÀovû.

U BeránkÛ v ByÀovû.
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Chtûli bychom také podûkovat Dopravním podnikÛm mûsta
Ústí nad Labem za zapÛjãení autobusu k pﬁepravû úãastníkÛ
prÛvodu. Ná‰ dík patﬁí samozﬁejmû i ﬁidiãi p. R. Jelínkovi ze
Suletic, kter˘ se rozvozu ochotnû a s úsmûvem ujal.

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
stoupíme, abychom do stﬁedu vsi pﬁi‰li v ﬁádném prÛvodu.
Vrháme se ke stoleãku u HastrdlÛ, kde mimo jiné dostáváme
i páreãek. Poveselíme se, usrkáváme svaﬁák, ãi jin˘ mok a
pﬁemístíme se na konec Suletic, kde jiÏ ãekají chataﬁi ze Suletické stránû a ochutnávka pokraãuje.
Posíleni jídlem a pitím se vydáváme na nejdel‰í tradiãnû
pû‰í cestu do ByÀova. Je to kus cesty, ale alespoÀ mnozí na
ãerstvém vzduchu vystﬁízliví a cesta z kopce není tak nároã-

Tato kapela doprovázela po cel˘ prÛvod.

U MoravcÛ ve Lhotû pod Pannou.

U BarboﬁíkÛ ve Lhotû pod Pannou.

U Jindry MuÏíka ve Lhotû pod Pannou.

Odnûna pro dûti v maskách na Homolské návsi.

ná. Mnozí si ãást cesty zkracují starou zkratkou pﬁes les a vyjdou pﬁímo u domu Vegnerov˘ch v ByÀovû, kteﬁí jiÏ vyhlíÏí
první hosty. Odpoãinem, popijeme, pojíme a pomal˘m krokem stoupáme do horní ãásti ByÀova. Tam jiÏ mají pﬁipraveno poho‰tûní manÏelé Löbelovi a o kousek v˘‰ Anto‰ovi. I
pan Kubát zve na panáka pálenky a prohození pár slov.
Je‰tû jedna malá zastávka u VegnerÛ a pokraãujeme k BeránkÛm. Popovídáme, osvûÏíme se, pojíme a pokraãujeme
autobusem do Lhoty pod Pannou a první zastávka je u MoravcÛ. (poznámka autora - jo, zase byly ty v˘borné koblihy od
paní Moravcové!)
U stoleãku také pﬁispûli k obãerstvení svaﬁen˘m vínem
dlouholetí chalupáﬁi Hrenãínovi. Naproti mûl pﬁichystáno obãerstvení pan Jindﬁich MuÏík.
Dal‰í a poslední zastávka prÛvodu byla u BarboﬁíkÛ. Tam
na nás mimo jiné ãekaly nasmaÏené chutné ﬁízeãky. Pojedlo
se, popilo, zatanãilo a ‰up autobusem do Homole u Panny na
náves, kde byly slavnostnû odmûnûny nejlep‰í dûtské
masky. Îádné dítû nepﬁi‰lo zkrátka a kaÏdé si nûjaké to cukrátko za kost˘m odná‰elo domÛ.
Leto‰ní Masopust se velice vydaﬁil a svojí ãetností masek
a úãastníkÛ pﬁedãil Masopusty minulé.
Co dodat? Nashledanou pﬁí‰tû...!
E.S.
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Masopustní taneãní zábava
Po sobotním Masopustním prÛvodu si na‰i obãané odpoãinuli, aby ve 20.00 hodin zasedli ke stolÛm v taneãním sále
hostince u HoráãkÛ, kde sleãna ·tûpánka MuÏíková s pﬁítelem byli jiÏ pﬁipravení pohostit tance chtivé náv‰tûvníky.
K tanci a poslechu hrála kapela K.L.M. ROXEL MUSIC.
A tomu, Ïe hrála v˘bornû, nasvûdãovalo i to, Ïe taneãní parket byl stále zaplnûn taneãníky.

