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VáÏení spoluobãané,
pﬁivítali jsme rok 2020 a spolu s jeho pﬁíchodem se nám nabízí spousta nov˘ch moÏností,
které se budeme snaÏit v‰ichni vyuÏít nejen
v osobním, ale i v pracovním Ïivotû.
Dovolte nám zmínit nûkteré úspûchy v roce
2019. Za pomoci finanãního pﬁíspûvku ústeckého kraje (100 tis. Kã), administrace ing. Terezy
Radiãové a firmy Svoba se nám podaﬁilo zakoupit traktÛrek na údrÏbu zelenû, kter˘ je velk˘m pﬁínosem pro zefektivnûní práce v dobû,
kdy máme pouze dva veﬁejnû prospû‰né pracovníky. Dal‰ím úspûchem byla oprava cesty
na Li‰kovû, opût za pomoci finanãního pﬁíspûvku Ústeckého kraje (350 tis. Kã), administrace
ing. Terezy Radiãové a firmy Jetmar.
Na stﬁechu obecního úﬁadu bylo umístûno
tepelné ãerpadlo voda - vzduch, které nám zajistila firma Kespogass a tak se mÛÏeme tû‰it
nejen z tepla, které je v prostorách obecního
úﬁadu, ale i ze znaãné úspory elektrické energie.
Zaãátkem leto‰ního roku jsme byli vybráni
Státním zemûdûlsk˘m intervenãním fondem
SZIF jako jedni z uchazeãÛ o dotaci na opravu místních pomníãkÛ, které se nachází
v k.ú Homole u Panny. Jedny boÏí muka nám
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byly schváleny a v této dobû jsou jiÏ úplnû dokonãeny. Jejich opravu zajistil pan Vít MudruÀka a opravu nalezeného kﬁíÏe zajistil pan
Martin ·erák. Z jara roku 2020 dojde díky finanãnímu daru Ing. Jindﬁicha Pávka a Ing.
Petry Homolové k opravû pomníãku v Haslicích. Rozpoãet na opravu pomníãku ve Lhotû
pod Pannou (samota) bude pﬁipraven bûhem
ledna, takÏe jen doufejme v dal‰í úspûch pﬁi
podání Ïádosti o dotaci.
Po úspû‰ném jednání s DSÚK nám bylo vyhovûno a byly zaﬁazeny nové autobusové
spoje, coÏ pﬁineslo velkou úlevu nejen rodiãÛm
dûtí ‰kolou povinn˘ch, ale i ‰kole samotné.
Na ãetné Ïádosti obãanÛ do‰lo k osazení
nûkolika dopravních zrcadel v místních ãástech obce a díky tomu se na nepﬁehledn˘ch
místech zv˘‰ila bezpeãnost provozu.
Pokraãujeme, ve spolupráci s panem Luká‰em Zitou, na v˘robû nov˘ch autobusov˘ch
zastávek. V roce 2019 tuto skuteãnost ocenili
pﬁedev‰ím obãané ByÀova a Doubravic.
Díky zastupitelstvu obce bylo obãanÛm
umoÏnûno zapojit se do v˘mûny tepeln˘ch
zdrojÛ v rámci kotlíkové dotace a kotlíkové
pÛjãky.
,,Drobnosti“, jako je osazení laviãek, pﬁístﬁe‰ek nad vchodem na OÚ, nov˘ plot ke kostelu

a nov˘ plÛtek u bytovky ãp. 47, zpﬁíjemÀují Ïití
v‰em obyvatelÛm.
Za pomoci pana ing. Pávka se obci podaﬁilo
získat nûkolik finanãních pﬁíspûvkÛ na hospodaﬁení v lese, kter˘ je postiÏen kÛrovcovou kalamitou.
MÛÏeme b˘t py‰ni na fungující kulturní
v˘bor, kter˘ se stará o vyÏití na‰ich dûtí a dospûl˘ch.
Ov‰em cel˘ rok nebyl pln˘ jen úspûchÛ. Nezdaﬁila se akce s názvem ,,Vybudování volnoãasového prostoru ve Lhotû pod Pannou“. Neúspûchem jsme se nenechali odradit a zkusíme podat Ïádost o dotaci znovu.
Velk˘m zklamáním nejen pro vedení obce,
ale zejména pro obãany Bláhova je skuteãnost, Ïe nebyly vyhlá‰eny dotaãní v˘zvy na
opravu a rekonstrukci obecních komunikací.
Nûkolikamûsíãní úsilí v podobû shromaÏìování potﬁebn˘ch podkladÛ k realizaci akce urãitû
nebude uloÏeno do ‰uplíku. Obec bude usilovat o získání dotace v novém dotaãním období. Vûﬁíme, Ïe trpûlivost rÛÏe pﬁiná‰í.
Vedení obce vám v novém roce 2020 pﬁeje
spoustu úspûchÛ, pohody a zdraví. AÈ se nám
tu v‰em i nadále dobﬁe Ïije.
Dagmar MuÏíková, starostka
Ilona Opli‰tilová, místostarostka

