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Jardova Homolská ãudla
V sobotu 4. ãervna 2020 probûhla v Homoli u Panny oblíbená soutûÏ
v rybaﬁení pro dûti – Jardova Homolská ãudla. Pﬁes âesk˘ rybáﬁsk˘ svaz
Ústí nad Labem se nám podaﬁilo zajistit náv‰tûvu porybného pana Milo‰e Zlatohlávka, kter˘ dûtem poutavû zodpovûdûl v‰echny zvídavé otázky a poradil jim s technikou rybaﬁení. Pan ·toãek ze jmenovaného svazu
dovezl dûtem na zapÛjãení rybáﬁské pruty.
V hlavní soutûÏi o nejvût‰í poãet uloven˘ch ryb vyhrál Jan Zita, druhé
místo získal Jaroslav Horãík, na tﬁetím místû skonãil Filip Holík a ãtvrté místo obsadila Aniãka Stehlíková. V soutûÏi Hod olÛvkem na pﬁesnost do stﬁedu terãe zvítûzil Jan Zita (olÛvko dopadlo 8 cm od stﬁedu).
Rádi bychom touto cestou podûkovali âeskému rybáﬁskému svazu Ústí
nad Labem a prodejnû PetrÛv zdar, ul. Masarykova 30, Ústí nad Labem
za vûcné dary pro soutûÏící.

Vûdûli jste, Ïe...
Historie rybaﬁení pro zábavu má dlouhé koﬁeny v lidsk˘ch dûjinách. JiÏ v dobû starého
¤íma, tedy 2 století pﬁed na‰ím letopoãtem,
jsou v knihách zmínky o oddechovém rybolovu,
tedy lovení ryb jen tak pro zábavu. A první
sportovní klání v chytání ryb bylo uskuteãnûno
(doloÏeno!) v 1. století na‰eho letopoãtu. Toto
klání se konalo v ¤ímû k poctû boha Vulkánu,
ov‰em ryby se rozhodnû nepou‰tûly, n˘brÏ
pak slouÏily jako poho‰tûní pﬁi obûtní hostinû.
Ov‰em aÏ v roce 1496 byla vydána první
kniha o sportovním rybaﬁení, kdy Ïena,
benediktinská ﬁeholnice Juliana Bernersová sepsala Pojednání o rybaﬁení na udici, tedy první nauãnou
práci o chytání ryb.
Na na‰em území bylo sportovní ry-

báﬁství bráno Ïivnostensk˘mi rybáﬁi, tedy rybáﬁi, co se rybaﬁením Ïivili, za lehkomyslné poãínání, co kazí zaÏité poﬁádky. První sportovní rybáﬁi zase nemuseli profesionální rybáﬁe, protoÏe to pro nû byli ti, co niãí v ﬁekách rybí obsádku. Tato nevraÏivost trvala aÏ do roku 1948,
tedy do doby, kdy platil zákon umoÏÀující profesionálním rybáﬁÛm chytat ryby na ﬁekách pro
obÏivu.
Právû v dÛsledkÛ nevraÏivosti profesionálních rybáﬁÛ a rybáﬁÛ rekreaãních a chuti sdruÏovat se a bránit své zájmy, zaãaly vznikat
první spolky sportovních rybáﬁÛ, které sdruÏovaly rekreaãní rybáﬁe. Po roce 1900 jich jiÏ bylo
nûkolik. První rybáﬁsk˘ zákon byl pak na na‰em
území vydán v roce 1885. Ten zapﬁiãinil masivnûj‰í vznik dal‰ích rybáﬁsk˘ch organizací
(zdroj: rybarskyrozcestnik.cz)

