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Sobotní ráno 16. ãervence pár minut
po deváté byla odstartována soutûÏ
v lovení ryb na Homolském rybníku
uprostﬁed vsi.
Klání se zúãastnilo 12 dûtí a z toho
byla 4 dûvãata. Vût‰í soutûÏící se jali
prutu sami a tûm men‰ím pomáhali dospûlí, tatínkové, maminky, dûdeãkové.....
KaÏdá ulovená rybka byla zmûﬁena
a zapsána do seznamu soutûÏících.
Poté putovala do soudku s vodou, ve

kterém byly odvezeny do dal‰ího rybníka v na‰em regionu.
Chytalo se hodinu a ãtvrt a po seãtení v˘sledkÛ byly vyhlá‰eni vítûzové.
1. místo Tobík Pazderka
2. místo Ondra Vichra
3. místo Fila Holík
Cenu Dûvãe rybáﬁka získala:
Klárka Brabencová
V‰em dûtem se tato akce moc líbila
a o diváky také nebyla nouze.
E.S.

Ozdobné d˘nû
A je to tu, jako kaÏd˘ rok. Barevné, buclaté, plné hrbolkÛ ãi
hladké, kulaté, placaté, hru‰kovité... prostû ozdobné d˘nû.
UjíÏdím na nich. Kupuju si je kaÏd˘ rok a pak fotím a fotím.
KaÏd˘ rok si nûjaké vyberu i v sámo‰ce a kaÏd˘ rok u pokladny zaÏívám skoro to samé.
„Co to je?“ ptá se pokladní a prohlíÏí si sáãek.
„Ozdobné d˘nû,“ odpovídám.
Pokladní dlouze hledá v se‰itû jejich kód.
„Maru‰ko, neví‰ kód na tohle?“ Otáãí se s dotazem na kolegyni.

„Co to je?“
„Ozdobné d˘nû.“
„To prodáváme?“
„No jo.“
„Nevím, poãkej, zeptám se.“ Druhá pokladní se otáãí na
nûkoho do prodejny. „Karle, neví‰ kód na tohle?“
Pﬁichází mlad˘ muÏ. „Co to je?“
„Ozdobná d˘nû.“ „To prodáváme?“
Z reproduktorÛ zní od AD/DC Highway to Hell, a kdyÏ se
otoãím, vidím, Ïe se u této pokladny najednou vytvoﬁila fronta a cítím ty nepﬁátelské pohledy nakupujících. Ta stará paní
tûsnû za mnou se mraãí, úplnû mi pﬁipomíná ãerta. Trapnû se
zakﬁením. Nepomáhá to.
Pokladní ãeká na kód. Stojím. Usmívám se. Potím se.
Letos je opravdu tepl˘ podzim.
„Ty jsou hezké,“ pﬁeru‰uje zlovûstné ticho paní pokladní.
„Já si je tady kupuju uÏ roky.“
„Ano?“ projevila zájem.“ A co s nimi dûláte?“
„Fotím si je,“ ﬁíkám po pravdû.
Fronta za mnou opovrÏlivû zafuní, ale ãeká.
„A to si fotíte jen tak pro sebe?“ Zajímá se.
„Vystavuju je pak na sociálních sítích.“
„Ahá,“ usmívá se a lidi ve frontû za mnou uÏ si mû zaﬁadili. Magor, no jo magor. UÏ se nemraãí.
Koneãnû se vrací Karel. Oznámí kód a já slibuji, Ïe letos si
je uÏ nebudu kupovat.
„Ale to uÏ si je klidnû kupujte, napsala jsem si kód do se‰itu,“ smûje se. A já s leto‰ním úlovkem míﬁím domÛ a tû‰ím
se, jak si zase uÏiju focení.
Jita Splítková, Praha

FEJETON...

