Homolsk˘

âÍSLO 93

26. ROâNÍK • I. âTVRTLETÍ 2018 • V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

DEN ZEMù

Organizujeme 1. roãník spoleãensky prospû‰né akce u pﬁíleÏitosti Dne Zemû.
Smyslem této aktivity je pﬁispût ke zvelebení na‰í krajiny a spoleãn˘mi silami vyãistit cesty, stezky a potoky od mnoÏství odpadkÛ.
Vítáni jsou obyvatelé na‰ich vesnic. V‰ichni, kter˘m stav na‰í pﬁírody leÏí na
srdci a kteﬁí pro jeho zlep‰ení mají potﬁebu nûco udûlat.
ZAâÍNÁME V NEDùLI 15. 4. 2018 OD 10:00 HODIN P¤ED OBECNÍM Ú¤ADEM!! Po ukonãení akce bude pro zúãastnûné pﬁipravená opékaãka na hﬁi‰ti
u hospody. Za nepﬁíznivého poãasí se akce nekoná.
Tak znûl zvací plakát na tuto akci,
kterou zorganizovaly Renãa Jandová
a Eli‰ka MuÏíková.
V nedûlní dopoledne se se‰lo pat-

náct lidí, vãetnû tﬁí dûtí. KaÏd˘ vyfasoval ochranné rukavice, plastov˘ pytel
a rozdûleni na dvû skupiny se roze‰li,
jedni na Lhotu pod Pannou a druzí

smûr Gebina. Tam se posléze se‰li
a spoleãnû se vydali opékat slíbené
buﬁty.
A odpadu se opravdu nasbíralo
mnoho. Sami aktéﬁi byli pﬁekvapeni takov˘m mnoÏstvím. Více jak deset pln˘ch pytlÛ v‰eho moÏného a velk˘ svazek starého kabelu.
Jak je vidût, taková akce by se mûla
nejménû kaÏd˘ rok opakovat, zapojit
by se mûlo více obãanÛ a nejen z Homole u Panny a Lhoty pod Pannou, ale
i v dal‰ích na‰ich osadách, kde se jistû
také nûjak˘ odpad povaluje.
Za zorganizování akce patﬁí Eli‰ce
a Renãe velké podûkování od obce
a jejich obãanÛ. Dûkujeme.
E.S.

Gratulaãní t˘m pﬁipomíná...
Stále ãastûji se setkáváme, Ïe oslavenci jsou pﬁekvapeni, Ïe k nim pﬁichází povûﬁen˘ t˘m gratulovat. Ano, v na‰í
obci se chodí gratulovat v‰em, kteﬁí dosáhli vûku ‰edesáti let a poté pokaÏdé
po pûti letech.
Náv‰tûvy se uskuteãÀují ve v‰edních
dnech v den narozenin. Pokud narozeniny oslavence pﬁipadají na sobotu,
t˘m vás nav‰tíví v pátek. Pokud na nedûli, tak náv‰tûva probûhne v pondûlí.
Dvojici Evu Struhárovou a Hanu Hálovou mÛÏete oãekávat ve 14.00 hodin,
pokud pﬁijedou autem. Pokud pouÏijí

sluÏeb autobusu, tak v ãase pﬁíjezdu do
va‰í osady tzv. ‰kolního autobusu po
14.00 hodinû.
Ne kaÏdému v‰ak takové datum vyhovuje (rodinné oslavy, nepﬁítomnost
doma...), v takovém pﬁípadû je moÏnost se pﬁedem domluvit s paní Struhárovou na telefonním ãísle 723 959 914
a dojednat si náhradní termín a zpÛsob
pﬁedání daru od obce. V takov˘ch pﬁípadech b˘váme flexibilní a jsme schopny Ïádanému termínu vyhovût. Po dohodû vás mÛÏeme nav‰tívit i o víkendu.
KaÏd˘ oslavenec má nárok na dár-

