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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

Vítání obãánkÛ
Ve stﬁedu 28. srpna probûhla na Obecním úﬁadû kaÏdoroãní akce
vtání obãánkÛ. Mezi nejmen‰í jsme tak oficiálnû uvítali Annu Opli‰tilovou a Rosalii Francovou, mezi prvÀáãky Viktorii VaÀkovou, Martina MuÏíka, Martina Bihariho, Beátu Zabloudilovou, Dominika Matou‰ka, Filipa Holíka a Markétu Juklovou. Mezi patnáctileté dorostli
Ondﬁej Vichra, Kateﬁina Kuãerová, Daniel Frk, Heda Tomá‰ová
a Adéla Pavlová. Starostka Dagmar MuÏíková mûla ke v‰em velmi
krásn˘ a dojemn˘ proslov, bûhem kterého popﬁála v‰em zmiÀovan˘m to nejlep‰í do Ïivota. Pﬁíjemnou a slavnostní atmosféru umocnilo nejen chutné obãerstvení, ale zejména pﬁedání dárkÛ a pamûtních listÛ.

Víte, Ïe...
„Vítání obãánkÛ do Ïivota“ zaãal ÚV KSâ podle sovûtského vzoru programovû zavádût
v 50. letech 20. století v rámci ateizace spoleãnosti jako obãanskou alternativu, která by postupnû nahradila tradiãní církevní kﬁest. Za tímto úãelem vláda zﬁídila pﬁi národních v˘borech
sbory pro obãanské záleÏitosti. Uspoﬁádání obﬁadu na obecním úﬁadû zároveÀ umoÏÀovalo
do programu zaãlenit i nejrÛznûj‰í prvky komunistické ideologie. Vítání obãánkÛ se komunistÛm zpoãátku nedaﬁilo úspû‰nû prosadit. Znaãná ãást obyvatelstva byla nûjak˘m zpÛsobem na osobní nebo spoleãenské úrovni spojena s církvemi. Vítání obãánkÛ na národních
v˘borech se stalo spoleãenskou rutinou aÏ bûhem normalizace po roce 1970, stejnû jako
pﬁedávání obãansk˘ch prÛkazÛ nebo obãanské svatební obﬁady. Nûkteré obecní úﬁady pak
v poﬁádání obﬁadu vítání obãánkÛ pokraãují i po roce 1989.
(zdroj: cs.wikipedia.org)

Nová zastávka
KﬁiÏovatku Suletice - ByÀov, tzv. Celnici
zdobí nová autobusová zastávka, kterou
vyrobil pan Luká‰ Zita. Zastávka je postavena ze ztraceného bednûní, dﬁevo na
stûny bylo pouÏito z obecního lesa, které
následnû zpracovala firma Horãík na své
pile v Touchoﬁinách. Barva stûn byla vybrána tak, aby se shodovala s barevn˘m
ladûním ostatních zrevitalizovan˘ch zastávek. Podlahu tvoﬁí zámková dlaÏba. Zabudované prosklené okénko usnadÀuje v˘hled ven a za nepﬁíznivého poãasí tak nemusí lidé vylézat ven pﬁi kontrole, zda uÏ
autobus jede.
Na dal‰í zastávce , konkrétnû v Doubravicích, se jiÏ pracuje. Na pﬁí‰tí rok jsou v
plánu dvû zastávky a to na Nové vsi a v
Bláhovû.

Nov˘ pomocník Seco
UÏ jsme informovali o tom, Ïe obec získala dotaci na údrÏbu zelenû. TraktÛrek
Seco dodala (na základû odsouhlasení ZO
na veﬁejném zasedání) litomûﬁická firma
Svoba. Získání tohoto pomocníka urychlí a
usnadní práci na‰im VPP, vyuÏijí ho nejen
k pravidelnému sekání obecních pozemkÛ,
ale i ke sbûru spadaného listí. Dûkujeme
za finanãní pﬁíspûvek Ústeckému kraji
(podpoﬁil Ústeck˘ kraj).