Vanoãní koncert v kostele
Koncert se konal v nedûli 15. 12. 2019 od
18h v kostele sv. Pia V. v Homoli u Panny.
ÚÏasného zpûvu se tradiãnû ujal bájeãn˘
Michal Volf a jeho hosté. Tûmi tentokrát byli
Jan Vlãek a operní pûvkynû Karolína Plicková, která k nám váÏila cestu aÏ ze Salzburgu. Poprvé se koncertu zúãastnili i dva kytaristé, kteﬁí doprovázeli Michala pﬁi zpûvu tradiãních vánoãních koled. A i tentokrát nás
cel˘ veãer nádhernû naladil na vánoãní atmosféru a skvûle jsme si ho v‰ichni uÏili.
Koncert zorganizovala rodina Hálova,
Opli‰tilova a Ludvík Janda. O následn˘ úklid
se pak postarali VPP.
Letos se organizátoﬁi rozhodli (po zaplacení zvukaﬁi a zpûvákÛm) vûnovat zbytek
penûz za dobrovolné vstupné Leniãce Kejklíãkové. Îivot této rodiny není jednoduch˘.
Leniãka je upoutána na invalidní vozík, maminka prodûlala tﬁi mozkové pﬁíhody a tak je
cel˘ chod domácnosti a ve‰kerá péãe na tatínkovi. Ten aÏ do konce ﬁíjna roku 2019
chodil do práce, bohuÏel díky zhor‰ujícímu
se stavu jeho manÏelky, která vyÏaduje
neustálou péãi, byl nucen v zamûstnání
skonãit.
Leniãka má nyní nárok na pﬁíspûvek na
nov˘ invalidní vozík, poji‰Èovna ov‰em hradí
jen tu nejzákladnûj‰í verzi. ProtoÏe tatínek

KRÁTKÉ ZPRÁV Y
ZVELEBUJEME OBECNÍ Ú¤AD
Zateplen˘ obecní úﬁad vypadal hezky, teì
vypadá je‰tû líp. UÏ nám nebude zelenat
rantl nade dveﬁmi. Bûhem listopadu byl pﬁidûlán nad vchodové dveﬁe pﬁístﬁe‰ek, kter˘
pﬁimontoval Tomá‰ Sedlmajer a Martin
MuÏík. Nûkolik dní na to mûl Tomá‰ Sedlmajer váÏn˘ úraz, tudíÏ nám oplechování
a krytinu dodûlal pan Luká‰ Zita a Milan
Chudina se postaral o svûtlo nade dveﬁmi.
V‰em moc dûkujeme!
■

rodiny pracoval celé roky u Policie âR, jeho
kolega Milo‰ Plechat˘ - psovod PâR zorganizoval sbírku i mezi policisty a sv˘mi pﬁáteli. Na koncertû Leniãce pﬁedával krásn˘ch
7 400 Kã. Po skonãení koncertu to vypadalo, Ïe Leniãce budeme pﬁedávat nûco málo
pﬁes 9 000 Kã. Nakonec, o dva dny pozdûji,
jsme jeli ke KejklíãkÛm domÛ s obálkou se
14 000 Kã. Dojetím a radostí jsme si poplakali úplnû v‰ichni.
Byla to krásná spolupráce a ochota v‰ech
lidí, kteﬁí pﬁispûli na dobrou vûc. Moc dûkujeme. V‰echny nás hﬁeje dobr˘ pocit a radost za Leniãku.

