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H

odnû zdraví,
‰tûstí a úspûchÛ
v roce 2016 pﬁejí
v‰em obãanÛm
Ladislav Ptáãek,
starosta obce
a Jaroslav Hála,
místostarosta obce.

pf 2016

·tûpánãino loutkové divadlo v na‰í obci

V sobotu 31. ﬁíjna pﬁijelo do Homole u Panny
·tûpánãino loutkové divadlo.
Byla to událost po mnoha letech premiérová, a
proto se ve 14.00 hodin se‰lo v hernû b˘valé
‰koly mnoho dûtí, aby zhlédlo pohádku „O KoblíÏkovi na cestách.“
Pohádka se dûtem velice líbila a v mnoha domácnostech se ten veãer o niãem jiném nemluvilo.
E. S.

I hra se mÛÏe stát
zásluÏnou ãinností
UÏ tﬁetím rokem Aniãka MuÏíková
z Homole u Panny, spoleãnû se
sv˘m dûdeãkem, Oldﬁichem Slab˘m sbírá pro lesní zvûﬁ ka‰tany.
Za nasbírané ka‰tany (letos to
bylo cca 70kg) dostávají od místního myslivce a podnikatele Petra
Horãíka ml. penûÏní dar v hodnotû 1000,-Kã, kter˘ je následnû
pouÏit na kulturní akce v obci.
Tímto krátk˘m ãlánkem bych
chtûl podûkovat za kaÏdoroãní
spolupráci v‰em zúãastnûn˘m.
Ladislav Ptáãek

Blahopﬁejeme
oslavenkyni...

V˘roba Halloweensk˘ch d˘ní
V pondûlí 2.listopadu se v odpoledních hodinách se‰li dûti
s rodiãi, aby se za asistence ãlenÛ kulturního v˘boru obce
ujali pﬁinesen˘ch d˘ní a dle názorné ukázky si takovou d˘ni
vyrobili. Men‰ím dûtem d˘ni vydlabali rodiãe a ti vût‰í si jiÏ
svou d˘ni vyrobily sami.
Nûkdo si svoji d˘ni odnesl na ozdobu domÛ a nûkteﬁí svÛj
v˘tvor ponechali na schodu pﬁed budovou Obecního úﬁadu a
na tarase pﬁed místním obchodem.
Tento svátek je pﬁevzat˘ z ciziny a není tudíÏ tolik znám˘.
My jsme zvyklí oslavit Památku zesnul˘ch a za tímto úãelem
zdobíme hroby na‰ich pﬁedkÛ. Prostû na‰e staré známé du‰iãky.
Dûti v‰ak mají rády tajemno a svûtélka,a proto se tento
zvyk dlabání d˘ní u nás ujal.
S.S.

J A R O S L AVA O R T O VÁ
70 let • prosinec • Nová Ves u Plánû

Zmûna ãlenky „gratulaãního t˘mu“
To, Ïe po na‰ich obcích chodí jiÏ
mnoho let dvojice Ïen povûﬁená Obecním úﬁadem Homole u Panny, jistû
v‰ichni víte a obû Ïeny dobﬁe znáte.
âlenkou t˘mu byla paní Margareta
Hajná, která dvacet let obûtavû poﬁizovala v místním obchodû dárkové potravinové balíãky, které v dan˘ den
pﬁedávala oslavenci. Vût‰inu let tuto
obûtavou ãinnost vykonávala se svojí
kamarádkou paní Hanou Pavleovou,
která pﬁed pûti lety po tûÏké nemoci
skonala. V tu dobu byla otﬁesena ztrátou kamarádky a parÈaãky pﬁi gratulacích. Ocitla se v bezradné situaci, s
k˘m bude na gratulace chodit. V této
dobû se jí nabídla její dcera Eva Struhárová a navrhla spolupráci. Po
schválení starostou tedy vznikla dvojice nová, která pokraãovala dal‰ích pût
let.
Paní Margareta Hajná v roce 2015
sama oslavila 75. narozeniny a rozhodla se, Ïe s touto ãinností skonãí. Dvacet
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let je dvacet let a ve svém vûku si jiÏ
zaslouÏí svÛj klid.
Proto bych touto cestou chtûla paní
Hajné podûkovat za spolupráci a hlavnû zasvûcení do rituálu vlastních gratulací a seznámení s oslavenci.
Nyní jsem se v‰ak já ocitla v situaci,
kdo bude se mnou tuto ãinnost vykonávat. Dlouho jsem pﬁem˘‰lela a pﬁi tom
si vzpomnûla na paní Hanu Hálovou,
která se úãastní vût‰iny obecních kulturních akcí. Je to pﬁíjemná Ïena a já
do‰la k názoru, Ïe tato dvojice by
mohla fungovat. Paní Hanu jsem oslovila a k mé radosti s m˘m návrhem
souhlasila.
TakÏe poãínaje nov˘m rokem 2016
bude obcházet na‰e jubilanty nová
dvojice.
Eva Struhárová = zápisy do kroniky a
focení oslavence
Hana Hálová = poﬁizování dárkov˘ch
balíãkÛ a jejich pﬁedávání oslavenci
Pro upﬁesnûní pﬁipomínám, Ïe oslavence nav‰tûvujeme v den jeho naro-