kov˘ potravinov˘ ko‰, zakoupen˘
Obecním úﬁadem a to v hodnotû 500
korun. A v Kronice je ozdobnû zapsán,
vyfocen (není povinné) a sv˘m podpisem stvrdí, Ïe ke gratulaci do‰lo.
V neposlední ﬁadû bych ráda pﬁipomnûla, Ïe není povinnost oslavence
gratulaãní t˘m pozvat do svého domu,
bytu. V‰e se mÛÏe odehrát u dveﬁí ãi na
dvorku. Je na kaÏdém jednom oslavenci jak se rozhodne.
Pﬁeji mnoho zdraví a úspûchÛ v Ïivotû i tûm, kteﬁí nejsou na leto‰ní listinû
jubilantÛ.
E.S.
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Krásné masky v masopustním prÛvodu
Je sobota 24. února 9.00 hodin ráno a homolská náves se
plní na‰imi i pﬁespolními obãany. Nûkdo v civilu, ale vût‰ina
v masopustních maskách. A letos jich bylo opravdu hodnû.
Hlavnû dospûlá ãást úãastníkÛ se pochlapila a vyrazila
v masce.
Úãast dûtí v maskách byla 100%.
A jiÏ se upírají zraky úãastníkÛ na Luká‰e Ptáãka, kter˘ posazen˘ na koni, Ïádá starostu Ladislava Ptáãka o povolení
k masopustnímu reji. Starosta povoluje a jiÏ se v‰ichni z homolské návsi pﬁemisÈují do pﬁistaveného kloubového autobusu z Dopravního podniku Ústí nad Labem s ﬁidiãem Rudou
Jelínkem, kter˘ obûtavû po celou akci nás pﬁeváÏel od obce
k obci. A to v‰e bez nároku na honoráﬁ. Rudo, dûkujeme.
V‰ichni nastoupili a autobus se rozjíÏdí smûrem Haslice,
kde má pﬁipravené poho‰tûní rodina Vanûãkova. Nûkdo
sáhne po masitém pokrmu, jin˘ zase po sladkém koláãku.
Na dobrou náladu paní domu nalévá panáãky lihovin. Pro
dûti je zde limonáda.
K tomu v‰emu hraje malá kapela sloÏená z harmonikáﬁe,
trumpetisty a hráãe na valchu.
Po krátkém zdrÏení pﬁejíÏdíme autobusem do Nové Vsi
u Plánû, kde nás jiÏ vyhlíÏí paní Horová s rodinou. A opût se
panáãkuje, davem koluje chutn˘ ‰trúdl a u auta se rozdává
klobása. Ta letos u paní Horové vyhrála. Tak chutnou klobásu jsem jiÏ dlouho nejedla a ne jen já. Zde v dobû zastávky
se mohou dûti svézt na koních. O tuto atrakci b˘vá velik˘

zájem. Proto nabídka projíÏìky na koni se opakuje na v‰ech
masopustních zastávkách.
·up do autobusu a pﬁejedeme do Suletic. Tam nabízí rodina Hastrdlova obãerstvení a to ohﬁáté párky, rÛzné sladké
peãivo. K pití se rozlívá svaﬁené víno a limonáda.
Nûkdo pû‰ky a zbytek v autobuse se pﬁemístí na kraj Suletic, kde nabízejí obãerstvení, jak si sami ﬁíkají, chalupáﬁi ze
stránû.
Nastává nejdel‰í úsek cesty mezi obcemi, ale velká ãást
úãastníkÛ prÛvodu se vydává tradiãnû pû‰ky. Po cestû je‰tû
malé zdrÏení u pana Nového, kter˘ zájemce poãastuje domácí pálenkou.
V ByÀovû se nachází více rodin s obãerstvením. Jako první
na trase je paní Effenbegerová, která pohotovû nalévá „frÈany“ a nabízí i nûco chutného k jídlu.
Kousek popojdeme a je tu prostﬁen˘ stÛl rodiny Vegnerov˘ch, kde paní Barvíková také plní malé kalí‰ky pálenkou
a nabízí z plnû obloÏeného stolu mnoho dobrot.
Vyjdeme kopec a ocitáme se na dvoﬁe rodiny Anto‰Û
a opût následuje bohaté obãerstvení. Paní domu pobízí
k ochutnávce, a jakmile se objeví maskovan˘ zástupce
z davu, kter˘ vybírá tzv. silniãní m˘to, paní Anto‰ová také pﬁidává ãástku penûz do kasiãky.
Silniãní m˘to, ano vybírá se od kolemjedoucích v autech po
(Pokraãování na následující stranû)
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silnici, na které se právû prÛvod pohybuje. Vût‰ina ﬁidiãÛ pﬁispûje do kasiãky a poté je prÛvodem propu‰tûna. Letos
s kasiãkou na krku chodil Luká‰ Ptáãek a umû mu asistoval
se zastavením kolem projíÏdûjících aut Jakub Opli‰til. Byla
velká legrace je pozorovat.
Dále nesmím zapomenout na manÏelé Löeblovi, kteﬁí také
zvali k obãerstvení a pan Löebel pﬁevleãen do vkusného kost˘mu hrál na fla‰inet.
Poslední zastavení v ByÀovû se koná