Upozornûní pro obãany
Na‰i VPP likvidovali ãernou skládku u památné lípy mezi Homolí u Panny
a Novou vsí. Îádáme tímto v‰echny obãany, aby nezneãi‰Èovali prostﬁedí a pro
v˘voz odpadu vyuÏívali sluÏeb sbûrn˘ch dvorÛ. VaÏme si toho, Ïe Ïijeme v krásném
prostﬁedí. To ov‰em zÛstane krásné pouze v pﬁípadû, Ïe k nûmu pﬁistoupíme zodpovûdnû a vyváÏení odpadu do pﬁírody mezi zodpovûdn˘ pﬁístup rozhodnû nepatﬁí!
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ OSVùTLENÍ KOSTELNÍCH HODIN
Ve spolupráci pana Martina MuÏíka a pana
Milana Chudiny do‰lo k opravû osvûtlení kostelních hodin na kostele sv. Pia V. v Homoli
u Panny. Díky tomu bude místní dominanta opût
zﬁetelná i bûhem zkracujících se dnÛ nadcházejícího zimního období.
■ DOPRAVNÍ ZRCADLA
Na Ïádost na‰ich obãanÛ byla osazena dopravní zrcadla v Babinách II nad farmou
a v Doubravicích v zatáãce pod rybníkem.
Tímto krokem do‰lo ke zv˘‰ení bezpeãnosti.
■ CESTA BLÁHOV
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo aktualizaci
projektu cesty Bláhov a jiÏ se rozbûhly pﬁípravné práce. Projekt nechalo zpracovat b˘valé vedení obce v roce 2009. Na aktualizaci projektu
se podílel ten sam˘ pan inÏen˘r, kter˘ ho pﬁed
deseti lety vypracoval. Dne 9. 9. 2019 se konala plánovaná schÛzka s obãany Bláhova za
úãelem podepsání souhlasÛ vlastníkÛ sousedních pozemkÛ. V‰ichni, kteﬁí se dostavili, podepsali, zbytek lidí byl obeslán a pﬁi‰li dodateãnû
podepsat na OÚ.
■ REVIZE ELEKT¤INY V CELÉ
BYTOVCE âP. 47
Do‰lo k pravideln˘m revizím elektﬁiny v objektech v majetku obce, tzn. i v bytovkách. Na
ãetné Ïádosti obyvatel bytovky ãp. 47 byly provedeny revize elektﬁiny nejen ve spoleãn˘ch
prostorách, ale i v samotn˘ch bytech. Bylo zji‰tûno, Ïe elektﬁina není v nejlep‰ím stavu a ãekají nás rozvody v bytech. Jeden z bytÛ je jiÏ po
celkové rekonstrukci. O dal‰ím postupu a plánu
prací budou obyvatelé vãas informováni.
■ OâKOVÁNÍ PSÒ
Dne 31. 8. 2019 probûhlo oãkování psÛ
v místních ãástech dle pravidelného rozpisu
(kter˘ byl uveden˘ na informaãním letáãku a vyvû‰en˘ na zastávkách a informaãních tabulích
v na‰ich místních ãástech). Tuto sluÏbu pro nás
zaﬁizuje veterináﬁ MVDr. Václav PoÏivil. V leto‰ním roce mûli obãané moÏnost nechat si svého
psa (pokud nebyl) oãipovat. Od 1. 1. 2020 bude
povinné oãkování psa proti vzteklinû platné
pouze v pﬁípadû, Ïe je pes oznaãen˘ mikroãipem. âíslo mikroãipu musí b˘t zaznamenáno
v dokladu o oãkování psa (pas, oãkovací prÛkaz).
■ ZMùNA JÍZDNÍHO ¤ÁDU
Jednání, které probûhlo zaãátkem roku, kdy
nám byly pﬁislíbeny nûkteré zmûny, bylo úspû‰né. Od záﬁí platí nov˘ jízdní ﬁád, do kterého byl
pﬁidán jeden dopolední spoj a veãerní spoj
(kter˘ jezdil jen do Velkého Bﬁezna) je protaÏen
aÏ do Homole. Díky tomu se lidé dostanou
domÛ z práce dﬁív neÏ po pÛlnoci.
Dále nás trápil chybûjící spoj kolem tﬁinácté
hodiny z Velkého Bﬁezna, kdy dûti konãí ve
12:25 a musejí ãekat do 14 h na autobus. Obec
zvaÏovala moÏnost nájmu ‰kolního mikrobusu,
bohuÏel jeho provoz by pro obec znamenal velkou finanãní zátûÏ. Na‰tûstí po dal‰ím jednání
s odborem dopravy byl od 15. prosince pﬁislíben spoj ve 12:56 z Velkého Bﬁezna. To je obrovsk˘ úspûch, protoÏe tento spoj chybûl cca
15 let. Rádi bychom touto cestou velmi podûkovali panu Jeﬁábkovi a panu Otãená‰kovi.

