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sobotu na apríla prvního dubna
se na Homolské návsi konal jarní
trh. Pût stolÛ s prodejci bylo pﬁipraveno od 14.00 hodin se sv˘m zboÏím, ãili vlastnoruãnû vyroben˘mi v˘robky.
Pﬁi‰lo mnoho zákazníkÛ, spoluobãanÛ a po dÛkladné prohlídce v‰ech v˘robkÛ si je postupnû kupovali.

V

A bylo z ãeho vybírat, od pleten˘ch
zajíãkÛ, slepiãek, ko‰íkÛ, vûneãkÛ, zápichÛ, pomlázek, perníãkÛ po ‰ité v˘robky, jako tﬁeba kuﬁátka, pol‰táﬁe, jehelníãky a Ïivé jarní kvûtiny v kvûtináãích. Prostû pestr˘ v˘bûr.
Celá akce probûhla za krásného sluneãného a teplého poãasí. Kdo by ﬁekl,
Ïe prvního dubna budou lidé chodit

v triãkách s krátk˘m rukávem a letních
‰atech. A Ïe nahnáno jsme mûli, neb
meteorologové pﬁedpovídali dé‰È. Jak
nás tû‰ilo, Ïe se spletli a dé‰È pﬁi‰el aÏ
o den pozdûji.
Doufám, Ïe v‰ichni zúãastnûní byli
spokojení a mÛÏeme se tû‰it na
podzim, kdy se bude konat vánoãní
trh.
E.S.

Jára byl vÏdy v klidu a ten klid dokázal
pﬁenést i na nás, ﬁíkají kolegové
Homole u Panny, Ústí nad Labem
- V pátek 10. února mûl pohﬁeb ústeck˘ policista, Jaroslav Hála. „Byl
kliìas. Jen jednou bouchl jako papiÀák,“ vzpomíná kolega v uniformû.
âestná stráÏ a salvy. Tak se rodina
a kolegové rozlouãili s ústeck˘m policistou a dlouholet˘m psovodem Jaroslavem Hálou, kter˘ zemﬁel v nedoÏit˘ch 49 letech. Letos by zahájil tﬁicátou
sezonu v uniformû.
U policie Jaroslav Hála vystﬁídal nûkolik pozic. Pro‰el kriminalistickou
technikou a obvodním oddûlením
v Chlumci a Valtíﬁovû. Byl také jedním
z kynologÛ a dlouholet˘m psovodem.
Nakonec usedl na krajském policejním
operaãním stﬁedisku pro ústeck˘
okres.
„V‰ichni byli vÏdycky rádi, kdyÏ
zahajovali smûnu a ve vysílaãce se
ozval HálÛv hlas. KdyÏ slouÏil na operaãním stﬁedisku, v‰ichni vûdûli, Ïe
sluÏba probûhne dobﬁe,“ vzpomíná
krajská policejní mluvãí, Veronika Hy‰plerová.
P¤ESN¯ A VùCN¯
Pﬁes vysílaãku dodával nadpraporãík
Hála kolegÛm klid a rozvahu. „KdyÏ se
nûco semlelo, Jára byl vÏdy v klidu
a ten klid dokázal pﬁenést i na nás,“ pﬁipomíná Martin Dembick˘, policista
z hlídkové sluÏby v Ústí.
„KdyÏ mluvil s klukama na ulici, neoz˘valy se strohé rozkazy, ale slova jako
prosím, mohl bys, díky. KdyÏ bylo potﬁeba nûkde zasáhnout, jeho instrukce
byly vûcné a pﬁesné,“ dodává Hy‰plerová.
Podle vedoucího krajského operaãního stﬁediska, Jiﬁího Fadlera, se Hála
umûl rozhodnout. „Díky sv˘m rozsáhl˘m zku‰enostem umûl pochopit policisty slouÏící na chodníku a pﬁipravit jim
informaci tak, aby vûdûli, co pﬁesnû
mají dûlat,“ ﬁíká.
Otec tﬁí dûtí s rodinou bydlel v Homoli
u Panny. Podle blízk˘ch byl bájeãn˘m
kamarádem. Mûl neskuteãnou trpûlivost a stále dobrou náladu. Policejní
kynolog, Milo‰ Plechat˘, na nûj vzpomíná jako na velmi zku‰eného kolegu.
Za cel˘ch 20 let, co Jaroslava Hálu
znal, ho vidûl skuteãnû rozãíleného
jen jednou. KdyÏ ﬁe‰ili problém v Trmicích.
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NEROZâÍLIL SE ANI NA PSA
„Aãkoliv byl vÏdy kliìas, tehdy bouchl jako papiÀák. Zasahovali jsme proti
agresivním lidem. Chovali se hroznû,
skonãilo to nakonec i napadením veﬁejného ãinitele,“ líãí Plechat˘. Hála byl
podle nûj hodn˘ na lidi i na psy. „KdyÏ
mûl jednou za neposlu‰nost potrestat
psa, jen ho lehce plácl a ﬁekl mu: Garánku, nech toho,“ potvrzuje kynolog
Plechat˘.

