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Hodnû zdraví, ‰tûstí a úspûchÛ v roce 2017 pﬁejí v‰em obãanÛm
Ladislav Ptáãek, starosta obce a Jaroslav Hála, místostarosta obce.

D¯≈OVÁNÍ aneb
Dne 26. ﬁíjna 2016, v první den podzimních prázdnin, pozvali ãlenové kulturního v˘boru Obecního úﬁadu v Homoli
u Panny v‰echny dûti, aby si pﬁi‰ly vydlabat svou ãi pﬁipravenou d˘ni, podle své fantazie.
Sraz byl stanoven na 15:30 hodin, a jelikoÏ venku bylo nevlídno, v chodbû budovy b˘valé ‰koly jiÏ stály pﬁipravené
stoly, lÏíce na jejich dlabání a igelitové sáãky na odpad.
Vût‰í dûti si s d˘ní poradily a vytváﬁely samostatnû, ale ti
men‰í tvorbu ponechaly sv˘m tatínkÛm a maminkám. Radou
a pomocí pﬁispûla i Ilona Hálová, která byla vÏdy nablízku.
Úãast byla veliká a kaÏdá d˘nû byla pﬁipravená k odnesení
domÛ, ale kdo chtûl, d˘ni odnesl na zídku pﬁed obchodem na
návsi.
Jakmile v kaÏdé d˘ni svítila zapálená svíãka, dûti se seﬁadily ke spoleãnému vyfocení.
V‰ichni odcházeli do sv˘ch domovÛ s dobrou náladou
a pocitem krásnû stráveného odpoledne.
E.S.
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Volby do zastupitelstva Ústeckého kraje

Ve dnech 7. a 8. ﬁíjna 2016 se konaly volby do zastupitelstva v Ústeckém kraji. A volilo se i v Homoli u Panny. Celkem
voleb se zúãastnilo 42,67% voliãÛ. Není to mnoho, ale to jiÏ tak b˘vá, pokud se volby net˘kají místních zastupitelÛ. Podobná úãast se projevila napﬁíã celou na‰í republikou. A nyní nûkolik volen˘ch stran na‰imi obãany:
ANO 2011 = 26,35 % • KSâM = 11,05 % • âSSD = 10,85 % • TOP 09 = 8,52 % • Severoãe‰i = 6,20 % • ODS = 6,20 %
Dal‰í strany získali ménû neÏ 3,87 %.
E.S

NOVÁ RUBRIKA

Koutek s inzercí
Inspirovaná na‰im vánoãním trhem,
dostávám nápad zaloÏit zde v Homolském obãasníku inzertní koutek. Shledávám, Ïe v na‰ich obcích Ïijí ‰ikovní
lidé, kteﬁí by mohli poskytnout své v˘robky sousedÛm. Napﬁíklad: upéci dort,
cukroví, vytvoﬁit ozdobné pﬁedmûty,
u‰ít obleãení, podûlit se o pﬁebytky
sv˘ch dÏemÛ, kompotÛ, okurek, salátÛ... Nûkdo plete z papíru ãi proutí ko‰íky a rÛzné ozdoby nebo vy‰ívá nebo
nûkdo mÛÏe nabídnout sousedskou v˘pomoc v pracích zednick˘ch, truhláﬁ2 • 2017 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

sk˘ch.... Prostû ve v‰ech moÏn˘ch profesí. MÛÏete nabídnou nebo i poptávat
pejska, koãiãku nebo i jiné domácí
zvíﬁe.
O totéÏ se mÛÏe i podat poptávka na
v˘robek ãi pomoc prací od profesionála
nebo kutila.
Prostû: koupû, prodej, nabídka a poptávka práce u souseda, se sousedem,
pro souseda.
Ve‰keré inzeráty musí b˘t pouze
soukromé, osobní a nikoli Ïádné firemní nabídky. Va‰e inzeráty byste pak po-

sílali na mou e-mailovou adresu:
estruhar@seznam.cz a nebo mnû na
adresu Homole 18. VloÏit je mÛÏete i
na obecní úﬁad do po‰tovní schránky,
jak osobnû, tak i prostﬁednictvím âeské
po‰ty, kde bych si je pﬁevzala.
Obálka s inzerátem by byla oznaãena INZERÁT HO, elektronické podání
se nemusí oznaãovat.
Tato inzerce by byla pro na‰e obãany zdarma.
V inzerátu si buì sami uvedete kontaktní telefonní ãíslo, nebo vás mohu s
inzerentem propojit osobnû.
Tak co? PÛjdeme do toho?
Eva Struhárová, redaktorka