Kluzi‰tû v Bendovnû
Leto‰ní zima lednímu hﬁi‰ti na dvoﬁe Bendovny v Homoli u Panny nedopﬁála del‰í Ïivotnost. Dlouho jsme ãekali na mráz a kdyÏ koneãnû pﬁi‰el, mohli se chlapi pustit
do v˘roby lední plochy.
Nejprve urovnali plochu dvora, kterou osadili dﬁevûn˘mi
mantinely. Poté pokryli celou plochu igelitovou fólií a následnû zaãali napou‰tût vodu.

O taneãní zábavu byl opravdu velik˘ zájem, coÏ dosvûdãuje i fakt, Ïe na její dotaz, uãinûn˘ ve 21:00 hod., kolik Ïe je
v sále lidí, bylo odpovûzeno, Ïe je tam devadesát platících
hostÛ!
Probíhala zde i tradiãní soutûÏ o ceny, která byla plná krásn˘ch cen. Vûﬁím, Ïe se v‰ichni zúãastnûní dobﬁe pobavili,
a Ïe je druh˘ den moc nebolela hlava.
E.S.

I pﬁes nesnáze se zasekl˘m ãerpadlem ve studni a jeho
vysvobozením, nakonec v‰e dobﬁe dopadlo a voda se jiÏ
bez problémÛ ﬁinula na budoucí kluzi‰tû.
T˘den v‰e zamrzalo a chlapi poctivû docházeli pﬁipou‰tût vodu a dohlíÏeli, aby ledová plocha byla rovná a hladká.
V sobotu, 16. ledna, dopoledne je‰tû shrabovali z ledové plochy sníh, kter˘ tou dobou vydatnû padal.
Ale to jiÏ dûti a mládeÏ obouvaly brusle a vyjíÏdûly na
led. Chlapci opatﬁení hokejkami se pukem trefovali do branek.
A stále padal sníh. Proto se nûkteﬁí bruslaﬁi chopili snûhov˘ch lopat a mil˘ sníh stále dokola odhrnovali a odklízeli mimo hrací plochu kluzi‰tû.
A tak tento víkend byl ve znamení bruslení, ale byl bohuÏel jedin˘, neboÈ v pondûlí pﬁi‰la obleva a ledová plocha
roztála.

âas pokroãil a v˘hled na nûkolik dal‰ích ledov˘ch dnÛ
tím padá. TûÏko jiÏ v bﬁeznu, ãi dubnu vodní plocha kluzi‰tû zamrzne natolik, aby se je‰tû dalo bruslit.
Tak snad pﬁí‰tí zimu vydrÏí déle.
Touto cestou dûkujeme v‰em, kteﬁí se na v˘robû kluzi‰tû podíleli.
E.S.
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Z KULTURNÍ KRONIKY OBCE...

Anto‰ová Antonie

Veselovsk˘ Jiﬁí
Novotná Helena
Anto‰ová Antonie
Nováková Marie
Kubát Karel
Fuxová Alena

Veselovsk˘ Jiﬁí

leden
únor
únor
bﬁezen
bﬁezen
bﬁezen

85
60
70
75
75
65

Kubát Karel

let
let
let
let
let
let

Diamantová svatba

Nováková Marie

ByÀov
Homole u Panny
ByÀov
Haslice
ByÀov
ByÀov
Dne 25. prosince 2015 oslavili paní MARIE a JI¤Í VESELOVSK¯
z ByÀova ‰edesát let spoleãného Ïivota. Tedy Diamantovou svatbu.
Pan Jiﬁí rodák ze Sulejovic proÏil své dûtství v obci Îabovﬁesky,
kam byla rodina na poãátku druhé svûtové války odsunuta z pohraniãí. Po skonãení války se opût rodiãe Jiﬁího stûhují a to do ByÀova.
Paní Marie rodaãka z Humpolce - Hojkovy se s rodiãi pﬁistûhují do
Horních Zálezel v roce 1947.
Poznali se na taneãní zábavû v Probo‰tovû, kde na‰li v sobû zalíbení a po nûjakém ãase spolu vstoupili do svazku manÏelského.
Narodila se jim dcera Dagmar a pozdûji dcera NadûÏda.
Pan Jiﬁí po cel˘ Ïivot pracoval v podniku Mototecha v Ústí nad
Labem a paní Marie v podniku Drogérie v témÏe mûstû. Dcery dospûly, vdaly se a z Jiﬁího a Marie se stávají babiãka a dûda tﬁem
vnouãatÛm. âas opût pokroãil a jiÏ jsou prarodiãi ãtyﬁem pravnouãatÛm.
A mû nezb˘vá neÏ za Obecní úﬁad v Homoli u Panny obûma popﬁát mnoho zdraví a ‰tûstí do dal‰ích let.
E.S.