Podzim
To pﬁíroda si jen rozest˘lá postel.
Rozlouãili jsme se s létem, kdy leckdo prohlásil: „To byl
zase paﬁák.“, nebo „Koneãnû jsem si prohﬁál kosti.“ AÈ tak,
ãi onak, pﬁíroda se nemohla pﬁed prudk˘mi paprsky slunce,
de‰tûm a vûtrem skr˘t do domÛ, ãi rÛzn˘ch lidskou rukou
vyroben˘ch pﬁístﬁe‰kÛ.
Pﬁesto v‰echno to pﬁíroda pﬁekonala tak, jak po celá staletí. A obdarovala nás lidi, ale i v‰e Ïivé na celé planetû, sv˘mi
plody.
Nûkdy jí ãlovíãek pomohl a sám si zvolil, co si pﬁeje sklidit
na své zahrádce. To se po celou sezonu pilnû sklánûl k zemi,
sázel, sil, ‰lechtil, plel plevel..... A nyní na podzim sklízí plody
své píle.
Ale mnoho plodÛ umí vytvoﬁit pﬁíroda sama. Po nejvíce
v lesích. Taková lesní jahoda, malina, borÛvka, ostruÏina. To
je pﬁeci ba‰ta.
Dozrávají oﬁechy, bez kter˘ch si jiÏ ani nedovedeme pﬁedstavit Vánoce.
A houby! To je kapitola sama o sobû. Jsme národ vá‰niv˘ch houbaﬁÛ. Od léta netrpûlivû procházíme lesy v okolí domovÛ a ta radost z nalezeného prvního hﬁíbku je nepopsatelná. To kdyÏ se na podzim zadaﬁí a hﬁíbky nacházíme
témûﬁ na kaÏdém kroku, to je radosti. S naplnûn˘m ko‰íkem
pospícháme domÛ, kde hﬁíbky oãistíme, nakrájíme a pﬁipravíme lahodn˘ pokrm v podobû smaÏenice, kulajdy, ãi jiné kuchyÀské úpravy, rozprostﬁeme na plechy, síta, nebo do moderních su‰iãek. UloÏíme do sklenic, abychom si i v zimû pochutnali na houbovém pokrmu.
Venku se ochlazuje a podzim obarvuje listy do pestré palety záﬁiv˘ch barev. Jako by se louky a lesy rozsvítily.
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Slunce ub˘vá a nastává období ranních i celodenních mlh.
A listí jiÏ notnû zhnûdlé opou‰tí vûtve stromÛ a pokr˘vá zem
pod nimi. Tu zafouká vítr a listí poponese o kousek dále a odhalí ukryté Ïaludy, ka‰tany..., lahÛdku pro lesní zvûﬁ.
Listy pﬁes zimu zetlejí a tím poslouÏí jako hnojivo a stavební prvek pro v˘Ïivu rostlin a stromÛ pro pﬁí‰tí sezonu.
To ãlovíãek u sv˘ch pﬁíbytkÛ se chopí hrabiãek a hrabe
a hrabe, jen aby nikde neleÏel jen jedin˘ spadl˘ lístek. Ano
potud je to správnû. Ale ruku na srdce, kam odkládáte shrabané listí? Na kompost, ãi do sbûrn˘ch pytlÛ?
Nebo navr‰íte kopiãku a listí pálíte? Proã?
Jednak si zaãudíte celou svojí zahrádku, va‰e plíce a také
tím obtûÏujete své sousedy. Pﬁitom do roka, ãi dvou let se listí
plnû zkompostuje a máte z nûj kvalitní hlínu pro pﬁí‰tí pûstitelské ãinnosti. Co myslíte, Ïe kupujete v supermarketech?
Je podzim, mlha mnohdy kraluje po cel˘ den.
To pﬁíroda si jen rozestlala postel.
E.S.