Vánoãní trh s Mikulá‰em
V sobotu 26. listopadu, den pﬁed první adventní nedûlí, se
v Homoli u Panny na návsi konal první vánoãní trh.
Poﬁadatelé jiÏ v dopoledních hodinách pﬁipravovali zázemí
pro prodejce. Rozestavûli stoly, laviãky a pﬁipravili stánek s
velice dÛleÏit˘m obãerstvením, u kterého se nejvíce drÏeli
na‰i pánové, protoÏe je pﬁece ... „ty cetky nezajímají“.
A aby taky ne, v‰ak se podávalo svaﬁené víno a grog, coÏ
v tento mraziv˘ den bylo pﬁíjemné na zahﬁátí. Také zde byla
moÏnost zakoupení kávy nebo ãaje. Opodál na stole se prodávaly zákusky, o které byl znaãn˘ zájem. Na jejich upeãení
se podílelo více Ïen z na‰i obce. Neumím posoudit v‰echny
v˘robky, ale jako jedin˘ jsem ochutnala medovník a ten byl
opravdu velice dobr˘. Dále zde byly ãtyﬁi stolky, které patﬁily
prodejcÛm vánoãního zboÏí v‰eho druhu, ale v‰e byla ruãní
v˘roba na‰ich spoluobãanÛ.
Ve 14:00 hodin se objevili první zákazníci. KaÏd˘ si v‰e
dÛkladnû prohlédl a poté si nakoupil dle svého v˘bûru.
Tento trh se letos konal poprvé a na zkou‰ku. Myslím, Ïe
se to lidem líbilo, prodejci si také na trÏby nemuseli stûÏovat
a vûﬁím, Ïe si to za rok opût zopakujeme.
V 16:00 hodin dûti upnuly zrak k budovû b˘valé ‰koly a s
napûtím, leckdo se strachem, drÏíce se svého dospûláka
pevnû za ruku a pozorovaly pﬁíchod Mikulá‰e s ãertem a andûlem. No mohu potvrdit, ãerta jsem se bála i já. Ale klamal
zjevem, protoÏe ve vsi máme samé hodné dûti, tak i ten ãert
byl mírn˘ a nechal Mikulá‰e s andûlem, aby podaroval
v‰echny dûti balíãkem sladkostí.
Vût‰ina dûtí pﬁednesla i básniãku do mikrofonu a pﬁispûla
tak k slavnostní vánoãní náladû.
A to se jiÏ setmûlo a v sedmnáct hodin za pozornosti

v‰ech zúãastnûn˘ch starosta obce, Ladislav Ptáãek, rozsvítil
obecní vánoãní strom.
Poté se v‰ichni roze‰li do tepla svého domova a nûkteﬁí i
do místního hostince pokraãovat, tentokrát v teplém prostﬁedí lokálu, v sousedském hovoru.
Tímto Homole u Panny otevﬁela vánoãní adventní ãas pﬁed
vánocemi.
E.S
Tady nabízím dotaz na vás spoluobãany a to: „Mûli byste
zájem o takov˘ jarní trh s velikonoãními ozdobami, pomlázkami, peãivem a samozﬁejmû i s obãerstvením?“
Velikonoce budou v polovinû dubna a myslím, Ïe i to poãasí
by na takovou akci bylo i pﬁívûtivûj‰í.

