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Podzimní sklizeÀ

Dﬁevo na zimu.
onãící záﬁí a ta doba nás popohání ke sklízení ovoce a zeleniny
z na‰ich zahrádek a sadÛ, které
pomalu osiﬁí. Tu a tam uÏ zahlédneme
zorané políãko a ãasto pak i barevné
listí tanãící okolo stromÛ pohánûné podzimním vûtrem, neÏ s koneãnou platností dopadne na zem, kde bude zmáãeno de‰tûm a pozdûji snad i snûhem.
Co jsme zaseli to sklízíme!
Léto se mám vydaﬁilo a vystﬁídalo
celou ‰kálu rÛzného poãasí.
Vût‰inou bylo sucho, tak jsme museli zeleninu a nûjakou tu kytiãku obãas
i zalít.
Prázdniny v‰em utekly jako voda.
Na‰e dûti si uÏily dva mûsíce volna
a prvÀáãkové brzy zaãnou plnit své se‰ity prvními ãárkami, oblouãky a pozdûji i písmenky.
Mnozí z nás vyuÏili dovolené a odpoãívali doma, na chatách, na rekreacích
v na‰í krásné zemi, nebo si odjeli prosolit a ohﬁát tûlo k moﬁi.
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K podzimu patﬁí i rÛzné v˘stavy drobn˘ch zvíﬁat: králíkÛ, holubÛ, drÛbeÏe,
vodní drÛbeÏe, morãat a okrasného
ptactva, proto bych chtûla vyuÏít této
situace a ráda bych vás pozvala na nûkteré, konané v na‰em okolí.
NejbliÏ‰í je dne 29.9. a koná se v Bene‰ovû nad Plouãnicí a ve dnech 22.23.9. následuje v Bohu‰ovicích nad
Ohﬁí. Na nich mÛÏete nejen potû‰it oko
pohledem na vystavovaná zvíﬁata, ale

mÛÏete si zde i nûjaká koupit do svého
chovu. Pokud máte zájem o termíny
dal‰ích v˘stav, mÛÏete mû kontaktovat
(telefon a email je uveden na konci tohoto ãasopisu).
V t˘dnu od 14. do 22. záﬁí jste mohli
v Litomûﬁicích nav‰tívit Zahradu
âech, kterou jiÏ mnoho let rádi nav‰tûvujeme.
Ve dnech 20.- 21. ﬁíjna 2012 probûhne v areálu v˘stavi‰tû Zahrada âech
v Litomûﬁicích âeská v˘stava drobného
hospodáﬁského zvíﬁectva spojená
z meziokresní soutûÏí chovatelÛ králíkÛ, holubÛ a drÛbeÏe. V‰e nasvûdãuje
tomu, Ïe brzy zaãne podzim.
Ale co nám zanechalo léto? Nûkomu
radost, ale nûkomu i smutek (vûzte, Ïe
v‰e pﬁebolí a na‰i milovaní nám v srdci
navÏdy zÛstanou).
V tento ãas také zahájí provoz jiÏ
v minulém ãísle zmiÀovaná herna pro
dûti. Datum se dozvíte z plakátÛ, nebo
na webov˘ch stránkách obce Homole
u Panny.
V pﬁízemí ‰kolní budovy se dokonãují práce v místnosti, kam budou mít
moÏnost docházet na‰i obãané jakéhokoli vûku si zahrát na dvou pingpongov˘ch stolech a mohou pouÏít i zatím
jeden posilovací stroj.
Pﬁi zahájení herny bude probíhat
nábor do taneãního krouÏku pro dûti,
pod vedením sleãny E. Struhárové.
Doufám, Ïe se tyto aktivity stanou
oblíbenou souãástí místního Ïivota
a budou hojnû nav‰tûvovány.
Co je‰tû dodat?
Pﬁeji pﬁíjemn˘ podzimní ãas, bez nastuzení a r˘my.
E.S.

