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III. âTVRTLETÍ 2021

sobotu 3. ãervence 2021 probûhla
v Homoli u Panny oblíbená soutûÏ
v rybaﬁení pro dûti - Jardova Homolská ãudla. Bûhem leto‰ního roãníku nám
nejen pﬁálo poãasí, ale zároveÀ se zúãastnilo 18 dûtí, z ãehoÏ máme obrovskou radost.
V hlavní soutûÏi o nejvût‰í poãet uloven˘ch
ryb vyhrál Filip Holík a získal rybáﬁsk˘ prut,
druhé místo obsadila Anetka Vrablicová
a za svÛj v˘kon obdrÏela rybáﬁskou stoliãku,
na tﬁetím místû skonãil Jakub Löffelmann
a vysoutûÏil si tak rybáﬁskou pytlaãku.
V soutûÏi Hod olÛvkem na pﬁesnost do stﬁedu terãe zvítûzila opût Anetka Vrablicová
(olÛvko dopadlo jen 2 cm od stﬁedu). Rádi
bychom touto cestou podûkovali panu Zlatohlávkovi a prodejnû PetrÛv zdar, ul. Masarykova 30, Ústí nad Labem za vûcné dary pro
soutûÏící.
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Jardova

VùDùLI JSTE, ÎE...
■ AÏ 80 % kaprÛ se sní o Vánocích
■ Nejmen‰í ryba svûta Ïije v baÏinách indo-

néského ostrova Sumatra. Dospûl˘ jedinec
druhu Paedocypris progenetica je dlouh˘
poh˘ch 7,9 mm. Jedná se zároveÀ o nejmen‰ího obratlovce.
■ Nejvût‰í sladkovodní rybou je Vyza velká
a Mûsíãník svítiv˘.
■ Nejvût‰í parybou je Ïralok obrovsk˘, kter˘
dosahuje délky 18 metrÛ. Pﬁi setkání s ním
ov‰em nemusíte mít strach - Ïiví se planktonem a drobn˘mi rybami.
■ Mezi nejjedovatûj‰í ryby patﬁí Odranec
prav˘, oznaãovan˘ pro svÛj vzhled také jako
„kamenná ryba“. Za zmínku urãitû stojí také
Takifugu - jedná se o velmi jedovatou rybu,
která v Japonsku patﬁí mezi opravdové speciality a její „zdraví bezpeãná“ pﬁíprava je
velmi nároãná. Ryba obsahuje smrtelnou
dávku jedu aÏ pro 30 lidí. Proti jejímu jedu
neexistuje protijed.

âÍSLO 105

■ Nejvût‰í medúza Nemopilema má hmotnost aÏ 200 kg,

‰íﬁku klobouku aÏ 2 metry a chapadla dlouhá aÏ 5 metrÛ.
■ Na svûtû Ïije odhadem 15 000 aÏ 40 000 druhÛ ryb
(autoﬁi se zde rozcházejí).
Zdroj: diana-ryby.cz

KRÁTKÉ ZPRÁVY
WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Bûhem mûsíce února do‰lo k redesignu webov˘ch stránek obce homoleupanny.cz. Postupnû nás je‰tû ãeká dolaìování detailÛ.
ODSTRANùNÍ NEBEZPEâN¯CH D¤EVIN
NAD KOMUNIKACÍ
V únoru do‰lo k odstranûní nebezpeãnû se
naklánûjících dﬁevin nad komunikací mezi obcemi Homole u Panny a Haslice. Obec sice
není majitelem pozemku, ze kterého stromy
hrozily sv˘m pádem, ale bezpeãnost byla dÛleÏitûj‰í, proto jsme odstranûní nahlásili správci
pozemku a ujali se prací sami.
Velké díky patﬁí panu Milanovi Chudinovi
a také MuÏíkÛm, Opli‰tilÛm, Mírovi Svobodovi, Honzovi Koﬁínkovi a Michalovi Stoklasovi.

Obec zakoupila b˘valou faru
Budova b˘valé fary byla léta pronajímána. KdyÏ se poslední nájemníci odstûhovali,
bylo zﬁejmé, Ïe není v plánu církve nemovitost opravovat nebo dál pronajímat. Dohodli
jsme se proto s panem faráﬁem Havelkou, aby nám dal vûdût, kdyby se nad prodejem
zaãalo uvaÏovat. A k tomu také do‰lo. Návrh na odkup fary byl následnû pﬁednesen na
zastupitelstvu. V‰ichni jsme se shodli na tom, Ïe nechceme, aby nemovitost koupila cizí
firma, u níÏ nebude moÏné kontrolovat, co s objektem udûlá, pﬁíp. jaké lidi nám do obce
nastûhuje. Bylo rozhodnuto. Obec koupila nemovitost za 2 miliony korun, a aby se zcela
nevydala z penûz, na koupi budovy si zjednala úvûr. Vzhledem k tomu, Ïe se nám na
OÚ zaãínají ãím dál více scházet Ïádosti o byty, nejvíc se pﬁikláníme ke zbudování obecních bytÛ v daném objektu. V‰e se bude projednávat na nûkterém z pﬁí‰tích jednání zastupitelstva.