Tradiãní vítání obãánkÛ,
prvÀáãkÛ a patnáctilet˘ch
Ve stﬁedu 26. srpna od 15 hodin probûhla v prostorách Obecního úﬁadu tradiãní
spoleãenská akce.
Starostka s místostarostkou pﬁivítaly pﬁítomné a v‰em popﬁály zdraví a spoustu úspûchÛ
nejen ve ‰kole, ale i v osobním Ïivotû. Mezi obãánky byli pﬁivítáni Matûj Holík, Pavel Kodl,
Hana Pavleová, Marie Svobodová, ·árka Veselá a Evelína Vincencová. Mezi prvÀáãky
pak Tomá‰ Genzor, Kateﬁina Markusová a Lucie Zitová. Do patnáctilet˘ch dorostli Klára
Brabencová, Nela Koubková, Michaela Pavlovcová, Jan ·vadlenka a Teodor Tomá‰.
V‰ichni jmenovaní obdrÏeli Pamûtní list obce, pro obãánky a prvÀáãky byl pﬁipraven poukaz
do hraãkáﬁství, patnáctiletí dostali poukaz do obchodu se sportovními potﬁebami.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
DOPRAVNÍ SITUACE BY≈OV
ProtoÏe v poslední dobû do‰lo k nûkolika
nehodám na mostu v ByÀovû, obrátili jsme
se na SUS Ústeckého kraje, kter˘ je majitelem komunikace, s návrhem ﬁe‰ení osazení
svisl˘mi dopravními znaãkami. Bylo nám vyhovûno. V nejbliÏ‰í dobû by mûl b˘t úsek
osazen nov˘mi znaãkami pro vy‰‰í bezpeãnost.
■

NOVÁ P¤ÍSTUPOVÁ CESTA P¤ED
BYTOVKOU ãp. 48
Vzhledem k tomu, Ïe si vût‰ina obyvatel
bytovky ãp. 48 zkracovala cestu na parkovi‰tû pﬁed bytovkou pﬁes svah a nejenÏe zaná‰ela v období, jako je toto, na obuvi do
domu bláto, ale zároveÀ hrozilo, Ïe to na
svahu nûkomu uklouzne a dojde ke zranûní,
rozhodla se obec situaci ﬁe‰it. JiÏ v minulosti bylo odstranûno klepadlo na koberce
a nyní i star˘ beton, protoÏe oboje pﬁekáÏelo v cestû a na jejich místû do‰lo k vybudování nového pﬁístupového chodníãku
a schodi‰tû. Práce provedli pan Milan Pilník
s panem Martinem MuÏíkem.
■

VYâI·TùNÉ NÁDOBY NA T¤ÍDùN¯
ODPAD
Nádoby na tﬁídûn˘ odpad v Suleticích byly
za celé roky pouÏívání silnû zneãi‰tûny,
a protoÏe chceme na‰im obyvatelÛm zpﬁíjemnit ukládání vytﬁídûného odpadu do barevn˘ch kontejnerÛ, nechala je obec zaãátkem srpna vyãistit firmou EKOkom.
■

P¤ÍST¤E·KY
V‰echny pﬁístﬁe‰ky na popelnice uÏ mají
v souãasné dobû namontovaná ochranná
prkna na zdech nad víky popelnic, aby nikde
nedocházelo k niãení fasády pﬁístﬁe‰kÛ.
■

ZÁKLAD PRO KNIHOVNU
Obec by do budoucna ráda vybudovala
veﬁejnû pﬁístupnou knihovnu v prostorách
budovy b˘valé mateﬁské ‰kolky v Homoli
u Panny. Chceme touto cestou podûkovat
rodinû Krombholzov˘ch a Evû Chocholové,
kteﬁí obci darovali první várku knih jako základ zmiÀované knihovny. Pokud má nûkdo
z vás doma knihy, zabírající místo, pﬁineste
je na Obecní úﬁad a my je po vytﬁídûní rádi
do knihovny zaﬁadíme.
■

BYTOVKA ãp. 43
Bûhem druhého ãtvrtletí roku 2020 probûhly v bytovce ãp. 43 v Homoli u Panny
men‰í opravy a vymalování prostor prádelny
a su‰árny. Práce se ujal pan Milan Pilník.
Dûkujeme.
■