Podûkování zastupitelÛm obce
Ráda bych vyuÏila na‰eho obecního ãasopisu a jménem v‰ech
nájemníkÛ bytovky ãíslo 43 podûkovala zastupitelÛm homolského Obecního úﬁadu, kteﬁí se podíleli na realizaci zateplení
na‰eho domu.
DÛm je zateplen témûﬁ jeden rok a nejen Ïe je hezk˘ na pohled, ale díky v˘mûnû oken a zateplení venkovních zdí jsme
u‰etﬁili na topení v zimû. Dûkujeme!
Za v‰echny nájemníky Helena Holíková a Helena Pﬁibilová

fejeton...
Na‰e bydli‰tû je pomûrnû blízko hranic s Nûmeckou republikou. Stále více
znám˘ch si pochvaluje, jak tam nakoupili lépe neÏ v na‰ich obchodech. Takov˘ mûsíãní nákup tam pﬁijde levnûji
i s pﬁipoãtenou cenou za pohonné
hmoty. VÏdyÈ staãí popojet pár kilometrÛ za hranice a uÏ se nám nabízejí
velké obchodní domy. PovaÏte,nûkde
i s poutaãi v ãe‰tinû.
Syn mû pﬁemlouvá: „Pojeìme tam
také.“ Nerada cestuji a jsem nauãená
nakupovat v na‰ich nejbliÏ‰ích obchodech. Pﬁemluví v‰ak babiãku. Nemusí
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Nûco ke kávû... .!?
ani mûnit koruny za Eura. Zaplatí kreditní kartou.
Zrána vyráÏejí na cestu a odpoledne
uspokojeni v˘hodn˘m nákupem, nosí
z auta plné ta‰ky a balíky se zboÏím.
Jsou nad‰eni! Sice nekoupili v‰e, co
plánovali, ale chlubí se obrovsk˘m balíkem levnû koupeného toaletního papíru a granulemi pro psy. U mléka vypoãítáváme, Ïe ho lze takto cenovû „v˘hodnû“ poﬁídit za akãní cenu i u na‰ich
prodejcÛ.
A závûreãn˘m hﬁebem celého nákupu je krabiãka, pﬁedávaná s vûtou:
„Tady má‰ nûco ke kafi.“
Na první pohled zji‰Èuji, Ïe si buchtu
budu muset nejdﬁíve upéct, následnû
pak studuji mou chabou nûmãinou
návod na pﬁípravu. NeÏ bych se s tím
pachtila, tak radûji posílám ofocen˘ recept emailem tetû, která tento jazyk dokonale ovládá. Obratem mi posílá
návod pﬁeloÏen˘ do ãe‰tiny. Pﬁi ãtení
se nestaãím divit, kolik ingrediencí se
do smûsi musí je‰tû pﬁidat.
Dûkuji za pohotov˘ pﬁeklad a konstantuji, Ïe mi na‰i koupili mouku
v hezké krabiãce s obrázkem.
Ale teta mû hned e-mailem vyvádí

