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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

Dûtsk˘ karneval
V sobotu 25. 1. 2020 se na sále Hostince U HoráãkÛ od 13 hodin
konal dûtsk˘ karneval. Zpoãátku panovala obava z úãasti, protoÏe
spoustu dûtí leÏelo s ne‰tovicemi, nebo mûly chﬁipku, ale nakonec
bylo plno. I letos si dali v‰ichni úãastnící záleÏet a dostavili se
v úÏasn˘ch kost˘mech, k vidûní byla napﬁ. beru‰ka, vãelka, Elsa,
unicorn, fotbalista, indiáni, Joker... Velk˘m pﬁekvapením bylo vystoupení kouzelníka. Jeho triky obecenstvo naprosto uchvátily
a bûhem pﬁedstavení mu na pódiu asistovalo hned nûkolik dûtí. Po
skonãení kouzlení je‰tû vytváﬁel dûtem rÛzná zvíﬁátka z balonkÛ.
O dal‰í zábavu se pak postarala paní Jaru‰ka která malovala
dûtem na obliãej to, co si pﬁály. Pﬁítomní rodiãe pak obdivovali zejména její pﬁístup k dûtem, dokázala i ty více ost˘chavé pﬁesvûdãit, aby se nechaly pomalovat.
lmVelké díky patﬁí rodinû Studniãkov˘ch z Valtíﬁova za zaji‰tûní
ãokoládové fontány a rodinû
SvobodÛ ze Lhoty, která obstarala ovoce, aby bylo do ãokolády
co namáãet. Fontána byla v prÛbûhu karnevalu doslova v obleÏení, pochutnávaly si dûti
a bûhem kouzlení a soutûÏí
chodili mlsat rodiãe.
lmZa nejlep‰í taneãnice
karnevalu byly vyhlá‰eny Emiãka VaÀková

a Eli‰ka Horãíková. V klání o nejlep‰í masku získal první místo Matyá‰ Vlastník jako popcorn, druhé místo pﬁipadlo Matûji Motyãkovi,
kter˘ ztvárnil plechovku Monster energy a tﬁetí místo obsadil Jan Zita
v kost˘mu Jokera.
V‰ichni pﬁítomní si lednové odpoledne maximálnû uÏili, takÏe je
zcela jasné, Ïe pﬁí‰tí rok budeme v tradici dûtského karnevalu pokraãovat.

Informace ke koronaviru
SnaÏíme se maximálnû informovat obãany o v‰ech naﬁízeních a moÏnostech.
Informace jsou dostupné na webov˘ch
stránkách obce, na facebooku obce
a dále pomocí mobilního rozhlasu, jehoÏ
prostﬁednictvím obec zasílá sms s aktuálními informacemi.
Ti z Vás, kteﬁí jste se je‰tû k mobilnímu
rozhlasu nepﬁihlásili, tak mÛÏete uãinit následujícími zpÛsoby: stáhnûte si do svého
telefonu aplikaci Mobilní rozhlas nebo se zaregistrujte pomocí odkazu, kter˘ najdete na
webov˘ch stránkách obce - www.homoleupanny.cz. Pﬁípadnû se obraÈte na Obecní
úﬁad, kde Vám s registrací rádi pomÛÏeme.
Obec nabízí pomoc seniorÛm se zaji‰tûním nákupu a lékÛ. V pﬁípadû zájmu se
na nás obraÈte prostﬁednictvím telefonních ãísel: 606r182r859 starostka obce,
607l535r959 místostarostka
Lidé, kteﬁí jsou v karanténû, mají ve‰ker˘
odpad ukládat do pytlÛ (vÏdy jeden pytel s odpadem umístit do dal‰ího pytle) a zavázané
pytle dávat do smûsného odpadu. V tomto
období není Ïádoucí, aby odpad tﬁídili.
Rádi bychom touto cestou podûkovali za
v˘robu rou‰ek zdarma pro na‰e obãany,
velk˘ vdûk patﬁí paní Evû Struhárové, Ilonû
Opli‰tilové, Lucii Bihari a ·tûpánce Svobodové. Pokud by mûl je‰tû nûkdo zájem
o rou‰ky, vyuÏijte telefonní kontakty uvedené v˘‰e.

Jak správnû peãovat o látkovou
rou‰ku?
• Rou‰ky se pokud moÏno dot˘kejte co nejménû. Zejména pﬁi sundavání je potﬁeba
k ní pﬁistupovat jako k infekãnímu materiálu. TudíÏ ji sundavejte jen za ‰ÀÛrky ãi gumiãky.
• Pﬁed i po manipulaci s rou‰kou si vÏdy
umyjte nebo lépe i dezinfikujte ruce.
• PouÏité rou‰ky skladujte v uzavﬁené nádobû.
• Rou‰ky perte oddûlenû v praãce na
90°C nebo je vyvaﬁte v hrnci cca 5 minut.
Nejlépe si vyhraìte jeden hrnec jen na
tuto ãinnost. Rou‰ky nechte uschnout
bûÏn˘m zpÛsobem.
• Suchou rou‰ku vyÏehlete z obou stran.
• Takto sterilizované rou‰ky skladujete na
ãistém vydezinfikovaném místû. Nejlépe
v uzavﬁeném plastovém boxu.
• Rou‰ku si vymûÀujte pokaÏdé kdyÏ zvlhne. Klidnû i nûkolikrát dennû. Nejdéle
v‰ak po 4 hodinách.
• V pﬁípadû, Ïe máte tﬁeba jen jednu rou‰ku,
sterilizujte ji kaÏd˘ den.
• Na rou‰ku nenaná‰ejte Ïádnou dezinfekci, mÛÏe obsahovat chemikálie, které
byste potom d˘chali.
I kdyÏ rou‰ka není 100% ochrana pﬁed
nakaÏením, má její no‰ení smysl. V˘znamnû sniÏuje ‰íﬁení kapének, které
mohou obsahovat viry.