KOMPOSTÉRY
Obec získala dotaci na nákup kompostérÛ. Ty budou obyvatelÛm zapÛjãené na základû podepsané smlouvy s obcí. Pﬁednostnû dostanou kompostér obãané, kteﬁí
projevili zájem v anketû a mají trvalé bydli‰tû na území obce. V kaÏdé místní ãásti
budou navíc pro v‰echny pﬁístupné velké
kompostéry, které mohou vyuÏívat ti, na
které se nedostane mal˘ kompostér. Celá
realizace této akce probûhne na jaﬁe roku
2021.
■
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
VOZÍK KONEâNù DOMA!
Jak uÏ jsme informovali v jednom z pﬁedchozích obãasníkÛ, na loÀském vánoãním
koncertû Michala Volfa se vybíralo dobrovolné vstupné, z nûhoÏ ãást byla vûnována Leniãce Kejklíãkové na dovybavení nového invalidního vozíku. Aãkoli rodina zaÏádala
o nov˘ invalidní vozík vãas, tj. v listopadu
roku 2019, nového vozíku se Lenka doãkala
aÏ 29. ãervence leto‰ního roku...

■

ÚDRÎBA A OPRAVA KANÁLÒ
Pan Michal Stoklasa spoleãnû s panem
ÎivnÛstkou vyãistili v‰echny kanály, aby
bûhem podzimních de‰ÈÛ nezÛstávala voda
na povrchu. Dále vymûnili rozbit˘ poklop na
kanálu v Suleticích za nov˘ funkãní.

BoÏí muka Haslice
Jak uÏ jsme informovali v pﬁedchozím Homolském obãasníku, díky finanãnímu daru
paní Ing. Petry Homolové a pana Ing. Jindﬁicha Pávka do‰lo k renovaci boÏích muk
v Haslicích. Opravu provedl pan MudruÀka.
Názory na vzhled boÏích muk se li‰í. DÛvodem je zﬁejmû to, Ïe je na nich vyobrazena
Panna Marie ve stylu Leonarda da Vinciho,
coÏ vzhledem k velmi ﬁídkému v˘skytu malovan˘ch boÏích muk v na‰em okolí mÛÏe
pÛsobit netradiãnû.

■

K¤IÎOVATKA VE LHOTù
POD PANNOU
V nejbliÏ‰í dobû by mûlo dojít k vodorovnému dopravnímu znaãení na kﬁiÏovatce ve
Lhotû pod Pannou. Situaci jsme nuceni ﬁe‰it
kvÛli tûsné blízkosti autobusové zastávky
a dále kvÛli ﬁidiãÛm, kteﬁí nerespektují dopravní znaãky a ze smûru od ¤etounû na
Velké Bﬁezno nedávají pﬁednost.

■

V˘stava v Galerii Pod VûÏí
Rádi bychom zmínili krásn˘ koníãek na‰eho rodáka pana Lubo‰e Kozlera, kter˘ zde
uÏ sice nebydlí, ale pravidelnû k nám dojíÏdí
na náv‰tûvy za svou maminkou. JiÏ mnoho
let se vûnuje fotografování a jeho práce byla
bûhem leto‰ního srpna k vidûní na v˘stavû
fotografií v Galerii Pod VûÏí v Bílinû. Námûtem pro vznik ãernobíl˘ch fotografií s názvem
PraÏská zastavení byla v˘jimeãná praÏská
architektura i tajemné ulice opﬁedené povûstmi a m˘ty. Jednalo se o jiÏ druhou v˘stavu fotografií pana Lubo‰e Kozlera v Bílinû.

Posezení u kapliãky
V sobotu 1. srpna 2020 probûhlo kaÏdoroãní posezení u kapliãky v Bláhovû, kde se
konala i tradiãní m‰e, kterou slouÏil pan
faráﬁ Karel Havelka z litomûﬁické diecéze.
A jako kaÏd˘ rok, i letos to bylo velmi pﬁíjemné posezení s v˘teãn˘m obãerstvením,
bûhem kterého jsme si skvûle popovídali.