Plot ke kostelu je z obecního lesa

Realizace nové cesty na Li‰kovû

Vzhledem k tomu, Ïe nás jiÏ v loÀském roce obãané upozorÀovali na dezolátní stav plotu vedoucího podél ‰kolky ke kostelu, zaãátkem leto‰ního ãervence do‰lo k jeho v˘mûnû. Nov˘ plot postavil Martin a Jakub MuÏíkovi. Na v˘robu bylo pouÏito dﬁevo z
obecního lesa, které nám pomohla zpracovat firma Horãík. O natﬁení se postarali Eva Stoklasová, Michal Stoklasa, Dagmar MuÏíková a Ale‰ Tausche.

Dvacetileté ãekání na novou cestu na Li‰kovû je u konce. V˘bûrové ﬁízení na opravu povrchu vyhrála firma Jetmar a na místû se jiÏ
nyní pohybuje tûÏká technika. Dûkujeme za finanãní pﬁíspûvek Ústeckému kraji (podpoﬁil Ústeck˘ kraj) a také Ekofarmû Babiny II. Horová Jana za to, Ïe nám na farmû deponovali materiál na opravu.
Spoleãnû s materiálem zde mohou stát i stroje, aby byly pﬁipraveny
na práci.

PlÛtek u bytovek, ãp. 47
Bytovka ã. 47 se mÛÏe novû py‰nit plÛtkem, kter˘ jsme instalovali z bezpeãnostních dÛvodÛ, aby nám hrající si dûti nespadly ke
vchodu do kotelny. Dﬁevo jsme získali z obecního lesa, jeho upevnûní a natﬁení zajistila obec v rámci pracovní náplnû VPP. Konstrukci svaﬁil pan Marek BroÏ, plaÀky naﬁezal pan Martin MuÏík.

Dﬁevo které bude odvezeno do âíny
Firma HeinWald s.r.o., která pro na‰i obec dle uzavﬁené smlouvy
zaji‰Èuje tûÏbu a odbyt dﬁeva, nás pozvala podívat se na nakládku
dﬁeva, které bude odvezeno do âíny. Pﬁímo na místû se dﬁevo nakládá do kontejnerÛ, které pak vlakem a následnû lodí doputují aÏ
na místo urãení.

MÛÏete se tû‰it!
S radostí oznamujeme v‰em obãanÛm, Ïe i letos k nám zavítá Michal Volf, aby pro nás odzpíval adventní koncert. Ten se uskuteãní
v nedûli 15. prosince od 18 hodin v kostele sv. Pia V. v Homoli
u Panny. Nenechte si tento jedineãn˘ záÏitek ujít!
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Poznej svého farmáﬁe
Celorepubliková akce pro veﬁejnost má
za cíl pﬁedstavit lokální farmáﬁe a jejich produkty. Náv‰tûvníkÛm je bûhem ní nabídnuta
ochutnávka v˘robkÛ pﬁímo od farmáﬁÛ-prvov˘robcÛ, mají moÏnost zakoupit si kvalitní potraviny z regionÛ a také pﬁíleÏitost zjistit, jak˘m zpÛsobem farmáﬁi vlastnû hospodaﬁí a vyrábí své produkty. S potû‰ením mÛÏeme oznámit, Ïe i Ekofarma Jany Horové
na Babinách II. byla Ministerstvem zemûdûlství oslovena, aby se do této akce zapojila.
Farmu tak bylo moÏno nav‰tívit dne 28.
záﬁí. Kromû mnoÏství bájeãn˘ch pochutin
(které bylo moÏno zakoupit na uspoﬁádaném farmáﬁském trhu) a prohlídky farmy,
bylo na místû moÏno vidût ukázku myslivosti, vãetnû stﬁelby, pod skvûl˘m vedením rodiny HorãíkÛ. Akce se zúãastnilo cca 1200

lidí a vûﬁíme, Ïe se díky ní podaﬁí roz‰íﬁit povûdomí o skvûlé práci rodiny Jany Horové i
daleko za hranice regionu.