Plán kulturních akcí 2017
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

25. 02. Masopust - prÛvod - zábava
18. 03. Jarní v˘stup
Data
15. 04. Velikonoãní trh
plánovan˘ch
30. 04. Pálení ãarodûjnic
10. 06. Den dûtí
akcí se mohou
24. 06. Ble‰í trh
z organizaãních
26. 08. Letní v˘let
dÛvodÛ
28. 10. Lampionov˘ prÛvod
zmûnit.
18. 11. Martinská zábava
02. 12. Rozsvícení stromeãku
Mikulá‰ská besídka - Vánoãní trhy
Luká‰ Ptáãek, pﬁedseda kulturního v˘boru
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Lampionov˘ prÛvod, tentokrát v de‰ti

V pátek 28. ﬁíjna, kdy slavíme svátek
vzniku samostatného ãeskoslovenského státu, se konal lampionov˘ prÛvod.
Sraz na homolské návsi byl stanoven
na sedmnáctou hodinu. Ku ‰kodû celé
akce se stalo to, co si nikdo nepﬁál. Pr‰elo! To v‰ak úãastníky prÛvodu nijak
neodradilo a po uvítání a rozÏehnutí
lampionÛ se prÛvod vydal smûrem ku
hﬁbitovu. Tam, na první zastávce, byly

rozsvíceny svíãky u pomníku padl˘ch
vojákÛ z první svûtové války.
Poté se prÛvod vydal do Lhoty pod
Pannou a dále pﬁes Gebinu, kde mûl
pﬁipravené obãerstvení pan Podhora,
kterého letos úãastníci pﬁekvapili,
neboÈ byli nûjací rychlej‰í, neÏ loni.
Zﬁejmû je hnal ten dé‰È, kter˘ si z
úãastníkÛ prÛvodu snad dûlal legrácky,
protoÏe chvilku pr‰elo a chvilku ne.

Nakonec v‰ichni úãastníci prÛvodu
dorazili zpût do Homole na náves, kde
spoleãnû vypustili velk˘ lampión ‰tûstí.
A protoÏe bylo opravdu o‰klivé poãasí, kaÏd˘ spûchal domÛ do tepla, coÏ
nezabránilo nûkolika jedincÛm nastydnout a následnû onemocnût.
I pﬁesto se tato akce dûtem velmi líbila, protoÏe se mohly pochlubit sv˘m
nejhezãím lampiónem.
E.S

Martinská taneãní zábava aneb homolské posvícení
litní obsluha, obãerstvení, jak na samotném taneãním sále,
tak i u v˘ãepu, kam jsou hosté zvyklí zajít si na panáãka nûjakého ostﬁej‰ího drinku. Tímto bych ráda podûkovala majitelce hostince ·tûpánce MuÏíkové za dobﬁe zorganizovanou
obsluhu. Prodávala se i loterie o ceny, která se vût‰inou o
pÛlnoci losuje a v˘herci se vût‰inou smûjí a radují z vyhran˘ch cen.
Finanãní v˘nos z prodan˘ch losÛ se pouÏije na nûkterou z
dal‰ích akcí konan˘ch v na‰í obci.
Myslím, Ïe se kaÏd˘ pobavil a jiÏ se tû‰í na pﬁí‰tí konání
tancovaãky.
E.S

Rok se s rokem se‰el a zase jsme oslavili svátek svatého
Martina. Jak uÏ b˘vá zvykem, tak v domácnostech se ãasto
peãe husa nebo jin˘ opeﬁenec, peãou se posvícenské koláãe a pije se Svatomartinské víno.
V na‰í oblasti bydlí mnoho muÏÛ a chlapcÛ s tímto jménem, a tak se v rodinách i oslavovalo.
Spoleãnû jsme v‰ak tento svátek oslavili na taneãní zábavû v sobotu 19. listopadu, která se konala v Homoli u Panny
na taneãním sále v místním hostinci.
Ve dvacet hodin kapela BONUS rozeznûla s prvními tóny
cel˘ taneãní sál a ani moc dlouho netrvalo a taneãní parket
se zaplnil taneãníky. HostÛ se se‰lo pomûrnû dost a vût‰ina
stolÛ bylo plnû obsazen˘ch. Nálada byla pﬁíjemná, tanãilo
se a v‰ichni se spolu velice dobﬁe bavili. Nechybûla ani kva4 • 2017 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