Podûkování obãanÛ za opravu cesty v Li‰kovû
Obyvatelé Li‰kova chtûli zorganizovat podûkování za opravu cesty jiÏ na jaﬁe leto‰ního
roku, ale bohuÏel jim do plánÛ vstoupil covid a akce se musela odloÏit. „Kolaudace“ nakonec probûhla v pátek 11. záﬁí 2020 u pana Mráze a paní Vanãurové, kde bylo nachystáno obãerstvení a v‰ichni dohromady jsme si uÏili velmi pﬁíjemné odpoledne. Jsme
rádi, Ïe se nám opravu cesty podaﬁilo uskuteãnit a moc nás tû‰í, jakou radost to obyvatelÛm Li‰kova udûlalo.

Oznámení
Vzhledem k situaci v âR a naﬁízení
vlády byla ãást akcí, plánovan˘ch
kulturním v˘borem, zru‰ena. V tuto
chvíli nejsme schopni odhadnout, jak
se situace bude vyvíjet, a které z dal‰ích plánovan˘ch kulturních akcí budeme nuceni stornovat.

Platba za svoz komunálního odpadu
Do 31. 10. 2020 je nutné uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu:
• Svoz 1x t˘dnû: 1497 Kã za pololetí nebo 2993 Kã za rok
• Svoz 1x 14 dní: 864 Kã za pololetí nebo 1728 Kã za rok
Poplatek za 80 l popelnice:
• Svoz 1x t˘dnû: 2310 Kã za rok • Svoz 1x 14 dní: 1229 Kã za rok
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Realizace dûtského hﬁi‰tû ve Lhotû pod Pannou
Obec uspûla v Ïádosti o dotaci na vybudování dûtského hﬁi‰tû ve Lhotû pod Pannou a okamÏitû se pustila do realizace. Firma Barboﬁík dodala novou zeminu, za pﬁispûní firmy Horãík a mnoha dobrovolníkÛ
probûhly terénní úpravy, firma Tewiko, která vyhrála
v˘bûrové ﬁízení, osadila hﬁi‰tû herními prvky. Pan
Luká‰ Zita následnû zabetonoval sloupky oplocení,
firma Jacer namontovala plaÀky a firma KS - Ekopark
provede v˘sadbu Ïivého plotu. Jsme rádi, Ïe se nám
koneãnû podaﬁilo realizovat tento plánovan˘ projekt
a v‰em, kteﬁí se na jeho vzniku podíleli, moc dûkujeme!

Zastávka Lhota pod Pannou
Úspû‰nû pokraãujeme v renovaci autobusov˘ch zastávek.
Dal‰í z nich pﬁibyla ve
Lhotû pod Pannou na
rozcestí Probo‰tov, kde
nahradila pÛvodní plechovou zastávku.
KvÛli lep‰ímu osazení
byla na místû nutná
drobná úprava svahovitosti terénu.
■ ■ ■