Provizorní oprava cesty na Bláhovû
Stav komunikace na Bláhovû byl uÏ natolik kritick˘, Ïe jsme museli pﬁistoupit k provizorní opravû. Byl strÏen stávající povrch, následovalo vyrovnání brou‰enkou a ujeÏdûní.
Aãkoli obec v leto‰ním roce plánovala celkovou rekonstrukci cesty, bohuÏel nebyl vypsán Ïádn˘ dotaãní titul na opravu a rekonstrukci komunikací, více k této problematice
ve vyjádﬁení starostky níÏe.
VáÏení obãané
Zámûrem Obce Homole u Panny bylo realizovat v roce 2020 rekonstrukci místní komunikace Bláhov. S ohledem na pﬁedpokládanou cenu bylo na‰í snahou realizovat tuto
investici za spolufinancování akce Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci dotaãního titulu Podpora rozvoje a obnovy venkova, kde
byl kaÏdoroãnû otevírán podprogram „Rekonstrukce místních komunikací“. Jedná se
o dotaci z národních zdrojÛ, bez spolufinancování Evropskou unií. Tato v˘zva v‰ak pro
rok 2020 nebyla vyhlá‰ena. Îádn˘ jin˘ dotaãní titul na rekonstrukce místních komunikací není v âeské republice vyhla‰ován.
Vzhledem k tomu, Ïe rok 2020 je posledním rokem plánovacího období a s ohledem
na napjat˘ stav rozpoãtu âeské republiky,
byly pro rok 2020 vyhlá‰eny dotaãní v˘zvy
s niÏ‰ím vyuÏitím finanãních prostﬁedkÛ, a to
Podpora obnovy sportovní infrastruktury,
Podpora vítûzÛ Vesnice roku, Podpora dostupnosti sluÏeb a Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
OZNAâENÍ BUDOV âÍSLEM
POPISN¯M âI EVIDENâNÍM
Vzhledem k zákonné povinnosti Ïádáme
majitele nemovitostí, aby zkontrolovali, Ïe
mají skuteãnû oznaãené budovy na viditelném místû ãíslem, které jim bylo pﬁidûleno.
Vlastník nemovitosti je v souladu s ust.
§ 32 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích v platném znûní, povinen na svÛj náklad oznaãit budovu ãísly pﬁidûlen˘mi obecním úﬁadem a udrÏovat je v ﬁádném stavu.
■

TEPELNÉ âERPADLO V BYTOVCE
ã.p. 48
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podání
Ïádosti o dotaci na Zmûnu vytápûní budovy
ã.p. 48. V tuto chvíli je bytovka ã.p. 48 ve vytápûní plnû závislá na bytovce ã.p. 47, ve
které je umístûn spoleãn˘ kotel na tuhá paliva (uhlí). Rozhodli jsme se, Ïe bytovku osamostatníme a jako zdroj vytápûní pouÏijeme
tepelné ãerpadlo (stejn˘ typ jako na obecním úﬁadû). ZároveÀ dojde k v˘mûnû rozvodÛ a topn˘ch tûles, které jsou z vût‰í ãásti
zrezivûlé a praskají. O v˘voji situace a dal‰ím postupu budou nájemníci vãas informováni.
■

DùTSKÉ H¤I·Tù VE LHOTù
POD PANNOU
V loÀském roce byla podána Ïádost na
vybudování dûtského hﬁi‰tû ve Lhotû pod
Pannou, bohuÏel neúspû‰nû. Dobrou zprávou je, Ïe dotaãní v˘zva byla vypsána
znovu, a protoÏe v‰echny podklady máme
nachystány z loÀského roku, neváhali jsme
a Ïádost opûtovnû podali. Snad budeme mít
v tomto roce vût‰í úspûch.
■

NÁDOBA NA JEDLÉ TUKY A OLEJE
JiÏ v minulém ãísle jsme informovali, Ïe
ve spolupráci s firmou AVE dojde k umístûní sbûrn˘ch nádob na jedlé tuky a oleje
v na‰í obci. V souãasné chvíli jsou k dispozici dvû, jedná se o ãervené popelnice,
z nichÏ jedna se nachází v Homoli u Panny,
druhá v ByÀovû. S radostí jsme zaznamenali, Ïe obû nádoby jsou jiÏ vyuÏívány. Îádáme obãany, aby jedlé oleje a tuky z domácnosti vkládali do nádob pouze v uzavﬁen˘ch PET lahvích. Dûkujeme.
■