GLOSA

Se star˘m rokem se kaÏd˘ rozlouãil
po svém. Nûkdo v teple domova, poklidnû, ãi s rodinou, pﬁáteli. Dal‰í vyrazili do svûta zábavy na náv‰tûvy pﬁátel,
nebo do hostinsk˘ch zaﬁízení.
Ale co mají v‰ichni spoleãného je to,
Ïe kaÏd˘ sám v sobû bilancuje, co v‰e
v minulém roce proÏil. Dobré, ãi ‰patné. V‰e patﬁí k Ïivotu. Tomu se nikdo
nevyhne.
Je zvykem si na pﬁelomu starého
roku s nov˘ dávat rÛzná pﬁedsevzetí.
Tu jeden míní zhubnout, pﬁestat kouﬁit,
pít..... Toto jsou úkoly velice tûÏké a
patﬁí k nim pevná vÛle a sebezapﬁení.
Zvládne to málokdo.
Jsou v‰ak pﬁedsevzetí daleko jednodu‰‰í a splnitelná. Jako tﬁeba, koupû
nûjakého pﬁedmûtu do domácnosti, dovolená, zmûna zamûstnání...
Ale co si pﬁedsevzít nikdy nemÛÏeme
je zdraví. Ano zabránit mÛÏeme nastuzení, ãi nûjakému bacilu, ale to je tak
asi v‰e.

Nezabráníme tûÏké chorobû, úrazu.
No úrazu je‰tû krapet jo, ale nemoci?
Na tu jsme v‰ichni krátcí.
Proto proã si navzájem znepﬁíjemÀovat Ïivoty zbyteãn˘mi dohady. VÏdyÈ
jsme jen jednou na svûtû a nikdo neví,
kdy mu ta jeho svíce zabliká a nakonec
zhasne.
KaÏd˘ uÏívejme svého Ïivota, a jak
se pí‰e v Bibli: „Miluj svého bliÏního“.
Ne nejsem vûﬁící, ale tato vûtiãka se mi
líbí. Ano doba nás semlívá k udavaãství. V‰ak i na‰i vládní pﬁedstavitelé
nás k tomu ponoukají jejich zákony a
naﬁízeními. A my jdeme jako stádo a
okamÏitû bez váhání nahlásíme, Ïe ten
a ten to dûlají ‰patnû. Proã?
Nejlep‰í na tom je, Ïe ten kter˘ je tak
pozorn˘, sám nemá doma zameteno.
Proto si dejme jedno spoleãné pﬁedsevzetí, a to Ïe budeme k sobû ohleduplní.
Milí sousedé, vyuÏívám pozice redaktorky Homolského obãasníku a
pﬁeji vám mnoho ‰tûstí, lásky a hlavnû zdraví v tom novém roce 2017.
E.S

Ale co to? Najednou sebou v‰ichni
trhnou a úprkem odlétají. Co to? Najednou prolétne hnûd˘ tryskáã... Jo, jo
i pan ostﬁíÏ má hlad a malí ptáãkové
jsou pﬁece jeho potravou. To je prostû
pﬁíroda.
Sama sebe se ptám: „Proã stojí‰
u okna a nejde‰ ven?“ Proã ne? Obléknu se do teplého obleãku, na krk
vû‰ím nezbytn˘ fotoaparát a vyrazím
ven na stráÀ. Vstoupím na cestu k zahrádce a tam vypla‰ím straky. Také
mají hlad a hledají nûco k snûdku. Hluboce se nadechuji ãerstvého mrazivého vzduchu. ·plhám do kopce po
louce a fotím si omrzlé stromy a taky
pohled na vesnici do údolí. Po chvíli se
do mû dává zima. Hlavnû mû zebe nos.
Neváhám a honem se vracím do tepla
domova. Cestou se mi smekne noha
na ledu, ale stateãnû zabalancuji a vy-