V˘zva obãanÛm
Dûkujeme paní Eli‰ce MuÏíkové za to, Ïe jí není
lhostejné prostﬁedí, ve kterém Ïijeme a pravidelnû tak pﬁi procházkách se sv˘m tﬁílet˘m synem
(a s pﬁípadn˘m dal‰ím doprovodem) sbírá odpadky, které po okolí z naprosto nepochopitelného
dÛvodu odhazují nezodpovûdní obãané. Smutn˘m zji‰tûním je, Ïe se tohoto hloupého chování
dopou‰tí spí‰e star‰í vûková skupina obyvatel.
Opakovanû apelujeme na v‰echny, aby nezneãi‰Èovali prostﬁedí, nezakládali ãerné skládky
a odpad umísÈovali do nádob k tomu urãen˘ch,
máme jich tu spoustu! Pokud si nûkdo není jist˘,
jaké jsou moÏnosti likvidace odpadu, mÛÏe se obrátit na obecní úﬁad, kde mu tyto informace rádi
poskytneme.
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Inspirace pro nás v‰echny!
Pan Oldﬁich Janda oslavil Ïivotní jubileum
60 let. V‰ichni dobﬁe víme, jak˘m koníãkem
Ïije, a Ïe nûkolikrát v t˘dnu chodí odpoledne
bûhat. V prÛbûhu loÀského roku tak nabûhal
pﬁes 1 000 kilometrÛ! Jeho pﬁátelé a kamarádi se proto domluvili a zaplatili mu startovné na Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem
2020. Trasa tohoto závodu vede podél ﬁeky
Labe s v˘hledem na âeské stﬁedohoﬁí
a okolní prÛmyslovou krajinu a je neuvûﬁitelnû rozmanitá, kaÏd˘ kilometr závodu je jin˘.
Olda mûl radost a zároveÀ obavy, aby
závod dokonãil. My v‰ichni jsme ale vûdûli,
Ïe obavy jsou zcela zbyteãné, byli jsme
pouze zvûdaví na ãas, za kter˘ závod ubûhne. Nakonec pokoﬁil trasu v délce 21,1 km
za 1 hodinu a 48 minut a v celkovém umístûní mu pﬁipadlo 415. místo z více jak 1 200
úãastníkÛ. V umístûní dle vûku ov‰em obsadil 4.místo! ÚÏasn˘ v˘kon! Gratulujeme!

Druh˘ roãník homolského Letního kina
Pro velk˘ úspûch probûhl bûhem leto‰ních prázdnin druh˘ roãník homolského
Letního kina na hﬁi‰ti v Homoli u Panny.
Promítací dny tentokrát pﬁipadly na
7. a 8. srpna 2020.
Pro dûti byla nachystána animovaná
pohádka SnûÏn˘ kluk, dospûláci pak následující veãer mohli zhlédnout oddychovou ãeskou komedii Pﬁes prsty. V‰ichni
se po oba dva dny dobﬁe bavili, poãasí
nám pﬁálo a pro autentiãtûj‰í atmosféru
jsme jako novinku letos zaﬁadili i prodej
slaného a sladkého popcornu.
Rádi bychom touto cestou podûkovali
panu Václavu Kavanovi za zaji‰tûní dodávky elektﬁiny.

NA·I JUBILANTI

Milu‰e BroÏová
âERVENEC
Kalinová Marie - 64 let
Matou‰ková Alena - 65
SRPEN
Holíková Helena - 70
·rámek Pavel - 80
Peãiva Petr - 75
RÛÏiãková Ludmila - 65

Holíková Helena
ZÁ¤Í
Janda Oldﬁich - 60
Hajná Margareta - 80
BroÏová Milu‰e - 65
Horálková Anna - 75

Pavel ·rámek

Oldﬁich Janda

Zástupkynû OÚ chodí blahopﬁát v‰em obãanÛm, kteﬁí zde mají trvalé bydli‰tû a dosáhli vûkové hranice 60 let. Pokud jubileum vychází na v‰ední den, gratulace se
koná ve 14 hodin daného dne. V pﬁípadû, Ïe narozeniny vychází na sobotu, probíhá
gratulace v pátek, nedûlní oslavenci mohou oãekávat delegaci z OÚ v pondûlí. Gratulace nikdy neprobíhají o víkendu.
Pokud má jubilant jiné pﬁání ohlednû dne a ãasu, kdy se mají zástupci OÚ zastavit, není problém obrátit se na OÚ a domluvit se na zmûnû. Stejnû tak pokud nûkdo
o gratulaci nestojí, je dobré, aby dal na OÚ pﬁedem vûdût.
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Tradiãní Dûtsk˘ den se vydaﬁil
Díky situaci kolem covidu se leto‰ní Dûtsk˘ den konal v sobotu 29. srpna 2020. Pro
dûti bylo tradiãnû nachytáno osm soutûÏních stanovi‰È, na kter˘ch si mohly provûﬁit
své dovednosti, klání probíhala napﬁ. ve
stﬁelbû, v kopání míãe na branku, v chÛzi na
chÛdách ãi ve skákání v pytli. Rodina Horãíkov˘ch opût pﬁipravila na jednom ze stanovi‰È stánek o myslivosti, za coÏ jí patﬁí velk˘
dík! K prohlídce bylo pﬁistaveno vozidlo Policie âR, vozidlo Zdravotnické záchranné
sluÏby a také nûkolik vozidel Hasiãského
záchranného sboru, která nám poskytli dob-