Na Jaroslava Hálu bude policejní
sbor vzpomínat jako na pracovitého,
spravedlivého a milého chlapa, kter˘
pomohl, kdykoli mohl.
Autor: Franti‰ek Roãek
Zdroj:
http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/jara-byl-vzdy-v-klidu-a-ten-klid-dokazal-prenest-i-na-nas-rikaji-kolegove20170210.html

Jaroslav Hála sedí na ãlunu vepﬁedu. Foto: archiv Jaroslava Hály

Rozlouãení
s místostarostou
Ano takov˘ byl nejen v práci, ale i ve funkci místostarosty. Obûtav˘, pracovit˘, nekoukal na ãas a alespoÀ mû
vÏdy uklidnil, kdyÏ jsem z nûjaké „prkotiny“ ‰ílela.
Pro mû byl takov˘ uklidÀovací doktor na moje nemocné
nervy. Stále jsem se nesmíﬁila s tím, Ïe nás navÏdy opustil. A jistû nejsem sama.
Dával na‰í vesnici Ïivot. KaÏdé akce se zúãastÀoval a
to nemusel b˘t ani pÛvodnû kulturní pﬁedseda, posléze
místostarosta.
TaktéÏ pro rodinu je to fatální ztráta. Byl manÏelem a
tátou o jakém sní mnoho ãlenÛ v jin˘ch rodinách. Jasnû,
do jejich soukromí jsem nevidûla, ale na povrch mi pﬁipadali jako stmelená a ‰Èastná rodina.
Jeho akcí byla Homolská ãudla. Akce pro dûti, které
mohly lovit rybiãky v Homolském rybníce. Sám byl zapálen˘ rybáﬁ a urãitû se chtûl nejen s dûtmi podûlit o tu rozko‰ s lovení ryb.
Sama se zamûﬁím na to, aby tato soutûÏ s jeho skonem
nezanikla. Naopak. Pﬁedstavuji si, Ïe by se mohla kaÏdoroãnû konat na Jardovu poãest.
Co na závûr?
Snad „Jardo, sbohem, nikdy nezapomeneme...!“ E.S.