zenin, pokud se nedomluvíme na jiném
termínu.
Pokud narozeniny vycházejí na sobotu, náv‰tûva se uskuteãní v pátek a
pokud termín vychází na nedûli, popﬁát
pﬁijdeme v pondûlí.
Je to logické, vût‰ina oslavencÛ se o
víkendu vûnuje rodinû a tudíÏ není
vhodné v tento ãas plánovat náv‰tûvu.
Pokud si oslavenec pﬁeje na‰i úãast
v jiném termínu, staãí se domluvit na telefonním ãísle 723 959 914, nebo prostﬁednictvím starosty, ãi místostarosty,
kteﬁí nám va‰e pﬁání sdûlí.
Je‰tû zmíním ãas náv‰tûvy. Vût‰inou
zaklepeme na dveﬁe oslavence ve
14.00 hodin.
Pokud k vám pﬁijíÏdíme autobusem,
tak vyuÏíváme tzv. ‰kolák a náv‰tûva
se posune o ãas jeho pﬁíjezdu do va‰í
osady.
Je‰tû jednou dûkuji paní Margaretû
Hajné za dvacetiletou ãinnost pﬁi gratulacích a pﬁeji klidn˘ a ve zdraví proÏit˘
podzim svého Ïivota.
E.S.

Adventní koncert v homolském kostele

·estého prosince v 18.00 hodin
proudily davy lidí do na‰eho místního
kostela, aby si poslechly písnû, které
navodí slavnostní adventní náladu.
Letos nezazpíval pan Michal Volf, na
kterého uÏ jsme si zvykli, ale nav‰tívil
nás komorní pûveck˘ sbor Bell canto
se sv˘mi sólisty.
Zpûv doprovázel hrou na elektronické varhany sbormistr prof. MgA. Josef
Jí‰a.PrÛvodním slovem v‰e doprovázela Ing. Jitka Nezbedová.
SvÛj zpûv nám pﬁedvedli sólisté i
sbor a pÛldruhá hodinka v‰em rychle
ubûhla.
Náv‰tûvníci mûli moÏnost zastavit se

v tomto hektickém pﬁedvánoãním ãase
a poslechnout si rÛzné vánoãní písnû a
koledy, dokonce si i zanotovat se ãleny
sboru.
Mezi písnûmi starosta Ladislav Ptáãek jiÏ tradiãnû zapálil dal‰í svíãku na
adventním vûnci.
Pﬁi pﬁíchodu do lodû kostela byl
kaÏd˘ obdarován vánoãními perníãky,
které upekly a pro tuto pﬁíleÏitost ozdobily paní Hana Hálová s dcerou Ilonou.
Byl zde také k dispozici ãaj a svaﬁené
víno.
Vstupné bylo, jak jiÏ je tradicí, dobrovolné a bude pouÏito pro akce
pﬁí‰tí.
E. S.