u rodiny Beránkov˘ch, kde se nalezne na stoleãku také
mnoho obãerstvení a svaﬁené víno.
Zpátky do autobusu a pﬁejíÏdíme do Lhoty pod Pannou.
Cestou ke stoleãku u MoravcÛ si dûlám chutû na slavné koblihy paní Moravcové. Ano, jiÏ se na mû ze stoleãku jen smûjí.
Spoleãnû také nabízí obãerstvení Hrenãíkovi z nedalekého
stavení.
Naproti MoravcÛm má obloÏen˘ stoleãek dobrotami pan Jindﬁich MuÏík, kterého v obsluze
zastoupili rodinní pﬁíslu‰níci.
Dal‰í a poslední zastávka se koná
u BarboﬁíkÛ pﬁed domem. Opût tam
na nás ãekají plnû obloÏené stoly
dobrotami.
Po krátkém zastavení se v‰ichni vydáme do autobusu, kter˘ nás vyveze zpût na homolskou náves, kde
probûhne vyhlá‰ení nejhezãích
masek.
Nejprve obdrÏí v‰echny dûti v maskách
sladkost a pak jsou vybrány tﬁi nejlep‰í
dívãí masky, poté tﬁi chlapecké.
ProtoÏe dospûl˘ch masek je rok od roku stále více,
tak byla vyhlá‰ena jedna nehezãí a její majitel obdrÏel koÏen˘ masopustní pﬁívûsek.
Masopustní koÏené pﬁívûsky nám dodává pan Milo‰ Siebert, kter˘ na kaÏd˘ vyrazí aktuální rok.
Je odpoledne a v‰ichni se rozejdou k domovÛm. Dle
mnoha úsmûvÛ na tváﬁích zúãastnûn˘ch mohu konstatovat,
Ïe letos se Masopust povedl.
E.S.
(Pokraãování na následující stranû)
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Masopustní veselí poraãovalo tancovaãkou

V sobotu 24. února veãer od 20.00 hodin pokraãuje masopustní veselí na sále homolského hostince. Koná se masopustní taneãní zábava. Nûkolik obãanÛ, kteﬁí se dopoledne úãastnili masopustního prÛvodu, si doma odpoãinuli, aby mohli na
tancovaãce ﬁádnû zatancovat a bavit se. HostÛ tolik nebylo, ale zase mûli vût‰í prostor k tanci. K poslechu a tanci hrála
známá kapela K.L.M. ROXEL Music. Byla moÏnost si koupit los do soutûÏe o ceny, které pﬁipravili ãlenové kulturního v˘boru obce Homole u Panny. Z fotografií vidíte, Ïe se v‰ichni dobﬁe bavili.
E.S.
HOMOLSK¯ OBâASNÍK / 2018 • 5

Volby prezidenta
První kolo:
Volební úãast v Homoli u Panny: 66,98 %
Seznam kandidátÛ
1. Milo‰ Zeman
118 hlasÛ
2. Jiﬁí Draho‰
32 hlasÛ
3. Michal Horáãek
27 hlasÛ
4. Pavel Fischer
14 hlasÛ
5. Marek Hil‰er
10 hlasÛ
6. Mirek Topolánek
6 hlasÛ
7. Vratislav Kulhánek
2 hlasy
8. Petr Hannig
1 hlas
9. Jiﬁí Hynek
1 hlas

55,92
15,17
12,80
6,64
4,74
2,84
0,95
0,47
0,47

Druhé kolo:
Volební úãast v Homoli u Panny: 72,70 %
Seznam kandidátÛ
1. Milo‰ Zeman
149 hlasÛ
2. Jiﬁí Draho‰
79 hlasÛ

65,35 %
34,65 %

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Celorepublikové v˘sledky
Volební úãast 66,60 %
Seznam kandidátÛ
1. Milo‰ Zeman
2. Jiﬁí Draho‰

51,36 %
48,63 %

S poãtem 2 853 390 hlasÛ volby prezidenta vyhrál Milo‰
Zeman.
E.S.