Jardo, chybí‰ nám tu...!
Ano, je to veliká ztráta pro Obecní úﬁad v Homoli u
Panny. Jarda byl má pravá ruka. Pracovit˘ místostarosta,
kter˘ plnil úkoly nad rámec sv˘ch povinností. Vzal si za
své nûkteré akce realizované úﬁadem (napﬁ. vybudování
dûtského hﬁi‰tû, v˘mûna kotle v bytovce 43 vãetnû zaji‰tûní dotace a dal‰í), maximálnû pomáhal kulturnímu v˘boru pﬁi realizaci plánovan˘ch akcí v obci a v neposlední
ﬁadû dokázal naslouchat názorÛm obãanÛ. Pﬁi tom v‰em
musel je‰tû odráÏet nesmyslné útoky hrstky tzv. „opoziãních“ obãanÛ vÛãi své osobû.
Byl jsem vnitﬁnû pﬁesvûdãen, Ïe Jarda bude pﬁí‰tím starostou obce. Mûl k tomu v‰echny pﬁedpoklady.
KdyÏ onemocnûl, stále jsem mu pﬁál, aby se co nejdﬁíve
uzdravil a se sv˘m pﬁísloveãn˘m elánem se zase zapojil
do bûÏného dûní v obci. Osud v‰ak zamíchal kartami tím
nejhor‰ím zpÛsobem a Jarda se jiÏ nikdy nevrátí.
Ano, Ïivot jde dál a jak se ﬁíká „ãas v‰e zhojí.“ Ale vzpomínka na Jardu zÛstane trvalá. A to nejen mnû, ale urãitû
vût‰inû obãanÛ na‰í obce.
Tak aÈ je ti, Jardo, zemû lehká.
Za Obecní úﬁad Homole u Panny,
Ladislav Ptáãek, starosta
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Plivník...
Plivník je obecnû a zvlá‰tû v ãeské
mytologii oznaãován jako ‰otek, rará‰ek, skﬁítek, skﬁítek hospodáﬁíãek.
âasto je zobrazován v podobû kuﬁete
nebo malého rará‰ka, kter˘ svému
pánu slouÏí a pomáhá mu k bohatství,
za to v‰ak ãasto Ïádá jeho du‰i (ne
v‰ak vÏdy nûkdy je povaÏován za domácího ochranného skﬁítka. Plivníka
musí hospodáﬁ krmit, nejlépe jáhelnou
ka‰í, kterou má plivník nejradûji.
ToÈ odborn˘ popis a na vysvûtlenou,
kdo neví.
Ale pojìme od zaãátku, jak jsem k tomuto termínu do‰la.
Od JeÏí‰ka jsme dostali elektrickou
automatickou líheÀ. Ano, moc jsme si jí
pﬁáli, neb ta stará byla star‰í neÏ my a
je‰tû k tomu se u ní rozbil zdroj tepla.
TakÏe nám byla jaksi na dvû vûci.
No, a jelikoÏ bylo zimní období, bylo
by hloupé zku‰ebnû vylíhnout kuﬁátka.
A Ïe nás to velice ponoukalo.
Mûsíce se pﬁehouply, nastal únor.
Na‰e netrpûlivost právû vygradovala,
Ïe jsme zaloÏili první sadu vajec do
líhnû. No, Ïe se nûco vylíhne? Nevûﬁili
jsme. Vejce se od slepic odebírala v
mraze a ten jak kaÏd˘ chovatel ví, vadí
a to velmi.

Za tﬁi t˘dny pﬁi‰el den D. Zvûdavû
nakukujeme ok˘nky, zda se nûco neklube. Nic.
Projdu okolo líhnû a sly‰ím pípání.
„To není moÏné. V‰ak se nic nedûje.“
Svádím to na mé sly‰iny vsugerované
chtíãem po kuﬁatech. Pípání se v‰ak
opakuje. Nakloním se nad líhní a ejhle,
ono to pípá doopravdy. Do odpoledne
bylo na svûtû jedno ãerné kuﬁátko. âekáme na dal‰í je‰tû druh˘ den, ale nic.
Opravdu vejce poniãil mráz, o ãemÏ se
manÏel posléze pﬁesvûdãil.
Má pﬁedtucha, Ïe to bude jedno
ãerné kuﬁe (plivník) se naplnila. Ano
mívám pﬁedtuchy, které se naplnily. Ne-