KULTURNÍ KRONIKA

Blahopﬁejeme na‰im jubilantÛm...
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V˘pis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole u Panny ã.
05/2016, konaného dne 08. 09.
2016
I. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
■ 030/05/2016 zveﬁejnûní zámûru
prodeje pozemku p. ã. 521/3 v k. ú.
Homole u Panny
■ 040/05/2016 zveﬁejnûní zámûru

ãervenec
ãervenec
srpen
záﬁí
záﬁí
záﬁí
záﬁí

Homole u Panny
Homole u Panny
Lhota pod Pannou
Li‰kov
Lhota pod Pannou
Suletice
Homole u Panny

prodeje pozemku p. ã. 284 v k. ú. Babiny II
■ 050/05/2016 zveﬁejnûní zámûru prodeje pozemku p. ã. 283/1 v k. ú. Babiny II a pozemku p. ã. 256 v k. ú. Homole u Panny
Jaroslav Hála v.r.
místostarosta
Ladislav Ptáãek v.r., starosta

Vyvû‰eno dne: 12. 09. 2016
Sejmuto dne: 27. 09. 2016
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 05/2016 je k nahlédnutí na Obecním úﬁadû a navíc je
zveﬁejnûn na webov˘ch stránkách
obce:
www.homoleupanny.cz.
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Husitské slavnosti v Tﬁebu‰ínû
V sobotu 2. ãervence se jiÏ tradiãnû
v sousední obci Tﬁebu‰ín konaly Husitské slavnosti, které se váÏí na svátky
5. a 6. ãervence.
Na úvod ve 12.00 hodin zahrála k
poslechu kapela Plechovanka.
Ve 13.00 hodin probûhlo slavnostní
zahájení, po kterém následovalo vystoupení Husitského ‰ermu. Dále jsme
se mohli zaposlouchat do zpûvu pûveckého souboru z Ú‰tûku.
Poté vystoupily dûti z M· a Z· Tﬁebu‰ín, které zahrály a zazpívaly nacvi-
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ãené skladby a písnû.
A nastal ãas, na kter˘ vût‰ina dûtí trpûlivû ãekala a to vystoupení SváÈova
dividla.
Po divadle mûla vystoupení známá
kapela Plavci. Po Plavcích následovalo
vokální vystoupení skupiny Apendix a
pak mûla velk˘ úspûch vystoupení rocková skupiny Claymore ze ·tûtí.
Letos se pro neustávající dé‰È neuskuteãnila taneãní zábava na zakrytém
rybníce na návsi.
Po cel˘ den, jako doprovodn˘ pro-

gram, se konal Jarmark, ukázky dobov˘ch ﬁemesel, pouÈové atrakce a bylo k
dispozici mnoho stánkÛ s obãerstvením.
Program byl velice ztíÏen celodenním de‰tûm, kter˘ ovlivnil mnohá vystoupení a v neposlední ﬁadû i náv‰tûvnost. I kdyÏ podle starostky obce, paní
D. Legnerové, akci nav‰ívilo 240 platících hostÛ, coÏ nebylo ‰patné.
I kdyÏ to není akce na‰í obce, tak
vﬁele doporuãuji tyto slavnosti v pﬁí‰tím
roce nav‰tívit.
E.S.

STARÉ FOTOGRAFIE

Konec léta a ãas ‰koly a v˘letÛ
Léto pﬁedalo vládu podzimu, Ïnû
byly dokonãeny, dûti se opût vrátily do
‰kolních lavic. Z na‰ich obcí dûti nav‰tûvovaly tﬁi ‰kolní zaﬁízení. Ty nejmlad‰í nav‰tûvovaly ‰kolu v Homoli,
vût‰í jezdily ãi chodily do Tﬁebu‰ína,
nebo do Velkého Bﬁezna.
Napﬁíklad ze Suletic a ByÀova
dûti chodily do Velkého Bﬁezna.
A v dobû kdy je‰tû na této trase nejezdil autobusov˘ spoj, musely dûti v kaÏdém poãasí pû‰ky sebûhnout kopec.
Za pﬁíznivého poãasí si cestu zkracovaly pû‰inkami pﬁes lesy. Leckomu na rovinách a z kopcÛ poslouÏilo jízdní
kolo.
TotéÏ musely postoupit dûti z obcí
Haslice, Doubravice, Bláhov a Nová
Ves u Plánû. Zpoãátku chodívaly pû‰ky
aÏ do Tﬁebu‰ína, ale záhy byl z Litomûﬁic zaveden autobusov˘ spoj a tak
dûtem staãilo pﬁijít do Homole a poté
se svezly do Tﬁebu‰ína. Byly v‰ak
zimní dny, kdy napadlo mnoho snûhu,
autobus se snûhov˘mi závûjemi do
Homole nedostal. To v‰ak neznamenalo, Ïe dûti do ‰koly nemusí. Bez reptání se musely vydat do nevlídného
kopce silnice smûr Panna a dále aÏ do
Tﬁebu‰ína.