rovnávám krok. Zebou mû ruce. Rukavice totiÏ nenosím. Nemám je ráda.
Stejnû mi v nich prsty zebou. Radûji
strkám ruce do kapes, ale na tom zledovatûlém povrchu, po kterém právû
procházím, se neodvaÏuji je tam mít.
Co kdybych opût klouzla. To bych si
mohla i pûknû narazit.
Sahám po klice dveﬁí od domu, je‰tû
se jednou ohlédnu po ptaãím krmítku,
ale v ten moment tam nikdo není. Vypla‰ila jsem si je sama, jak jsem ‰la
okolo. Vlezu do domu a polévá mû
krásné teplo sálající z kamen. OdloÏím
teplé obleãení a usedám na pohovku.
No, nedá mi to a tak se opût vydám
k oknu a opût pozoruji krmící se ptáãky.
Ale ven pÛjdu, aÏ se trochu oteplí!
Pouãení? Na zimní krajinu se nejlépe
hledí z okna dokonale vyhﬁátého pokoje.
E.S

Nov˘ rok

O ‰tûdroveãerní noci ve
23. 00 hodin se v kostele sv.
Pia V. v Homoli u Panny konala PÛlnoãní m‰e.
V na‰em kostele je to jiÏ nûkolik
let tradice a mnoho na‰ich obãanÛ
se jí zúãastÀuje. Tato m‰e je doplnûná spoleãn˘m zpûvem vánoãních koled a tím umocÀuje pﬁíjemnou atmosféru vánoc.
E.S

FEJETON

Zimní krajina
....jak˘ nádhern˘ pohled na zasnûÏené kopce, lesy, louky. Nedávno mrazík
v‰e obalil do ledové krusty. Pohled jako
z pohádky. Sníh zakryje na‰e resty, zapomenuté náﬁadí, odhozené nepotﬁebné pﬁedmûty, skryje i tﬁeba such˘ nevzhledn˘ strom. V‰e je najednou
odûno do bílého kabátu, jakoby vyhlazeno, uklizeno. Ano, máme tu v˘sadu,
Ïe v takovém prostﬁedí Ïijeme. Sahám
po fotoaparátu a pﬁes okenní sklo zaznamenávám ta umûlecká díla, která
dokáÏe vyrobit jen pﬁíroda.
Dofotím a chvíli sleduji okolí na‰eho
dvorku. Krmítko pro ptáãky je naplnûné
semínky a ti mnû odmûní pohledem na
jejich krásnû zbavená peﬁíãka. Nejvíce
pﬁilétlo s˘korek KoÀader, ale je noÏné
zahlédnou i Modﬁinku a Úhelníãka.
Pﬁelétají mezi krmítkem a povû‰enou
syrovou vepﬁovou kÛÏí, pokrytou sádlem, na vûtvi keﬁe. A Ïe se ãiní.
V duchu si ﬁíkám: „Ty jedou jako ‰icí
stroje.“ Tu najednou pﬁiletí nûkolik vrabcÛ. V mnoÏství je síla, a tak vylekané
s˘korky odlétají. Chvilku tu kralují vrabci, coÏ v‰ak netrvá dlouho a nastává
dal‰í v˘mûna. Ti otrlej‰í ale zÛstávají
a zobou spoleãnû se s˘korami, které
zase pﬁilétly zpût. A já se tím pohledem
na mnû kochám.
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Haslice

Na‰e obce
z v˘‰ky
Jak jsem slíbila, tak
plním a Vy si opût mÛÏete prohlédnou dal‰í
na‰e obce z ptaãí perspektivy. V minulém
ãísle jste si prohlédli
Bláhov a Lhotu pod
Pannou.
Tentokrát padl los
na Haslice a Suletice. A nebojte se.
Postupnû vystﬁídám
v‰echny na‰e osady.
Tak co? Nalezli jste
svÛj domeãek? E.S

Suletice
6 • 2017 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

STARÉ FOTOGRAFIE

KdyÏ zimy byly zasnûÏené...
Jo, jo. V posledních letech tu toho snûhu moc nemíváme.
Ale v ‰edesát˘ch letech tomu b˘valo jinak. Jak vidíte na fotografiích, kolikrát aÏ zbyteãnû moc. To b˘valy zimy! A to
jsme nemûli na zprovoznûní cest takovou moderní techniku
jako nyní. Silnice se protahovaly pluhem. Nejprve se zapﬁáhnut˘mi koÀmi, pozdûji pak konû vystﬁídaly traktory. A sypalo se ‰kvárou a v‰echno ruãnû. To mívali na starosti pánové cestáﬁi. U kaÏdého kopce mûli hromadu se ‰kvárou
a pûknû lopatou pohazovali vozovku, aby byla sjízdná.