NOV¯ VÁNOâNÍ STROM
Nynûj‰í smrk, kter˘ obec kaÏdoroãnû vyuÏívá na vánoãní v˘zdobu, narostl do úctyhodn˘ch rozmûrÛ. A protoÏe jeho v˘zdoba
uÏ se pomalu stává poãinem pro ‰ikovného
kaskadéra, vysadili jsme nov˘ stromek,
kter˘ bude jednou slouÏit jako vánoãní
strom obce. Jedná se o jedliãku a své místo
dostala mezi kostelem a bytovkou ãp. 43.
■

V¯ZDOBA OBECNÍHO Ú¤ADU
O krásnou vánoãní v˘zdobu Obecního
úﬁadu se postarala paní Eva Stoklasová
spoleãnû s Michalem Stoklasou a Ale‰em
Tauschem. Zajistili nazdobení truhlíkÛ v oknech, nového pﬁístﬁe‰ku nade dveﬁmi a také
kvûtináãe u hlavních dveﬁí. Dále obstarali
osvûtlení malé jedliãky - nového vánoãního
stromu. I vám velké díky!
■
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KRÁTKÉ ZPRÁV Y
TEPELNÉ âERPADLO NA OÚ
Jak uÏ jsme informovali v pﬁede‰lém ãísle
Homolského obãasníku, tepelné ãerpadlo
na OÚ, které jsme získali díky dotaci, uÏ je
plnû v provozu. Díky tomu je v celé budovû
OÚ koneãnû teplo, zaãíná mizet plíseÀ
a vlhkost a historicky poprvé se topí dokonce i na chodbû. Pobyt v budovû je tak nyní
pﬁíjemn˘ nejen pro nás, zamûstnance úﬁadu
a pro obãany, kteﬁí za námi na úﬁad chodí,
ale prospûje také Ïivotnosti celé budovy.

■

Svatomartinská zábava
V sobotu 16. listopadu se na sále v Hostinci U HoráãkÛ konala kaÏdoroãní Svatomartinská zábava.
K tanci a poslechu hrál Patrik Fox
a Madia, jejichÏ repertoár má ‰irok˘ zábûr
a své si v nûm najde úplnû kaÏd˘. Zﬁejmû
i proto byla úãast hojná. V soutûÏi o ceny
bylo spoustu pûkn˘ch cen, na‰la se tu divoãina od firmy Horãík, dárkové ko‰e od rodiny OravcÛ a BarboﬁíkÛ, truhlíky od firmy
Jacer (zajistil Miroslav Svoboda) a vynikající

BIOODPAD
Bûhem listopadu jsme nechali do schránek rozvést letáãky s Ïádostí o kompostér.
Zájem na‰ich obãanÛ je velik˘, z ãehoÏ
máme obrovskou radost. Nyní se bude obec
snaÏit zapojit do dotace. V podmínkách dotaãní v˘zvy je i cenová hranice, na kterou se
ov‰em v souãasné dobû nejsme schopni
dostat, proto se budeme snaÏit spojit s jinou
obcí a podat Ïádost o dotaci spoleãnû.

■

klobásy a salámy od firmy Mart-in (zajistil
Jakub Opli‰til). Krásn˘ okamÏik solidarity
vznikl v momentû, kdy jedna z náv‰tûvnic
zábavy vybûhla s v˘herním lístkem a ukázalo se, Ïe ãíslo sice sedí, ale barva lístku je
jiná. KdyÏ se smutnû a bez v˘hry vracela na
své místo, sál zaãal skandovat: „Dejte jí to!
Dejte jí to!“.
Je milé vûdût, Ïe Ïijeme v takto pﬁející
spoleãnosti a doufáme, Ïe v˘hra udûlala její
„nevylosované“ majitelce radost.

FINANâNÍ DAR NA OPRAVU BOÎÍCH
MUK
Aãkoli dotace na opravu BoÏích muk
v Haslicích nebyla obci uznána, jejich renovace pﬁesto probûhne. Vdûãíme za to finanãnímu daru od ing. J. Pávka a ing. P. Homolové, kter˘m bychom touto cestou rádi
velmi podûkovali.