BoÏí muka v Homoli
jsou témûﬁ hotová
Firma Horãík srovnala terén a pracovnící
VPPvystﬁíhali bezinky. V tuto chvíli se uÏ jen
ãeká na osazení kﬁíÏku.

Bláhov - schÛzka u kapliãky
Bláhov‰tí pozvali vedení obce na kaÏdoroãní sousedské setkání u kapliãky v Bláhovû. Pﬁítomen byl i pan faráﬁ Havelka, kter˘ odslouÏil m‰i. Rádi bychom touto cestou podûkovali za
pﬁíjemné posezení a v˘teãné obãerstvení.
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Víte, Ïe...
BoÏími muky je naz˘vána drobná stavba
nejãastûji ve tvaru sloupu nebo pilíﬁe, nûkdy
krytá stﬁí‰kou. Mají symbolizovat sloup,
u nûhoÏ byl z rozhodnutí Pontia Pilata biãován Kristus.
První BoÏí muka byla pravdûpodobnû dﬁevûná. Jejich v˘skyt se datuje pﬁedev‰ím ve
ãtrnáctém a zaãátkem patnáctého století.
Z této doby se v‰ak Ïádná nedochovala.
Standardní BoÏí muka z období gotiky
jsou tvoﬁena tﬁemi ãástmi. Jedná se o patku
dﬁík a hlavici, které b˘vají nûkdy vytesány
z jednoho kamene, ale daleko ãastûji se
skládají z jednotliv˘ch dílÛ spojen˘ch jako
lego.
Patka je nejspodnûj‰í ãást BoÏích muk,
pﬁipomínající sokl. B˘vá nejãastûji obdélníkového tvaru s ohlazen˘mi stûnami. Vrchní
hrany patky mohou b˘t rÛznû zkoseny. Podzemní ãást patky se pozná podle toho, Ïe
není opracována.
Na patku navazuje, vût‰inou pomûrnû
dlouh˘ dﬁík (1,5-2 m). Je uÏ‰í neÏ patka,
opût obdélníkového tvaru, pﬁiãemÏ postranní hrany jsou zkoseny. Setkáváme se
i s dﬁíky v podobû spirály a pozdûji téÏ válce.
Dﬁík mÛÏe na sobû nést reliéfy rÛzn˘ch
znakÛ, nápisy ãi data (ta nemusí ale vÏdy
odpovídat stáﬁí BoÏích muk).
Hlavice je zakonãení této malé sakrální
stavby. Jedná se o rÛznû tvarovanou boudiãku s nikami, na jejímÏ vrcholu mÛÏe b˘t
kamenn˘ kﬁíÏek. Hlavice mohou b˘t rÛznû
zdobené s rÛzn˘mi rostlinn˘mi motivy. Nachází-li se uvnitﬁ hlavice so‰ka, b˘vá vût‰inou novûj‰ího data. Pokud do‰lo v prÛbûhu
let k ulomení kamenného kﬁíÏku, byl nahrazen kovov˘m. V prÛbûhu baroka byly téÏ
ulomené hlavice nahrazovány jin˘mi sochaﬁsk˘mi dílky ãi kﬁíÏi s JeÏí‰em Kristem.
(zdroj: cs.wikipedia.org)

Obec uspoﬁádala v˘let do Mirakula
V sobotu 24. srpna obec uspoﬁádala v˘let
do zábavního parku Mirakulum . Park Mirakulum ve stﬁedoãesk˘ch Milovicích nabízí 10
hektarÛ originální zábavy a volnoãasov˘ch
aktivit s mnoÏstvím nápadit˘ch herních
prvkÛ. Najdete tu lesní hﬁi‰tû a kontaktní
zoo, obﬁí trampolíny a houpaãky, rozsáhl˘
vodní svût, lanová centra, podzemní chodby, prolézaãky a v neposlední ﬁadû i úzkokolejnou Ïeleznici, která park propojuje se
sousedním Tankodromem.
Sraz byl tradiãnû v 9 hodin na návsi v Homoli u Panny, kde ãekal obcí zaji‰tûn˘ autobus. Potû‰ilo nás, Ïe se dostavilo velké
mnoÏství zájemcÛ, a Ïe se autobus naplnil.
Poãasí nám skvûle vy‰lo a den jsme si
v‰ichni náramnû uÏili, o ãemÏ svûdãila
i o poznání ti‰‰í cesta zpût domÛ.
(zdroj: mirakulum.cz)