Lampionov˘ prÛvod
V nedûli 25. ﬁíjna 2015 v 17:00 hodin se na návsi se‰lo
mnoho dûtí s rodiãi, ãi prarodiãi, aby se zúãastnili lampionového prÛvodu.
Dûti vyzbrojené lampiony rÛzn˘ch tvarÛ a podob se se
sv˘m doprovodem, po vyzvání sleãny Ilony Hálové, seﬁadili,

aby se vydali na první pouÈ nejprve na hﬁbitov, kde byla zapálená svíãka u pomníku padl˘ch hrdinÛ první svûtové války.
To se jiÏ zcela setmûlo a prÛvod lampionÛ pokraãoval
smûrem do Lhoty pod Pannou.
Dále se prÛvod stoãil smûrem Gebina, aby následnû se
opût ocitl na návsi v Homoli.
Tam se úãastníci zastavili a pﬁihlíÏeli vypou‰tûní lampionÛ
‰tûstí.
Takov˘ prÛvod je velice oblíben˘ u dûtí, neboÈ vyvolává tajemno a dobrodruÏství.
E.S.
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Mikulá‰ na homolské návsi
Pátého prosince v podveãer nav‰tívil nûkteré dûti Mikulá‰
s ãertem a andûlem v jejich domovech. Náv‰tûva kouzeln˘ch bytostí se uskuteãnila na vyÏádání nûkter˘mi rodiãi.
Dal‰í Mikulá‰ se sv˘mi druhy pﬁi‰el na homolskou náves,
aby obdaroval v‰echny dûti, které se na nûj pﬁi‰ly podívat.
Majestátn˘ Mikulá‰ rozdával dárky v podobû sladkostí
a pomáhal mu u toho hodn˘ andûl. To ãert, budící hrÛzu
nejen u dûtí, ale i mnoh˘m dospûl˘m, si vykraãoval mezi
davem a obhlíÏel, zda nenajde nûkteré to zlobivé dítko.
Obãas nûkteré odvedl opodál, ale cestou zjistil, Ïe to není
zlobivec hodn˘ pekla a milého caparta vrátil rodiãÛm.

Po rozdání mikulá‰sk˘ch dárkÛ se je‰tû krátk˘ ãas poãkalo na setmûní a za pomoci dûtí, které v‰e sborovû odpoãítaly, byl rozsvícen vánoãní strom na homolské návsi.
Po celou dobu nadílky byl k dispozici stánek a kaÏd˘ se
mohl zahﬁát ãajem, ãi svaﬁen˘m vínem.
Tato nadílka byla letos poprvé venku a myslíme si, Ïe se
dûtem líbila.
E. S.

Podzim ve znamení mysliveck˘ch honÛ
To, Ïe mnoho let u nás v Homoli u
Panny sídlí myslivecké sdruÏení Hubert, vût‰ina z nás ví. Ale o jeho ãinnosti jiÏ toho moc nevíme.
Tak jedno malé nakouknutí.
Pátého prosince 2015 se konal v oblasti Homolska hon. Zúãastnilo se jej
24 stﬁelcÛ a 7 honcÛ.
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Po ukonãení vlastního lovu probûhl
tradiãní ceremoniál u budovy Myslivny.
Ulovená zvûﬁ, v tomto pﬁípadû 17
kusÛ ãerné zvûﬁe (divok˘ch prasat) a
jedné li‰ky, byla vyﬁadována a ãlenové
sdruÏení slavnostnû ukonãili hon.
I my laici víme, Ïe ãerná zvûﬁ je nejen
v na‰í oblasti pﬁemnoÏená. A kaÏdého

napadne otázka: „ Proã, je myslivci více
nestﬁílí?“
Ale oni je opravdu více stﬁílí. Napﬁíklad v loÀském roce bylo uloveno 69
kusÛ divok˘ch prasat. CoÏ není zrovna
málo.
Nastal nov˘ rok a myslivci plánují i
dal‰í hony. Ty nejbliÏ‰í v lednu.
E.S.

Odvodnûní Suletic
Jak starosta obce p. L. Ptáãek informoval na pﬁedposledním zastupitelstvu obce, probûhly v Suleticích úpravy v okolí
hlavní silnice a návsi. Tyto úpravy by mûly alespoÀ ãásteãnû
vyﬁe‰it problémy s pﬁívalov˘mi de‰ti v obci. Poãátkem ﬁíjna
se upravil terén podél vozovky, kam byly umístûny betonové
Ïlabovnice. Ty by mûly de‰Èovou vodu odvádût a nepou‰tût
jí lidem na zahrádky a do domÛ.
Není to zdaleka poslední úprava, která v Suleticích probûhla a dal‰í budou navazovat. BohuÏel kvÛli geografické poloze na‰ich místních ãástí nejde vyﬁe‰it problémy v‰ude
naráz, a tak napﬁ. Haslice pﬁijdou na ﬁadu poté, co Lesy âR
a.s. provedou rekultivaci Haslického potoka. Jaroslav Hála