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE

Îeny ve Státním statku
PﬁeváÏná ãást místních Ïen pracovala ve Státním statku.
Buì v Ïivoãi‰né v˘robû, nebo v rostlinné. Bylo to jedno z ﬁe‰ení, kdyÏ nechtûly dojíÏdût do zamûstnání ve mûstû.
Nechci toto zamûstnání nijak vyvy‰ovat, ale tyto Ïeny se
docela nadﬁely. Ona taková práce na poli, leckdo ﬁekne:
„Byly na ãerstvém vzduchu.“, ale poãasí vÏdy nebylo ideální
a tyto Ïeny musely ãelit zimû, ãi parnému dni.
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Nastaly v‰ak chvíle, kdy si uÏily legrace a je‰tû díky sluníãku se mohly chlubit opálen˘mi tûly.
A Ïeny v Ïivoãi‰né v˘robû?
Ano byly pod stﬁechou, ale pﬁi péãi o stádo krav si také poﬁádnû mákly. âasné ranní vstávání, protoÏe se ráno musí
v‰echny krávy podojit. Poté krmení a vyvedení stáda ven na
pastvu.
A taková kráva nedrÏí víkend. Prostû se musí obslouÏit
dennodennû.
Prostû nepodceÀujte práci v zemûdûlství.
E.S.

Jarní trh na téma Velikonoce
V sobotu 17. bﬁezna od 14:00 hodin se konal Jarní trh na
téma Velikonoce. JelikoÏ poãasí nepﬁálo, trh uspoﬁádat
venku pﬁed obecním úﬁadem nebylo moÏné. Napadal sníh a
bylo zimní nevlídné poãasí, tak se organizátoﬁi ãlenové kulturního v˘boru obce Homole u Panny rozhodli celou akci
otevﬁít v prostorách zasedací místnosti obecního úﬁadu.
Vystavovatelé rozloÏili své v˘robky na v‰echny ãtyﬁi stoly.
Celkem bylo sedm vystavovatelÛ vãetnû dvou dívek, které
za dozoru rodinného pﬁíslu‰níka nabízely své vlastní v˘robky. Napﬁíklad: ozdobené kolíãky s nakreslen˘mi zvíﬁátky, pomlázky, zajíãky upletené z pedigu a m˘délka.
Druhá dívka nabízela vlastnoruãnû upeãená pi‰kotová vajíãka z vanilkového a kakaového tûsta.
Dospûlí nabízeli upletené velikonoãní vûnce, u‰ité nákupní ta‰ky, ‰ité figurky jak zvíﬁat, tak i lidské postavy. K mání
byly pletené ko‰íky, o‰atky z pedigu a figurky zajícÛ.
Na dal‰ím stole byly na v˘bûr jarní kvûtiny v kvûtináãích
ozdobeny velikonoãnû. Dospûlí mûli moÏnost ochutnat doma
vyroben˘ Vajeãn˘ likér prezentovan˘ v okrasné lahvi.
A jako vÏdy nesmí chybût ‰ité zboÏí. Jako tﬁeba ‰itá zvíﬁátka, srdíãka, chÀapky do kuchynû pro hospodyÀky, pol‰táﬁky a mnoho dal‰ích drobností.
Úãast byla veliká a témûﬁ v‰echno zboÏí zmizelo. Jak se
ﬁekne, za hodinu jiÏ nebylo co nabídnout.
Tyto obecní trhy se tû‰í velikému zájmu obyvatel a konají
se dvakrát do roka. Na velikonoce a na vánoce.
Kdo je‰tû na na‰em trhu nebyl, tak radím, pﬁijìte se podívat na pﬁí‰tí, ten na podzim.
E.S.