■

NÁDOBA NA JEDLÉ TUKY A OLEJE
Ve spolupráci s firmou AVE bude v na‰í
obci novû umístûna sbûrná nádoba na pouÏité jedlé tuky a oleje z domácnosti. Vylévání pouÏitého jedlého oleje do kanalizaãního
systému pﬁedstavuje velkou environmentální zátûÏ. Dochází tím k po‰kozování chodu
ãistíren odpadních vod, ovlivnûní kvality povrchov˘ch i spodních vod a kontaminaci
pitné vody. Vylévání olejÛ a tukÛ do kanalizace mÛÏe zpÛsobit ucpání odpadního vedení. V takovém pﬁípadû se pro ãi‰tûní pouÏívají vysoce úãinné chemikálie, ãímÏ se do
odpadních vod dostávají dal‰í ‰kodlivé látky.
Je tedy v zájmu v‰ech, aby se tato vysoká
zátûÏ pro Ïivotní prostﬁedí co nejrychleji sníÏila. Do nádoby je moÏné odloÏit oleje a tuky
z domácnosti pouze v plastov˘ch uzavírateln˘ch nádobách. O dal‰ích podrobnostech
a pﬁesném umístûní nádoby vás budeme
vãas informovat.

■

NOVÉ OSVùTLENÍ
Na Ïádost místního obãana (a po následném ‰etﬁení) nechala obec nainstalovat
novou lampu v obci Suletice. Je umístûna
ve spodní ãásti obce smûrem na ByÀov
a zejména v zimním období, kdy je denního
svûtla málo, udûlá v‰em obyvatelÛm velkou
sluÏbu.

■

UMYTÉ DOPRAVNÍ ZNAâKY
Dopravní znaãky po cestû do ByÀova byly
opravdu ‰pinavé. Znaãení sice patﬁí Správû
a údrÏbû silnic Ústeckého kraje, ale protoÏe s nimi máme velmi dobrou spolupráci,
nechtûli jsme je zatûÏovat drobnostmi,
a proto se umytí tûch nejzneãi‰tûnûj‰ích
znaãek ujali na‰i zamûstnanci. Rozdíl je
obrovsk˘!

■

OZNÁMENÍ PRO OBâANY
Se zaãátkem nového roku 2020 dojde ke zdraÏení svozu za komunální odpad dle ceníku svozové firmy AVE. Obãané, kteﬁí nevyprodukují tolik odpadu, mají moÏnost zvolit
men‰í nádobu nebo nákup pytlÛ na odpad od firmy AVE na OÚ. KvÛli zdraÏení a nové
splatnosti je potﬁeba, aby se v‰ichni, kdo mají sepsanou smlouvu s obcí na zapÛjãení
popelnice, dostavili bûhem ledna na OÚ a podepsali dodatek ke smlouvû. Kdo tak neuãiní, bude mu svoz odhlá‰en na základû neplatné smlouvy.
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
II. POLOLETÍ ROKU 2019 NUTNO UHRADIT DO 15. 1. 2020
Svoz 1x t˘dnû - 1 443 Kã • Svoz 1x 14 dní - 832 Kã
POPLATEK ZA SVOZ V ROCE 2020
Poplatek je nutné uhradit za I. pololetí do 31. 3. 2020 a za II. pololetí do 31. 10. 2020
nebo jednorázovû na cel˘ rok do 31. 3. 2020.
V¯·E POPLATKU ZA ROK 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
NOVù NECHALA OBEC NACENIT POPELNICI O OBJEMU 80 LITRÒ
Svoz 1x t˘dnû - 2 310 Kã/rok • Svoz 1x za 14 dní - 1 229 Kã/rok
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.
Poplatky za psy a za pronájem pozemku jsou splatné do konce bﬁezna roku 2020.
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Vánoãní nedûle pﬁilákala spoustu náv‰tûvníkÛ
První adventní nedûli 1. prosince se od 14
hodin uskuteãnily tradiãní vánoãní trhy na
návsi v Homoli u Panny. V pﬁíjemné atmosféﬁe mûli náv‰tûvníci moÏnost zakoupit
ruãní v˘robky místních i pﬁespolních
obãanÛ (odnést domÛ si tak mohli
domácí utopence, vajeãn˘ likér,
medovník, perníãky, peãen˘ ãaj,
pletené ponoÏky, svícny, zápichy,
ko‰íky, keramické v˘robky, vánoãní dekorace, biÏuterii, ‰ály,
atd.) .
JiÏ tﬁetím rokem byl v prodeji homolsk˘ vánoãní hrnek, o jehoÏ návrh
se i letos postarali Hana Hálová
a Jakub Opli‰til a o samotn˘ potisk pak paní
Jouklová. I tento rok se do akce zapojila
Ekofarma Babiny II. a zajistila stánek, ve

