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VáÏení obãané,
zaji‰tûní v‰ech potﬁebn˘ch formalit k registraci plátce danû, kterou jsme iniciovali, jsme
byli vyzváni FÚ ÚL, abychom doloÏili v‰echny potﬁebné doklady tﬁi roky nazpût. To, co
následovalo, námi opravdu otﬁáslo. Plátci
DPH jsme se mûli stát jiÏ pﬁed tﬁemi roky, ba
co víc, dávno pﬁed tím, neÏ jsme nastoupili
na obecní úﬁad jako nové vedení. Dodnes
vûﬁím, Ïe díky vãasné reakci paní Marie Kr‰kové, nové úãetní obce Homole u Panny,
která na celou vûc pﬁi‰la a naléhala, abychom se registrovali a díky následné pokoﬁe
pﬁi spolupráci s FÚ, jsme nakonec nedopad-

odpadu tak ﬁíkat. Dûkujeme zakladateli
skládky za to, Ïe se stará jen o svou krásnou zahrádku a nestará se o to, jak zatûÏuje na‰i malebnou obec a to nejen po finanãní stránce.
Neustále vyvíjíme maximum pro vydání
stavebního povolení na rekonstrukci komunikace Bláhov a získání dotace pro rok
2022. Stejnû tak nezapomínáme na tûÏbu
odumﬁel˘ch stromÛ a následné postupné
zalesÀování holin v na‰ich obecních lesích.
V leto‰ním roce nás neminula vládní opatﬁení v dÛsledku Covid-19. Pﬁesto se povedlo uskuteãnit nûkolik kulturních akcí jako
drakiádu, d˘Àování, Jardovu homolskou

li jak ti sedláci u Chlumce. Obec je nyní plátcem DPH a v‰e je koneãnû tak, jak má b˘t.
Bûhem roku jsme dále, spoleãnû s dobrovolníky, vysadily ve tﬁech místních ãástech
na‰í obce dvû lipové aleje a jeden ovocn˘
sad. Následnû kaÏdá místní ãást dostala
jednu informaãní turistickou tabuli a jedna vítací tabule byla zaãátkem roku upevnûna pﬁi
vjezdu do obce Homole u Panny. Dal‰í vítací tabule jsou ve v˘robû a budou postupnû
doplÀovány do ostatních místních ãástí, na
ﬁadû je nyní ByÀov.
V ﬁíjnu jsme se na základû iniciace zastupitelky Ing. Terezy Radiãové pustili do rekonstrukce místní komunikace na Babinách
II. Ne kaÏd˘ byl z opravy nad‰en. Za mû
mohu napsat, Ïe komunikace je nyní sjízdná, schÛdná a splnila (doufám Ïe nejen má)
oãekávání. VáÏím si lidí, kteﬁí dokáÏí i podûkovat. Firma, která komunikaci opravila, odstranila z místa na na‰i Ïádost a na náklady
obce kompost, kter˘ kdosi neustále zakládal
na nivû Homolského potoka. Celkem se odvezly dvû tatry „kompostu“, dá-li se tomuto

ãudlu, Memoriál Jaroslava Hály, draÏbu
Májky, lampionov˘ prÛvod ãi v˘let lodí po
ﬁece Labi... BohuÏel jsme museli zaãátkem
roku oÏelet tradiãní a hojnû nav‰tûvovan˘
masopust, na kter˘ se kaÏdoroãnû tû‰í
spousty lidí. Dále neprobûhly akce jako dûtsk˘ karneval, dûtsk˘ den, vánoãní trhy, koncert v kostele sv. Pia V. a jiÏ podruhé plánovaná myslivecká zábava v hostinci U HoráãkÛ. Snad se v‰e jiÏ brzy umoudﬁí a vrátí do
star˘ch kolejí. Plán kulturních akcí na následující rok bude opût vyvû‰en na webov˘ch
stránkách obce Homole u Panny, které letos
dostaly nov˘ kabátek. Realizace kulturních
akcí se bude odvíjet od vládních naﬁízení,
proto, prosím, sledujte na‰e webové stránky
a také facebookov˘ profil obce.
Zima zaãala a tak jsou schváleny a podepsány smlouvy na zimní údrÏbu s místní firmou Barboﬁík s. r. o. a firmou Petr Horãík.
·tûrk byl dovezen na Bláhov a k cestû na
Babiny II. vedle farmy paní Horové. Pokud
by kdokoliv potﬁeboval domluvit dovoz ‰tûr(Pokraãování na následující stranû)
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rok se ch˘lí ke konci a tak jako kaÏd˘, i já
pﬁem˘‰lím nad tím, co nám pﬁinesl a co nového na nás ãeká v roce následujícím.
V leto‰ním roce nás na na‰em úﬁadû pﬁekvapila a samozﬁejmû potû‰ila nabídka odkupu budovy b˘valé fary. Zastupitelé obce
se k této skuteãnosti postavili opravdu zodpovûdnû a jednohlasnû odsouhlasili odkup
této nemovitosti. Jak zaznûlo z úst jednoho
zastupitele: „Je to pﬁece na‰e obãanská povinnost“.
Po rekonstrukci, kterou na pﬁí‰tí rok plánujeme, dojde k celkovému zvelebení návsi.
Pro informaci jen dokládám a doplÀuji, Ïe
fara je nyní doplacena a obec nemá Ïádné
dluhy. K ãemu bude fara slouÏit, rozhodneme spoleãnû se zastupiteli zaãátkem roku
2022. Pak jiÏ nebude nic bránit vypracování
projektové dokumentace. Vedení obce se
pﬁiklání k návrhu realizace tﬁí obecních bytÛ
pro rodiny s dûtmi. Uvidíme, zda budou stejného názoru i zastupitelé obce Homole
u Panny. Nechme se pﬁekvapit. VÏdyÈ jiÏ samotná skuteãnost, Ïe se v dobû, kdy jsme
budovu plánovali odkoupit, spustila doslova
lavina Ïádostí o udûlení obecního bytu, pﬁestoÏe jsme nebyli oficiálnû je‰tû ani majiteli,
nás na úﬁadû pﬁesvûdãila, Ïe obecní byty
budou opravdu tou nejvhodnûj‰í volbou.
Co mne (a nejen mne) potû‰ilo bûhem tohoto roku nejvíc, je pozitivní v˘sledek nepﬁetrÏitého tﬁíletého jednání s âeskou dominikánskou provincií. Ta jako vlastník budovy
b˘valé Bendovny, jeÏ je opravdu v zuboÏeném stavu, hyzdí vzhled obce a ohroÏuje
bezpeãnost obãanÛ, koneãnû dospûla po letech vyjednávání a nátlaku z na‰í strany
k souhlasu s prodejem, na kter˘ jsme ãekali jako na smilování. Roli zde sehrála nejen
na‰e vytrvalost, ale i spolupráce s právním
zástupcem obce JUDr. Lubomírem Bejdlem,
kter˘ nás v této záleÏitost nejen vedl úskalími kaÏdého jednání, ale dovedl nás zdárnû
i do cíle, kter˘ jsme skoro uÏ ani nevidûli.
Odkup tohoto pozemku nám byl navrhnut
v celkové ãástce 300 000 Kã. I v tomto pﬁípadû byl pozemek spoleãnû s torzem stavby, která bude vyÏadovat v roce 2022 odstranûní, zaplacen z disponibilních zdrojÛ
obce. A i v tomto pﬁípadû patﬁí podûkování
zastupitelÛm obce, kteﬁí neváhali koupi pozemku odsouhlasit.
Velkou ranou v prÛbûhu roku (tedy zprvu
se to tak jevilo) bylo zji‰tûní, Ïe Obec Homole u Panny by mûla b˘t plátcem DPH. Po
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
ku, soli, nebo písku z dÛvodu lep‰ího zaji‰tûní sjízdnosti a schÛdnosti komunikace, obraÈte se prosím na mne nebo na místostarostku Ilonu Opli‰tilovou. Materiál Vám rády
zajistíme pﬁes v˘‰e zmínûné a velmi ochotné firmy.
Na návsi jsme pro Vás letos pﬁipravili Vánoãní betlém, kter˘ vyﬁezal pan Jiﬁí Bäuchel.
S pﬁístﬁe‰kem nám pomohla firma Jacer,
krajinky darovala rodina HorãíkÛ a kulturní
v˘bor doladil v‰echny detaily v˘zdoby. Betlém je k vidûní u OÚ na pﬁedzahrádce budovy b˘valé fary. Dále jsme zakoupili 6 ks
vánoãních vloãek, které byly instalovány firmou Elpo‰ na lampy v Homoli u Panny.
Snad vás potû‰í a rozzáﬁí nejen dûtské oãi.
Nezapomnûli jsme ani na kapliãky, které si