Staré fotografie

Fotografie. KaÏd˘ má nûjaké doma.
Pokud o nû nûjak˘m zpÛsobem nepﬁi‰el.Mnozí si je povaÏují a chrání je jako rodinn˘ poklad, byÈ jsou mnohde ukryty
na zaprá‰en˘ch pÛdách nebo v rozích skﬁíní ve staré krabici
od dávno vyhozen˘ch bot.
âas od ãasu, hlavnû v zimním období, si právû na nû leckdo vzpomene a krabici s fotkami oprá‰í a nechá se uná‰et
vzpomínkami.
Ti mlad‰í tak nakukují do doby, kdy na‰e babiãky a dûdové byli mladí a pﬁem˘‰lí, jak se jim asi tenkrát Ïilo. Sama si
moc ráda takové staré fotografie prohlíÏím.
V souãasné dobû, kdy mám tu ãest psát ná‰ obãasník,
hledám v rodinn˘ch albech rÛzné fotografie, které by se hodily pﬁiloÏit k m˘m ãlánkÛm. Pﬁedev‰ím pak z historie na‰ich
budov. Ale ouha..?! Jsou tam vût‰inou na‰i pradûdové
a prababiãky, ale zoufale málo pÛvodních budov, o kter˘ch
pí‰i.
Proto vás vyz˘vám a Ïádám.! AÏ pﬁi listování ve va‰ich albech narazíte na zajímavé fotografie, aÈ budov ãi rÛzn˘ch
spoleãensk˘ch akcí, prosím zavolejte mi na tel. ãíslo 723 959
914 nebo napi‰te e-mail na : estruhar@seznam.cz. MÛÏete
i ústnû, kdyÏ se tﬁeba potkáme a já si pro fotografii pﬁijedu,
pÛjãím si jí, ofotím, v poﬁádku vrátím a pouÏiji ve vhodnou
chvíli v Homolském Obãasníku.
Nûkteﬁí spoluobãané jiÏ se mnou takto spolupracují. Na
tento nápad mû pﬁivedl pan Hajdina ze Lhoty pod Pannou.
Hovoﬁili jsme spolu na téma Miãurinského políãka, o kterém
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z omylu: „Oni ti nekoupili mouku, ale
kvalitní bramborov˘ ‰krob. Recept na
krabiãce je pak jen varianta k jeho pouÏití.“ A následnû dodává: „MÛÏe‰ s ním
zahu‰Èovat omáãky a nebo si na‰krobit
záclony.“
No, to jsme se nasmáli.
Pﬁí‰tí t˘den jedeme nakoupit do na‰eho ãeského obchodu. Tam alespoÀ
vím, co kupuji.
...a k té kávû koupím jiÏ upeãenou
dobrotu.
E.S.

jsem psala v pﬁede‰lém ãísle a on si vzpomnûl , Ïe se tam
tenkrát fotili. Doma ji nena‰el, ale jeho ‰vagrová paní Anna
Frková z Haslic fotku nalezla a zapÛjãila mi ji. Proto mÛÏe b˘t
dnes oti‰tûna spolu s fotografií od paní ZdeÀky Brizgalové rozené Ká‰ové.
Tak co, pamûtníci? Na‰li jste se tam?
Poﬁádnû si je prohlédnûte a pátrejte v pamûti a zkuste rozpoznat ty, kteﬁí v té dobû pózovali fotografovi.
E.S.

Dûti jdou na políãko

Z ãinnosti Obecního úﬁadu
■ Dne 28. 06. 2012 se zúãastnil starosta L. Ptáãek slavnostního ukonãení ‰kolního roku v Základní ‰kole
ve Velkém Bﬁeznû.
■ Dne 02. 07. 2012 nav‰tívila pracovnice âSOB Ústí n. L. OÚ za
úãelem upﬁesnûní podkladÛ pro Ïádost o poskytnutí úvûru na bytovku
47.
■ Dne 16. 07. 2012 provedl zástupce
âSOB technickou provûrku stavu
obytného domu ã.p. 47.
■ Dne 24. 07. 2012 provedl Finanãní
úﬁad kontrolu skuteãností rozhod-

n˘ch pro stanovení povinnosti odvodu za poru‰ení rozpoãtové káznû
u penûÏních prostﬁedkÛ poskytnut˘ch ze státního rozpoãtu a strukturálních prostﬁedkÛ. V˘sledek kontroly - nebylo zji‰tûno poru‰ení rozpoãtové káznû.
■ Dne 25. 07. 2012 se uskuteãnilo otevírání obálek s nabídkami zájemcÛ
o realizaci stavební akce „Oprava a zateplení bytového domu
ã.p. 47, Homole u Panny“. Souãasnû bylo provedeno hodnocení nabídek.