kterém se prodávala polévka, klobásky
a su‰ené maso.
Od paní Pﬁibilové jsme dostali perníkové
domeãky, peníze z jejich prodeje pouÏijeme na kulturní akce pro dûti. Paní
BroÏová, paní Fridrichová, paní
Matou‰ková a paní MuÏíková se
postaraly o poho‰tûní v podobû
vánoãky, koláãkÛ a dal‰ích sladk˘ch dobrot. V‰em v˘‰e jmenovan˘m bychom chtûli touto cestou velmi podûkovat!
Od 16 hodin uÏ dûti netrpûlivû
oãekávaly pﬁíchod Mikulá‰e, andûla a ãertÛ. Zpoãátku to vypadalo, Ïe
snad ani nedorazí a museli jsme je tﬁikrát
volat, ale nakonec se skupinka opravdu objevila na cestû od kostela. Trochu men‰í na-

d‰ení zavládlo, kdyÏ pak ãerti bûhali mezi
dûtmi a hledali nûjaké uliãníky. Na‰tûstí nena‰li nikoho, koho by si odnesli do pekla.
Dûti mûly pro Mikulá‰e pﬁipraveny písniãky
a básniãky a ten je pak odmûnil balíãky se
spoustou sladkostí. Zvlá‰tní zpravodajka na
místû bûhem popíjení svaﬁáku zjistila, Ïe Mikulá‰ jde s dobou, protoÏe k nám dorazil
v prima teniskách.
Po 17 hodinû jsme v‰ichni spoleãnû odpoãítali rozsvûcení stromeãku. To se podaﬁilo hned na první pokus a davem se nesly
samé pozitivní reakce na ozdobení stromu.
Obec letos pﬁikoupila krásné osvûtlení v podobû snûhov˘ch vloãek a musíme ﬁíct, Ïe
stromku velice slu‰í.

Pﬁehled kulturních akcí na rok 2020
■ 25. ledna - Ma‰karní ples + disco pro dûti
■ 29. února - Masopust + masopustní prÛvod + veãerní zábava
v maskách
■ 21. bﬁezna - Jarní v˘stup na Kalich
■ 4. dubna - Velikonoãní trhy
■ 30. dubna - Pálení ãarodûjnic
■ 16. kvûtna - Ble‰í trh
■ 30. kvûtna - Dûtsk˘ den
■ 13. ãervna - Fotbalov˘ turnaj - Memoriál Jaroslava Hály
■ 4. ãervence - Dûtsk˘ závod rybáﬁÛ - âudla
■ 7. a 8. srpna - Letní kino
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■ 22. srpna - V˘let
■ 30. srpna - Stezka odvahy
■ 19. záﬁí - Disco retro
■ 17. ﬁíjna - D˘Àování
■ 31. ﬁíjna - Lamionov˘ prÛvod
■ 14. listopadu - Svatomartinská zábava
■ 29. listopadu - Vánoãní nedûle
■ 12. prosince - Vánoãní koncert Michala Volfa
■ 1. ledna 2020 - Novoroãní ohÀostrij
Termíny plánovan˘ch akcí se mohou z organizaãních dÛvodÛ
zmûnit.

Nûco dobrého pro na‰e prostﬁedí
Dne 28. ﬁíjna probûhla pod vedením firmy Horãík a HS Loveãkovice v˘sadba stromÛ mezi
obcemi Touchoﬁiny, Hlupice, Klínky a Lukavec. Za hojné úãasti v‰ech vûkov˘ch kategorií
bylo vysázeno 280 kusÛ ovocn˘ch stromkÛ. Musíme pochválit skvûlou organizaci celé akce
a v˘borné obãerstvení, na posilnûnou byla nachystána dr‰Èková polévka, buﬁty, klobásy, bábovky... Pﬁíprava na samotné sázení byla excelentní, na místû byly pﬁedem vykopané díry
pro kaÏd˘ stromek, byl nachystán hydrogel, kter˘ se sypal ke koﬁenÛm stromÛ, aby se jim
lépe daﬁilo, dále pletivo chránící pﬁed zvûﬁí a také kolíky, ke kter˘m byl stromek následnû pﬁivázán. Celé akce se zúãastnilo spoustu na‰ich místních obãanÛ a v‰ichni máme radost, Ïe
jsme udûlali nûco pro dobrou vûc...
Honební spoleãenstvo Loveãkovice by rádo touto cestou podûkovalo v‰em, kteﬁí se dne
28. 10. 2019 zúãastnili vysazování ovocn˘ch stromÛ (vysokokmeny, pÛvodní odrÛdy) mezi
obcemi Touchoﬁiny, Hlupice, Klínky a Lukavec. Této akce se zúãastnilo cca 100 dobrovolníkÛ a myslivcÛ. Je‰tû jednou moc dûkujeme.
HS Loveãkovice