Podûkování
Jak jsme psali v minulém obãasníku, v létû 2015 zapoãala v˘stavba
dûtského hﬁi‰tû v Homoli u Panny.
V tuto chvíli je polovina hﬁi‰tû hotová.
Nyní je ãas podûkovat v‰em, kteﬁí se
na vybudování této ãásti hﬁi‰tû podíleli.
Tímto bychom tedy chtûli podûko-

vat rodinû HorãíkÛ a Janou‰Û, Janû
a Vratislavovi Horov˘ch z Nové Vsi,
Vladimíru Pavlemu a panu Krunclovi,
kteﬁí se podíleli na úpravách, darovali
nebo dovezli písek a kaãírek a zpracovali dﬁevo a to nejen na oplocení, ale
i na pískovi‰tû. Dal‰í díky patﬁí Dagmar
a Martinovi MuÏíkov˘m, Josefu MuÏíkovi st., Milanovi Pilníkovi st., Kubovi
MuÏíkovi, Oldovi, Michalovi a Patrikovi

JandÛ, a v‰em ostatním, kteﬁí se podíleli na tom, Ïe máme tuto ãást dûtského hﬁi‰tû hotovou. Díky také patﬁí
Ludvovi Jandovi, kter˘ za odmûnu
za sanaci herny na stolní tenis koupil
spolu s Ladislavem Ptáãkem st., Luká‰em Ptáãkem, Honzou a Ilonou
Hálov˘mi sezení, které je postaveno
na hﬁi‰ti. V‰em je‰tû jednou velké
díky.
Jaroslav Hála

Herna
stolního tenisu
Jak jsme v minulém ãísle obãasníku informovali, p. Ludvík Janda provedl sanaci stûn v místnosti b˘valé M·, která v souãasné dobû slouÏí jako herna ping-pongu. Po vy‰tukování stûn a celkovém úklidu místnosti p. Jan MuÏík celou místnost vymaloval a provedl povrchovou úpravu dﬁevûné podlahy herny.
V souãasné dobû jiÏ novû upravená herna slouÏí opût svému úãelu. V pﬁípadû zájmu o sportovní vyÏití se obracejte na p.
Alenu Pincovou, která ráda sdûlí kdy je herna pro hráãe pﬁístupná.
OÚ
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V lese je pﬁíjemnû, ale umí i napáchat mnoho starostí
Na‰e obec vlastní cca 178 ha lesÛ. Vût‰ina se nachází na
mnohde dosti nedostupn˘ch lokalitách. Av‰ak toto není
dÛvod nedostát povinnosti se o nû ﬁádnû postarat.
Pﬁejdu pravidelnou a plánovanou péãi o nû. Ta je daná jak
plánem obce, tak i naﬁízením ze zákona.
My se dnes zamûﬁíme na ‰kody zpÛsobené jak poãasím,
tak i devastováním ‰kÛdci.
Takov˘ siln˘ vítr dovede polámat mnoho stromÛ, coÏ se
událo ve Lhotû pod Pannou v místech nad su‰iãkou v noci
na 29. duben 2015. Lesnímu technikovi nezb˘valo nic jiného, neÏ toto zmapovat a zajistit odstranûní vznikl˘ch ‰kod.
·koda vznikla na plo‰e 2 ha lesa.
Dále jsme se v loÀském roce pot˘kali s pﬁemnoÏením hlodavcÛ, kteﬁí se v˘raznû podepsali na devastaci mlad˘ch
stromkÛ. Tyto okousali, tím zhatili jejich rÛst a stromky
uschly.
Vznikla ‰koda na plo‰e 4 ha a nezb˘vá nic jiného neÏ poﬁídit sazenice nové a opût je vysázet. Se ‰kodami vznikl˘mi
pﬁemnoÏením hlodavcÛ nemá problém pouze na‰e obec. V
roce 2015 jde o problém takﬁka celorepublikov˘.
ProtoÏe náprava ‰kod potrvá del‰í dobu, Obecní úﬁad zaÏádal odbor Ïivotního prostﬁedí o povolení del‰í lhÛty pro zaji‰tûní lesních kultur ve v˘‰e uveden˘ch prostorech.
MmÚ OÎP provedl dne 10. 07. 2015 místní ‰etﬁení a dÛvody uvedené Ïadatelem uznal a v˘jimku povolil. Pﬁi místním
‰etﬁení bylo zji‰tûno, Ïe se jedná pﬁeváÏnû o bukové porosty. V‰echny porosty jsou jiÏ odrostlé a to do v˘‰ky aÏ cca 2,5
m. V kaÏdém porostu se nachází mnoho such˘ch jedincÛ.
Na such˘ch a povadl˘ch stromech je patrn˘ okus lesními
hlodavci, a to aÏ do v˘‰ky nûkolika desítek centimetrÛ nad
zemí. Dal‰í jedinci buku pravdûpodobnû odumﬁou v následujících mûsících.
Podání Ïádosti o prodlouÏení zaji‰tûní kultur pro v‰echny
uvedené porosty bylo zcela oprávnûné a lhÛta k dosazení
nov˘ch sazeni byla prodlouÏena do roku 2020.
My obãané vidíme les z té hezãí strany. A to pﬁi rÛzn˘ch
procházkách, túrách a houbaﬁení. Kocháme se jak zrakem,
tak i nasáváme tu opojnou nenapodobitelnou vÛni lesa.