Rozdûleny pﬁi porodu?
KaÏd˘ z nás má pr˘ nûkde na svûtû
svého dvojníka. A nûkteﬁí uÏ dokonce vûdí
kde! Jaké bylo pﬁekvapení pro pana Oldﬁicha Slabého, kdyÏ v jednom z nejmenovan˘ch praÏsk˘ch barÛ potkal svojí sestru.
Zmatení z toho, Ïe tu obsluhuje, vystﬁídal
údiv nad tím, Ïe ho dotyãná vÛbec nepoznává. Jak se pozdûji ukázalo, jednalo se
o ten vzácn˘ okamÏik, kter˘ by chtûl jistû
zaÏít kaÏd˘ z nás - potkat dvojnici (a je‰tû
takhle za humny).

Gratulujeme jubilantÛm
âervenec Marta MuÏíková, 85 • Srpen Jiﬁí Podhora, 75, Václav Horálek, 75
Záﬁí Libu‰e Îáková, 70

Václav Horálek

Jiﬁí Podhora
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U rybníka na návsi se konala Homolská ãudla
Tradiãní Jardova Homolská ãudla se letos uskuteãnila v sobotu 27. ãervence. V‰ichni soutûÏící se
se‰li v 9 hodin u rybníka na návsi v Homoli u Panny,
aby pomûﬁili svÛj um. Na náv‰tûvu k nám pﬁijel porybn˘ pan Milo‰ Zlatohlávek, kter˘ dûtem poutavû
vyprávûl o rybách a popisoval jednotlivé ryby pﬁi v˘lovu. ZároveÀ dûtem dovezl vûcné dary (k‰iltovky,
bra‰ny, krmivo, splávky...).
První místo ve v˘lovu obsadila Krist˘nka Pidrmanová (7 ryb v celkové délce 103 cm) a získala za
nûj prut. Na druhém místû skonãil Martínek MuÏík
(6 ryb v celkové délce 93 cm) a vyhrál rybáﬁskou
stoliãku. Tﬁetí místo získala Mí‰a BlaÏková (6 ryb
v celkové délce 91 cm) a obdrÏela pytlaãku. V‰em
v˘hercÛm je‰tû jednou blahopﬁejeme a tû‰íme se
zase za rok na podobnû vydaﬁenou akci.

Letní kino
Zaãátkem druhé poloviny prázdnin jsme
na hﬁi‰ti v Homoli u Panny uspoﬁádali letní
kino. V pátek 2. srpna se od 21:30 hodin
promítal animovan˘ film Jak vycviãit draka 3,
kter˘ potû‰il zejména nejmen‰í, ale zároveÀ
si v nûm na‰li své i dospûlí. V sobotu 3.
srpna se ve stejn˘ ãas promítal ãesk˘ film
Îeny v bûhu, komedie z leto‰ního roku, ve
které hlavní roli ztvárnili Zlata Adamovská,
Tereza Kostková, Jenovéfa Boková, Veronika Khek Kubaﬁová, Ondﬁej Vetch˘ a Vladimír
Polívka. Oba filmy jsme získali od spoleãnosti CINEMART a. s. Úãast byla veliká
a poãasí nám pﬁálo. Aãkoli kulturní v˘bor nachystal Ïidliãky k zapÛjãení, vût‰ina náv‰tûvníku pﬁi‰la zku‰enû vybavena vlastními de-