A boãní cesty k domÛm? Ty si odklízeli od snûhu majitelé
domkÛ.
To byla starost dospûl˘ch, ale my, dûti, jsme se z velké nadílky snûhu radovaly. KaÏd˘ kopeãek byl obsazen sáÀkaﬁi
nebo lyÏaﬁi. A jaké to bylo potû‰ení se ve snûhu jen tak válet.
Z na‰ich vyválen˘ch otiskÛ tûl pak vznikali tﬁeba andûlíãci.
Leckdy se takové dovádûní svrhlo v poﬁádnou koulovaãku.
Prostû dûti si vÏdycky umûly zimu a sníh uÏít.
A jakpak jste trávili zimy vy, kdyÏ jste byly dûtmi..?
E.S

Místní akãní skupiny pomáhají zkvalitnit Ïivot na venkovû
Zlep‰ení kvality Ïivota
obyvatel na venkovû,
propojování místních
aktérÛ,
získávání
a rozdûlování dotaãních prostﬁedkÛ i podpora turistického
ruchu v regionu, obnova památek, je
cílem Místních akãních skupin (MAS).
Jsou dÛleÏit˘m ãlánkem komunitnû vedeného místního rozvoje v âeské republice. S jejich pomocí se opravovaly
hasiãské zbrojnice, místní komunikace,
knihovny, sokolovny, kﬁíÏky a kapliãky,
stavûly spolkové domy, hﬁi‰tû, muzea,
rozhledny nebo nauãné stezky. V letech 2007 aÏ 2013 získaly MAS na realizaci strategick˘ch plánÛ rozvoje regionÛ z Programu rozvoje venkova
(PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014-2020 by tato ãástka
mûla b˘t více neÏ trojnásobná. MAS se
budou novû podílet také na budování
rodinn˘ch a komunitních center, budou
podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální v˘robu.

„Místní akãní skupiny ale nevznikly
primárnû jen kvÛli finanãním prostﬁedkÛm, které mohou rozdûlovat. Motivací
pro zaloÏení MAS, a to uÏ od jejich
vzniku v Evropû v roce 1991, je pﬁedev‰ím snaha spojit partnery v regionu.
MAS se pak pro nû stávají mentorem,
kter˘ je vede cel˘m procesem - poskytuje jim poradensk˘ servis, konzultace
pﬁi psaní projektÛ, pomáhá s jejich realizaci i zaji‰tûním udrÏitelnosti, ale pﬁedev‰ím je propojuje.
MAS je nezávisl˘m spoleãenstvím
obãanÛ, neziskov˘ch organizací, soukromé podnikatelské sféry a veﬁejné
správy (obcí, svazkÛ obcí a státních institucí). Je zaloÏena na principech místního partnerství, jehoÏ cílem je podpora
a rozvoj venkova. SnaÏí se koordinovat
a sjednotit zájmy obyvatel regionÛ,
které zastupují. Komunitnû veden˘
místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS uplatÀují, pﬁispívá
k lep‰ímu zacílení podpory na potﬁeby
daného venkovského území a k rozvoji