místní tak moc h˘ãkají. I ony dostaly vánoãní kabátek, kter˘ poprvé navlékly jiÏ v roce
2020. BohuÏel není v na‰ich silách vánoãnû
vyzdobit v‰echny místní ãásti naráz. V˘zdoby dokupujeme postupnû. Proto dûkuji
v‰em, kteﬁí se na spoleãné v˘zdobû podílí
i tím, Ïe vyzdobí svá okna, domy, zahrady.
To dokresluje celkov˘ dojem Vánoc a toho,
jak nám záleÏí na kráse prostﬁedí, ve kterém
spoleãnû Ïijeme.
Spoustu vûcí jsem asi nezmínila, ale doufám, Ïe si zmûn v obci v‰ímáte a Ïe Vás
i tû‰í.
Závûrem bych ráda vûnovala podûkování
a tichou vzpomínku ãlovûku, kter˘ mû
hodnû nauãil, a kter˘ tu s námi jiÏ bohuÏel
není... V kaÏdém mém úspûchu je kus tebe.
Dûkuji ti, Václave, za v‰echno.
Dagmar MuÏíková, starostka

Dûkujeme za spolupráci
Velmi si váÏíme jakékoli nezi‰tné pomoci, a proto chceme touto cestou velmi
podûkovat manÏelÛm Pilníkov˘m, kteﬁí se starají o keﬁe a stromy kolem bytovek, dále paní Danû Anto‰ové a paní Tomá‰kové za v˘zdobu kvûtináãÛ v ByÀovû. A také panu Hada‰ovi, kter˘ opût dodal sladkosti pro dûti. Jsme rádi, Ïe
vás máme!

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ KAÎDOROâNÍ OâKOVÁNÍ PSÒ
A KOâEK
Leto‰ní oãkování psÛ a koãek, které zaji‰Èuje Veterinární ordinace Stﬁekov, probûhlo
v pátek 27. srpna 2021. Je velice pﬁíjemné,
Ïe nám zamûstnanci ordinace pﬁijedou doslova pod nos a nemusíme své ãtyﬁnohé
mazlíãky stresovat jízdou autem, ãekáním
v ãekárnû apod.
■ ODBORNÉ O·ET¤ENÍ LIPOVÉ ALEJE
V HASLICÍCH
Pan ·patenka spolu s Kaãkou ·patenkovou odbornû zastﬁihli lípy v Haslicích. Zjara
je‰tû dojde k o‰etﬁení novû vysazen˘ch
stromÛ ve Lhotû a na Bláhovû.
■ OPRAVY KOMUNIKACÍ
Plánujeme opravu cesty od garáÏí dolÛ
k zahrádkám pod bytovkou ãp. 47 v Homoli
u Panny. Nechali jsme si poradit a opravu
pﬁesunuli kvÛli poãasí na jaro pﬁí‰tího roku.
Dal‰í plánovaná oprava bude na komunikaci v Nové Vsi kolem p. Otty. Tam nyní
dojde k vytyãení celé komunikace a následného zpracování papírové bariéry.