Vánoãní stromek jako dar
Domov pro seniory Orlická a azylov˘
dÛm pro matky s dûtmi, p. o. v zastoupení sleãny Karolíny Zitové a ﬁeditelky domova Bc. Jarmily Novákové oslovil na‰í
obec s Ïádostí, zda by mohla darovat vánoãní strom. Pﬁi pﬁedstavû rozzáﬁen˘ch
oãí babiãek a dûdeãkÛ v domovû dÛchodcÛ a maminek s dûtmi v azylovém domû
bylo rozhodnuto. Za pomoci pana ing.
Jindﬁicha Pávka a Jana Hály byl vybran˘
smrk z obecního lesa odvezen do parku
u Domova pro seniory, ve kterém zároveÀ
sídlí i azylov˘ dÛm. Tû‰í nás, Ïe jsme
tímto zpÛsobem mohli udûlat hezãí Vánoce tûm, kteﬁí je nemohou slavit v rodinném kruhu.
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CoÏ takhle dát si d˘ni...
V nedûli 27. 10. 2019 probûhlo v Hostinci U HoráãkÛ v Homoli
u Panny D˘Àování. Dûti mûly k dispozici d˘nû (aÈ uÏ donesené
z domova nebo zaji‰tûné kulturním v˘borem) a nachystané stoly na
dlabání byly doslova v obleÏení, tvoﬁily se u nich dlouhé fronty.
V klání o nejkrásnûj‰í d˘ni zvítûzily:
1. místo: Frková Martinka
2. místo BlaÏková Mí‰a
3. místo Zitová Lucinka
ZároveÀ probíhala i soutûÏ o nejlep‰í pokrm z d˘nû. Rozhodovala o nûm porota, ve které usedla paní BroÏová, paní Kalinová a paní
Slabá. Mezi dvacítkou pokrmÛ z d˘nû se objevily d˘Àové karbanátky, pomazánka, koláã, bábovka, dÏem, d˘Àové muffiny, apod. A rozhodnû nebylo jednoduché vybrat z tak ‰irokého „menu“ ten nejlep‰í
chuÈov˘ záÏitek. Nakonec se ale podaﬁilo. Zvítûzila Dagmar MuÏíková, druhé místo obsadila ·tûpánka Svobodová, na tﬁetím místû
skonãila Milu‰e BroÏová.
V‰em úãastníkÛm D˘Àování dûkujeme a budeme se tû‰it na pﬁí‰tí akci.
Hrst d˘Àov˘ch zajímavostí
Úãinky na organismus:
■ obsahuje aÏ 90% vody a relativnû málo sacharidÛ. Je bohatá na
sodík, mûì, draslík, hoﬁãík, Ïelezo, chlor a fosfor.
■ odstraÀuje ‰kodliviny ze stﬁeva, podporuje trávení, posiluje imunitní systém, uklidÀuje nervy, podporuje ãinnost srdce, sniÏuje
hladinu tukÛ v krvi, pomáhá slinivce bﬁi‰ní, ulevuje pﬁi chorobách
ledvin, pÛsobí moãopudnû, regeneruje tûlesné buÀky, pomáhá pﬁi
ateroskleróze, revmatismu a dnû.

K tomu má d˘Àov˘ olej:
■ pozitivní vliv na krevní zásobení mozku, sniÏuje hladinu choleste-

rolu, sniÏuje riziko infarktu myokardu, zpomaluje kornatûní tepen
a blahodárnû pÛsobí proti zánûtÛm kÛÏe. Pravideln˘m pouÏíváním celkovû zvy‰uje fyzickou a psychickou odolnost organismu.
ZmírÀuje potíÏe u onemocnûní prostaty - bolestivé moãení. Velmi
se osvûdãil pﬁi masírování Ïaludku pﬁi kﬁeãích a bolestech krãní
páteﬁe.
A d˘Àová semínka:
■ jsou v˘borná pro zdravé vlasy a nehty. Slaná loupaná d˘Àová se-

mínka jsou v˘bornou náhraÏkou za chipsy pro „volné poÏírání“
u veãerních televizních poﬁadÛ...
(zdroj: alik.cz)