spolupráce místních aktérÛ. Díky tomu
jsou MAS dÛleÏit˘m ãlánkem pﬁi rozdûlování finanãních prostﬁedkÛ z Evropské unie i národních zdrojÛ.
V rámci sv˘ch aktivit vytváﬁí MAS
strategii rozvoje, která definuje smûry,
jimiÏ by se mûl dan˘ region vydat. NaplÀovat tuto strategii se pak daﬁí díky
partnerství a spolupráci aktivních jedincÛ a subjektÛ sdruÏen˘ch v MAS.
V programovacím období 2014-2020
se objevil nov˘ pojem pouÏívan˘ pro
vyuÏití metody LEADER, a to Komunitnû veden˘ místní rozvoj (CLLD). Také
jeho nástrojem je zapojení obãanÛ na
místní úrovni do hledání odpovûdí na
sociální, environmentální a ekonomické
v˘zvy. Jsou shrnuty v Strategii komunitnû vedeného místního rozvoje
(SCLLD), která se vztahuje k území
dané MAS. Realizace tûchto strategií
bude financována z rÛzn˘ch fondÛ - Integrovaného operaãního programu
(IROP), Operaãního programu Zamûst(Pokraãování na následující stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
nanost (OP ZAM), Programu rozvoje
venkova (PRV) a OP Îivotní prostﬁedí
(OP ÎP)
První MAS v âeské republice vznikly
v roce 2002. V souãasnosti je jich 180,
a to v územní pÛsobnosti 5 873 obcí,
v nichÏ Ïije 6,1 milionu obyvatel, coÏ je
58 procent populace âeské republiky.
âinnost MAS je financována z Integrovaného regionálního operaãního programu (IROP), ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ,
pÛjãkami, granty a úvûry krajÛ nebo v˘nosy organizace, které MAS poskytují.
MAS Labské skály z.s. byla zaloÏena v roce 2005 na území devíti obcí

Mikroregionu Labské skály. V roce
2016 jiÏ pÛsobí na území tﬁiceti obcí
(Mal‰ovice, Dobkovice, Ryjice, Povrly,
Velké Chvojno, Libouchec, Petrovice,
Tisá , mûsta Jílové, Velké Bﬁezno, Homole u Panny, Maleãov, Tûchlovice,
mûsta Verneﬁice, Merboltice, Star˘ ·achov, Franti‰kov n.Pl, Malá VeleÀ,
Horní Habartice, Markvartice, mûsta
Bene‰ov n Pl., Heﬁmanov, Dobrná,
Chuderov, Zubrnice, Valkeﬁice , Malé
Bﬁezno, Dolní Habartice,Telnice, mûsta
Chlumce) z ãásti v Ústeckém a v ãásti
v Dûãínském okrese. Sídlo MAS je
v Jílovém, kanceláﬁ manaÏerÛ pak
v Libouchci ãp. 233 (Kulturní dÛm Svo-

boda). Zajímá Vás více informací?
Máte nápad, námût, zámûr projektu
a potﬁebujete poradit? ObraÈte se na
nás! Chcete s námi spolupracovat
a pomáhat tak rozvoji na‰eho regionu?
Ozvûte se nám !
Kontakt
MAS Labské skály z.s.
Mírové nám. 280, Jílové
Kanceláﬁ manaÏerÛ:
Libouchec 233, DÛm Svobody
Vedoucí kanceláﬁe a vedoucí pracovník pro SCLLD Jiﬁina Bischoffiová
Email: maslabskeskaly@gmail.com ,
telefon 722 944 947

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA...
V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 06/2016,
konaného dne 10. 11. 2016

údrÏbu komunikací s firmami Horãík
Petr a Barboﬁík s. r. o. a povûﬁuje starostu obce jejich podpisem. 2/1 V˘pis
usnesení 06/2016

I.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
030/06/2016 revokaci Usnesení ã.
070/01/2016 ze dne 04. 02. 2016
031/06/2016 nav˘‰ení odmûn neuvolnûn˘ch zastupitelÛ dle novelizace vyhlá‰ky ã. 37/2003 Sb. poãínaje 01. 03.
2016 a to na:
Zastupitel obce .....................491,- Kã
âlen v˘boru .......................1.291,- Kã
Pﬁedseda v˘boru ...............1.621,- Kã
Místostarosta obce ..........13.569,- Kã
040/06/2016 rozpoãtové opatﬁení ã.
2/2016
050/06/2016 vytvoﬁení nového územního plánu obce Homole u Panny a to
nejpozdûji do roku 2020 s tím, Ïe nov˘
územní plán bude obsahovat v‰echny
pﬁedchozí zmûny ÚPnSÚ.
051/06/2016 podání Ïádosti o dotaci na
vytvoﬁení nového ÚPnSÚ Homole u
Panny a povûﬁuje starostu obce podpisem v‰ech dokumentÛ
052/06/2016 vypracování pﬁíkazní
smlouvy s firmou Tsunami Litomûﬁice
na podání a vyﬁízení Ïádosti o dotaci na
vytvoﬁení nového ÚPnSÚ
060/06/2016 zveﬁejnûní zámûru prodeje ãásti pozemku p. ã. 537 v k. ú. Homole u Panny
070/06/2016 poskytnutí pﬁíspûvku na
nákup drobn˘ch dárkÛ k zápisu dûtí do
první tﬁídy Z· Velké Bﬁezno na rok
2017 ve v˘‰i 3.000,- Kã
080/06/2016 zveﬁejnûní zámûru prodeje ãásti pozemku p. ã. 259/2 v k.ú. Homole u Panny
090/06/2016 pﬁíspûvek pro Mateﬁskou
‰kolku Tﬁebu‰ín a to ve v˘‰i 3.000,-Kã
100/06/2016 uzavﬁení smluv na zimní