■ Dne 03. 08. 2012 probûhlo kolaudaãní ﬁízení stavby „Sanace bytového domu ã. p. 43“.
■ Dne 08. 08. 2012 provedl kontrolní
odbor KÚÚK dílãí kontrolu hospodaﬁení obce za rok 2012. V˘sledek
kontroly - nebyly zji‰tûny chyby
a nedostatky.
■ Dne 11. 09. 2012 svolal na Ïádost
obce státní podnik Lesy âR jednání
ve vûci zámûru plánované protipovodÀové ochrany místní ãásti Haslice. Jednání se zúãastnili vlastníci
dotãen˘ch pozemkÛ.

Gratulujeme k v˘znamnému Ïivotnímu jubileu
Dne 25. srpna 2012 oslavil své v˘znamné Ïivotní jubileum 90 let pan ZDENùK âERMÁK, dlouholet˘ obyvatel
Lhoty pod Pannou.
MUDr. Zdenûk âermák se s manÏelkou Vûrou a jejími
nevlastními rodiãi pﬁistûhoval do Lhoty pod Pannou zaãátkem sedmdesát˘ch let. V domû ãp. 10 zaloÏil nevlastní otec paní Vûry krejãovskou dílnu. Jeho sluÏeb vyuÏívali místní obyvatelé i lidé z okolních vesnic.
Zdenûk âermák pracoval v Ústí nad Labem jako lékaﬁ
a témûﬁ v‰echen svÛj voln˘ ãas vûnoval práci na domû a
velké pﬁilehlé zahradû. V nelehk˘ch zaãátcích Ïivota na
vesnici jim velmi pomáhali jejich sousedé, rodina Moravcov˘ch.
Zdej‰í kraj a vesnici si zamilovali a nûkteﬁí sousedé se
stali jejich blízk˘mi pﬁáteli.
K Ïivotnímu jubileu blahopﬁáli panu âermákovi jeho rodina, pﬁátelé ze Lhoty pod Pannou a Ústí nad Labem i
pan starosta Ladislav Ptáãek.

V‰e nejlep‰í do dal‰ích let pﬁejeme i dal‰ím jubilantÛm...

MARTA PAVLOVÁ
17. 7. - 60 let
Lhota pod Pannou

JI¤Í FRK
24. 7. - 70 let
Haslice

LUDMILA VANÍâKOVÁ
15.9 - 70 let
Nová Ves u Plánû
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Vítání obãánkÛ, ‰kolákÛ a patnáctilet˘ch
Poslední prázdninovou stﬁedu 29.srpna 2012 v 16.00
hodin se pozvané dûti se sv˘mi rodiãi a pﬁíbuzn˘mi se‰li v
zasedací místnosti na Obecním úﬁadû v Homoli u Panny.
Po pﬁivítání starostou panem Ladislavem Ptáãkem úãastníci pﬁevzali mal˘ dárek od Obecního úﬁadu.
Po spoleãném focení pﬁed budovou OÚ pak na nû na stolech ãekalo malé obãerstvení v podobû chlebíãku a zákusku.
Byly zde také lahve s vodou na zapití.
K nahlédnutí zde byla vystavena gratulaãní kronika, do
které se 15ti letí a budoucí prvÀáãci podepsali.

Je nám patnáct let

Dva nejmlad‰í obãánci

My jdeme do ‰koly

Spoleãná fotografie

Po pﬁíjemné pÛl hodinû se hosté odebrali ke sv˘m domovÛm.

Proslov starosty
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Narozeni:

Horová AlÏbûta
Matou‰ková Tereza
Zemanová Lucie

Do ‰koly jdou:

BaláÏová Tereza
Jouklová Klára
Moravcová Just˘na
Pavlovcová Michaela
·vadlenka Jan
Brabencová Klára

Patnáctiletí:

Hynková Adéla
Janda Michal
Pilník Michal
¤íhová Barbora

E.S.