kami a kﬁesílky. Promítání slavilo velk˘ úspûch a tak mÛÏeme uÏ nyní slíbit, Ïe v prÛbûhu pﬁí‰tích prázdnin akci zopakujeme.
(zdroj fotky: hkregion.cz - Jak vycviãit
draka, irozhlas.cz - Îeny v bûhu)
Víte, Ïe...
Název kino je odvozen z ﬁeckého kinema
(pohyb) a graf (záznam). Star‰í oznaãení biograf pochází z ﬁeckého bios (Ïivot). PÛvodní název byl kinematograf (ãili záznam pohybu) nebo biograf (záznam Ïivota). Thomas Alva Edison si dal roku 1889 patentovat pod oznaãením kinematograf kameru
a pod názvem kinetoskop filmovou promítaãku. Zvukov˘ doprovod pak obstarával
dal‰í EdisonÛv vynález - fonograf.
(zdroj: cs.wikipedia.org)
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Stezka odvahy plná stra‰idel
Poslední prázdninov˘ víkend jsme pro
na‰e dûti uspoﬁádali Stezku odvahy. Ta se
konala 31. srpna od 20:30 hodin a dûti
bûhem ní musely projít Gebinou, kde na nû
ãekalo nûkolik stra‰idel.
Jako první vyrazily ti nejmen‰í v doprovodu rodiãÛ, otrlej‰í star‰í dûti si troufly jít

samy v men‰ích skupinkách. Na konci pak
kaÏdé z dûtí dostalo sladkosti a ãokoládovou medaili. Chceme podûkovat ·tûpánce
Svobodové za zaji‰tûní masek stra‰idel
(víla, Rumcajs, vlkodlak, dûdek a Hejkal)
a panu Hada‰ovi za vûnování sladkostí pro
dûti.

ZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ

Kalich a Panna: Slavné husitské hrady
Období husitsk˘ch válek sebou pﬁineslo
vlnu niãení a rabování, ale téÏ urãit˘ rozvoj
a pokrok, kter˘ mÛÏeme nejlépe vidût
v rámci hradní architektury. Styl obrany
a fortifikace hradÛ se znaãnû zmûnil, stejnû
jako se zmûnila dobyvaãná technika. ByÈ
husitské války vyzkou‰ely nepﬁipravenost
star˘ch hradÛ, coÏ vedlo k jejich zániku,
daly téÏ podnût ke vzniku nov˘ch hradÛ.
Mezi nû patﬁí i hrady Kalich a Panna, které
krásnû reprezentují nejen váleãn˘, ale i náboÏensk˘ konflikt této epochy.
Nacházíme se v pokroãilé první polovinû
15. století. Husitské bouﬁe vypukly naplno.
Ty tam jsou bezstarostné ãasy konce minulého vûku, kdy se stavûla v˘stavná hradní

PANNA

sídla, která uÏ byla na pomezí novovûk˘ch
zámkÛ. Právû nyní, bûhem 20. a 30. let pﬁi‰la tûÏká zkou‰ka tûchto zpohodlnûl˘ch ãi
fortifikaãnû zastaral˘ch hradÛ, kde se majitelé na poslední chvíli snaÏili zesílit hlavní
a parkánové hradby ãi vybudovat nové linie
opevnûní. Naopak nové hrady pﬁicházející
epochy stﬁelného prachu jsou uÏ stavûny
podle zcela jiného plánu.
U hradÛ 14. století, pﬁedev‰ím tûch
z druhé poloviny, pﬁevaÏovalo situování na
ostroÏnû, popﬁípadû návr‰í, které v‰ak nemuselo b˘t nutnû v krajinû dominantní.
Okolní pﬁevy‰ující vrchy se tûmto hradÛm
nyní stávaly osudné. Proto se nové hrady,
které vznikají bûhem husitsk˘ch bouﬁí, nao-

pak stavûjí na krkolomn˘ch skalách a dominantních kopcích, které jsou tûÏko pﬁístupné, dobﬁe viditelné a pﬁedev‰ím strategicky
umístûné.
Právû takov˘to scénáﬁ vypovídá o vzniku
hradu Kalich, kter˘ byl vystavûn na vrcholu
stejnojmenného vrchu v âeském stﬁedohoﬁí
nedaleko obce Tﬁebu‰ín. Hrad zaloÏil znám˘
husitsk˘ hejtman a vojevÛdce Jan ÎiÏka
roku 1421. Z tohoto roku o nûm pochází
první písemná zmínka v Husitské kronice
Vavﬁince z Bﬁezové. Hrad poskytoval pomûrnû dostateãn˘ obytn˘ komfort, ale jeho
úloha byla pﬁedev‰ím vojenská, kdy jeden
(Pokraãování na následující stranû)