Na‰e obec má na pﬁedzahrádce fary svÛj betlém
Pan Bäuchel dostal od své rodiny k narozeninám sadu pro ﬁezbáﬁe. A protoÏe cvik dûlá mistra, dal se do trénování a v˘sledky stojí za to!
Nejen, Ïe má nádhernû vyzdobenou zahradu, ale dokonce se nechal pﬁemluvit ke zhotovení obecního betlému. PÛvodnû jsme pﬁem˘‰leli
nad jeho umístûním vedle domeãku O2 na návsi, ale nakonec vyhrála pﬁedzahrádka fary, kde daleko více vynikne. Pﬁístﬁe‰ek na betlém vyrobil pan Franti‰ek Polcar se sv˘m kolegou Miroslavem Pavlem. Krajinky dodala firma Horãík a hranoly firma Jacer.
V‰em vám opravdu moc dûkujeme! A doufáme, Ïe nám betlém nûjak˘ nenechavec neukradne ãi neponiãí.
VùDùLI JSTE, ÎE...
Pro vznik tradice jesliãek - betlému - mûla
v˘znam událost, která se stala v roce 1223.
Tehdy pozval italsk˘ ‰lechtic Giovanni di Velita Franti‰ka z Assisi, aby strávil Vánoce na
jeho panství.
Budoucí svûtec si pr˘ pﬁál vidût, jak právû
narozen˘ JeÏí‰ek leÏí v nuzném chlévû na
senû v jesliãkách, a rozhodl se, Ïe tento
v˘jev zobrazí. Vybral si pro ni jeskyni na vrcholu skalnatého kopce u vesniãky Greccio,
kterou upravil jako kapli a uspoﬁádal v ní
v˘jev narození Pánû. Sem pozval v noci 24.
prosince vesniãany z ‰irého okolí. KdyÏ nastala pÛlnoc, rozeznûly se v‰ude zvony
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a kopec se míhal mnoha svûtly, jak si pﬁíchozí svítili na cestu pochodnûmi. KdyÏ vystoupali k jeskyni, uvidûli jesliãky, oslíka
a telátko. Pﬁi nich slouÏil knûz m‰i a Franti‰ek ãetl úryvky z Luká‰ova evangelia, které
jediné vypráví podrobnûji o Kristovû narození.
Podle tradice byla tato událost nejen prvním „betlémem“, ale byla tu pr˘ poprvé slouÏena i pÛlnoãní m‰e.
Tato událost se stala námûtem vánoãní
hry se zpûvy Jesliãky svatého Franti‰ka.
V roce 1995 ji napsal ãesk˘ hudební skladatel Pavel Helebrand a v souãasnosti je uvádûna vÏdy v pﬁedvánoãním ãase a na druh˘

svátek vánoãní v kostele svatého Václava
v Ostravû.
·lechtické betlémy
Poãátky miniaturních betlémÛ kolem roku
1600 jsou spojeny s intarzovan˘mi ebenov˘mi kabinety období man˘rismu, uvnitﬁ kter˘ch se otevírá domácí oltáﬁík se stﬁíbrn˘mi
ãi slonovinov˘mi figurkami. Betlémské oltáﬁíky existovaly také samostatnû, a stavûly se
na oltáﬁní menzu. K prvním tvÛrcÛm patﬁil
stﬁíbrník Abraham Lotter v Augsburgu, nejstar‰í pﬁíklady jeho prací se dochovaly
v Mnichovû a v Loretû v Praze na Hradãanech.

Podûkování
Pan Ale‰ Matz daroval obci sazenice keﬁe ibi‰ku. Ty následnû manÏelé
MuÏíkovi vysadili kolem altánku v Homoli u Panny. Moc dûkujeme.

Z-Box usnadní dopravu zásilek do obce
Dne 30. listopadu 2021 byl na návsi v Homoli u Panny koneãnû instalován Z-Box firmy
Zásilkovna. Od 13. prosince 2021 je k dispozici v‰em, kteﬁí si objednají zboÏí a pﬁi v˘bûru
zpÛsobu pﬁepravy zadají, Ïe chtûjí zboÏí dodat do Z-Boxu v Homoli.

Dosypání zeminy
Sváteãní úter˘ 28. záﬁí 2021 vyuÏili nûkteﬁí místní dobrovolníci k dokonãovacím pracím kolem pingpongového stolu pﬁed bytovkou v Homoli u Panny. Bylo potﬁeba dorovnat terén zeminou, kterou obci darovala
paní Jana Horová. Velké díky patﬁí Martinu
MuÏíkovi a dále Michalovi, Patrikovi a Karolínû JandÛ. ProtoÏe jsme zeminu nezuÏitkovali v‰echnu, byl její zbytek pouÏit pﬁi v˘sadbû lipové aleje a ovocného sadu.

Opravy komunikací v Homoli a ve Lhotû
Probûhly lokální opravy komunikací ve Lhotû od dûtského hﬁi‰tû k bytovkám a v Homoli
kolem bytovek a pﬁed budovou b˘valé ‰kolky. Potû‰ilo nás, Ïe nûkteﬁí obãané zavolali
a podûkovali.