OPRAVENÁ PUMPA NA H¤BITOVù
Jak v‰ichni víte, pumpa na hﬁbitovû jiÏ nûjakou dobu nefungovala, a proto dala obec
k dispozici kubíkovou nádrÏ s vodou. S radostí oznamujeme, Ïe se na‰emu zamûstnanci Michalu Stoklasovi podaﬁilo pumpu
opravit, takÏe jí mÛÏete zaãít znovu pouÏívat. Panu Stoklasovi moc dûkujeme.
■

Na‰e obec má zájem realizovat akci „Rekonstrukce místní komunikace Bláhov“
a proto v pﬁedstihu zajistila projektovou dokumentaci a rozpoãet akce. S ohledem na
rozpoãtovou cenu této akce by v‰ak, bez
spoluúãasti dotaãních prostﬁedkÛ z Ministerstva pro místní rozvoj, prakticky vyãerpala
rozpoãtové prostﬁedky obce pro rok 2020.
S ohledem na tyto skuteãnosti jsme se rozhodli pﬁesunout akci do roku 2021 s tím, Ïe
v roce 2020 dokonãíme pﬁípravu v‰ech podkladÛ nezbytn˘ch pro pﬁiznání dotace, vãetnû Ïádosti o vydání stavebního povolení,
které je nedílnou souãástí Ïádosti o dotaci.
Dagmar MuÏíková, starostka

OPRAVEN¯ MOSTEK VE LHOTù
Velmi oceÀujeme spolupráci se Správou
a údrÏbou silnic Velké Bﬁezno. Ta poté, co ji
vedení obce kontaktovalo, bez zbyteãného
odkládání opravila zábradlí na mostku ve
Lhotû pod Pannou, které nûkdo (zﬁejmû pﬁi
prÛjezdu kamionem) poniãil.
■

KRÁTKÉ ZPRÁVY
DùTSKÉ H¤I·Tù V HOMOLI
V rámci vylep‰ování dûtského hﬁi‰tû v Homoli
u Panny zakoupila obec vzrostl˘ strom - katalpu,
aby mûly dûti bûhem hraní moÏnost schovat se
do stínu. BohuÏel se najdou dûti, kter˘m nestaãí
prolézaãky, pískovi‰tû, kolotoã atd., a místo toho
za zábavu volí lámání vûtví u stromkÛ. To bohuÏel postihlo i zmínûnou katalpu. Îádáme proto
rodiãe, aby vûnovali vût‰í pozornost tomu, jak
dûti tráví voln˘ ãas na hﬁi‰ti a v jeho okolí. ZároveÀ pﬁipomínáme, Ïe je potﬁeba dûtské hﬁi‰tû
zavírat. Vstupní branka uÏ není zaji‰tûna gumou,
jak tomu bylo doposud, ale z dÛvodu lep‰ího zavírání je osazena západkou.

■

ZASTÁVKA NOVÁ VES U PLÁNù
Pokraãujeme v budování autobusov˘ch zastávek a nyní se doãkají i obyvatelé Nové Vsi. Zcela
nová zastávka bude stát na kﬁiÏovatce Nová Ves
- Homole u Panny. Rádi bychom touto cestou
podûkovali paní Îanetû Pﬁíkopové za poskytnutí
pozemku na její vybudování. Konstrukce je jiÏ
hotová, nyní ãekáme na pﬁíznivé poãasí pro betonování a na následné osazení. Spoleãnû
s novou zastávkou se lidé mohou tû‰it také na
novou lampu.

Minimální prodejní ceny dﬁíví pro rok 2020
Cena paliv v Kã

KOMPOSTÉRY
Jak uÏ jsme informovali v pﬁedchozím ãísle,
vzhledem k velkému zájmu na‰ich obãanÛ
o kompostéry se je pokusíme získat pomocí dotace. Ta má ov‰em své podmínky a jednou
z nich je minimální finanãní hranice pro podání
dotace. I pﬁes obrovsk˘ zájem tuto hranici nesplÀujeme, oslovili jsme proto ostatní obce prostﬁednictvím Místní akãní skupiny Labské skály
s tím, Ïe bychom se rádi spojili s jinou obcí a Ïádost podali spoleãnû. Termín na podání Ïádosti
je od dubna do ãervence tohoto roku. Pokud
budeme s dotací úspû‰ní, kompostéry budou
pro majitele nemovitostí na území obce, se kter˘mi bude sepsána smlouva, k dispozici na jaﬁe
pﬁí‰tího roku

JUBILANTI ZA MùSÍC ÚNOR
BlaÏková Marta
70 let
Chocholová Eva
60 let

Cena v Kã za m3

jehliãnaté
listnaté mûkké
listnaté tvrdé

470,620,1 100,-

Cena v Kã za prm
(dﬁevo + manipulace)
300,400,800,-

MoÏnost dopravy (odvoz dﬁeva) po tel. domluvû - p. Horãík Petr - 728 834 323
Samov˘roba - pouze pﬁi odbûru od 5 m3 (kÛrovec, sou‰e, zlomy, v˘vraty)
Druh dﬁeva
jehliãnaté (BO, MD, SM)
listnaté mûkké
listnaté tvrdé