ODSTRANùNÍ STROMU MEZI LHOTOU
A ¤ETOUNÍ
O odstranûní tohoto padlého stromu se postaral zamûstnanec obce. I v tomto pﬁípadû se
jednalo o soukrom˘ pozemek, ale protoÏe jsme
chtûli rychlou variantu ﬁe‰ení, namísto volání
hasiãÛ a shánûní majitele pozemku jsme celou
situaci vyﬁe‰ili sami.
OPRAVA OPùRNÉ ZDI V BY≈OVù
V ByÀovû probíhá oprava opûrné zdi podél
potoka. Jedná se o celkem dlouh˘ úsek, proto
bylo nutné upravit provoz na vozovce pomocí
semaforÛ. Prosíme, jezdûte zde opatrnû. Rekonstrukce by mûla trvat aÏ do ledna roku
2022.
OPRAVA CESTY NA BLÁHOVù
Víme, Ïe se spousta obyvatel Bláhova tû‰ila
na leto‰ní rok, protoÏe stejnû jako my vûﬁila, Ïe
se podaﬁí získat dotaci na rekonstrukci cesty.
Dotace nám bohuÏel nevy‰la, obec o ní bude
Ïádat znovu. V‰echno zlé je ale nakonec pro
nûco dobré. Paní Jana Horová plánuje na pozemcích kolem Bláhova zasíÈování, bûhem
nûhoÏ by musela b˘t nová komunikace rozkopána. Tím pádem bude ekonomiãtûj‰í zbudovat
novou cestu aÏ po zmínûném zasíÈování. V souãasné dobû je cesta opût provizornû opravená
od pana Pavleho.
ÚKLID KOMUNIKACÍ
I letos v dubnu probûhlo zametení místních
komunikací. Po probûhlé zimû ho bylo opravdu
potﬁeba. Úklid obecní komunikace zajistila tradiãnû firma Horãík.

Za velk˘ úspûch povaÏujeme odkup
nemovitosti v centru na‰í obce
Jedná se o ruinu tzv. Bendovny, která je v Ïalostném stavu jiÏ nûkolik let. Vyjednávání s majitelem, jímÏ je âeská dominikánská provincie, probíhalo od na‰eho nástupu do
vedení obce. UÏ v roce 2019 to vypadalo nadûjnû, ﬁe‰ila se demolice daného objektu.
Pak ov‰em zasáhl covid a âDP nám oznámila, Ïe na demolici nemá peníze. Nenechaly jsme se odradit a ve vyjednávání pokraãovaly. âDP nám nemovitost nabídla k odkupu, ale chtûla vysokou ãástku. Po dal‰ích jednáních jsme se nakonec dostali na cenu
300 000 Kã. S tímto jsme seznámily zastupitele a na zasedání se odsouhlasil odkup.
O dal‰ím osudu pozemku, na kterém Bendovna stojí, bude rozhodovat zastupitelstvo.
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VÍTACÍ TABULE V HOMOLI U PANNY
V dubnu leto‰ního roku byla umístûna vítací
cedule na pﬁíjezdové cestû do Homole u Panny
u hﬁbitova. Ceduli objednala obec, firma Horãík
dodala dﬁevûn˘ rám a pan Martin MuÏík ceduli
zkompletoval a usadil. Aãkoli je jejich pﬁíprava
ãasovû nároãná a lidé se jí vûnují ve svém volném ãase, vítací cedule budou postupnû pﬁib˘vat i na ostatních pﬁíjezdech do obce.
POMOC OBCI PO TORNÁDU
Zastupitelstvo obce schválilo finanãní pﬁíspûvek ve v˘‰i 50 000 Kã obci Stebno, místní ãásti
Kryry, kterou také zasáhlo tornádo. Pﬁi rozhodování, kam bude finanãní dar smûﬁovat, hrál
hlavní roli fakt, Ïe tato obec je na severu âech
a není tak mediálnû známá jako obce na jiÏní
Moravû.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
OPRAVA TÒ≈KY A RYBNÍKU
NA NOVÉ VSI
Donesla se k nám informace, Ïe je moÏné
získat peníze na rekonstrukci rybníkÛ a tÛnûk. Pozvali jsme proto pana Vlãka z CHKO
a díky tomu se nám podaﬁilo tÛÀku na Bláhovû
zaﬁadit do revitalizace v rámci financování
CHKO.
Do revitalizace jsme dále chtûli zaﬁadit rybníky u Nové Vsi a v Doubravicích, ale pan Vlãek
nás upozornil na to, Ïe se jedná o vodní díla
a k nim je zapotﬁebí mít manipulaãní a provozní
ﬁád a dále také správce, kter˘ bude pravidelnû
dané rybníky kontrolovat. Nezbylo nic jiného,
neÏ se pustit do papírové bariéry. Na‰tûstí díky
bezvadné práci pana Niãe, kter˘ v‰e zvládá sehnat, zaﬁídit a vytvoﬁit, bude obec pﬁipravena do
nové dotaãní v˘zvy.
V¯SADBA LIP U KOSTELA A RÒÎÍ
U K¤ÍÎKU
V ãervnu leto‰ního roku provedli ·patenkovi
na své náklady v˘sadbu lip u kostela v Homoli
u Panny a dále rÛÏí u kﬁíÏku u JeÏí‰ka. V˘sadbû lip pﬁedcházelo srovnání terénu obcí, kter˘
byl rozryt od divoãákÛ. Cel˘ prostor byl následnû oset trávou. Obec touto cestou velmi dûkuje
a tû‰í se na dal‰í spolupráci.