Jdeme do ‰koly.

·kolní v˘let.
A dospûlí? Ti si po tûÏké práci pﬁi
Ïních mohli vydechnout a témûﬁ kaÏd˘
rok se konaly nûjaké v˘lety. Na dne‰ní
fotografii se vydali lodí do Hﬁenska.
Tyto v˘lety byly velmi oblíbené. Tu se
jelo do ZOO, do praÏského divadla,
nebo kamsi na Moravu.
V˘lety poﬁádalo místní JZD, nebo po-

zdûji Státní statek Maleãov, kam patﬁila
na‰e oblast.
Îeny vymûnily pracovní odûvy za tak
zvané „Nedûlní ‰aty“, muÏi oblékli sváteãní obleky. Do pﬁíruãních ta‰ek se zabalila svaãina a jelo se.
Kdo se takov˘ch v˘letÛ zúãastnil,
jistû rád zavzpomíná.
E.S.

Dûti ze Suletic.
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Vítání obãánkÛ
Leto‰ní srpnovou stﬁedu 24. od 16.00 hodin se konalo
v zasedací síni budovy Obecního úﬁadu jiÏ tradiãní vítání nov˘ch obãánkÛ, budoucích prvÀáãkÛ a patnáctilet˘ch.
Po usazení oslavencÛ a pﬁítomn˘ch rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ,
pronesl starosta Ladislav Ptáãek úvodní ﬁeã, ve které pﬁivítal
nové obãánky, popﬁál mnoho úspûchÛ nov˘m ‰kolákÛm
a vydaﬁen˘ start do Ïivota patnáctilet˘m. Nejprve pogratuloval maminkám narozen˘ch, pﬁedal pamûtní list (leto‰ní novinku), kytiãku a pro dûti ply‰ovou hraãku.

Po odevzdání dárkÛ se pﬁistoupilo k hromadnému focení
pﬁed budovou Obecního úﬁadu. Dále se s panem starostou
vyfotografovala kaÏdá skupinka oslavencÛ zvlá‰È.
A to jiÏ v‰ichni opût sedûli v zasedací místnosti a byli vyzváni ke konzumaci malého obãerstvení.
Budoucí ‰koláci a patnáctiletí se podepsali do kroniky. Cel˘ akt vítání probûhl v poklidné atmosféﬁe a dobré
náladû.
E.S.

Narození:
Viktorie Hastrdlová • Magdalena Radiãová • Jan Svoboda
Poté oslovil budoucí prvÀáãky, kteﬁí obdrÏeli knihu s vûnováním a nûkolik ‰kolních potﬁeb.
Do ‰koly nastupují:
Michaela BlaÏková • Eli‰ka Kuãerová
Anna MuÏíková • Petr Nosek
A na ﬁadu pﬁi‰li na‰i patnáctiletí obãané. Pan starosta jim potﬁásl rukou a pﬁedal stﬁíbrn˘ ﬁetízek.
Patnáctiletí:
Robert Koubek • Matûj ¤íha • Tereza Vichrová

Obãánci narozeni.

Obãánci obce, kteﬁí nastupují do první tﬁídy.

Na‰i patnáctiletí obãané.
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V˘let na rozlouãenou s prázdninami
Prázdniny pokroãily do své koneãné
fáze a to b˘vá ãas na pravideln˘ v˘let
nejen pro dûti, ale i pro dospûl˘ doprovod.
Letos bylo stanoveno datum na 22.
srpna a autobusy vyrazily na cestu po
osmé hodinû smûr Mirákulum Milovice.
Proti minul˘m rokÛm, kdy se vût‰inou nav‰tûvovaly zoologické zahrady,
to byla novinka. Leckdo ani netu‰il,
kam se to vlastnû jede. Ale o to bylo
vût‰í pﬁekvapení v podobû atrakcí jako
houpaãek, klouzaãek, hradu, trampolíny, lanovky, podzemní chodby, mini
ZOO, vláãku, BVP a mnoho místa na
odpoãinek.
Prostû spoustu vyÏití nejen pro dûti,
ale i pro dospûlé, kteﬁí tuto moÏnost
sami vyuÏili.
Po pﬁíjezdu do místa urãení byl stanoven rozchod na 5 hodin, ale na cel˘