■

■

Druh dﬁeva

Cena v Kã za m3
390,186,514,-

Cena v Kã za prm
250,100,280,-

Koeficient pﬁepoãtu (prm/m3)
Listnaté - 0,54 m3. Jehliãnaté - 0,64 m3. Ceník je platn˘ od 25. 3. 2020.
Zpracoval: Ing. Jindﬁich Pávek v.r. (OLH)

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Poplatek za svoz v roce 2020
■
■

svoz 1x t˘dnû - 1 497 Kã/ I. pololetí nebo 2.993 Kã /rok
svoz 1x za 14 dní - 864 Kã/ I. pololetí nebo 1.728 Kã/rok

II. pololetí roku 2020
■
■

Svoz 1x t˘dnû - 1.443 Kã
Svoz 1x 14 dní - 832 Kã

Novû nechala obec nacenit popelnici o objemu 80 litrÛ
■
■

svoz 1x t˘dnû - 2 310 Kã/rok
svoz 1x za 14 dní - 1 229 Kã/rok

Poplatek je nutné uhradit za I. pololetí
do 31. bﬁezna 2020 a za II. pololetí do
31. ﬁíjna 2020 nebo jednorázovû na cel˘
rok do 31. bﬁezna 2020.
S platbou za I. pol. roku 2020 je nutné
na OÚ podepsat nové smlouvy s aktuální cenou.
Pﬁi zmûnû ãetnosti svozu je nutn˘
podpis dodatku ke smlouvû na OÚ.
Vzhledem k tomu, Ïe termín 31. bﬁezna 2020 jiÏ probûhl, Ïádáme v‰echny

obãany, kteﬁí je‰tû nemají uhrazeny poplatky, aÈ tak obratem uãiní. TotéÏ se
t˘ká tûch, kteﬁí nemají podepsanou
novou smlouvu, je nutné se v nejbliÏ‰í
moÏné dobû zastavit na OÚ, jinak hrozí,
Ïe bude svoz odhlá‰en.
Do 31. bﬁezna 2020 mûly b˘t uhrazeny také poplatky za psy a za pronájem
pozemkÛ, pokud tak nûkdo neuãinil,
je nutné se neprodlenû dostavit na
OÚ.

Proﬁezání stromÛ

Jak víte, byla v loÀském roce o‰etﬁena stromová alej v Homoli u Panny (naproti bytovkám). Letos do‰lo na proﬁez stromÛ na hﬁbitovû
a pﬁed ním. Vzrostlé lípy dostaly jednotn˘ vzhled. ZároveÀ byl na Ïádost nûkter˘ch obãanÛ odeslán dotaz spolu s Ïádostí na proﬁez chránûn˘ch stromÛ na na‰em území na Agenturu ochrany pﬁírody a krajiny âR. Zamûstnankynû AOPK CHKO provedla místní ‰etﬁení se závûrem, Ïe stromy budou odbornû o‰etﬁeny a proﬁezány na náklady AOPK CHKO âR.
HOMOLSK¯ OBâASNÍK / 2020 • 3

Truhlíky na kvûtiny
do místních ãástí
Firma Jacer prostﬁednictvím Miroslava
Svobody darovala obci dﬁevûné truhlíky na
kvûtiny. Ne v‰echny z nich byly ve stoprocentním stavu, oslovili jsme proto pana Luká‰e Zitu, aby je opravil ãi doladil a musíme
ﬁíct, Ïe jsou nádherné. Truhlíky budou rozvezeny do kaÏdé místní ãásti a budou osázeny kvûtinami. Zamûstnanci obce se sice
budou snaÏit pravidelnû poskytovat kvûtinám potﬁebnou péãi, pﬁesto bychom chtûli
poÏádat obãany, aby obãas kvûtiny zalili.

Likvidace ãerné skládky
Toto je nepoﬁádek, kter˘ odklízeli na‰i zamûstnanci na cestû mezi Haslicemi a Doubravicemi. Opravdu je tak tûÏké odvézt
odpad na místa k tomu urãená?! Apelujeme
na v‰echny na‰e obãany, aby nezneãi‰Èovali prostﬁedí, ve kterém spoleãnû Ïijeme.
A aby si kaÏd˘ uvûdomil, Ïe nepoﬁádek,
kter˘ takhle nûkde „odloÏí“, po nûm pak uklízí sousedé a dûti (napﬁ. v rámci akce
UKLIëME âESKO, UKLIëME HOMOLSKO). Pokud si nûkdo není jist˘, jaké jsou
moÏnosti likvidace odpadu, mÛÏe se obrátit
na OÚ, kde mu tyto informace rádi poskytneme.

Oprava cesty v horní
ãásti ByÀova
Cesta „panelka“ do horní ãásti ByÀova
není v dobrém stavu. Obec proto nechá
zpracovat stavebnû technick˘ posudek
dané komunikace s návrhem ﬁe‰ení opravy.
ZároveÀ je nutné vyﬁe‰it svod vody, ta
v tûchto místech jakoukoli opravu znaãnû
komplikuje.