Vzpomínáme
Neplaãte nyní pﬁíli‰, mé tûlo ohni dejte.
A aÏ se v mráãek zmûní - mû kletu zazpívejte.
To shoﬁela jen bolest,

Jen utrpení tûla.
V‰ak moje láska k vám,
ta s tûlem neumﬁela.

Dne 7. dubna 2016 tomu bude smutn˘ch 5 let, kdy nás na vÏdy opustila
paní LUDMILA KLIKOVÁ z Haslic.
Dne 13. dubna 2016 by oslavila sedmdesátiny.
Kdo jste jí mûli rádi, vzpomeÀte prosím s námi.
Dcera Jaroslava, vnouãata Jakub a Veronika, pravnuãka Nelinka.
HOMOLSK¯ OBâASNÍK / 2016 • 5

Velk˘ pátek - staronov˘ svátek v na‰em kalendáﬁi
V leto‰ním roce 2016 se opût do popﬁedí postavil jako sváteãní den Velk˘ pátek. Mnoho z nás to pojalo jako dal‰í voln˘
den k oddechu po práci. Nûkdo jej i svûtí, ale to je kaÏdého
vûc. Pojìme si o tomto pátku a dnech vztahujících k VelikonocÛm nûco povûdût. Nejsem v‰eznalá, tak jsem si tro‰íãku
prohledala webové stránky a pokusím se z uloven˘ch poznatkÛ poskládat tyto dny a jak˘ v˘znam mají z biblického
i z prostého lidského Ïivota.
Cel˘ proces zaãíná ‰est t˘dnÛ pﬁed Velikonocemi a to
na‰im znám˘m Masopustem. Jak z názvu rozumíme, v ten
ãas zapoãalo postní období, kdy se z jídelníãkÛ vyﬁadilo
maso. Byla to taková jarní oãista tûla.
A jak se datum Velikonoc vypoãítává? Na Nikajském
koncilu roku 325 bylo rozhodnuto, Ïe Velikonoce mají pﬁipadnout na první nedûli po prvním jarním úplÀku po jarní rovnodennosti.
Poslední, tedy ‰estou nedûlí pﬁed Velikonocemi je
Kvûtná nedûle - název nedûle je odvozen od kvûtÛ, které
mají pﬁipomínat palmové vûtve, jimiÏ lid vítali JeÏí‰e a jsou
jimi zdobeny kostely. Tento den má svojí dlouhou historii - katolick˘ obﬁad svûcení ratolestí. Nejsou to jen starosvûtské
vzpomínky, ale v mnoha rodinách pí‰í svoje dûjiny i v na‰ich
ãasech. Svûcené koãiãky zdobí pﬁíbytky i hroby nejbliÏ‰ích.
Modré pondûlí - bylo pro kﬁesÈany vÏdy symbolem volného dne. Podle tradice bylo v tento den lidem zapovûzeno vykonávat jakoukoliv práci.
·edivé úter˘ - uklízelo se obydlí, vymetaly se v‰echny neãistoty.
·karedá stﬁeda - podle tradice se mají vymetat komíny.
A také se ﬁíká, Ïe budete-li se mraãit, pak se budete mraãit
kaÏdou stﬁedu po cel˘ rok.
Zelen˘ ãtvrtek - Tento den byl dnem odpu‰tûní. Rodiny se
modlily a v‰ichni se omyli rosou, která bránila onemocnûní
‰íje a dal‰ím nemocem.
Uklízelo
se
a smetí se odná‰elo na
kﬁiÏovatku cest, aby se
nedrÏely v domech
blechy. Aby stavení
opustil hmyz a my‰i,
zvonilo se paliãkou
o hmoÏdíﬁ. Na Zelen˘
ãtvrtek utichaly zvony „odlétaly do ¤íma“.
Znovu se rozeznívaly
aÏ na Bílou sobotu.
Místo zvonÛ se v‰ak