Ústecké Quadování
Neznáte toto slovo? Nevadí. Také jsem ho sly‰ela v sobotu 23. ãervna 2012 poprvé v Ïivotû. Ano, nûkteﬁí ãtenáﬁi jsou
tﬁeba znalej‰í neÏ já, ale radûji toto slovo vysvûtlím:
.......jedná se o partu nad‰encÛ a majitelÛ ãtyﬁkolek, která
se nejen projíÏdí pro své potû‰ení po okolí, ale také myslí na
na‰e dûti a mládeÏ.
Ve spolupráci s majitelkou Ekofarmy Babiny II. paní Radiãovou a s pomocí vût‰iny zamûstnancÛ zde uspoﬁádali: Zábavné odpoledne pro dûti z DD Stﬁekov a DD Tisá. Dûti ubytované v místních chatkách se cel˘ víkend mohly tû‰it nejen
z jízdy na jiÏ zmínûn˘ch ãtyﬁkolkách, ale i na koních z farmy.
Pro‰ly celou farmou, prohlédly si, jak zde chovaná zvíﬁata

A jedeme

Jízda na jezevãíkovi

Koníci

Svaãinka

Ïijí a jak se o nû musí peãovat. A poznaly tak, jak se vlastnû
na takové farmû Ïije.
ZároveÀ si tu uÏily spoustu zábavy a získaly mnoho pﬁíjemn˘ch záÏitkÛ.
Stravu, napﬁ. gulá‰ek, buﬁty a ve‰keré obãerstvení bylo zaji‰tûno díky mnoha sponzorÛm z Ústí n. L., ale na‰i místní obãané nezÛstali pozadu a ku prospûchu této akce se pﬁipojili.
Pan Ladislav Ptáãek ml. spolu s kamarádem Jakubem Markusem pﬁivezli dûtem balíãky s mnoha dobrotami, zmrzlinami a osobnû se i této akce úãastnili.
Myslím, Ïe mohu za
v‰echny zúãastnûné
podûkovat âtyﬁkolkáﬁÛm, za zásluÏn˘ nápad. V‰em z Ekofarmy
Babiny II. za moÏnost
tento nápad uskuteãnit.
A také podûkovat v‰em
sponzorÛm, kteﬁí neváhali a do této akce pﬁispûli jak finanãnû, tak
i dary.
Spokojenost a úsmûvné tváﬁe dûtí na fotografiích jiÏ nepotﬁebují dal‰í
komentáﬁe.
Doufám, Ïe takov˘ch
akcí bude pﬁib˘vat
a umoÏníme dûtem
z mûsta poznat to, co
my povaÏujeme za samozﬁejmost. Îivot na
vesnici.
E.S.
Pozor já jedu

Máme tû rádi koníku
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2. roãník fotbalového turnaje Homolsk˘ pohár
„natrÏen˘ stehenní sval“
V sobotu 8. záﬁí 2012 od 8.00 hodin ráno se konal jiÏ
2.roãník fotbalového turnaje, kter˘ poﬁádal kulturní v˘bor
obce Homole u Panny.
JiÏ podruhé se se‰ly ãtyﬁi pﬁihlá‰ené fotbalové t˘my na homolském hﬁi‰ti, aby se spolu utkaly o Homolsk˘ pohár.

FK Homole

FC Velbloudi

Ocenûní pro nejlep‰í...

Valtíﬁov

Poãasí nám pﬁálo. Sluníãko svítilo jiÏ od rána, a proto rozhodãímu, panu P.Lutkovi, nic nebránilo odpískat zaãátek prvního zápasu.
T˘my hrály dvakrát dvacet minut. Diváci a ãlenové zrovna
nehrajících t˘mÛ nejen spoleãnû fandili a povzbuzovali ostatní hráãe, ale mohli se dojít obãerstvit do blízkého pohostinství
U HoráãkÛ, kde mûli zaji‰tûn˘ i obûd.
A leto‰ní poﬁadí?
1. FK Valtíﬁov
2. Hosako (Homolská stará garda)
3. FK Homole (mlad‰í Homolsk˘ t˘m)
4. FC Velbloudi
Nejlep‰ím brankáﬁem byl: M. Volsk˘
Nejlep‰ím hráãem byl: V. Jackel

Hosako
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Co dodat?
My diváci jsme se pobavili, hráãi trochu zapotili a leckteﬁí si
budou cel˘ t˘den mazat bolavé svaly, které jiÏ nejsou zvyklé,
tak dlouho bûhat po hﬁi‰ti.
A kluci! Za rok se na vás zase tû‰íme!
E.S.