Sabine napáchala ‰kody pﬁeváÏnû ve Lhotû
V pondûlí 10. 2. 2020 se pﬁehnala pﬁes âR vichﬁice
Sabine a nevyhnula se ani na‰emu území. Za sebou
zanechala spoustu popadan˘ch stromÛ, pﬁetrhané kabely elektrického vedení a telefonní kabely....
Z Velkého Bﬁezna k nám nûkolikrát museli vyjíÏdût
hasiãi. Nejvût‰í ‰kody Sabine napáchala ve Lhotû, kde
do‰lo v dÛsledku pádu stromu k poniãení osobního automobilu rodiny HorãíkÛ (na‰tûstí v nûm v dobû pádu
nikdo nesedûl) a dal‰í z padl˘ch stromÛ urazil betonov˘
sloup s lampou. Nyní ãekáme na vyﬁízení pojistné události a osazení nové lampy.
AÏ dojde k opravû této lampy, bude v návaznosti na
to svítit i lampa na samotû ve Lhotû.
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Masopust 2020 a taneãní novinka Retropárty
Jedna z nejvût‰ích akcí poﬁádaná kulturním v˘borem obce Homole u Panny se letos konala 29. února 2020. Tradiãní prÛvod byl opût
zahájen v 9 hodin Ïádostí o prÛjezd obcemi, na kterou starostka
obce Dagmar MuÏíková reagovala povolením. Jako kaÏd˘ rok,
i letos byl pﬁistaven autobus, kter˘ v‰echny zúãastnûné vozil do jednotliv˘ch místních ãástí.
Poãasí nám sice úplnû nepﬁálo, ale tím jsme si nenechali zkazit
náladu. Na jednotliv˘ch zastávkách bylo opût nach˘stáno obãerstvení, velkou radost nám udûlalo, Ïe se letos pﬁidali i dal‰í obãané,
takÏe zastávek s obãerstvením pﬁibylo. V‰ichni jako podûkování obdrÏeli medaili a rádi bychom jim je‰tû jednou touto cestou v‰em podûkovali.
Po návratu na náves v Homoli u Panny probûhlo vyhodnocení
masek. Musíme pochválit nápaditost nûkter˘ch lidí, masky byly
opravdu krásné, na jednom místû tak byla moÏnost potkat jepti‰ky,
indiány, koãiãku, beru‰ky, kosmonauta, popcorn, Krakono‰e, banán,
opici, knûze, vojáky, apod.
Mezi dûvãaty zvítûzila AneÏka Svobodová v masce popcornu,
druhé místo obsadila Eli‰ka Kuãerová jako jepti‰ka, tﬁetí místo získaly Aniãka MuÏíková a Eli‰ka Horãíková v maskách myslivce.
Nejlep‰í chlapeckou masku
vyhrál Dominik âarny jako
kosmonaut, na druhém místû
byl vyhlá‰en Jakub MuÏík
v masce Klauna a tﬁetí skonãil
Martin MuÏík jako Hulk.
A protoÏe jsme rádi, Ïe i dospûláci se zapojují a dávají si
na sv˘ch kost˘mech, záleÏet
vyhlásili jsme letos i nejlep‰í
dospûlácké masky. Vyhrála
paní Hana Hálová z Homole
u Panny, která ‰la za banán
a pan Bálek ze Suletic, kter˘
‰el za Krakono‰e.

mlNovinkou leto‰ního roku byla
také veãerní zábava, která byla
tentokrát pojatá jako Retro
párty. Cel˘m veãerem provázel
DJ Zdenûk ·mejkal, kter˘ nechával z reproduktorÛ znít
hudbu 80. a 90. let. Tû‰í nás,
Ïe velké mnoÏství lidí dorazilo
v dobovém obleãení, takÏe
jsme v‰ichni mûli moÏnost zavzpomínat na ‰usÈákové a dÏínové bundy, halenky s volánky, ma‰le ve vlasech, na puntíkaté ‰aty, apod. Úãast na
sále trhala rekordy, bavit se
pﬁi‰lo 120 lidí. Poﬁadatelé sice
museli improvizovat s místy
k sezení, ale nenechali se zaskoãit a v prÛbûhu zábavy dojeli pro skládací Ïidle a stoly, které má
obec k dispozici na kulturní akce.
A do‰lo je‰tû na jednu novinku. Úplnû poprvé jsme mûli v Homoli fotokoutek. Lidé mohli vybírat z velkého mnoÏství rekvizit a následnû si domÛ odnést veselou fotku.
V tradiãní soutûÏi o ceny bylo moÏno vyhrát napﬁ. palivové dﬁevo,
dárkové ko‰e, routery od firmy Starnet, divoké prase, dárkové kosmetické balíãky, rukavice, skleniãky ãi domácí sirupy atd. Rádi bychom podûkovali Petru Horãíkovi za divoãinu, Kláﬁe Oravcové za
dárkové ko‰e, Miroslavu Svobodovi za poukazy na dﬁevo, firmû
HeinWald s.r.o. za víno a poukazy na palivové dﬁevo, firmû Starnet
za routery, firmû Auto Andûl za motorov˘ olej a jiné drobnosti na
osobní automobil, firmû Active Media za dárkové balení alkoholu
a Dá‰e Pajmové (Schoeller Kﬁe‰ice s.r.o.) za reklamní pﬁedmûty.
Z dÛvodu velkého zájmu náv‰tûvníkÛ je moÏné si na pﬁí‰tí akci konanou v prostorách sálu v Hostinci U HoráãkÛ zarezervovat místo
na ãísle 723 504 421 u pana Martina MuÏíka.
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Odstranûní základÛ
po stoÏáru
elektrického vedení
Pﬁed bytovkou ã.p. 43 v Homoli
u Panny zÛstaly základy po men‰ím
stoÏáru elektrického vedení, kter˘ zde
stával v minulosti. Aby se na‰im zamûstnancÛm lépe sekala tráva a nedo‰lo k po‰kození novû poﬁízeného traktÛrku, bylo tﬁeba odﬁíznout zbytky kovové konstrukce, odstranit betonov˘ základ a srovnat terén novû navezenou
hlínou. S nadcházející sezonou tak uÏ
nic nebrání pohodlnému sekání trávy.