oz˘valy ve vsích dﬁevûné ﬁehtaãky a klapaãky - „klapání“. Také
se scházeli v odpoledních hodinách chlapci
a dívky a ﬁíkali ﬁíkanky o Jidá‰ovi. Dodne‰ka se právû v tento
den objevuje na pultech peãivo - „jidá‰e“, které se i dﬁíve podávalo namazané medem.
Velk˘ pátek - den hlubokého smutku, kdy se dodrÏoval
pﬁísn˘ pÛst - na památku ukﬁiÏovaného JeÏí‰e Krista. Také
v˘zdoba kostelÛ byla tento den chudá a písnû se zpívaly bez
doprovodu varhan. Nûkde i na Velk˘ pátek nahrazovaly ﬁehtaãky hlas zvonÛ a oznamovaly poledne a ranní i veãerní klekání. Chodilo se s velk˘m hlukem po vesnici, dûti s ﬁehtaãkami honily Jidá‰e. Nesmûlo se pracovat na polích (h˘bat se
zemí), nemûlo se ani prát prádlo. Pﬁesto symbolem Velkého
pátku byla voda - tou se lidé om˘vali pro zdraví, vykrápûl se
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chlév a om˘vala zvíﬁata. Také se tento den dûly zázraky zem se otevírala, aby ukázala své poklady.
Bílá sobota - konãí pÛst, kter˘ trval 40 dní. Uklízí se,
peãou mazance a velikonoãní beránci, zdobí se vajíãka a pletou pomlázky.
Nedûle - BoÏí hod velikonoãní - Ze soboty na nedûli
do‰lo ke zmrtv˘chvstání JeÏí‰e Krista. Noc byla oznaãována
za „velkou“ - a odtud název Velikonoce. V nedûli se také zaãala jíst tradiãní velikonoãní jídla - vejce, mazanec, beránek,
víno a chleba - vÏdy od ranní m‰e posvûcená. Tento den byl
také ve znamení pojídání dobr˘ch pokrmÛ, klobás, nádivek
a dal‰ích dobrot. Na BoÏí hod se setkávaly jen nejbliÏ‰í rodiny, bez pﬁátel a znám˘ch.
Velikonoãní pondûlí - Tomuto dni se také ﬁíkalo âervené
pondûlí. Brzy ráno vycházeli chlapci - koledníci, s pomlázkami vy‰lehat dûvãata, aby z nich vyhnali nemoci a lenost. Za
tento poãin pak od nich dostávali malovaná vajíãka - symbol
Velikonoc a také i cukroví. Proutí, ze kterého se pomlázky
pletly, byla pﬁisuzována Ïivotodárná síla. Kdo dostal pomlázkou, ten omládl. JelikoÏ nyní máme jiÏ po Velikonocích, dûvãata jsou vy‰lehaná od chlapcÛ pomlázkami, malovaná vajíãka a rÛzné dobrÛtky jsou rozdány.
Leto‰ní rok je rokem pﬁestupn˘m a to se traduje, Ïe chodí
na koledu i dûvãata. Ale jiné roky by dûvãata mûla b˘t doma
a ãekat na koledníky. Vím, Ïe dûvãátka také touÏí po koledû
a proto tu zdomácnûlo, Ïe se hodování zúãastÀují kaÏd˘ rok.
Kupy jídla, které navaﬁily a napekly hospodyÀky, jsou snûdené, tak se Ïivot navrací ke dnÛm v‰edním.
To ale není dÛvod ke smutnûní, pﬁedstavte si, Ïe nás ãeká
krásné jaro a po nûm teplé léto a s ním spojené prázdniny
a doba dovolen˘ch.
Stále je nûco na co se tû‰it.
E.S.