Zmûna systému svozu komunálního odpadu
Vzhledem k novému zákonu o odpadech jsme bohuÏel nuceni udûlat zmûny i my.
Proto sledujte webové stránky obce, kde budou ve‰keré informace zveﬁejnûny.
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Dobrovolníci se dali do sázení stromÛ
V sobotu 23. ﬁíjna 2021 jsme se spoleãnû
s dobrovolníky dali do sázení stromÛ. Zaãali jsme ve Lhotû na pozemku b˘valého dûtského hﬁi‰tû. Pár lidí mûlo právû z tohoto
místa obavy, protoÏe v minulosti zde nûkolikrát pﬁistál vrtulník LZS. Pro klid v‰ech zúãastnûn˘ch jsme pﬁed poãátkem akce napsali na LZS. V obdrÏené odpovûdi stálo, Ïe
se o Ïádné oficiální pﬁistávací místo nejedná, a Ïe si pilot vrtulníku poradí a najde si
sám vhodné místo. Tím pádem na‰í akci nestálo nic v cestû a ve Lhotû pod Pannou
bylo vysazeno dvacet ovocn˘ch stromÛ.
Rádi bychom podûkovali paní Kalinové
a paní Charvátové za nachystané obãerstvení, firmû Barboﬁík za zapÛjãení techniky
a firmû Horãík za moÏnost uskladnûní stromÛ u nich v areálu.
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Po vysazení ovocn˘ch stromÛ jsme se
pﬁesunuli na Bláhov, kde, za pomoci dobrovolníkÛ z Bláhova a Doubravice, probûhla
v˘sadba dvaceti kusÛ lip. Následovalo spoleãné opékání buﬁtÛ a kladné hodnocení celého dne v‰emi zúãastnûn˘mi.
Byl by to b˘val nádhern˘ den, kdyby
veãer nûkdo neukradl schÛdky a palici,
které jsme po skonãení akce na chvíli odloÏili pﬁed budovou OÚ. Je opravdu smutné,
Ïe jsou mezi námi lidé, kteﬁí si s naprosto
ãist˘m svûdomím odnesou cizí vûc jen
proto, Ïe nûkde leÏí bez dozoru a je to o to
smutnûj‰í, Ïe ani schÛdky, ani palice nepatﬁí nám, ale oboje jsme si zapÛjãili...
Nov˘ „majitel“ mÛÏe b˘t spokojen a hrd˘
na to, Ïe k tvrzení, Ïe jsou âe‰i zlodûji, také
pﬁispûl sv˘m dílem...

Nové informaãní tabule

Koneãnû jsme se doãkali a i pﬁes nepﬁízeÀ poãasí byly ve dnech
4. a 5. listopadu 2021 ve v‰ech místních ãástech rozmístûny informaãní tabule. Na nich se zvídav˘ ãitatel dozví nûco málo z historie
i souãasnosti a dále, co zajímavého je v okolí k vidûní. Cedule tak
pﬁíjemnû dokreslují celkov˘ obraz na‰ich vesniãek.

Zvelebujeme altánky v Homoli a Lhotû
Zaãátkem záﬁí bylo dodáno sezení do
altánkÛ v Homoli a ve Lhotû. Sezení je
opravdu bytelné, tak vûﬁíme, Ïe snad nedopadneme jako Horãíkovi v Hlupicích
a nikdo nám ho neukradne... Altánek ve
Lhotû pod Pannou dostal nov˘ nátûr.
O ten se postarala Dagmar MuÏíková,
Ilona Opli‰tilová a Lucie Bihari, které
touto cestou moc dûkujeme. Dal‰í dík
posíláme Jindﬁichovi MuÏíkovi za zapÛjãení ‰taflí.

Nov˘ herní prvek
V záﬁí bylo dûtské hﬁi‰tû ve Lhotû pod
Pannou doplnûno o mal˘ balanãní prvek.
Dûti si tak mohou procviãovat obratnost
a zdokonalovat se pﬁi hﬁe v udrÏení rovnováhy a v koordinaci pohybÛ.
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KULTURNÍ KRONIKA

V obci se uskuteãnilo tradiãní Vítání obãánkÛ
KaÏdoroãní Vítání obãánkÛ na
OÚ v Homoli u Panny se letos
uskuteãnilo ve stﬁedu 18. srpna
2021. Leto‰ní rok byl v˘jimeãn˘
tím, Ïe nemáme v obci Ïádného
novû narozeného obãánka.
Mezi prvÀáky jsme pﬁivítali:
Eli‰ku âernou, Jaroslava
Horãíka, Adélu Kneblíkovou,
Elizabethu Masnou, Alici
Matou‰kovou, Magdalenu
Radiãovou, Tomá‰e Vanûãka
a Beátu Zabloudilovou.
Do patnáctilet˘ch nám dorostli:
Klára Jouklová, Just˘na
Moravcová a Martin Anto‰ko.
Starostka Dagmar MuÏíková
popﬁála v‰em jmenovan˘m hodnû
úspûchÛ a ‰tûstí, jejich rodiãÛm
pak pevné nervy.
Dûti, krom pamûtního listu, dostaly také poukazy v hodnotû 500 Kã - prvÀáãci do hraãkáﬁství, patnáctiletí pak do obchodu se sportovními
potﬁebami. A jako vÏdy bylo pro v‰echny nachystáno chutné obãerstvení.

BLAHOP¤EJEME NA·IM JUBILANTÒM
SRPEN

Holíková Jiﬁina - 65let
âervenka Pavel - 65 let
ZÁ¤Í

·kvor Ladislav - 70 let
Sadílek Petr - 75 let
·ímová Kvûtu‰e - 70 let
Ptáãková Iva - 70 let
¤ÍJEN

Vacovsk˘ Vladimír - 70 let
Chochola Josef - 65 let
LISTOPAD

âervenka Pavel
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·kvor Ladislav

Vacovsk˘ Vladimír

MuÏíková Jitka - 65 let

Mistrovství svûta v pﬁetahování lanem 2021 ve ·panûlsku
âeská republika se teprve podruhé zúãastnila mistrovství svûta
v pﬁetahování lanem. Hlavním cílem ãeské v˘pravy, jejíÏ hrdou ãlenkou je i Eli‰ka MuÏíková, bylo pﬁedev‰ím nasbírání cenn˘ch zku‰eností na tak velké akci. âeská reprezentace se skládala ze dvou devítiãlenn˘ch t˘mÛ - muÏského a Ïenského. âesko je v tomto sportu
úpln˘m nováãkem, pod vedením trenéra Luká‰e Dvoﬁáka se sestavuje nov˘ t˘m, kter˘ bude v budoucnu ve svûtû silnûji reprezentovat
na‰í zemi. Na rok 2022 je naplánováno hned nûkolik svûtov˘ch akcí,
kter˘ch se t˘m zúãastní. My v‰ichni drÏíme palce a jsme hrdí, Ïe se
Eli‰ka dostala do tak vybrané spoleãnosti!