dávno jedna moc smutná, ale to sem
nepatﬁí.
Nejprve se manÏel rozhodl, Ïe nemá
cenu si jedno kuﬁe nechávat a odstraní
ho. Já v‰ak zasáhla a ujala se jej. A tak
více jak t˘den chodím s kuﬁetem za
krkem. Na oknû má mistiãku se smûsí
pro malá kuﬁata a vodu. Já sedím na
gauãi a ono si samo dojde nazobat a
poté opût zaleze ke mnû do teplouãka.
Nyní se ptáte, a co jeho kakání?
Jasnû nechává po sobû hromádky,
které trpûlivû utírám ubrouskem. A
dennû, nûkdy i více krát, mûním triãko.
To, kdyÏ se mu to povede pﬁi chÛzi po
mû. A jako by naschvál, to na triãku
vÏdy stojí za to.
A to jiÏ jsme pokroãili dále a mû následuje po zemi, jako pejsek. Akorát
musím dávat pozor, abych si ho neza‰lápla.
No uvázala jsem si na sebe pûkn˘
biã. Ale nelituji. Doufám, Ïe to bude slepiãka Krákorka a v budoucnu bude pro
nás sná‰et vajíãka. V pﬁípadû kohouta,
jej ãeká jin˘ osud a to mrazák. Ne takto
ochoãeného kohoutka nechat nemÛÏeme. Neb by chránil pouze mû a po
ostatních ãlenech rodiny by vyskakovat
a mohl by nûkoho poranit.
Tak mi snad ten Plivník pﬁinese ‰tûstí do domu, kdyÏ jsem mu Ïivot zachránila.
E.S.

Jarní Offroady na Babinách II.

ILUSTRAâNÍ FOTO

Jaro je tu a s ním oslavy 1. Máje. A s tím i jiÏ pravidelná
akce v Babinách I. na Maleãovsku. Kdo jiÏ tuto akci nav‰tívil, tak ví, kde a co lze zde proÏít a zhlédnout. Pro ty co je‰tû
neznají program, zmiÀuji, Ïe hlavnû budou k vidûní jízdy Offroadov˘ch aut v nároãném terénu. Vûﬁte, Ïe i nûkterá místa,
kde jsem prohlásila: „To nemohou vyjet..“ Vyjeli.
Shlédnete i závody RC modelÛ s jejich py‰n˘mi majiteli.
Dále bude zde létat vrtulník pro zájemce z ﬁad hostÛ. Pilot
vás dopraví, nad kteroukoli ves si ﬁeknete.
Nebude chybût ani V3S a pásové vozidlo BVP, kde se
také budou provozovat v˘letní jízdy.
Obãerstvení a dobrá nálada je samozﬁejmostí.
A kdy se to bude konat? Letos 1.máj vychází na pondûlí a
proto se akce posouvá na sobotu a nedûli pﬁed termínem.
TakÏe od 29. dubna do 30. dubna 2017 od 9.00 hodin aÏ do
veãerních hodin.

Kdo jiÏ projevil zájem, naplánujte si na tento termín volno,
a kdo je‰tû váhá, zamyslete se, zda by to nestálo za to zajet
se na jiÏ osvûdãenou akci podívat.
E.S.
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Blahopﬁejeme
oslavencÛm
60 let
Lhota pod Pannou

Marie Hastrdlová
bﬁezen

75 let
Suletice

Josef Anto‰
bﬁezen

75 let
ByÀov
ILUSTRAâNÍ FOTO

Petr Horãík
prosinec

Pozvánka na 1. máj v R˘deãi
Stalo se jiÏ tradicí, Ïe na prvního máje ve 14.00 hodin prochází silnicí v
R˘deãi prvomájov˘ prÛvod. Celá obec je náleÏitû vyzdobena a v‰e se odehrává v duchu tradic z minulého reÏimu.
Jsou k vidûní alegorické vozy v podobû ozdoben˘ch traktorÛ, traktÛrkÛ
domácí v˘roby, ãi rÛzn˘ch trakaﬁÛ..... A úãastníci prÛvodu jsou i náleÏitû
odûny.
Ve vsi za hospodou je moÏnost obãerstvení, jak tekutého v‰eho druhu,
tak i napﬁíklad párky, klobásy, polívka a mnoho jin˘ch pokrmÛ.
VÏdy se sejde mnoho lidí a po projevu starosty a prÛvodu si sesednou
do pﬁipraven˘ch lavic k sousedskému hovoru. Mnoho z vás jiÏ tuto akci
nav‰tûvuje a kdo je‰tû nebyl, tak doporuãuji.
E.S.
Petr Horãík

Masopustní tancovaãku jsme si uÏili
Aby toho Masopustního veselí nebylo málo, veãer se konala Masopustní
tancovaãka. V sále hostince u HoráãkÛ se se‰lo mnoho tancechtiv˘ch spoluobãanÛ.
Do úãasti mnoho nechybûlo a bylo
by sto hostÛ.