Rok 2020 jsme tradiãnû zahájili ohÀostrojem
Ve stﬁedu 1. ledna 2020 jsme spoleãnû s na‰imi obãany uvítali rok
2020 tradiãním novoroãním ohÀostrojem, kter˘ v 18 hodin odpálil
Jakub Opli‰til. Aãkoli byl pﬁedseda kulturního v˘boru Martin MuÏík
z celé akce nervózní, protoÏe musel do práce a nemohl tak dohlíÏet
na bezpeãn˘ prÛbûh, díky asistenci Luká‰e Zity a Jana Hály z SDH
Chudoslavice probûhlo v‰e v poﬁádku bez újmy na zdraví ãi na majetku. Touto cestou chceme velmi podûkovat.
V‰ichni pﬁítomní mûli moÏnost zahﬁát se zakoupením ãaje ãi svaﬁáku v zasedací místnosti OÚ. Starostka Dagmar MuÏíková s místostarostkou Ilonou Opli‰tilovou popﬁály obãanÛm v‰e nejlep‰í do
nadcházejícího roku. Vûﬁme, Ïe se souãasná situace brzy zlep‰í
a rok 2020 nakonec pﬁinese pozitivní zprávy a návrat k Ïivotu bez
omezení a bez obav.
Vûdûli jste, Ïe...
Magické slovo „silvestr“ známe v‰ichni. Kdo byl v‰ak tím prvním
dÛleÏit˘m Silvestrem, jehoÏ svátek pﬁipadá právû na poslední den
roku gregoriánského kalendáﬁe? Byl jím papeÏ Silvestr I., kter˘
31. 12. roku 335 zemﬁel. Na jeho poãest byl potom tento den pojmenován.
Jméno Silvestr pochází z kﬁesÈanské tradice. Bujaré oslavy pﬁíchodu nového roku byly ov‰em spojeny s pohansk˘mi zvyky. KﬁesÈanská obec naopak pﬁikazovala tiché rozjímání a pohanské oslavy
byly potírány a omezovány. KﬁesÈané konec roku mûli vyuÏít k poklidnému pﬁemítání o uplynulém roce. Lidé chodili do kostela, kde
vyjadﬁovali svÛj vdûk za v‰e dobré a modlili se za dal‰í dobr˘ rok. AÏ
do 19. století se tato tradice v âechách udrÏovala ve své pÛvodní
podobû. Lidé si poslední den starého roku dopﬁáli slavnostnûj‰í veãeﬁi. Mûla mít devût chodÛ, ve kter˘ch byla zastoupena kaÏdá plodina, která se ve stávajícím roce v hospodáﬁství urodila.
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Poãátky ohÀostroje hledejme v historii asi ãtyﬁi sta let po narození papeÏe Silvestra I. Pro ohÀostroj je nezbytn˘m pﬁedpokladem existence stﬁelného prachu. Stﬁeln˘ prach byl podle historikÛ objeven
v sedmém aÏ devátém století na‰eho letopoãtu ve starovûké âínû.
Stﬁeln˘ prach okamÏitû získal povûst ãarovného prá‰ku vítûzícího
nad zl˘mi silami a nebezpeãn˘mi duchy. PÛvodní ãínská pyrotechnika mûla podobu bambusov˘ch trubiãek naplnûn˘ch stﬁeln˘ch prachem. Ty lidé pﬁi oslavách pﬁíchodu nového roku vhazovali do ohnû
a zaji‰Èovali si tak budoucí ‰tûstí.
Do Evropy se stﬁeln˘ prach dostal aÏ ve 13. století spolu s návratem italského cestovatele Marca Pola. OhÀostroj se tak Evropû poprvé pﬁedstavil v Itálii. Italové pov˘‰ili ohÀostroj témûﬁ na umûleckou
disciplínu. Po pﬁidání rÛzn˘ch kovÛ získaly petardy ãervené, zelené,
pozdûji také modré a fialové zabarvení. OhÀostroje se staly oblíbenou kratochvílí evropské ‰lechty.
Stﬁeln˘ prach se v âechách objevil v 15. století. A v 16. století si
ohÀostroj oblíbil ná‰ císaﬁ Rudolf II. Ten proslul sv˘m zalíbením v alchymii. Dvorní alchymisté pﬁipravovali slavnostní ohÀostroje pro potûchu panovníka a jeho dvora. Zábavná pyrotechnika byla v té dobû
vyhrazena pouze ‰lechtû a vysoce postaven˘m obãanÛm a hodnostáﬁÛm, mezi bûÏné obyvatelstvo se dostala aÏ mnohem pozdûji.
Silvestr v podobném duchu, jak ho známe dnes, tedy scházení se
s pﬁáteli, veselení se a popíjení alkoholu, se v Evropû zaãal slavit aÏ
na konci 19. století.
Zdroj: zapalnice.cz

ZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ

Nav‰tivte VaÀovsk˘ vodopád
VaÀovsk˘ vodopád se díky své v˘‰ce, úÏasné pﬁírodní scenérii a v˘hodné
poloze nedaleko Ústí nad Labem a díky blízkosti dal‰ích, turisticky velmi
atraktivních cílÛ, ﬁadí k nejznámûj‰ím a nejvíce nav‰tûvovan˘m vodopádÛm
âeského stﬁedohoﬁí. LeÏí na Podle‰ínském potoce, kter˘ je pojmenován po
obci, nacházející se vysoko na levém okraji Labského kaÀonu. Aby tento
potok smûﬁující dolÛ k Labi vyrovnal svou spádovou kﬁivku, vyhloubil v prÛbûhu vûkÛ ve svahu labského kaÀonu hlubokou rokli. V místech, kde se mu
do cesty postavila pevná pﬁekáÏka, vznikl vodopád. Touto pﬁekáÏkou je mohutn˘ ãediãov˘ masiv se sloupcovou odluãností, kter˘ zde vznikl pﬁed tﬁiceti miliony lety jako lávov˘ pﬁíkrov pﬁi sopeãné ãinnosti. Dobﬁe viditeln˘m pozÛstatkem, pﬁesnûji ﬁeãeno pﬁítokov˘m kanálem tohoto vulkanického procesu, je pak pﬁilehl˘, geologicky velmi dobﬁe znám˘ skalní útvar Vrkoã.
Vodopád sestává ze dvou ãediãov˘ch stupÀÛ, oddûlen˘ch od sebe hlubokou skalní soutûskou. ProtoÏe vzdálenost mezi tûmito stupni nepﬁesahuje jejich v˘‰ku (i kdyÏ je to v tomto pﬁípadû na hranici), b˘vá VaÀovsk˘ vodopád povaÏován za jeden dvoustupÀov˘ vodopád. Celkov˘ v˘‰kov˘ rozdíl
mezi vrchní hranou horního a spodní hranou dolního stupnû ãiní 26 m. Díky
tomu pak VaÀovsk˘ vodopád náleÏí k nejvy‰‰ím vodopádÛm âeské republiky.
Turisticky pﬁístupn˘ je pouze dolní stupeÀ VaÀovského vodopádu. Ten je
12 m vysok˘ a u jeho paty se nachází rozlehlé suÈové pole, do nûhoÏ se padající proud rozlévá. Pohled na tento vodopád je velmi pÛsobiv˘, skalní
masiv vytváﬁí po obou stranách vodopádu mohutn˘ skalní kotel sestávající
se z masivních ãediãov˘ch sloupÛ. V roce 1884 byla tato ãistû pﬁírodní scenérie naru‰ena stavbou v˘letní restaurace, tu v‰ak 22. srpna 1925 zniãil pﬁíval velké vody. Dnes z ní zÛstaly jen nev˘razné základy zdí. Vzhledem k nepﬁíli‰ velkému prÛtoku (20 litrÛ/sekundu) doporuãujeme naplánovat v˘let
k vodopádu na brzké jaro. Úchvatn˘m záÏitkem je náv‰tûva v dobû tání, kdy
se dolÛ ﬁítí v ohromné rychlosti mohutné masy vody, nebo za mrazu v zimû,
kdy je vodopád zamrzl˘. Naopak ve vrcholném létû je okolní terén dosti zarostl˘ a prÛtok zcela minimální.
V˘chozím orientaãním bodem pro náv‰tûvu vodopádu je nepﬁehlédnuteln˘ skalní masiv Vrkoã na levém bﬁehu Labského údolí ve VaÀovû. Odsud
stoupá stará, zelenû znaãená turistická cesta roklí Podle‰ínského potoka
vzhÛru k vodopádu (cca. 0,6 km). K vodopádu v‰ak vede i velmi krásná turistická cesta od v˘letní restaurace Vûtru‰e nad centrem mûsta Ústí nad
Labem. K ní se pﬁipojuje nedaleko vodopádu i Ïlutû znaãená cesta smûﬁující od Podle‰ína pﬁes Masarykova stﬁekovská zdymadla k hradu Stﬁekovu na
protilehlém bﬁehu ﬁeky Labe.
Zdroj: ceskestredohori.cz, foto: regiony.rozhlas.cz