Leto‰ní tradiãní promítání vy‰lo na 6. a 7. srpna
V pátek se pro dospûlé promítala ãeská komedie reÏiséra Rudolfa Havlíka Bábovky. Ve filmu, kter˘ mapuje
souãasné partnerské i rodinné vztahy a zábavnou formou ukazuje trefné situace z kaÏdodenního Ïivota, byla
k vidûní celá ﬁada znám˘ch ãesk˘ch hercÛ, jako je Ondﬁej Vetch˘, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marek
Taclík nebo TáÀa Pauhofová. Aãkoli pﬁedpovûì poãasí
na páteãní veãer neslibovala nic moc a do poslední chvíle pr‰elo, nakonec se dé‰È uti‰il, promítání probûhlo
venku a na film dorazila poãetná skupina zájemcÛ.
BohuÏel sobota, i kdyÏ zrovna na ní byla pﬁedpovûì slibná, uÏ tak shovívavá k filmov˘m
fanou‰kÛm nebyla. Animovaná pohádka Sherlock Koumes se dûtem nakonec promítala na
sále Penzionu U HoráãkÛ. Na druhou stranu - je‰tûÏe tuhle moÏnost máme a na‰e hostinská ·tûpánka MuÏíková je tak bájeãná!

Lampionov˘ prÛvod
V sobotu 30. ﬁíjna 2021 probûhl lampionov˘ prÛvod. Poãasí nám pﬁálo, v 18 hodin se
v‰ichni zájemci se‰li na návsi v Homoli
u Panny, odkud prÛvod vyrazil do Lhoty. Kdo
chtûl, zastavil se na hﬁbitovû a zapálil svíãku.
Ze Lhoty vedla jiÏ tradiãnû cesta do Gebiny,
na jejímÏ zaãátku na nás ãekal ,,pohádkov˘
dûdeãek“ (jak mu ﬁíkáme my a dûti) pan Jiﬁí
Podhora, kter˘ mûl nachystané minikoblíÏky
a bonbony pro dûti. Rádi bychom touto cestou jemu i jeho manÏelce Janû Podhorové
moc podûkovali, protoÏe nikdy nezklamou! :)
Akce byla zakonãena zpût na návsi v Homoli, kde dûti dostaly sladkosti. Nûkteﬁí úãastníci se pak roze‰li domÛ do tepla, ostatní lampioÀák zakonãili U HoráãkÛ.
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D¯≈OVÁNÍ: I tentokrát byla vysoká úãast
V‰emi velmi oblíbená akce probûhla v sobotu 17. ﬁíjna 2021 na
sále Hostince U HoráãkÛ. Jako kaÏd˘ rok, i tentokrát byla vysoká
úãast a na chystanou diskotéku se dostavila spousta dûtí v maskách. Právû na nû ãekalo pﬁekvapení - náv‰tûva Balonkové Eviãky,
která se dûtem hodinu vûnovala a trpûlivû tvoﬁila z nafukovacích balonkÛ témûﬁ v‰e, co si vymyslely.
Probûhlo dlabání d˘ní, které do soutûÏe vûnovala paní Hana Hálová. Nejkrásnûj‰í d˘nû vytvoﬁili: Michal Janda, Eva Struhárová,
Eli‰ka Horãíková + Maru‰ka Sládková, Aniãka Opli‰tilová.
A jiÏ tradiãnû se konalo klání o nejlep‰í pokrm z d˘nû. Mezi soutûÏními vzorky bylo moÏné ochutnat napﬁ. d˘Àové housky, bábovku,
dort, slan˘ koláã, marmeládu, ka‰i, apod. A opût bylo velmi tûÏké
vybrat ten nejlep‰í. Nakonec ale porota, ve které zasedli Jan Koﬁínek, Jakub Opli‰til, ·tûpánka Svobodová a Jaroslav Jukl rozhodla:

1.
2.
3.
4.

místo
místo
místo
místo

-

Alena Bubnárová - d˘Àov˘ dort s oﬁechy
Marie Kalinová - d˘Àov˘ dort
Hana Hálová - pavouãí hnízda
Aniãka MuÏíková, Eli‰ka Horãíková,
Anetka Vrablicová - bábovky
5. místo - Lucie Fridrichová - slan˘ koláã z d˘nû
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V˘let lodí z Dûãína pod Königstein a zpût
ProtoÏe mûl loÀsk˘ v˘let lodí obrovsk˘ úspûch, rozhodli jsme se
ho letos zopakovat. Domluva se spoleãností, která plavbu poskytuje, byla ov‰em velmi nároãná a to tak, Ïe jsme skuteãnû pﬁestávali
vûﬁit, Ïe vÛbec nûjak˘ v˘let probûhne. Nakonec se ale podaﬁilo
a tak jsme v nedûli 19. záﬁí 2021 vypluli z Dûãína pod Tyr‰ov˘m
mostem na plavbu pod Königstein a zpût. Pﬁes v‰echny poãáteãní
peripetie se podaﬁilo vyjednat dokonce vût‰í a luxusnûj‰í loì, neÏ
jsme mûli v loÀském roce a aãkoli bylo chladnûji, zájem byl zase obrovsk˘! Obec zakoupila grilovanou k˘tu, úãastníci opût pﬁipravili nûjaké obãerstvení a tak jsme mûli opravdu pestr˘ raut.
Kulturní v˘bor bûhem plavby uspoﬁádal diskotéku pro dûti a stejnû jako vloni se i nyní bez jakéhokoli ostychu mikrofonu chopila Nelinka Bleilová a v‰em zpívala.
V˘let jsme si moc uÏili a bude-li to jen trochu moÏné, udûláme v‰e
pro to, abychom ho v pﬁí‰tích letech zopakovali.