K tanci a poslechu hráli: Radikál Patrik Fox a Madia.
Nechybûla ani soutûÏ o ceny, kter˘ch
bylo tentokrát opravdu mnoho a tady
patﬁí podûkovat v‰em spoluobãanÛm,
kteﬁí s cenami pﬁispûli.
A veliké podûkování patﬁí majitelce

hostince, sleãnû ·tûpánce MuÏíkové,
která zabezpeãila kvalitní obsluhu a obãerstvení, jak na taneãním sále, tak i v
lokále v pﬁízemí, po celou dobu konání
taneãní zábavy.
TakÏe, dal‰í úspû‰ná akce za námi.
E.S.
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Pûkné masky na tradiãním Masopustu
Rok se s rokem se‰el a v sobotu 25. února v 9.00 hodin
na Homolské návsi se to hemÏilo mnoha úãastníky do prÛvodu v maskách i bez nich. Ale více bylo s maskou. Letos
poãetnû vedly jepti‰ky, piráti, kovbojové a i nûjak˘ ten ãert
se na‰el. Dûti mûly masku v‰echny.
Do kroku hrála tﬁíãlenná kapela. Dvû trumpety a harmonika.
O povolení poﬁádání k Masopustnímu reji poÏádal za cel˘
prÛvod Luká‰ Ptáãek, pﬁedseda kulturní komise starostu Ladislava Ptáãka, kter˘ tento rej povolil.
Poté si v‰ichni úãastníci nastoupili do autobusu, kter˘ byl
pronajat˘ z Dopravního podniku Ústí nad Labem s ﬁidiãem,
místním obãanem ze Suletic, panem Rudou Jelínkem, kter˘
cel˘ den ‰oféroval bez honoráﬁe.
První zastávka byla v Haslicích u VanûãkÛ. Chvilku popijeme, pojíme ze stoleãku, pobavíme a jiÏ pokraãujeme auto-

busem pﬁes Bláhov do Nové Vsi u Plánû, kde jiÏ je pﬁipravená paní Horová se sv˘m obãerstvením. Taková nabízená slivoviãka z Moravy pﬁichází v té ranní zimû vhod.
Dále popojedeme do Suletic k HastrdlÛm a ãelíme dal‰ímu
obãerstvení, které pro prÛvod pﬁipravili spoleãnû s chataﬁi ze
Suletické stránû. Tam vedou prim párky a svaﬁené víno.
Tady se úãastníci rozdûlují a nûkteﬁí jdou do ByÀova tradiãnû pû‰ky a ostatní se vezou v kloubovém autobusu.
Cestou se zastavíme u stoleãku s obãerstvením u PinterÛ,
na konci Suletic. A jde se koneãnû do ByÀova.
Tam jiÏ nav‰tûvujeme stoleãek s obãerstvením u EffenbergerÛ a VegnerÛ. Kapela hraje a úãastníci v maskách i bez
nich hodují.
Pokraãujeme do kopce k Anto‰Ûm a LöebelÛm, kde pan
Löebel hraje na starodávn˘, jistû zrestaurovan˘, fla‰inet.
(Pokraãování na následující stranû)
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Byla to letos jeho premiéra a v‰ichni pﬁekvapenû zálibnû hru fla‰inetu sledovali. Pan
Löebel mûl i stylov˘ frak. Opravdu nás
v‰echny pﬁekvapil a potû‰il.
Prohodíme pár slov u Anto‰Û, tam vede
zájem o kávu a ‰up dolÛ z kopce k BeránkÛm. Obãerstvíme se a jiÏ cestujeme autobusem do Lhoty pod Pannou a první zastávka je u MoravcÛ, kde se vrháme na povûstné koblíÏky. Tady se pﬁidali s obãerstvením Hrenãíkovi, kteﬁí to jiÏ povaÏují za pravidlo.
Popojdeme k BarboﬁíkÛm. Pojíme, popijeme a ‰up jedeme zpût na Homolskou
náves, kde jsou udûleny ceny osmi nejlep‰ím dûtsk˘m maskám. A v‰echny dûti také
dostávají sladkost za kost˘m.
Poﬁadatelé také rozdávali v‰em, kteﬁí poskytli poho‰tûní, pamûtní koÏenou ozdobu.
Úãast byla veliká, je moc hezké, Ïe se
tato tradice u nás zabydlela a je o ní stále
obrovsk˘ zájem.
V neposlední ﬁadû bych ráda jménem
v‰ech obãanÛ podûkovala v‰em sponzorÛm, jak u obãerstvení, tak i za finanãní dary
do nezbytné masopustní pokladniãky.
A pro ty, kteﬁí se nezúãastnili? Pﬁi‰li jste o
mnoho a tû‰íme se opût za rok.
E.S.