KaÏd˘ pﬁi vstupu do lesa si okamÏitû uvûdomí, jak se mu pﬁíjemnû d˘chá. Také se po mûkkém podloÏí lépe chodí, neÏ po
tvrdém povrchu tﬁeba silnice.
A k tomu ta radost, kdyÏ nalezneme nûjak˘ ten hﬁíbek.
Pﬁiznejme si, Ïe po takové procházce lesem se vracíme
domÛ s dobrou náladou. Ano, nûkdy jsme rozzlobeni nad
nevhodn˘m chováním jin˘ch náv‰tûvníkÛ lesa. Hlavnû vzpomenu mnoho pohozen˘ch obalÛ od svaãinek, cigaretov˘ch
krabiãek a hlavnû co mû vadí nejvíce, je pohozená PET
lahev. Papírek se ãasem rozloÏí, ale ta lahev tam bude,
pokud jí nikdo nezvedne a neodnese do popelnice, po
mnoho let. A vûﬁte, opravdu to hyzdí ten zdrav˘ a krásn˘ proÏitek v lese.
Také se musím pozastavit nad tím, Ïe jsou i tací, kteﬁí vyváÏejí do lesÛ odpadky ze zahrad, a povaÏte, setkala jsem se
i s hromadou suti, ve které se povalují tﬁeba staré trubky od
kamen, ãi mnoho plastÛ.
Proto apeluji na nás v‰echny: Neniãme si ten pﬁíjemn˘
koutek pﬁírody a dodrÏujme poﬁádek. Ten les nám to vrátí a
nedopusÈme, aby dal‰í generace místo pﬁíjemné procházky
lesem, se nebrodila v hromadách odpadkÛ.
E.S.

BlíÏí se Masopust
Rok ubûhl jako voda a v sobotu 20. února 2016 v 9.00
hodin se opût sejdeme na Homolské návsi, abychom spoleãnû obe‰li a objeli na‰e osady v Masopustním prÛvodu.
NezapomeÀte si oprá‰it své kost˘my, ãi vymyslet nové
ma‰karní masky. A Ïe vût‰ina z nich jsou opravdu moc
pûkné a vtipné.
Na této akci je pﬁíjemné, Ïe do ma‰kar jsou odûní jak
dûti, tak i dospûlí a tudíÏ se baví v‰ichni napﬁíã vûkem a
generací.
V Homoli u Pany bude opût pﬁistaven autobus, kter˘ nás
proveze del‰ími úseky mezi osadami.
Vûﬁím, Ïe úãast bude jiÏ tradiãnû veliká a nebudou chybût i jezdci na koních, kteﬁí umoÏní nejen na‰im dûtem, se
povozit na hﬁbetû konû. Na coÏ se mnoho úãastníku vyslovenû tû‰í.
A nesmím zapomenout ani na na‰e obãany, kteﬁí zabezpeãují obãerstvení. Ti jsou pﬁi této akci, dá se ﬁíct, nejdÛleÏitûj‰í. A musíme si jich váÏit, neb nelitují vlastních
prostﬁedkÛ a nabízejí od upeãen˘ch sladkostí po rÛzné
masné v˘robky. Nikde nechybí tepl˘ nápoj, od ãaje po sva6 • 2016 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

ﬁené víno a u mnoha úãastníkÛ vyhledávan˘ nezbytn˘ frÈánek destilátu.
V‰ak také nûkteﬁí b˘vají pﬁi zpáteãní cestû jiÏ notnû znavení a opojeni alkoholem.
Tak nashledanou dvacátého února a dobrou náladu
sebou!
E.S.