PEVNOST KÖNIGSTEIN
NEJVùT·Í VOJENSKÁ PEVNOST A HRAD V EVROPù
Stolová hora pod Königsteinem patﬁila kdysi v dávn˘ch dobách
k âeskému království, dnes si musíte zajet kousek za ãeské hranice, k na‰im nûmeck˘m sousedÛm. Na pevnost Königstein se vydejte do Saského ·v˘carska, pﬁibliÏnû patnáct kilometrÛ od státních
hranic. Pevnost leÏí nad stejnû nazvanou obcí na levém bﬁehu ﬁeky
Labe. Historick˘ objekt byl veﬁejnosti zpﬁístupnûn v roce 1955. Cel˘
objekt pevnosti je velmi rozsáhl˘ (rozkládá se na plo‰e 9,5 ha), vyhraìte si tedy radûji na poznávání pﬁinejmen‰ím pÛl dne.
JiÏ pﬁi pﬁiblíÏení se k pevnosti vás pﬁepadne pocit o úÏasnû velkém objektu, kter˘ urãitû zdoláte, protoÏe tady jsou instalovány dva
v˘tahy. Skalní plo‰ina v nadmoﬁské v˘‰ce 247 m vám odhalí pﬁes
padesát rozmanit˘ch staveb a stavbiãek. Jakmile se ocitnete na
pevnosti, otevﬁe se vám hned z nûkolika míst pﬁekrásn˘ v˘hled do
údolí ﬁeky Labe, na Saské ·v˘carsko a rovnûÏ na v˘chodní v˘bûÏky oblasti Kru‰né hory. Trasa kolem hradeb mûﬁí kolem dvou kilometrÛ a ohromující v˘hledy urãitû stojí za procházku. Hradby jsou
vytvoﬁeny z pískovcového kamene a dosahují v˘‰ky aÏ 42 metrÛ.
Pﬁi prohlídce pevnosti Königstein uvidíte mezi jin˘m nejstar‰í dochovaná nûmecká kasárna z let 1589-1590, hradní kapli, hladomornu, první posádkov˘ kostel v Sasku z roku 1676 nebo nejhlub‰í studnu v Sasku s hloubkou 152,5 m. Pﬁi stavbû studby se tûÏila dennû
hornina o objemu kolem osmi kubick˘ch metrÛ. Do doby, neÏ byla
postavena studna, slouÏily k získávání vody rezervoáry na de‰Èovou
vodu. Zajímavostí je zde nejvy‰‰í bod kraje - plo‰ina dubu, kde pr˘
není bouﬁky, aby sem neuhodil blesk.
Na Königstein se bûhem váleãn˘ch dob uchylovali kurfiﬁti a vévodové, protoÏe tady na‰li bezpeãí. Pevnost fungovala jako letohrádek, loveck˘ zámek i jako státní vûzení. Vojensk˘ v˘znam nebyl
zrovna velk˘, i kdyÏ napﬁíklad Johann Eberhard von Droste zu Zützen odtud velel své armádû.
Na pevnost Königstein se vydejte s chutí.
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Mezi kulturními akcemi mûla premiéru DRAKIADA
V sobotu 13. listopadu 2021 mûla mezi na‰imi kulturními akcemi
svou premiéru drakiáda. PÛvodnû bylo v plánu pou‰tût draky na
louce naproti bytovkám v Homoli u Panny, ale tady bohuÏel vÛbec
nefoukal vítr, takÏe se narychlo shánûlo jiné místo. To jsme objevili
nad Bláhovem (na louce za zastávkou na rozcestí Bláhov - Doubravice), kde byl opravdu fiãák. Ve vyhlá‰ené soutûÏi stupnû vítûzÛ
obsadili:

1. místo - Samík BroÏ (z chlapcÛ vydrÏel nejdéle pou‰tût draka)
2. místo - Honzík Svoboda (jeho drak byl nejv˘‰e)
3. místo - Nelinka Bleilová (z dívek vydrÏela nejdéle pou‰tût draka)
V‰ichni tﬁi získali nového draka. Následnû jsme se pak zahﬁívali
u oh˘nku, opekli jsme si buﬁty a mezi dûti se rozdalo pití a sladkosti. A protoÏe se nám v‰em akce moc líbila, uÏ nyní se tû‰íme na
druh˘ roãník!

KAPITOLY Z HISTORIE

1. svícení elektﬁinou v kostele
Na témûﬁ sto let
staré pohlednici,
kterou nám dodal
pan Jirásek
z Bláhova, najdete
zmínku o prvním
svícení v tamním
kostele. V textu stojí,
Ïe elektrifikace
kostela stála
7 800 Kã a k prvnímu
rozsvícení do‰lo
na ·tûdr˘ veãer.
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ZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ
se stal jeho majitelem ‰lechtick˘ rod LobkowiczÛ. TûÏké rány hrad Stﬁekov utrpûl za
válek v 17. a 18. století. OÏil teprve
v 19. století v období romantismu a s rozvojem turistiky. Vznikla tu v˘letní restaurace
a svou náv‰tûvou poctila hrad ﬁada v˘znamn˘ch osobností.
Napﬁíklad hudební skladatel Richard
Wagner, kter˘ v romantick˘ch zákoutích
prastaré zﬁíceniny hledal múzu, se zde zahalil do prostûradla a shlíÏel do údolí na rozloÏité Ústí. Nakonec sloÏil báseÀ, jeÏ se pozdûji stala podkladem pro libreto známé
opery Tannhäuser. Nebyl v‰ak jedin˘m
umûlcem, kter˘ tady hledal a na‰el inspiraci. Stﬁekov uãaroval Karlu Hynku Máchovi,
Johannu Wolfgangu Goethovi a Karlu Mayovi. Staãí jediná náv‰tûva a hrad se dostane
pod kÛÏi i vám.
Zachovalé kamenné zdi se stﬁídají z rozboﬁen˘m opevnûním, které jen v obrysech
naznaãuje, jak majestátná kdysi tato stavba, vystavûná za úãelem chránit labskou
obchodní stezku, byla. Turisté ocení vynikající jídlo ve zdej‰í gotické restauraci a terasu s v˘hledem na malebné kopce âeského stﬁedohoﬁí.