Homolská fara
Fara uprostﬁed vsi Homole u Panny je patrová barokní budova s mansardovou stﬁechou. Její stavba byla dokonãena
roku 1807 a faráﬁ, kter˘ do té doby bydlel na ‰afáﬁském
dvoﬁe (Bendovna), se mohl do nové budovy pﬁestûhovat.
Od roku 1852 se fara stává majetkem ﬁímsko-katolické
církve Litomûﬁického vikariátu.
V tomto období zﬁejmû pro‰la budova rekonstrukcí, coÏ napovídá vyzdûn˘ letopoãet 1896 na ‰títu budovy nad vchodov˘mi dveﬁmi. (Je to pouze mÛj úsudek, pﬁi studiu o budovû
jsem se nikde o tomto období nedoãetla) .
Poté v letech 1925 - 1947 zde byl Farní úﬁad.
Místní národní v˘bor, kter˘ do té doby mûl své sídlo v Doubravicích, na své schÛzi roku 1957 jednal o místu zﬁízení ordinace pro lékaﬁe v budovû fary, ale pozdûji bylo od návrhu
upu‰tûno. Proã ? To prameny bohuÏel neuvádûjí. Byla tedy
navrÏena pouze jedna místnost, kterou dala ve svém domû k
dispozici paní BoÏena Ptáãková z Homole. Tato místnost byla
pﬁepaÏena a v jedné polovinû vznikla o‰etﬁovna a v té druhé
pak ãekárna. Lékaﬁ zde ordinoval jeden den v t˘dnu.
Bûhem dal‰ích jednání Okresní komise s faráﬁem bylo dohodnuto, Ïe církevní úﬁad poskytne v budovû fary v‰echny,
toho ãasu nepouÏívané místnosti, tedy mimo bytu paní Rathové, pro sluÏební úãely obci. Nakonec v r. 1958 byly budova fary a úﬁadovna MNV vymûnûny.
Paní Rathová se stûhuje do malého domku na kraji vesnice smûrem na Lhotu pod Pannou. Ve dvou místnostech v pﬁízemí je zﬁízena lékaﬁská o‰etﬁovna s ãekárnou a tﬁetí místnost byla urãena pro obãany ke sledování obecní televize.
Do prvního poschodí se nastûhovala místní knihovna a úﬁadovna MNV.
Od roku 1961 se obec Homole stává svrchovanou obcí s
vlastním MNV.
V budovû je od té doby také umístûna telefonní ústﬁedna.
A v tûchto letech se následnû pﬁemisÈuje i ordinace lékaﬁe,
která je nyní jiÏ jen pro dûti, a to do budovy místní ‰koly.

V roce 1975 pak na budovû probíhá dal‰í nutná rekonstrukce. Poﬁizují se nová okna, opravuje se stﬁecha, dûlá se
nová fasáda a mnoho dal‰ích vnitﬁních úprav.
MNV zde pÛsobí do 1.7.1980, kdy dochází ke slouãení s
regionem Velké Bﬁezno.
Prostory v budovû v‰ak nezÛstávají dlouho opu‰tûné a v
polovinû osmdesát˘ch let se v pﬁízemí zﬁizuje dílna podniku
Sfinx. Je zde zamûstnáno nûkolik místních Ïen, které se zab˘vají v˘robou kovov˘ch pák na uzávûry nádob.
23.9.1991 se obec stává samostatnou s vlastním Obecním
úﬁadem sídlícím v budovû b˘valé po‰ty a je pﬁejmenovaná na
Homole u Panny.
Fara je opût v drÏení církve, která její prostory pronajímá
jedné rodinû, ale po opu‰tûní nájemníkÛ zÛstává fara opût
prázdná. Následují nûjaké nezbytné opravy a opût zde dostala nová mladá rodina pﬁíleÏitost k bydlení. V souãasné
dobû si tato rodina pﬁipravuje prostory k brzkému nastûhování.
Je to moc dobﬁe, Ïe budova nezÛstane prázdná a chátrající, ale oÏije alespoÀ Ïivotem této rodiny.
E.S.