Martinská taneãní zábava se vydaﬁila...
Byla sobota 14. listopadu a ve veãerních hodinách se rozsvítilo v taneãním sále v homolském hostinci.
Tancechtiví náv‰tûvníci se od devatenácté hodiny zaãali
scházet, aby drÏeli místa u stolÛ sv˘m druhÛm a kamarádÛm.
Zanedlouho se jiÏ kapela Bonus pﬁipravovala a ladila hudební nástroje a aparaturu, aby ve 20.00 hodin rozeznûla
sálem první skladbou a písní.
Taneãní parket nezÛstal dlouho prázdn˘ a zaplnil se taneãníky v‰ech vûkov˘ch kategorií.
Po del‰í pauze od poslední „Tancovaãky“ ubûhlo pÛl roku,
a proto byl taneãní sál zcela zaplnûn.
Taneãní zábava se v‰em moc líbila a mnozí si domÛ odnesli i nûkolik pﬁedmûtÛ vyhran˘ch v tombole.
E.S.

HISTORICKÉ FOTO Z NA·Í OBCE...

To kdyÏ b˘val v zimû sníh...
„Jó tenkrát, to b˘valy zimy! Vût‰í
mráz a závûje snûhu.“, sly‰íváme od
prarodiãÛ, rodiãÛ, ãi od osoby dﬁíve narozené. Nûkdo si na to pamatuje,
nûkdo to sl˘chává z vyprávûní.

A bylo to tak?
Tak schválnû. Zahloubejte v pamûti a
vzpomínejte, kdy naposledy byla zima
a sníh se udrÏel déle jak dva tﬁi mûsíce.
UÏ si nevzpomínáte? Já také ne.

Ano pár let nazpût bylo mnoho
snûhu. Vybaveni snûhovou lopatou,
kaÏdé ráno jsme vylézali z domÛ a odklízeli sníh, kter˘ pﬁes noc napadal. Na
zaãátku to bylo pﬁíjemné a romantické.
Silniãáﬁi projíÏdûli na‰e silnice, aby
byly alespoÀ trochu sjízdné, ale kdyÏ
uÏ to trvalo moc dlouho, spílali jsme
(Pokraãování na následující stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
poãasí, aÈ uÏ koneãnû pﬁestane sníh
padat.
VraÈme se v‰ak je‰tû o pár let dále a
naskytne se nám zima, které se zvyklo
ﬁíkat „Ladovská“.
Sníh setrvával po celou zimu.
Silniãáﬁi nemûli témûﬁ Ïádnou techniku na jeho odklízení. Buì cestu projíÏdûli konû zapﬁaÏení za snûÏn˘ pluh,
nebo v‰e projíÏdûl traktor s pluhem. To
v‰ak se odklidil jen ãerstvû napadan˘
sníh.
Poté nastoupili na‰i místní cestáﬁi. U
kaÏdého kopce mûli navezenou hromadu ‰kváry a právû protaÏen˘ kopec

poté lopatou posypali proti smyku.
Îádná technika. Jen ruce chlapa, kter˘
lopatou kaÏd˘ kopeãek posypával.
Je‰tû si nûkteré pány cestáﬁe pamatuji, ale vzhledem k tomu, Ïe si nevzpomínám na v‰echny, tak jejich
jména radûji neuvedu. Nerada bych
nûkterého vynechala.
V‰ak pamûtníci sami vzpomenou.
Pﬁed domy a na pﬁíjezdov˘ch
cestách k domÛm si kaÏd˘ zimní nadílku odklízel sám. Pûknû s lopatou v ruce
a aÏ k silnici. Nikdo nenadával. Byla to
samozﬁejmost.
Dnes kaÏd˘ ãeká, aÏ toto zaﬁídí
Obecní úﬁad.
Sníh byl vÏdy radostnû pﬁijímán