areál by bylo potﬁeba více ãasu. Snad
nûkdy pﬁí‰tû.
Po celém areálu bylo mnoho stánkÛ
s obãerstvením s pﬁijateln˘mi cenami,
jak za jídlo, tak i pití. TakÏe pﬁí‰tû se
mohou ﬁízky s klidem nechat doma.
V‰echny dûti zvládly v˘let bez úrazu,
ale leckter˘ dospûl˘, napﬁíklad Kuba od
Ilony, odjíÏdûl sedﬁen˘, jak si uÏíval
atrakcí.
Byl to velice podaﬁen˘ v˘let. Ten den
i vy‰lo pûkné poãasí. Cesta, pﬁi které
dûti mohly koukat na pohádku z monitoru v autobuse, probûhla hladce.
Ráda bych, ale zmínila nezodpovûdnost obãanÛ, kteﬁí se nahlásili a poté
nejeli. 20 odhlá‰en˘ch, tudíÏ zbyteãnû
objednan˘ druh˘ autobus. Takto se
utratilo více penûz, neÏ bylo nutné.
U‰etﬁené peníze se mohly vyuÏít na
jinou akci pro dûti ãi dospûlé.

TudíÏ bylo rozhodnuto, Ïe pﬁí‰tí rok,
pokud se pojede opût nûkam na v˘let,
se budou pﬁijímat objednávky na Obecním úﬁadû a zároveÀ si kaÏd˘ svoje
vstupenky ihned zaplatí. Prostû pﬁihlá‰ky budou závazné bez vrácení penûz.
Omluvou budou pouze závaÏné
pﬁekáÏky, jako napﬁíklad nemoc
dítûte.
Vzkaz od Ilony Hálové: „SnaÏila jsem
se vyjít vstﬁíc, ãekat s platbou, ale nûkteﬁí toho vyuÏili a odhlásili se, protoÏe
vûdûli, Ïe nemají placeno.“ Tûm, kteﬁí
se pﬁihlásili, na v˘let odjeli a uÏili si ho,
dûkuji. Ten, kdo nakonec nejel, o‰idil
sám sebe a své dûti o záÏitky....
Kolem sedmnácté hodiny jiÏ v˘letníci
vystupovali z autobusÛ a míﬁili ke sv˘m
domovÛm. Sice unavení a utahaní z
atrakcí, ale spokojení z podaﬁeného v˘letu.
E.S.

HOMOLSK¯ OBâASNÍK / 2016 • 7

Podzimní Offroady na Babinách I.
O víkendu od 30. - 2. ﬁíjna se se‰li pﬁíznivci offroadového jeÏdûní opût na Babinách I..
Poãasí pﬁálo, diváci fandili a ﬁev motorÛ se rozléhal po loukách. Diváci se mohli
svézt nejen offroadov˘m vozidlem, ale také BVP, V3Skou a nebo se proletût ve vrtulníku. Av‰ak nejvíce lákala ukázka umu ﬁidiãÛ v‰ech vozidel a to jak v kategorii
le‰tûnek (málo upravená vozidla) tak v kategorii speciálÛ (upravená vozidla) a Ïe
se bylo na co koukat! A vy, co jste tuto akci prome‰kali, mÛÏete nasát atmosféru
z následujících fotografií.
Tentokrát prolétám nad na‰imi osadami a fotografuji je. Dnes zveﬁejÀuji dvû z
nich a v pﬁí‰tích ãíslech se objeví dal‰í. Doufám, Ïe si kaÏd˘ z vás najde svÛj domeãek a pokochá se pohledem na nûj z v˘‰ky.
E.S.

Lhota pod Pannou.

Bláhov.

Homolsk˘
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