KALICH
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z jeho hlavních úkolÛ bylo chránit své obyvatele pﬁed útoky katolické ‰lechty ze severozápadních âech, k níÏ patﬁili zejména Vartenberkové.
Stavba hradu zapoãala na jaﬁe roku 1421
a rychle pokraãovala, protoÏe jiÏ v záﬁí téhoÏ
roku jej neúspû‰nû obléhal Zikmund Dûãínsk˘ z Vartenberka. Od roku 1422 pak Jan
ÎiÏka zaãal pouÏívat predikát z Kalicha, coÏ
jasnû dokazuje, Ïe zde jiÏ sídlil. Hrad Kalich
se tak stal jak vojenskou, tak symbolickou
ba‰tou kali‰níkÛ v této oblasti.
Nejspí‰e uÏ v oné dobû obléhání na konci
roku 1421 ãi na zaãátku roku 1422 byl na
blízkém kopci severozápadnû od Kalicha
zaloÏen Zikmundem z Vartenberka hrad
Panna. Jak uÏ název napovídá, ‰lo o v˘hruÏn˘ symbol katolíkÛ a protipól nedalekému Kalichu. Navíc nûkdy v letech 14231427 byl je‰tû na opaãné stranû vystavûn
hrad Lit˘‰. Tyto dva hrady se staly ba‰tami
katolíkÛ a pﬁedstavovaly pro husity znaãné
riziko.
I proto se uÏ roku 1422 pokusili husité

Pannu dob˘t, ale neúspû‰nû. R˘suje se varianta, Ïe ‰lo jen o demonstraci síly, nikoliv
faktickou snahu hrad opravdu dob˘t. JelikoÏ
ale Zikmund z Vartenberka dál husitÛm
v oblasti ‰kodil, uÏ v roce 1423 ÎiÏkovo vojsko po mûsíãním obléhání hrad finálnû dobylo. ·lo jak o vojenské, tak symbolické vítûzství.
Nov˘m hejtmanem na hradû Panna se
stal Ha‰ek âelechovec z Kralovic a hrad zÛstal v husitsk˘ch rukou aÏ do roku 1437.
Tehdy po bitvû u Lipan císaﬁ Zikmund povûﬁil Zikmunda z Vartenberka, aby hrad oblehl,
coÏ nakonec nebyl jednoduch˘ úkol, o ãemÏ
svûdãí Ïádost Zikmunda o vojenské posily.
TéÏ to ukazuje vysokou úroveÀ obranyschopnosti hradu, kterou husité znaãnû posílili. Pﬁec se obránci Panny nakonec vzdali,
kdyÏ jim kapitulaci naﬁídil jejich velitel zajat˘
pﬁi pokusu pﬁivést pomoc z Hradce Králové.
Hrad byl poté zboﬁen a jeho nedlouhá historie skonãila. Dodnes se z hradu na stejnojmenném kopci dochovaly drobné terénní
relikty valÛ a jin˘ch staveb.

Historie hradu Kalich byla o nûco del‰í.
Po smrti Jana ÎiÏky se pánem na Kalichu
stal nejspí‰e jeho bratr Jaroslav a následnû
jeho sestra AneÏka a dal‰í pﬁíbuzná Anna.
ByÈ mûl b˘t v daném roce 1437 zboﬁen
stejnû jako sousední Panna, nakonec
k tomu nedo‰lo. Je‰tû za Viléma z Ilburka
byl ve 40. letech v˘znamnû pﬁestavût, ale
nejspí‰e uÏ slouÏil jen jako v˘znamn˘ vojensk˘ opûrn˘ bod. Za následn˘ch podûbradsk˘ch válek se hrad dostal do královského majetku. Pozdûji se zde majitelé stﬁídali, neÏ jeho v˘znam upadl a v 16. století
se stal nadobro zﬁíceninou, z níÏ v‰ak dodnes stojí zajímavé ãásti, pﬁedev‰ím v podobû dûlostﬁeleckého opevnûní.
(zdroj: eurozpravy.cz)
(zdroj fotek: cs.wikipedia.org)