DÒVODY, PROâ JE JARO NAPROSTO BÁJEâN¯M OBDOBÍM
Astronomové vypoãetli poãátek
jara v roce 2018 na 20. bﬁezna. Jarní
rovnodennost pﬁitom nastává v 17
hodin a 15 minut. Proã se na tuhle
dobu nesmírnû tû‰it?
Teploty tak akorát. Osa Zemû je v
úhlu mezi její nejbliÏ‰í a nejvzdálenûj‰í
polohou od Slunce. Klima je tedy akorát.
Del‰í dny. Po jarní rovnodennosti,
kdy je obzor Zemû dokonale sladûn se
Sluncem, se zaãínají prodluÏovat dny.
Îivot se zase pomalu vrací ven.
Návrat zvíﬁat. Mnoho druhÛ zvíﬁat

migrovalo na jih. Ale teì vám zaãnou
dûlat spoleãnost. Neexistuje pﬁímoãaﬁej‰í indikátor jara neÏ ptáci, kteﬁí létají
kolem va‰ich oken.
Lep‰í nálada. Expozice sluneãního
záﬁení zvy‰uje hladinu hormonu serotoninu v mozku, coÏ znamená dobrou
náladu a pocity ‰tûstí.
Kvalitnûj‰í spánek. Slunce zároveÀ
sniÏuje chemick˘ melatonin v tûle
bûhem dne a naopak jej zvy‰uje v noci.
Díky tomu je kvalitnûj‰í spánek!
Veselej‰í barvy. Je úÏasné, co pro
rostliny a trávu mÛÏe udûlat trochu sluneãního svûtla, vlhkosti a teplé pÛdy.

Rostliny pﬁemûÀují sluneãní svûtlo na
energii a produkují pigmentov˘ chlorofyl, kter˘ je mûní na zelenou. A to je tak
pﬁíjemné sledovat!
VÛnû. Po mûsících útlumu zaãínají
kvést barevné kvûty, které signalizují
vãelám, Ïe jsou pﬁipraveny k opylování.
A vûda dokazuje, Ïe kdyÏ se za zmínûné kvûtiny zadíváte, mÛÏete b˘t ‰Èastní.
Jarní Ïluté kvûty totiÏ podle vûdcÛ povzbuzují dobrou náladu.
Pﬁirozen˘ dopink. Sluneãní svûtlo
podporuje produkci vitaminu D3, kter˘
udrÏuje va‰e kosti silné. Porce vitaminu bez práce? A proã ne?
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FEJETON

Mobilní telefon, jak jsme mohli bez
nûj Ïít? Ale Ïili. Prostû neexistoval. Jedin˘ telefon byl pﬁístroj pevné linky. A to
neb˘valo pravidlem, Ïe jej mûl kaÏd˘
doma. Mnoho lidí vyuÏívali pouliãní telefonní budky. Tûch na‰tûstí bylo po ulicích mnoho. To ale ve mûstech. Na
vsích b˘valy tak zvané veﬁejné telefonní stanice. Jedna domácnost ve vsi jej
provozovala. Tak si tam mohl kaÏd˘
pﬁijít zatelefonovat. Za takové jedno zatelefonování se platil mal˘ poplatek, ze
kterého se zaplatil mûsíãní pau‰ál.
A nezÛstalo jen u hovorÛ. Majitel
linky také pﬁijímal telegramy, které pak
dotyãnému adresátovi pﬁiná‰el do
domu.
Doba pokroãila a z domácností
pevné linky mizí. Nahrazují je mobilní
telefony. Neb˘vá v domácnosti pouze
jeden, ale vût‰ina vlastní svÛj, kter˘ si
stále nosí sebou kamkoli jde. Je to v˘hoda, kaÏd˘ mÛÏe zavolat kdykoliv potﬁebuje a ví, Ïe volaného vût‰inou zastihne.
Ano je to v˘hoda. Voláme kdykoliv a
komukoliv. Hned. Ale vezmûme to i z té
druhé stránky. Nejsme nakonec otroci
této techniky? Stáváme se na nich závislí a jsme pﬁesvûdãeni, Ïe bez nich jiÏ
nemÛÏeme existovat.
Já si toto uvûdomila nedávno.
Chystala jsem se odjet do mûsta.