rovolní hasiãi z Chudoslavic a Velkého Bﬁezna. Díky chudoslavick˘m mûly dûti také
moÏnost zaﬁádit si ve skákacím hradu. Nechybûly ani jiÏ tradiãní vyjíÏìky na ãtyﬁkolkách a projíÏìky na koních, novû mûly dûti
moÏnost projet se v buginách.
Odpoledne se vyvedlo, poãasí bylo nádherné, pro hladové bylo k dispozici grilované maso a klobásy, nejmen‰ím se podávala
limonáda, dospûlí pak nepﬁekvapivû popíjeli
pivko.
Moc dûkujeme rodinû âern˘ch za poskytnuté sladkosti pro dûti a dále v‰em, kteﬁí se
na organizaci a zaji‰tûní programu a obãerstvení podíleli.
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Vydaﬁené odpoledne na v˘letní lodi Orion
Leto‰ní pravideln˘ v˘let se konal v sobotu 22. srpna a tentokrát
jsme si uÏili jízdu v˘letní lodí Orion, kterou pﬁes Labskou plavební
spoleãnost zajistil pan Miroslav Svoboda. Trasa lodi vede z pﬁístavi‰tû Ústí nad Labem - VaÀov proti proudu pﬁes Dolní Zálezly, Církvice, Libochovice, Velké Îernoseky, Pí‰Èany a zpût. Úãast byla
hojná a v‰ichni jsme byli doslova okouzleni nádhern˘mi pﬁírodními
scenériemi kaÀonu Labe, kter˘ má z paluby mnoho podob. Obãerstvení z ãásti zajistil Kulturní v˘bor, dal‰í jeho ãást tvoﬁily dobroty,
které pﬁipravili samotní úãastnící zájezdu.
Na palubû také hrála hudba, kterou jsme si sami nachystali. Celé
odpoledne se skvûle vydaﬁilo a doufáme, Ïe si zase nûkdy v budoucnu podobn˘ záÏitek dopﬁejeme.