Blahopﬁejeme na‰im jubilantÛm
¤íjen:
Moravcová Jaru‰ka 80 let
Procházka Jindﬁich 75 let
PruÏincová Ladislava 70 let
Listopad:
Hálová Hana 80 let
Prosinec:
¤íha Jiﬁí 80 let
Hajdina Karel 75 let
Ptáãek Ladislav 70 let
Hálová Hana
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¤íha Jiﬁí

Hajdina Karel

ZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ

Zaniklá obec Vitín
Z Pﬁerova podle potoka nahoru dﬁíve vedla cesta do dnes jiÏ zaniklé obce Vitín, která patﬁila k Tûchlovicím. Dal‰í cesty vedou do
Le‰tiny, a z Malého Bﬁezna, na Bukovou horu, kudy vede turisticky
znaãená cesta (modrá).
Osada Vitín byla zmiÀována jiÏ v roce 1397, ale osídlena byla
zﬁejmû jiÏ v 10 století. V roce 1882 zde bylo 17 usedlostí, ve kter˘ch
Ïilo 120 lidí. Je‰tû v roce 1944 zde bylo uvádûno 19 usedlostí. Pod
tûchlovickou ‰kolu patﬁila i jednotﬁídka ve Vitínû, kterou nav‰tûvovalo 10-15 dûtí. Mezi dne‰ními ruinami jsou i zbytky v˘letní hospody „Frohe aussichg“, neboli „Radostná vyhlídka“. Toto místo bylo
hodno svého názvu, neboÈ v˘hled odtud do labského údolí byl
úchvatn˘. Pivo se do tohoto hostince dováÏelo z Velkého Bﬁezna
vlakem do Verneﬁic, odkud si jej hostinsk˘ odváÏel koÀsk˘m povozem do Vitína.
Vitín byl v minulostí znám˘ sv˘mi hru‰Àov˘mi a ‰vestkov˘mi sady,
jejichÏ plody se vyváÏely lodí po Labi aÏ do Hamburku. Ovoce, které
zbylo, se vyuÏilo destilací. V sadech pracovaly pﬁedev‰ím Ïeny,
muÏi pak obvykle pû‰ky docházeli do mûìárny v Povrlech.
„Osada mûla vlastní elektrárnu a kaÏd˘ zemûdûlsk˘ objekt mûl
svÛj trkaã, zaﬁízení, které pﬁivádûlo vodu do obytné ãásti usedlosti
a do stájí,“
„Obyvatelé Vitína nûmecké národnosti byli odsunuti do v˘chodní
i západní zóny Nûmecka v létû 1946 spolu s malobﬁezensk˘mi nûmeck˘mi obyvateli,“
Mezi zanikl˘mi obcemi na Ústecku vyniká Vitín tím, Ïe byl po odsunu prakticky jako jedin˘ znovu osídlen˘. Místo NûmcÛ zaujali váleãní veteráni, kteﬁí pÛsobili v armádû Ludvíka Svobody.
„Moc se jim tam nedaﬁilo. Byli to vût‰inou Îidé z Podkarpatské
Rusi. Neumûli ale hospodaﬁit a popouzeli je komunisté, Ïe je Stalin
po‰le na Sibiﬁ. ZaloÏili zde i vlastní samosprávu. Pﬁedev‰ím prosa-

Vitín v roce 1959 - Náves, domy ãp. 10 a 11.

zovali v˘stavbu silnice, která by spojila Vitín s okolním svûtem.
Tento zámûr nevy‰el, tak se noví obyvatelé postupnû pﬁestûhovali
jinam.
Od r.1952, byla osada témûﬁ opu‰tûna. DrÏel se zde jen poslední
obyvatel jménem Kneiper aÏ do roku 1965, od té doby osada jen
chátrala.
(zdroj: techlovice-dc-historie-sweb.cz
Zdroj foto: zanikleobce.cz, ct24.ceskatelevize.cz)
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Tradiãní ﬁíjnov˘ lampionov˘ prÛvod
Jako uÏ kaÏdoroãnû, i letos se 28. ﬁíjna v 18 hodin na návsi v Homoli u Panny se‰la skupinka milovníkÛ svût˘lek, aby uspoﬁádala tradiãní lampionov˘ prÛvod. Ten vedl, jako obvykle, pﬁes Lhotu a Gebinu zpût do Homole. Novinkou leto‰ního roãníku bylo stra‰idelné stanovi‰tû, na kterém byla nachystána krásnû vyﬁezaná d˘nû, byla tu k vidûní Ïivá stra‰idla
a pro dûti tu byly nachystány sladkosti. Za tento krásn˘ nápad vdûãíme Brigitû Moravcové,
Maru‰ce VaÀkové a Ivû Charvátové a moc jim za to dûkujeme. Jako kaÏd˘ rok, i letos byl
na svém stanovi‰ti nachystan˘ kouzeln˘ dûdeãek (tak mu pﬁezdívají dûti) pan Jiﬁí Podhora,
tentokrát s vynikajícími minikoblíÏky. I jemu posíláme velké díky! Po projití tradiãní trasy jsme
vypustili lampiony ‰tûstí. Tak aÈ se nám splní v‰e, co jsme si pﬁáli!