PRO VOLNOU CHVÍLI
Tuto hru vymyslel Howard Garns v roce 1979 a publikoval ji v pod názvem „Number Place“. Své velké obliby se doãkala v Japonsku,
odkud se pozdûji vrátila zpût pod názvem Sudoku. Cílem hry je doplnit chybûjící ãísla 1 aÏ 9 tak, aby v kaÏdém ﬁádku, v kaÏdém sloupci
a v kaÏdém z devíti ãtvercÛ byla pouÏita vÏdy v‰echna ãísla 1 aÏ 9.
Poﬁadí ãísel není dÛleÏité. âísla se nesmûjí opakovat v Ïádném sloupci, ﬁadû ani malém ãtverci.
SNADNÉ

ST¤EDNù TùÎKÉ

OBTÍÎNÉ
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V¯PIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HOMOLE U PANNY â. 01/2020,
KONANÉHO DNE 6. 1. 2020
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
040/01/2020 odmûnu pro ãleny kulturního
v˘boru ve v˘‰i 2 000 Kã ãistého kaÏdému
z nich a odmûnu ãlenkám finanãního v˘boru
ve v˘‰i 1 000 Kã kaÏdé z nich
050/01/2020 uzavﬁení smlouvy s firmou HeinWald s.r.o. na poskytnutí komplexních lesnick˘ch sluÏeb pﬁi dodávce oplocenek na
akci s názvem Investice do ochrany MZD Homole u Panny 2019/2020
Ilona Opli‰tilová v. r. Dagmar MuÏíková v. r.
místostarostka
starostka
Vyvû‰eno dne: 8. 1. 2020
Sejmuto dne: 24. 1. 2020
V¯PIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HOMOLE U PANNY â. 02/2020,
KONANÉHO DNE 10. 2. 2020
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/02/2020 V˘roãní zprávu za rok 2019 dle
zákona ã.106/1999 Sb.
040/02/2020 Rozpoãtové opatﬁení ã. 1/2020
050/02/2020 podání Ïádosti o dotaci na vybudování dûtského hﬁi‰tû ve Lhotû pod Pannou
060/02/2020 poskytnutí finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i 3 000 Kã pro ROSKA Teplice

070/02/2020 poskytnutí finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i 3 000 Kã Z· Velké Bﬁezno na
Zápis dûtí do prvních tﬁíd
080/02/2020 realizaci akce „Zmûna systému vytápûní budovy ãp. 48“
081/02/2020 podání Ïádosti o dotaci na akci
„Zmûna systému vytápûní budovy ãp. 48“ ze
SFÎP V˘zva ã. 146
Ilona Opli‰tilová v. r. Dagmar MuÏíková v. r.
místostarostka
starostka
Vyvû‰eno dne: 11. 2. 2020
Sejmuto dne: 27. 2. 2020
V¯PIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
HOMOLE U PANNY â. 03/2020,
KONANÉHO DNE 11. 3. 2020
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
040/03/2020 uzavﬁení Rámcové kupní
smlouvy na odbyt dﬁeva s firmou HeinWald
s.r.o.
050/03/2020 uzavﬁení Pﬁíkazní smlouvy
PS1-2020 s firmou Tsunami, zastoupenou
jednatelem spoleãnosti Svatoplukem Berglem, na administraci dotace ,,Zmûna systému vytápûní budovy ã.p. 48“
060/03/2020 uzavﬁení smlouvy s projektantem Ing. Jaroslavem Vrbou na vypracování
projektové dokumentace na akci ,,Zmûna
systému vytápûní budovy ã.p.48“
070/03/2020 uzavﬁení smlouvy s Ing. Jaroslavem Vrbou na vypracování energetické-

ho posudku na akci ,, Zmûna systému vytápûní budovy ã.p. 48“
120/02/2020 poskytnutí vûcného daru ve
formû palivového dﬁeva v celkové hodnotû
3 000,- Kã pro SDH Chudoslavice
II. Zastupitelstvo obce povûﬁuje
030/03/2020 starostku k jednání o vstupu do
Svazku obcí Ú‰tûcka
III. Zastupitelstvo obce ukládá
090/03/2020 zastupiteli D. Tauschemu projednat s vedením obce Velké Bﬁezno moÏnost vyuÏití sbûrného dvora na‰imi obãany
IV. Zastupitelstvo obce souhlasí
100/03/2020 se stanoviskem Obecního
úﬁadu Homole u Panny k zápisu kontrolního
v˘boru ze dne 27. 02. 2020
V. Zastupitelstvo obce odvolává
110/03/2020 pﬁedsedu kontrolního v˘boru
D. Tauscheho a jeho ãleny V. âerného a L.
Jiráska ze sv˘ch funkcí v kontrolním v˘boru
k 31. 03. 2020
Ilona Opli‰tilová v. r. Dagmar MuÏíková v. r.
místostarostka
starostka
Vyvû‰eno dne: 19. 3. 2020
Sejmuto dne: 4. 4. 2020
Originály zápisÛ ze zasedání zastupitelstva
obce jsou k nahlédnutí na Obecním úﬁadû a
na www.homoleupanny.cz.
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