Vûdûli jste, Ïe...
¤eka Labe je páteﬁním tokem ãeské ﬁíãní sítû, její hydrologické povodí zahrnuje 97,7 % plochy âech. Labe je po Dunaji a R˘nu tﬁetí
nejvût‰í a nejdel‰í ﬁekou ve stﬁední Evropû. Pramení v âeské republice v Krkono‰ích a ústí ve Spolkové republice Nûmecko u Cuxhavenu - Kugelbage do Severního moﬁe. Labe bylo vodní silnicí, po
které proudilo do âech a z âech zboÏí i lidé jiÏ na úsvitu dûjin. Úsek
Labe od Mûlníka po Hﬁensko, kde Labe opou‰tí âeskou republiku,
byl z hlediska plavebního vyuÏití odedávna povaÏován za pokraãování ﬁeky Vltavy, tedy za spojnici Prahy se Saskem a dále Hamburkem.
Masarykovo zdymadlo v Ústí nad Labem - Stﬁekovû bylo vyvrcholením kanalizaãních prací zapoãat˘ch na dolním Labi v roce 1903.
Je to dosud nejvût‰í plavební stupeÀ na ãeském Labi a po jeho dokonãení v roce 1936 patﬁilo mezi nejvût‰í v celé Evropû. Ve vodní
elektrárnû Stﬁekov byly jako jedny z prvních na na‰em území instalovány Kaplanovy turbíny, vyrobené tehdej‰í nejvût‰í ãeskou strojírnou âeskomoravská - Kolben - Danûk (âKD). ¤e‰ení bylo na svou
dobu zcela v˘jimeãné a revoluãní, proto bylo zdymadlo v roce 1958
zaﬁazeno do seznamu kulturních památek âeské republiky. Tento
stupeÀ je posledním plavebním stupnûm na ãeském úseku Labe
a imaginárním pﬁedûlem mezi vodní cestou upravenou kaskádou
plavebních stupÀÛ v úseku od Masarykova zdymadla v Ústí nad
Labem - Stﬁekovû proti vodû do T˘nce nad Labem, dlouhém bezmála 165 km, a vodní cestou upravenou regulaãními stavbami
v úseku od Masarykova zdymadla v Ústí nad Labem - Stﬁekovû po
vodû do Geeshachtu ve Spolkové republice Nûmecko, dlouhém pﬁibliÏnû 581 km. Tento fakt také vyjadﬁuje architektonická úprava dolního ohlaví plavebních komor navrÏená architektem Franti‰kem Vahalou. Nelze také opomenout, Ïe ve zdrÏi Masarykova zdymadla
jsou zatopeny nejobávanûj‰í a z hlediska plavby nejnebezpeãnûj‰í,
ale dnes jiÏ zapomenuté, Stﬁekovské proudy (témûﬁ dva kilometry
tûÏko sjízdného úseku).
(zdroj: pla.cz)
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Bobﬁí soutûska s vodopády
Divoké údolí Bobﬁího potoka
v délce 2 km se nachází mezi obcemi Louãky u Verneﬁic a Veliká
u Janovic. Díky ãlenitému terénu
a mnoÏství kamenÛ nab˘vá zde
potok na charakteru horské ﬁíãky,
coÏ je pro âeské stﬁedohoﬁí jev
dosti netypick˘. Bobﬁí soutûska je
místo, kde odoln˘ ãediã vytváﬁí
pﬁekáÏku Bobﬁímu potoku a jeho
men‰ímu pravostrannému pﬁítoku.
Na tomto pﬁítoku tak vzniká pﬁibliÏnû 8 metrÛ vysok˘ vodopád.
Témûﬁ celé údolí Bobﬁí soutûsky
je pokryto lesem. Jeho pﬁírodní
pomûry ovlivÀuje tzv. teplotní inverze, coÏ znamená, Ïe dno údolí je oproti jeho v˘‰e poloÏen˘m partiím podstatnû chladnûj‰í. Pﬁi dnû údolí se tak setkáte s druhy chladnomiln˘mi, zatímco ty teplomilné se nacházejí ve vy‰‰ích partiích. Ze zdej‰ích rostlin stojí urãitû za zmínku bledule jarní, prvosenka
jarní, rÛÏe alpská (pﬁevislá), mûsíãnice vytrvalá, taﬁice skalní atd. Plazy a obojÏivelníky zde
reprezentuje zmije obecná, mlok skvrnit˘ a ropucha obecná, ptáky skorec vodní a konipas
horsk˘, glaciální relikt stﬁevlíka a velmi vzácn˘ drabãík (Quedius riparius) zdrÏující se na bﬁezích potoka.
Bobﬁí soutûskou prochází po celé její délce zelenû znaãená turistická trasa vedoucí z Verneﬁic pﬁes Janovice do Kravaﬁ. V˘chozím bodem k náv‰tûvû b˘vají nejãastûji Verneﬁice, respektive jejich místní ãást Louãky,
pod níÏ zaãíná nejatraktivnûj‰í
ãást soutûsky. V˘let lze samozﬁejmû podniknout i z obce Janovice
(místní ãást Veliká). Cesta samotná je turisticky nároãnûj‰í, v jednom místû vede i po skalní ﬁímse
ji‰tûné ﬁetûzy. Pﬁes potok se pﬁechází po nûkolika mÛstcích, pokud
tedy nejsou strÏeny velkou vodou.
V takovém pﬁípadû je pak nutno
pﬁekonat jeho koryto po vyãnívajících kamenech ãi po kmenech
padl˘ch stromÛ.
(zdroj: kudyznudy.cz,
foto: kudyznudy.cz, turistika.cz)