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA...
V¯PIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE HOMOLE U PANNY â. 04/2019,
KONANÉHO DNE 25. 07. 2019
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/04/2019 Nákup zahradního traktoru
znaãky Seco u firmy Svoba s.r.o.
040/04/2019 Uzavﬁení smlouvy s firmou
KespoGas s.r.o. na stavební práce akce
„Zmûna systému vytápûní budovy OÚ Homole u Panny“
050/04/2019 Rozpoãtové opatﬁení 3/2019
060/04/2019 Obecnû závaznou vyhlá‰ku
ã. 1/2019, o místním poplatku ze psÛ
061/04/2019 Obecnû závaznou vyhlá‰ku
ã. 2/2019, kterou se stanoví ãást ‰kolského
obvodu základní ‰koly
070/04/2019 Uzavﬁení Rámcové smlouvy
o provedení tûÏebních prací s firmou HeinWald s.r.o.
Ilona Opli‰tilová v. r. Dagmar MuÏíková v. r.
místostarostka
starostka
Vyvû‰eno dne: 05. 08. 2019
Sejmuto dne: 21. 08. 2019
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 04/2019 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. 05/2019,
KONANÉHO DNE 05. 08. 2019
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/05/2019 Uzavﬁení Rámcové kupní
smlouvy s firmou HeinWald s.r.o.
Ilona Opli‰tilová v. r. Dagmar MuÏíková v. r.
místostarostka
starostka

Vyvû‰eno dne: 14. 08. 2019
Sejmuto dne: 30. 08. 2019
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 05/2019 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. 06/2019,
KONANÉHO DNE 19. 09. 2019
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/06/2019 uzavﬁení smlouvy s firmou Jetmar s.r.o. na akci „Oprava obecní komunikace Li‰kov“
040/06/2019 Rozpoãtové opatﬁení ã. 4/2019
050/06/2019 podání Ïádosti o dotaci na akci
„Rekonstrukce komunikace Bláhov“
060/06/2019 uzavﬁení Pﬁíkazní smlouvy
PS7-2019 s firmou Tsunami s.r.o. na podání
Ïádosti o dotaci
Ilona Opli‰tilová v. r. Dagmar MuÏíková v. r.
místostarostka
starostka
Vyvû‰eno dne: 1. 10. 2019
Sejmuto dne: 17. 10. 2019
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 06/2019 je k nahlédnutí na Obecním
úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na webov˘ch
stránkách obce www.homoleupanny.cz.

Psí nadûlení
Îádáme obãany, aby sbírali exkrementy
po sv˘ch psích miláãcích. Nikdo z nás si je
nechce nosit na botách aÏ domÛ. ZároveÀ
chceme informovat, Ïe do‰lo k umístûní cedule „Zákaz vstupu se psem“ na dûtské hﬁi‰tû.
Víte, Ïe...
Pozitivní nálezy hygienické sluÏby pﬁi pravidelném vy‰etﬁování dûtsk˘ch hﬁi‰È a pískovi‰È na pﬁítomnost vajíãek ‰krkavek Toxocara canis (pozitivita do 21 %) jsou varující. Pﬁi
vy‰etﬁování obyvatelstva ELISA testem bylo
na toxokarózu pozitivních 20 %. Promoﬁení
‰krkavkami ﬁádu Toxocara napﬁíklad
v Praze dosahuje 8 % u psÛ a 16 % u koãek.
ÚroveÀ záchytÛ salmonel u psÛ je v hlavním
mûstû kolem 2 %, u koãek pod 4 %.
Z uveden˘ch údajÛ vypl˘vá znaãné zdravotní a epizootologické riziko Ïivotního prostﬁedí zneãi‰tûného psími v˘kaly. RovnûÏ
prach such˘ch v˘kalÛ víﬁen˘ napﬁíklad pﬁi
sekání zelen˘ch ploch, zneãi‰tûné travnaté
plochy parkÛ, vody a podobnû mohou b˘t rizikov˘m faktorem jak pro lidi, tak pro samotné psy. Zvlá‰tû kdyÏ ﬁada pÛvodcÛ onemocnûní ãlovûka nebo psÛ pﬁeÏívá v tûchto prostﬁedích i nûkolik mûsícÛ.
(zdroj: moderniobec.cz)
(zdroj foto: shutterstock.com)
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