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA...
V¯PIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HOMOLE U PANNY â. 01/2020,
KONANÉHO DNE 06. 01. 2020

050/07/2019 poskytnutí pÛjãky z FRB ve
v˘‰i 50 000 Kã manÏelÛm Kavanov˘m
060/07/2019 Domovní ﬁád pro bytové domy
ãp. 43, 47, 48

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.
místostarostka

Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka

V¯PIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HOMOLE U PANNY â. 08/2019,
KONANÉHO DNE 20. 12. 2019

Dagmar MuÏíková v. r.
starostka

Vyvû‰eno dne: 08. 01. 2020
Sejmuto dne: 24. 01. 2020
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 01/2020 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. 07/2019,
KONANÉHO DNE 30. 10. 2019
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/07/2019 Rozpoãtové opatﬁení ã. 5/2019
040/07/2019 uzavﬁení smluv na údrÏbu
místních komunikací v zimním období
2019/2020 s firmou Horãík, Barboﬁík s.r.o.
a Du‰ek

Dagmar MuÏíková v. r.
starostka

Vyvû‰eno dne: 8. 11. 2019
Sejmuto dne: 24. 11. 2019
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 07/2019 je k nahlédnutí na Obecním
úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na webov˘ch
stránkách obce www.homoleupanny.cz.

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/08/2019 rozpoãet obce na rok 2020

040/08/2019 uzavﬁení smlouvy ã. 05921961
o poskytnutí podpory ze SFÎP âR na
podporu v˘mûny kotlÛ v obci Homole
u Panny
050/08/2019 rozpoãtové opatﬁení ã. 6/2019
060/08/2019 dodatek ã. 7 ke smlouvû ev.
ãíslo SM/1250/098/3, uzavﬁené s firmou
AVE Ústí nad Labem s.r.o. na svoz komunálního odpadu
070/08/2019 dpatﬁení ã. 1/2019 Pravidla pro
nákup kuchyÀsk˘ch linek a el. sporákÛ
u obecních bytÛ
Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka

Dagmar MuÏíková v. r.
starostka

Vyvû‰eno dne: 23. 12. 2019
Sejmuto dne: . . 2020
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 08/2019 je k nahlédnutí na Obecním
úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na webov˘ch
stránkách obce www.homoleupanny.cz.

SchÛzka nájemníkÛ bytovek
V pondûlí 25. listopadu probûhla schÛze v‰ech nájemníkÛ bytovek a vedení obce. Nájemníci byli seznámeni s domovním ﬁádem, kter˘ byl schválen na zasedání zastupitelstva. ZároveÀ se ﬁe‰ila rekonstrukce elektrické energie v bytovce ãp. 47. Obyvatelé této
bytovky byli srozumûni s v˘sledky revizních zpráv elektrické energie, ze které vypl˘vá,
Ïe stav rozvodÛ elektﬁiny opravdu není dobr˘. Je potﬁeba zaãít opravovat byty, které jsou
v nejkritiãtûj‰ím stavu. V souãasné chvíli je opraven jeden byt, dal‰í budou následovat
bûhem roku 2020. Tato akce bude nároãná po v‰ech stránkách, nejen finanãnû pro
obec, ale zejména pro obyvatele této bytovky. V‰e se bude dûlat za provozu, proto Ïádáme nájemníky, aby se obrnili trpûlivostí. Pro ty, kteﬁí by mûli zájem, obec po dohodû
se sleãnou MuÏíkovou nabízí pronájem apartmánÛ v Hostinci U HoráãkÛ.
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