Tajupln˘ hrad Stﬁekov
- zﬁícenina umûlcÛ
Majestátn˘ Stﬁekov se vypíná na ãerné
skále, ãnící z hladiny Labe do v˘‰ky sto
metrÛ. Za de‰tiv˘ch nocí se pr˘ po útesu
‰krábe duch mladé dcery hradního pána,
která se zde kdysi hlubok˘m skokem rozlouãila se Ïivotem.
Hrad Stﬁekov je jednou z nejv˘raznûj‰ích
dominant Ústí nad Labem a labského údolí.
Vypíná se na temeni mohutné znûlcové
skály, vysoko nad tokem ﬁeky Labe. Jeho
v˘razná poloha a romantick˘ vzhled inspirovaly ﬁadu svûtov˘ch, ãesk˘ch i regionálních
umûlcÛ.
První zmínka o hradu pochází z roku
1319, kdy se ãesk˘ král Jan Lucembursk˘
rozhodl postavit nad ﬁekou Labe stráÏní stanici, která by zaji‰Èovala bezpeãnost labské
plavby a plnila funkci celnice. PoÏádal o to
jistého Pe‰íka z Veitmile. Aãkoliv byl hrad
královsk˘m majetkem, pﬁímé ﬁízení hradu
pﬁenechával král ‰lechticÛm, kteﬁí mûli hrad
v uÏívání. V drÏení hradu se stﬁídala ﬁada
‰lechticÛ, nûkteﬁí z nich o nûj vedli mezi
sebou ozbrojené stﬁety. Koncem 16. století

(zdroj: kudyznudy.cz,
foto: shutterstock.com)

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA...
V¯PIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HOMOLE
U PANNY â. 7/2021,
KONANÉHO DNE 15. 9. 2021
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/07/2021 Obecnû závaznou vyhlá‰ku
obce ã. 1/2021 PoÏární ﬁád obce
040/07/2021 vyvû‰ení zámûru Obce Homole u Panny na pronájem ãásti pozemku p. ã.
18, k. ú. Homole u Panny
041/07/2021 uzavﬁení Smlouvy pro umístûní
Z-Boxu a spolupráci pﬁi jeho provozování
s firmou Zásilkovna s.r.o. zastoupenou Michaelou Machovcovou na základû plné moci
050/07/2021 poskytnutí pÛjãky ve v˘‰i
100 000 Kã z FRB p. Jaroslavû Vanûãkové
060/07/2021 uzavﬁení kupní smlouvy na nemovitost p. p. ã. 5/1 a 6, k. ú. Homole
u Panny od âeské dominikánské provincie
070/07/2021 revokaci usnesení ã. 070/09/
2020 prodej pozemku p. ã. 262/3, k. ú. Homole u Panny za podmínek uveden˘ch ve
vyvû‰eném zámûru p. Budskému Luká‰ovi
090/07/2021 schvaluje uzavﬁení smlouvy
o dílo na akci „Oprava obecní komunikace
Babiny II“ s firmou MP - 65, s. r. o., zastoupenou jednatelem Petrem Mésáro‰em
II. Zastupitelstvo obce souhlasí
080/07/2021 se zpracováním zámûru na
prodej ãásti pozemku p. ã. 332/1, k. ú. Homole u Panny
Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka

Dagmar MuÏíková v. r.
starostka

Vyvû‰eno dne: 24. 9. 2021
Sejmuto dne: 10. 10. 2021

Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 07/2021 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 â. 8/2021,
KONANÉHO DNE 27. 10. 2021
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/08/2021 Rozpoãtové opatﬁení ã. 3/2021
040/08/2021 Ceník veﬁejného pohﬁebi‰tû
Homole u Panny s cenou 600 Kã/ 10 let za
hrobové místo a 900 Kã/ 10 let za schránku
v kolumbáriu
050/08/2021 uzavﬁení Smlouvy o zﬁízení
vûcného bﬁemene - sluÏebnosti ã. IP-124008296/VB/02 s âEZ Distribucí, a. s.,
Dûãín, zastoupenou spoleãností VAMA s. r.
o., Vilsnická 94, Dûãín
070/08/2021 poﬁízení projektové dokumentace na objekt ãp. 34 p. Ing. Petrem Bandasem dle cenové nabídky
080/08/2021 uzavﬁení Pﬁíkazní smlouvy ã.
1221 s firmou JA STA CZ s. r. o. zastoupenou jednatelem Mgr. Ondﬁejem StaÀkem
090/08/2021 pﬁedãasné splacení úvûru reg.
ã. 99028748304 u Komerãní banky II.
Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka

Dagmar MuÏíková v. r.
starostka

Vyvû‰eno dne: 5. 11. 2021
Sejmuto dne: 21. 11. 2021
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 08/2021 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 â. 9/2021,
KONANÉHO DNE 8. 12. 2021
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/09/2021 Stﬁednûdob˘ v˘hled rozpoãtu
obce Homole u Panny na rok 2022 - 2024
040/09/2021 uzavﬁení smlouvy o pronájmu
ãásti pozemku p. ã. 2/9, k. ú. Babiny II s p.
Vratislavem Horou za 1 Kã/1 rok
041/09/2021 uzavﬁení smluv na zimní údrÏbu pro rok 2021/2022 s firmou Barboﬁík s. r.
o. a firmou Petr Horãík
060/09/2021 odmûnu pro ãleny kulturního
v˘boru ve v˘‰i 2 300 Kã hrubého kaÏdému
z nich, odmûnu ãlenkám finanãního v˘boru
ve v˘‰i 2 300 Kã hrubého a odmûnu ãlenÛm
kontrolního v˘boru ve v˘‰i 1 150 Kã kaÏdému z nich
II. Zastupitelstvo obce souhlasí
050/09/2021 s realizací akce ,,Rekonstrukce komunikace Bláhov“
Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka

Dagmar MuÏíková v. r.
starostka

Vyvû‰eno dne: 9. 12. 2021
Sejmuto dne: 25. 12. 2021
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 09/2021 je k nahlédnutí na Obecním
úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na webov˘ch
stránkách obce www.homoleupanny.cz.
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JAK VYBRAT NEJLEP·ÍHO KAPRA!
Kupujte ãerstvého. Klidnû ho kupte aÏ na poslední chvíli. Úplnû nejideálnûj‰í je koupit
rybu 24. prosince ráno. A dÛslednû dbejte na správnou teplotu pﬁi pﬁepravû a skladování.
Ideální je teplota do 5 °C.
Îiv˘, nebo chlazen˘? Kuchaﬁi doporuãují koupit kapra ãerstvého. KdyÏ koupíte chlazeného, dávejte si pozor pﬁedev‰ím na ãerstvost. Tu nejlépe poznáte podle vÛnû. Kapr musí
takzvanû vonût „rybinou“. V pﬁípadû, Ïe ucítíte spí‰e ãpavkov˘ zápach, nekupujte. âerstvé
maso musí b˘t i pruÏné. Po stlaãení prstem musí maso pruÏit a okamÏitû se vrátit do pÛvodního tvaru.

·Èastné a veselé Vánoce
• VloÏte do penûÏenky pár ‰upin ze ‰tûdroveãerního kapra.
(Po cel˘ pﬁí‰tí rok se budou ve va‰í penûÏence drÏet peníze.)
• Pﬁed usednutím ke ‰tûdroveãernímu
stolu ‰lápnûte bosou nohou na Ïeleznou
sekeru, poloÏenou ke stolu.
(Po cel˘ pﬁí‰tí rok vás nebudou bolet nohy.)
• Rozkrojte napﬁíã jablko.
(Bude-li mít pﬁekrojen˘ jádﬁinec podobu
hvûzdiãky, budete se po cel˘ pﬁí‰tí rok tû‰it
pevnému zdraví.
• Rozlousknûte vla‰sk˘ oﬁech.
(Objevíte-li zdravé jádro, ãeká vás v pﬁí‰tím
roce pohoda a zdraví.)
• Dejte hlavû rodiny vla‰sk˘ oﬁech k rozlousknutí o desku stolu pouze prostﬁedním prstem.
(Chcete-li napomoci osudu, vyberte oﬁech
co nejtenãí, nejlépe papírák. Podaﬁí-li se
totiÏ oﬁech rozlousknout, bude v domácnosti po cel˘ pﬁí‰tí rok panovat shoda a svornost, opak znaãí sváry a hádky.
• AÏ se v bytû rozsvítí první ‰tûdroveãerní svûtlo, rozhlédnûte se po stûnách po
svém stínu.

(Zjistíte-li, Ïe vá‰ stín má hlavu, je v‰e vpoﬁádku. Bude-li hlava chybût, odejdete do
roka z domu).
• Po ‰tûdroveãerní veãeﬁi hoìte za sebe
pﬁes hlavu stﬁevíc a podívejte se, kam po
dopadu smûﬁuje jeho ‰piãka.
(Smûﬁuje-li ‰piãka stﬁevíce ke dveﬁím, do
roka odejdete z domu).
• PodrÏte se po ‰tûdroveãerní veãeﬁi
kliky dveﬁí a podívejte se na stolující.
(Spatﬁíte-li nûkterého bez hlavy, je mu souzeno do roka zemﬁít).
• Pﬁed zahájením ‰tûdroveãerní veãeﬁe
snûzte v‰ichni kousíãek chleba s medem
a strouÏkem ãesneku.
(Zaruãuje vám to, Ïe se do roka a do dne
v‰ichni ve zdraví sejdete).
• Jste-li svobodná dívka, oloupejte krouÏivû jablko, aÏ ze slupky vytvoﬁíte dlouh˘
pás, tím pak zatoãte tﬁikrát nad hlavou
a odhoìte jej.
(Písmeno, kterému se odhozená slupka
bude po dopadu nejvíce podobat, znaãí zaãáteãní písmeno toho, koho dostane za
muÏe).

• Rozdûlte oloupané jablko na tolik dílÛ,
kolik je stolovníkÛ u stolu a spoleãnû
snûzte. KaÏd˘ jeden dílek.
(Kdybyste v pﬁí‰tím roce zabloudili,najdete
snadno cestu domÛ. Staãí vzpomenout si,
s k˘m jste jablko jedli).
• Vezmûte dvanáct jadérek z rozkrojeného jablka a dejte do misky s vodou.
(Kolik jich vyplave na hladinu, tolik bude
v pﬁí‰tím roce such˘ch mûsícÛ).
• NezapomeÀte pﬁi ‰tûdroveãerní veãeﬁi
zkonzumovat porci ãerného kuby.
(Kdo se na ·tûdr˘ veãer nají kuby z krup
a hub, bude cel˘ pﬁí‰tí rok ãipern˘ a zdrav˘).
• Po ‰tûdroveãerní veãeﬁi vyjdûte ven
pﬁed dÛm a poﬁádnû tam zapráskejte
biãem.
(OdeÏenete tak od sebe v‰echny zlé mocnosti).
• Jste-li mládenec, podívejte se po setmûní na ‰tûdroveãerní oblohu.
(Z které stranû oblohy spatﬁíte první hvûzdu,
tak z té strany bude va‰e nevûsta).
• Jste-li panna, zaklepejte po veãeﬁi na
dvíﬁka kurníku.
(Ozve-li se na zaklepání slepice, zÛstanete
je‰tû cel˘ pﬁí‰tí rok pannou, ozve-li se kohout, pﬁijdete o vûneãek).
• Poraìte dûtem, aby se na ·tûdr˘ den
postily.
(Na ·tûdr˘ veãer uvidí na stûnû zlaté prasátko).
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