U druÏstevníkÛ v Homoli
Plán nákupu mléka za první leto‰ní dekádu nebyl sice
splnûn o tﬁi procenta, pﬁesto v‰ak dojivost roste a jiÏ v
prosinci jevila vzestupnou tendenci. Je tomu tak proto,
Ïe v ﬁadû druÏstev zváÏili své moÏnosti a konkrétnûji
uplatÀovali své zku‰enosti, vedoucí k zv˘‰ení produkce
mléka.
Za tûmito zku‰enostmi jsme se vypravili k nejlep‰ím o‰etﬁovatelÛm dojnic. Prostﬁednictvím tisku chceme jejich zku‰enosti pﬁenést do ostatních zemûdûlsk˘ch závodÛ.
Na‰e cesta vedla nejprve do JZD Homole, které v minulém roce bylo v mnohém vzorem, neboÈ splnilo nákup mléka
na 115 procent. Na jednu dojnici dodalo 1685 litrÛ mléka.
Tûchto úspûchÛ bylo dosaÏeno zásluhou takov˘ch o‰etﬁovatelÛ, jako jsou soudruÏka Haragová, PruÏincová, Frková,
manÏelé Filovi i ostatní.
O‰etﬁovatelé v homoli pracují za velmi obtíÏn˘ch podmínek. Dojnice jsou v JZD ustájeny na pûti místech a ve star˘ch stájích. Mechanizace Ïádná, pouze jeden kravín má
strojní dojení. Tyto potíÏe je‰tû více vynikají nyní v zimû, kdy
také JZD Homole má nedostateãnû zaji‰tûnou krmivovou
základnu.
Na Místním národním v˘boru v Homoli a v rozhovoru se
soudruhy z v˘boru ZO KSâ jsme byli uji‰tûni, Ïe v˘roba
mléka je dobrá, Ïe potíÏí je mnoho.
Jin˘ názor zastává zootechnik soudruh Moravec, kter˘ se
domnívá, Ïe situace je velmi ‰patná a leto‰ní plán nákupu
mléka povaÏuje za ohroÏen˘. Moc si s tím v‰ak nebyl jist˘.
Pﬁiznal v‰ak, Ïe nemá dobr˘ pﬁehled, protoÏe se sestavuje
plán a nebyl uÏ dlouho v kravínech.
V˘roba mléka je natolik dÛleÏitá, Ïe se jí musí vûnovat potﬁebn˘ ãas a tím více nyní, v tomto nepﬁíznivém období a také
v souvislosti s vypracováním samotného plánu.
U o‰etﬁovatelÛ jsme se pﬁesvûdãili, Ïe jejich práce dává
záruku, Ïe nezÛstane nevyuÏita ani jediná moÏnost ke zv˘‰ení mléãné produkce. V‰ichni o‰etﬁovatelé se shodují v
tom, Ïe jsou cesty, které vedou k zaji‰tûní plánu.
Jednou z nich je pﬁíkladn˘ reÏim v hospodaﬁení s krmivy.
Není moÏno podlehnout individuálním zájmÛm a pﬁipustit nerovnomûrné spotﬁebování zásob. O tom je v Homoli pﬁesvûdãeno nejen vedení druÏstva, ale i samotní o‰etﬁovatelé.
PÛl kilogramu moãoviny a blafaãka, dováÏená z V. Bﬁezna,
spolu s minimálním mnoÏstvím obiln˘ch krmiv doplnûn˘ch
slámou, je celá krmivová zásoba na jednu dojnici. I s touto
dávkou je plám plnûn.
Napﬁíklad ve stáji, kde pracuje soudruÏka Haragová, je
denní v˘roba mléka 220 litrÛ na stav 70 dojnic, pﬁi ãemÏ v
souãasném období celé dvû tﬁetiny krav v této stáji jsou vysoko bﬁezí a nedojí se. Velkou dÛleÏitost v této stáji pﬁikládají
soudruÏky rozdojování a dodojování. Pﬁed strojním dojením zásadnû om˘vají vemena teplou vodou a „tvrdé“
krávy rozdojují nejdﬁíve ruãnû. SoudruÏka Haragová si nedovede pﬁedstavit, Ïe by v jejich JZD klesla dojivost o nedûlích a svátcích vinou pohodlnosti o‰etﬁovatelek. Krávy mají
stejnou dojivost v nedûli jako ve v‰ední den.
O‰etﬁovatelé si stûÏují na teplou vodu. Mají sice zdroje
teplé vody ve v‰ech stájích, ale mnoÏství nestaãí. Jeden ze
„zdrojÛ“ teplé vody je téÏ elektrick˘ ohﬁívaã, vyroben˘ v STS
Chabaﬁovice, kter˘ jiÏ více neÏ 2 t˘dny je v JZD nezamontován.
Vedení druÏstva ãeká i na „laskavou“ sluÏbiãku svého patronátu, protoÏe asi není moÏné zajistit, aby zamontování
provedl v˘robce z STS hned pﬁi dodání. Nebylo by to jednodu‰‰í a hlavnû rychlej‰í?