STARÉ FOTOGRAFIE ZE ÎÍVOTA NA·Í OBCE

Lidé z kravína
ve Lhotû pod
Pannou
a zamûstnanci
státního statku
Tentokrát vám pﬁiná‰ím fotografie,
které mi poskytla ke zveﬁejnûní paní Jaru‰ka Moravcová. A jelikoÏ cel˘ Ïivot
pracovala ve Lhoteckém kravínû, tak ji
tu máme i se spolupracovníky. Taková
práce v kravínû byla velice tûÏká a namáhavá. Je‰tû neexistovali rÛzné pﬁístroje na dojení, ãi krmení. V‰e se zpoãátku dûlalo ruãnû.
Napﬁíklad zamûstnanec, kter˘ mûl
na starosti dojení, jiÏ musel brzo ráno
vstát a bûÏet do kravína dojit. Aby si
poté na chvilku odskoãil domÛ. Îeny
vyuÏívaly tento ãas k uvaﬁení jídla pro
svou rodinu. No a odpoledne se dojilo
znovu. Mezi tím pastevci vedli kravky
na pastvu a pﬁivádûli na dal‰í dojení.
Dal‰í fotografie jsou zamûstnanci
statku, kteﬁí se zaobírali pracemi na polích.
Tak nûkdo uvidí sám sebe za
„mlada“, nebo b osobách poznáte rodiãe, prarodiãe, sousedy....
E.S.
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Pohled na na‰e osady z ptaãí v˘‰ky

▲ Babiny II

▲

Tentokrát pﬁi‰ly na
ﬁadu osady Babiny II. a
Doubravice. Vûﬁím, Ïe
se pohledem z v˘‰ky pokocháte a pokud byste
rádi svoji osadu chtûli
zhlédnout na vlastní oãi,
není nic jednodu‰‰ího a
zajet si 29. dubna do
Babin I., kde budou probíhat vyhlídkové lety vrtulníkem.
Pﬁeji pûkné pokoukání.
E.S.

Doubravice

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 01/2017,
konaného dne 30. 3. 2017.
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
■ 050/01/2017 rozpoãtové opatﬁení
ã.3/2016, pﬁijaté starostou obce a to
bez v˘hrad.
■ 060/01/2017 v˘roãní zprávu za rok
2016 o poskytnut˘ch informacích dle
zák.ã.106/1999 Sb.

Homolsk˘

■ 070/01/2017 poskytnutí fin.pﬁíspûvku
ve v˘‰i 3000,- Kã, sdruÏení Roska Teplice.
■ 080/01/2017 vypracování zadání nového ÚP za úãelem získání dotace na
vypracování nového ÚP
■ 090/01/2017 smlouvu o zhotovení
návrhu zadání ÚP a o poskytnutí tech.a
odborné pomoci obci
II.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
■ 100/01/2017 se zﬁízením pachtu na

pozemek ã.p.592, k.ú.Homole u Panny
s âeskou dominikánskou provincií.
■ 110/01/2017 provést kontrolu pÛjãek
z FRB po roce.
Ptáãek Ladislav v.r.
starosta
Vyvû‰eno dne:.............
Sejmuto dne:................
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 01/2017 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.
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