Homolsk˘

II.
Zastupitelstvo obce bere
na vûdomí:
041/06/2016 zprávu Finanãního v˘boru
k rozpoãtovému opatﬁení ã. 2/2016
Jaroslav Hála
Ladislav Ptáãek
místostarosta
starosta
Vyvû‰eno dne: 16. 11. 2016
Sejmuto dne: 02. 12. 2016
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 06/2016 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. 07/2016,
konaného dne 08. 12. 2016
II.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
030/07/2016 rozpoãtov˘ v˘hled do
roku 2021
041/07/2016 schvaluje rozpoãet obce
na rok 2017
060/07/2016 uzavﬁení pﬁíkazní smlouvy
s firmou Tsunami Litomûﬁice a povûﬁuje starostu obce jejím podpisem
070/07/2016 uzavﬁení smlouvy na
zimní údrÏbu komunikací s firmou
Du‰ek a povûﬁuje starostu obce jejím
podpisem
080/07/2016 schvaluje poskytnutí pﬁíspûvku ve v˘‰i 3.000,— Kã Mateﬁské
‰kolce Velké Bﬁezno
090/07/2016 schvaluje pﬁíspûvek ve
v˘‰i 7.010,— Kã pro Kasuga z.s. Velké
Bﬁezno na nákup dopadové Ïínûnky

100/07/2016 schvaluje odmûnu pro p.
Evu Struhárovou st. a Hanu Hálovou
ve v˘‰i 3.000,— Kã ãistého kaÏdé
II.
Zastupitelstvo obce bere
na vûdomí:
040/07/2016 zprávu finanãního v˘boru
k návrhu rozpoãtu na rok 2017
050/07/2016 zprávu kontrolního v˘boru
o provedené kontrole pÛjãky z FRB
Jaroslav Hála
Ladislav Ptáãek
místostarosta
starosta
Vyvû‰eno dne: 12. 12. 2016
Sejmuto dne: 28.12. 2016
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 07/2016 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.

Upozornûní
pro obãany obce Homole u
Panny, Lhota pod Pannou,
ByÀov, Suletice, Babiny II., Nová
Ves u Plánû, Bláhov, Doubravice,
Haslice.
Platba za odvoz komunálního odpadu za II. pololetí 2016 splatná do
15. 2. 2017

1.356,00 Kã t˘denní
783,00 Kã ãtrnáctidenní
Poplatek ze psÛ rok 2017 splatn˘
do 31. 3. 2017 do pokladny OÚ Homole u Panny v úﬁední dny (pondûlí a stﬁeda), nebo na úãet OÚ Homole u Panny ã.: 421411/0100.
OÚ Homole u Panny,
Andrlová Ilona, úãetní

Zpravodaj pro obãany a pﬁátele Homolska. • Vydává Obec Homole u Panny (Homole u Panny 1,
400 02 Ústí nad Labem). Zpravodaj pﬁipravuje E. Struhárová, estruhar@seznam.cz, tel.: 723 959 914.
Vychází ãtyﬁikrát roãnû. • Náklad 250 kusÛ. • V˘tisk zdarma.
Evidenãní ãíslo MK âR E 10227.