dûtmi. Tady není rozdílu. KaÏdá generace si v dûtství ráda ve snûhu zaskotaãila. A ani tenkrát nikomu nevadilo,
Ïe neexistovalo tak zvané termo prádlo. VymoÏenost dne‰ní doby.
Dﬁíve se navlékli dvoje tepláky, tlusté
svetry a uÏ se bûÏelo vstﬁíc zimním radovánkám. Maminky pak vítali své dûtiãky obalené snûhem, kter˘ byl kolikrát
tak pﬁimrzl˘, Ïe se takové tepláky daly
opﬁít o zeì.
Tak jaká bude ta leto‰ní zima?
Zatím se nijak neprojevila, spí‰e pﬁipomíná poãáteãní podzim. Vánoce?
Jasnû, byly na blátû. Ale leden s únorem nám mohou je‰tû dostateãnû nasnûÏit.
E.S.

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA...

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 06/2015,
konaného dne 10. 12. 2015.
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
030/06/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje Rozpoãtové
opatﬁení ã. 04/2015
050/06/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje rozpoãet obce
na rok 2016 a to ve v˘‰i 7 821.7 tisíc v
pﬁíjmové ãásti a 7 821.7 tisíc ve v˘dajové ãásti rozpoãtu.
060/06/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny se seznámilo se Strategií komunitnû vedeného místního rozvoje území Místní akãní skupiny Labské
skály.
Zastupitelstvo obce Homole u Panny
souhlasí s realizací Strategie komunitnû vedeného místního rozvoje Místní
akãní skupiny (MAS Labské skály) na
období 2014 - 2020 na svém správním
území.
090/06/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje finanãní dar ve
v˘‰i 3.000,—Kã pro Mateﬁskou ‰kolku
Ploskovice, tﬁídu Tﬁebu‰ín.
100/06/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje finanãní dar ve
v˘‰i 3.000,— Kã pro Základní ‰kolu
Velké Bﬁezno.

Homolsk˘

120/06/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavﬁení
smluv o zimní údrÏbû komunikací s firmou Barboﬁík s.r.o., farma Lhota pod
Pannou, firmou Petr Horãík, Lhota pod
Pannou a Lubomír Du‰ek - SluÏby, Loveãkovice a povûﬁuje starostu obce jejich podpisem.
130/06/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje poskytnutí
pÛjãky z FRB ve v˘‰i 50.000,— Kã pro
p. KalcÛ.

II.
Zastupitelstvo obce zmocÀuje
040/06/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny zmocÀuje starostu obce
Ladislava Ptáãka k pﬁijetí rozpoãtového
opatﬁení v závûru roku. Zmocnûní se
vztahuje pouze na eliminaci moÏného
pﬁekroãení rozpoãtu u závazn˘ch ukazatelÛ.
III.
Zastupitelstvo obce souhlasí

140/06/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje prodej pozemku p. ã. 35 v k. ú. Lhota pod Pannou o
celkové v˘mûﬁe 53 m2 a to p. Kopicové za ãástku 15,- Kã/m2, celkem tedy
za ãástku 795,— Kã.

110/06/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny souhlasí s pﬁevodem pozemkÛ p. ã. 6 a p. ã. 62/1 v k. ú. Bláhov
z majetku Státního pozemkového
úﬁadu do vlastnictví obce Homole u
Panny.

150/06/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje zámûr prodeje
pozemku p. ã. 492 v k. ú. Doubravice

180/06/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny souhlasí s podáním Ïádosti o dotaci na dûtské hﬁi‰tû

160/06/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje odmûnu
3.000,— Kã (po zdanûní) pro p. E. Struhárovou st. a 5.000,— Kã (po zdanûní)
pro p. M. Hajnou.

Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Jaroslav Hála v.r.
místostarosta

170/06/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje mimoﬁádnou
splátku úvûru u âeské spoﬁitelny a to
ve v˘‰i 1.000.000,— Kã
181/06/2015 Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavﬁení pﬁíkazní smlouvy s firmou Tsunami Litomûﬁice na podání Ïádosti o dotaci a povûﬁuje starostu obce jejím podpisem.

Vyvû‰eno dne: 15. 12. 2015
Sejmuto dne: 30.12. 2015
■ ■ ■
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 06/2015 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:

www.homoleupanny.cz.

Zpravodaj pro obãany a pﬁátele Homolska. • Vydává Obec Homole u Panny (Homole u Panny 1,
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