Práce veﬁejnû prospû‰n˘ch
pracovníkÛ není zanedbatelná!
Obãas je potkáváme, zahlédneme pﬁi práci a nebo i déle
nevidíme. Av‰ak ne proto, Ïe by nepracovali, ale jsou zrovna v tento ãas v jiné ãásti na‰í obce, kde udrÏují poﬁádek, sekají trávu, ãi v zimû odhazují napadan˘ sníh. Prostû ﬁeãeno:
udrÏují obecní majetek.
Nedávno jsem se sama sebe ptala, a to kdyÏ jsem celé
dopoledne sly‰ela od kostela zvuk nûkolika sekaãek (kﬁovinoﬁezÛ), co vlastnû v‰echno tito dûlníci v na‰ích obcích dûlají ?
Do‰la jsem si tedy na Obecní úﬁad a poptala se. A nestaãila jsem se divit, co v‰echno mají na starosti.
Pracují v poãtu 4 stálí zamûstnanci plus nûkter˘ ná‰
obãan, vykonávající veﬁejnou sluÏbu
( povûﬁen˘ z Pracovního úﬁadu ).
V leto‰ním roce jiÏ stihli v zimû odklízet sníh napadan˘ na
obecních prostranstvích. Na jaﬁe vyrábûli dﬁevûné díly plotu
na oplocení zasazen˘ch stromkÛ v obecních lesech, tzv.
Oplocenky, které také sami v ãástech lesa umístili. Do toho
jim jiÏ narostla tráva, která se musí ve v‰e na‰ich obcích po-
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sekat. NeÏ v‰e posekají, tak mohou zaãít znovu, a tak to jde
celou sezonu stále dokola. Mezi tím v‰ak musí stihnout vyãistit v‰echny prohlubnû pro odtok vody, odstranit náletovou
trávu u obrubníkÛ cest. Chodí vyÏínat paseky v na‰ich obecních lesích, coÏ je práce úmorná. Zkuste se postavit za teplého slunného dne na takovou paseku a chvilku tak postÛjte,
ano bude vám horko jako v peci a oni v takovém poãasí musí
vyÏínat hustou lesní trávu. K tomu v‰emu je obletují mouchy,
vosy a leckde i sr‰ni. A to nemluvím o velice nebezpeãn˘ch
klí‰Èatech.
Tak co, je‰tû si myslíte, Ïe tyto dûlníky nepotﬁebujeme?
V nedávné dobû muÏská ãást pracovníkÛ sekala trávu
a kﬁoviny okolo kostela v Homoli a Ïeny natíraly zábradlí
okolo rybníka.
Tak to bûÏí den za dnem, kdy vyráÏejí splnit úkoly zadané
Obecním úﬁadem a pﬁi této práci je‰tû udrÏují poﬁádek v obcích. Poletující papíry, odhozené láhve a mnoho dal‰ího odpadu, kter˘ radûji ani nejmenuji, protoÏe takov˘ nebezpeãn˘ odpad uÏ se vÛbec nemá nûkde povalovat, a to v‰e se
musí sebrat a uklidit tam, kam to patﬁí. Do popelnice! Ano,
ten nepoﬁádek si dûláme my obãané. Proã? KaÏd˘ pﬁece
vlastní svoji popelnici, na autobusov˘ch zastávkách jsou odpadkové ko‰e, které také vyváÏejí na‰i „vépepáci“, a chataﬁi a chalupáﬁi mají své popelnice u sv˘ch nemovitostí, kam
mají právo svÛj odpad odloÏit. Jak se tedy dostane odpad
v tak pln˘ch plastov˘ch pytlích na okraje silnic nebo do