Koncert v kostele
Nanebevzetí Pany Marie
V nedûli 13. záﬁí 2020 probûhl v Konojedech u pﬁíleÏitosti obnovení kostela Nanebevzetí Panny Marie a 230. v˘roãí narození
faráﬁe, filozofa a spisovatele Vincence Zahradníka slavnostní koncert ãesko-nûmecké
vzájemnosti, nad nímÏ zá‰titu pﬁevzal ministr kultury âR pan Lubomír Zaorálek a velvyslanec âR v Berlínû pan Tomá‰ Kafka.
V podání Collegia 1704 a Collegia Vocale
1704, které vedl dirigent Václav Luks, zaznûly sklatby Johanna Sebastiana Bacha,
Jana Dismase Zelenky a Georga Friedricha
Händela.

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V¯PIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HOMOLE
U PANNY â. 06/2020,
KONANÉHO DNE 29. 07. 2020
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/06/2020 Rozpoãtové opatﬁení ã. 3/2020
040/06/2020 realizaci akce „Dûtské hﬁi‰tû
ve Lhotû pod Pannou“
050/06/2020 smlouvu o dílo na stavební
práce a dodávku herních prvkÛ dûtského
hﬁi‰tû ve Lhotû pod Pannou s firmou Tewiko
systems s.r.o., zastoupenou jednatelem Radimem Kozákem
060/06/2020 uzavﬁení pﬁíkazní smlouvy ã.
202035 s Mgr. Ondﬁejem StaÀkem na administraci dotace akce „Dûtské hﬁi‰tû ve Lhotû
pod Pannou“
070/06/2020 ¤ád veﬁejného pohﬁebi‰tû
Obce Homole u Panny
080/06/2020 uzavﬁení Smlouvy o dílo na
provedení stavebních a montáÏních prací

elektroinstalace v bytovém domû ã. p. 47,
byt ã. 4 s Josefem Donovalem, MontáÏe
a opravy elektrozaﬁízení NN a VN
Ilona Opli‰tilová v. r. Dagmar MuÏíková v. r.
místostarostka
starostka
Vyvû‰eno dne: 7. 8. 2020
Sejmuto dne: 23. 8. 2020
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 06/2020 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. 07/2020,
KONANÉHO DNE 30. 09. 2020
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/07/2020 Rozpoãtové opatﬁení ã. 4/2020
040/07/2020 podání Ïádosti o dotaci na akci
„Obnova porostu po kalamitách“

050/07/2020 podání Ïádosti o dotaci na akci
„Investice do ochrany melioraãních a zpevÀujících dﬁevin
060/07/2020 zveﬁejnûní zámûru na prodej
pozemku p. ã. 262/3, k.ú. Homole u Panny
k v˘stavbû rodinného domu
II. Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
070/07/2020 zv˘‰ení ãlenského pﬁíspûvku
v MAS Labské skály z 5 Kã/ 1 os. /1 rok na
10 Kã/ 1 os./ 1 rok
Ilona Opli‰tilová v. r. Dagmar MuÏíková v. r.
místostarostka
starostka
Vyvû‰eno dne: 9. 10. 2020
Sejmuto dne: 25. 10. 2020
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 07/2020 je k nahlédnutí na Obecním
úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na webov˘ch
stránkách obce www.homoleupanny.cz.
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