Situace v leto‰ním roce by jistû nebyla ‰patná, kdyby bylo
aspoÀ tolik krmiv, jako v minulém zimním období. V nejbliÏ‰í
dobû se bude rozhodovat o zaji‰tûní nové krmivové základny. Leto‰ní zima musí b˘t ponauãením pro kaÏdého
druÏstevníka, funkcionáﬁe i vedoucího pracovníka, Ïe
názory jako „ono se to krmivo nûkde seÏene, nám to nûjak
vystaãí“ - „ono ti naroste“ - nebo „nyní na to není ãas“ nikam
nevedou a jsou ‰kodlivé.
Proto právû dnes, kdy se sestavují plány (a funkcionáﬁi nemají ãas na náv‰tûvu pracovi‰È?“ je tﬁeba hovoﬁit s o‰etﬁovateli nejen o plnûní plánu, ale i o zaji‰tûní krmné základny a se v‰emi o tom, jak nevynechat ani jedinou moÏnost k získání maximálního mnoÏství v‰ech druhÛ krmiv.
To je tﬁeba promyslet právû nyní, jen tak vznikne konkrétní
plán, ve kterém budou zakotveny úkoly v osevech, v hnojení, o‰etﬁování i sklizni krmn˘ch plodin a také opatﬁení vedoucí k vyãerpání v‰ech zdrojÛ, které závod má. Jakákoliv nedbalost a nenároãnost se projeví v obdobn˘ch potíÏích, jaké
jsou letos, v pﬁí‰tí zimû.
Josef Boãan, Josef Du‰ek
Tento ãlánek mi daroval pan Macner z Babin II. PláÀ, kter˘
tyto staré noviny Sever z 22. Ledna 1963, na‰el na pÛdû ve
svém domû.
Mû ãlánek velice zaujal a cel˘ jsem ho opsala do publikovatelné podoby a tím se s vámi podûlila o chvilku vdechnutí
té doby. Ano, byla to jiná doba, ale ruku na srdce: Nepodobají se tehdej‰í starosti tûm na‰im? Akorát si jiÏ jinak ﬁíkáme
a volíme jiná souvûtí.
E.S.
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Pováleãná Homole
Padesátá léta v Homoli byla jiÏ témûﬁ uklidnûná, ti, co se pﬁistûhovali pﬁi osidlování pohraniãí, byli jiÏ usazení ve sv˘ch nov˘ch domovech.
Po volbách, v kvûtnu 1957, na nové tﬁíleté
funkãní období pﬁejímá správu obce novû zvolen˘ místní národní v˘bor. Do‰lo k slouãení obcí
Doubravice a Lhota pod Pannou. Nová obec
pak dostává jméno Homole.
Zvoleni byli: pﬁedseda MNV - Vojtûch Bene‰
tajemník MNV - Jan Hrbáãek
âleny rady byli zvoleni: Josef Frk, Miloslav
Bartáãek, Emílie âervená, Michal ¤íha, Adam
Marti‰, Antonín Sailer, M. Vítková, M. Tomek,
Ondﬁej BroÏina.
Po volbû nového v˘boru si tento vytyãil svÛj
plán rozvoje novû vzniklé obce Homole a vznikly i rÛzné komise rozvoje. KaÏdá mûla svÛj plán
a snaÏila se jej jiÏ z poãátku ﬁádnû plnit. Byly tu
i rÛzné pﬁekáÏky, jako napﬁíklad ty, Ïe se ne
vÏdy se‰li v‰ichni ãlenové rady na svá zasedání.
Byla tu i ‰patná spolupráce instruktorÛ ONV
se zdej‰ími ãleny MNV. Stávalo se totiÏ, Ïe nûkteﬁí ãlenové ONV na radû, nebo zasedání slíbili, Ïe urãitou vûc zaﬁídí, pozdûji ov‰em zÛstalo
pouze pﬁi slibu.
......„Na zvlá‰tní schÛzi byl zvolen za úãasti
tajemníka MNV nov˘ v˘bor Ïen. Pﬁedsedkyní
byla zvolena paní Bene‰ová. Místopﬁedsedkyní
paní Ptáãková, pokladní p. Ká‰ová, ãlenky vÏ.
MuÏíková ml., MuÏíková st. A zapisovatelkou
paní Pokorná.“
(citace z Obecní kroniky)