USNESENÍ....
Usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 04/2012
konaného dne 12. 07. 2012
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
1. poskytnutí návratné pÛjãky z FRB
manÏelÛm Robertu a Îanetû Koubkov˘m ve v˘‰i 50 tis. Kã, manÏelÛm Martinu a Kláﬁe Oravcov˘m ve v˘‰i 50 tis.
Kã a paní Marii Kalinové ve v˘‰i 50 tis.
Kã;
2. rozpoãtové opatﬁení ã. 1/2012. Pﬁíjmy obce jsou 5 664 tis. Kã, v˘daje
obce jsou 5 475 tis. Kã. Vznikl˘ pﬁebytek ve v˘‰i 189 tis. Kã bude pouÏit na
splátku úvûru. Dal‰í prostﬁedky ve v˘‰i
261 tis. Kã na splátku úvûru budou
pﬁevedeny z poloÏky 8115 Zmûna
stavu krátkod. prostﬁ. na bankovních
úãtech;
3. roz‰íﬁení programu Gramis
o nákup modulu Pasporty a zhotovení
digitálních pasportÛ místních komunikací, veﬁejného osvûtlení a kanalizací de‰Èové vody podle nabídky ze dne 21.
06. 2012.

Homolsk˘

lesa?! Nepochopiteln˘ a pﬁece tak bûÏn˘ úkaz pro na‰e blízké okolí.....
Tak co ? Potﬁebujeme na‰e vépepáky? Myslím, Ïe mnoho
z nás si náplÀ jejich práce ani neuvûdomujeme. Jsou pro nás
samozﬁejmostí, ale myslím si, Ïe bychom jim dal‰í práci pﬁidûlávat nemûli, mají jí totiÏ dost a dost.
E.S.

II. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
4. s vyhlá‰ením zámûru prodeje pozemku p.ã. 210, k.ú. Homole u Panny;
5. s vyhlá‰ením zámûru na pronájem
pozemkÛ p.ã. 573 a 572/2, v‰e k.ú.
Lhota pod Pannou;
6. se zapojením obce do místní akãní
skupiny Labské skály.

ﬁízení uzavﬁení smlouvy o dílo na stavební akci „Oprava a zateplení bytového domu ã.p. 47, Homole u Panny“,
pﬁedloÏenou spoleãností Renomat,
s.r.o., Ústí nad Labem;
4. pﬁedloÏenou darovací smlouvu na
pﬁevod vlastnického práva pozemku
p.ã. 21/1, k.ú. Suletice, na Lesy âeské
republiky, s.p. Hradec Králové.

III. ZASTUPITELSTVO OBCE
UKLÁDÁ
7. starostovi obce L. Ptáãkovi zajistit
zpracování
znaleckého
posudku
o cenû pozemku p.ã. 210, k.ú. Homole
u Panny.
Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta
Ladislav Ptáãek v.r. starosta

II. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
5. se zru‰ením ãlenství v Severoãeském sdruÏení obcí k datu 31. 12. 2012;

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 05/2012
konaného dne 09. 08. 2012
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
1. pronájem pozemkÛ p.ã. 573
a 572/2, v‰e k.ú. Lhota pod Pannou.
paní Markétû BlaÏkové;
2. pﬁedloÏen˘ rozpoãtov˘ v˘hled na
roky 2012 aÏ 2016;
3. na základû v˘sledku zadávacího

III. ZASTUPITELSTVO OBCE
POVù¤UJE
6. starostu obce Ladislava Ptáãka
a místostarostu Mgr. Václava Kavana
k jednání s Komerãní bankou, a.s. ve
vûci pﬁevzetí úvûru na akci „Oprava
a zateplení bytového domu ã.p. 47, vã.
oprávnûní k podpisu smluvních dokumentÛ, dle zákona ã. 128/200 Sb.,
o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
IV. ZASTUPITELSTVO OBCE
BERE NA VùDOMÍ
7. zprávu o hospodaﬁení obce za
I. pololetí 2012.
Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta
Ladislav Ptáãek v.r. starosta
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