ILUSTRAâNÍ FORO

Mobilní telefon

Sná‰ím si vûci, abych na nic nezapomnûla. Je ráno a je‰tû neÏ odjedu,
musím jít otevﬁít slepice. Je léto, tak
malá procházka nijak nevadí. VyuÏívám sluníãka a chvilku se u tûch slepic
kochám. Vracím se do domu. Za chvilku mû vyzvedává dcera, tak aÈ nezdrÏuji.
Pﬁevléknu se do sváteãního. Je‰tû
kontroluji v kabelce, zda jsem na nic
nezapomnûla. A hele! Telefon tam
nemám. Jdu pro nûj na své místo, ale
není tam. Kde by mohl b˘t? Prohledám
celou místnost. Nic. Ze zoufalství koukám i do lednice.

To není moÏné. Odcházím zpût ke
slepicím. Tﬁeba mi tam vypadl z kapsy.
Procházím celou trasu, kterou jsem
ráno absolvovala. Také nikde nic.
Derou se mi slzy do oãí. VÏdyÈ jsem
nikde jinde nebyla a tutovû vím, Ïe ráno
jsem ho je‰tû drÏela v ruce.
Vrátím se do domu s tím, Ïe je prostû
ztracen˘. Rezignovanû sedám na pohovku a ãekám na dceru.
V tom pﬁi‰el nápad. Vybûhnu k babiãce do patra a Ïádám o pÛjãení jejího
mobilu a vytáãím své vlastní ãíslo.
A v tom ho sly‰ím. BûÏím za zvukem.
Oz˘vá se z kabelky. Ale vÏdyÈ jsem jí
snad tﬁikrát prohledávala. Ne není v kabelce. Ale pod kabelkou.
Ve zmatku sná‰ení potﬁebn˘ch vûcí
na cestu jsem prostû na ne‰Èastn˘
mobil poloÏila celou kabelku.
Hurá, to byla radost. Mám zase
mobil, neztratil se.
Ne ne, vÛbec nejsem na mobilu závislá. Jen se od nûj nehnu ani na krok.
A jak jste na tom vy?
E.S.

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY
V sobotu 19. kvûtna 2018, bude proveden sbûr
velkoobjemového a nebezpeãného odpadu.
NeodváÏí se: stavební materiál, suÈ,
Ïelezo a keramika (wc, vany).

INFORMACE Z OBECNÍHO Ú¤ADU

V˘pis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole u Panny
ã. 01/2018, konaného dne 15. bﬁezna 2018
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/01/2018 plán spoleãnéhozaﬁízení v k. ú. Bláhov
040/01/2018 zmûnu ã.9 Územního
plánu Homole u Panny
050/01/2018 prodej pozemku p. ã.
67/3, v k. ú. Lhota pod Pannou, o v˘mûﬁe 91 m2 za celkovou cenu 1 365,Kã paní Pﬁíkopové Îanetûa povûﬁuje
starostuobcepodpisem smlouvy.
060/01/2018 poskytnutí finanãního
pﬁíspûvku ve v˘‰i 3000,-Kã sdruÏení
ROSKA Teplice.
070/01/2018 poskytnutí finanãního
pﬁíspûvku ve v˘‰i 3000,-Kã Z· Velké
Bﬁezno.
080/01/2018 v˘roãní zprávu dle z.ã.

Homolsk˘

106/1999 o svobodném pﬁístupu kinformacím za rok 2017.
130/01/2018 podání dotace „Jarní
v˘zva“ a „Podzimní v˘zva“ MZE(SZIF)
ãerpání dotací pro lesní hospodáﬁství
vroce 2018.
II. Zastupitelstvo obce souhlasí
090/01/2018 vyvû‰ení zámûru na
pronájem pozemku p.ã.262/2 vk.ú. Homole u Panny o v˘mûﬁe 1 384m2.
100/01/2018 vyvû‰ení zámûru na
pronájem pozemku p.ã. 262/3 vk.ú. Homole u Panny o v˘mûﬁe 1384 m2.
110/01/2018 návrh na doãasné pozastavení prodeje obecních pozemkÛ.
120/01/2018 pronájem nebytového

prostoru vHomoli u Panny ã.p. 35 firmû
Hein Wald s.r.o.
140/01/2018 se zahájením prací na
pﬁípravû a v˘bûru rekonstrukce místní
komunikace zdotaãního titulu MMR.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Vyvû‰eno dne: 22. 3. 2018
Sejmuto dne: 6. 4. 2018
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 01/2018 je k nahlédnutí na
obecním úﬁadu a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.
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