Jak vidíte, kaÏdá doba nese svoje starosti a problémy, které se snaÏí
obyvatelé ﬁe‰it. Nûco jde lehce, nûco tûÏce, ale kaÏd˘ k tomu pﬁistupuje
s dobrou vÛlí nûco pro blaho obce vykonat.
E.S.

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA...
V˘pis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole u Panny ã.
01/2016, konaného dne 04. 02. 2016.

3.000,— Kã pro ROSKU Teplice.
090/01/2016 zveﬁejnûní zámûru prodeje pozemku p. ã. 493 v k. ú. Suletice

I.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
040/01/2016 V˘roãní zprávu dle z. ã.
106/1999 Sb., o svobodném pﬁístupu k
informacím za rok 2015
050/01/2016 ãástku ve v˘‰i 500,— Kã
na balíãek pro jubilanty
060/01/2016 prodej pozemku p. ã. 492
v k. ú. Homole u Panny o v˘mûﬁe
120 m2 za cenu 1.800,— Kã
070/01/2016 nav˘‰ení odmûn neuvolnûn˘ch zastupitelÛ dle novelizace vyhlá‰ky ã. 37/2003 poãínaje od 01. 03.
2016 a to na:
zastupitel obce
491,— Kã
ãlen v˘boru
1.291,— Kã
pﬁedseda v˘boru
1.621,— Kã
místostarosta
13.600,— Kã
080/01/2016 finanãní dar ve v˘‰i

II.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
030/01/2016 rozpoãtové opatﬁení ã.
05/2015 pﬁijaté starostou obce a to bez
v˘hrad
Jaroslav Hála v.r, místostarosta
Ladislav Ptáãek v.r., starosta
Vyvû‰eno dne: 08. 02. 2016
Sejmuto dne: 25.02. 2016

Homolsk˘

Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 01/2016 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.
V˘pis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole u Panny ã.
02/2016, konaného dne 18. 02. 2016.

I.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
030/02/2016 nákup automobilu tovární
znaãky Mitsubishi L 200 za ãástku
150.000,- Kã vãetnû DPH od firmy HEDERA Zima s.r.o.
040/02/2016 pÛjãku FRB pro p. Pavleovou
050/02/2016 nákup poãítaãe na obecní
úﬁad
Jaroslav Hála v.r, místostarosta
Ladislav Ptáãek v.r., starosta
Vyvû‰eno dne: 19. 02. 2016
Sejmuto dne: 07. 03. 2016
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 02/2016 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.
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