Náv‰tûva
ve Lhotû
pod
Pannou
Dne 25. kvûtna 2021
nás nav‰tívil primátor
mûsta Ústí nad Labem
pan Petr Nedvûdick˘.
Velmi se mu líbí na‰e
nové hﬁi‰tû ve Lhotû pod
Pannou a prozradil, Ïe
obdobné hﬁi‰tû by rád
vidûl i ve mûstû.

Dopravní znaãení ve Lhotû pod Pannou
Od 19. ãervna 2021 máme koneãnû nové dopravní znaãení ve Lhotû pod Pannou.
Cesta k nûmu nebyla vÛbec jednoduchá, Dopravní inspektorát Ústí nad Labem nám nechtûl povolit ani osazení dopravním zrcadlem. Nicménû díky panu Ing. Rozlivkovi, kter˘
vypracoval situaãní v˘kres a pozval zástupce Dopravního inspektorátu na místní ‰etﬁení, kde jsme mu spoleãnû vysvûtlili, o co pﬁesnû nám jde, jsme nakonec uspûli. Doufáme, Ïe nové znaãení napomÛÏe ke zv˘‰ení bezpeãnosti na silnicích a dûkujeme SÚS.
V tuto chvíli ãekáme je‰tû na dopravní znaãení kolem dûtského hﬁi‰tû ve Lhotû pod
Pannou a na povolení dopravních zrcadel na Nové Vsi.

K¤ÍÎKY
Opravy kﬁíÏkÛ se v leto‰ním roce zpomalily
kvÛli nestálému poãasí a ãasové vytíÏenosti
restaurátora. Jejich dal‰í rekonstrukce zaãne
probíhat v momentû, kdy to podmínky dovolí.
P¤EMÍSTùNÍ ORANÎOVÉ SCHRÁNKY
Majitelé pozemku, na nûmÏ stála oranÏová
schránka na zasílání po‰ty, jiÏ tuto schránku na
svém pozemku nechtûli, proto do‰lo k jejímu
pﬁemístûní. Nyní ji najdete na budovû OÚ.
DROBN¯ KOVOV¯ ODPAD
Z DOMÁCNOSTI
Od 1. ãervna 2021 je moÏné tﬁídit drobn˘ kovov˘ odpad z domácnosti a to do Ïluté nádoby
na plasty. Svozová firma AVE si poﬁídila na tﬁídicí linku magnet, díky kterému zvládnou oddûlit kov od plastÛ. Jedná se ale opravdu jen
o drobn˘ kovov˘ odpad, jako jsou plechovky,
alobal apod.
V¯ZDOBA V OBCI
Asi nejvût‰í odmûnou je pro nás spolupráce
obãanÛ a jejich aktivita a nad‰ení pro zkrá‰lení
obce. Mezi dobré du‰e patﬁí paní D. Anto‰ová,
která se postarala o velikonoãní v˘zdobu v ByÀovû. Paní Tomá‰ová se zase stará o dodání
a údrÏbu kvûtin v ByÀovû ,,U celnice“. Andrea
Erö‰ová peãuje o kvûtiny v Nové Vsi, kde
máme dobrodincÛ více - paní Morhun Alla
s panem Igorem Babakem se postarali o v˘sadbu stromÛ kolem autobusové zastávky.
Velmi si váÏíme Va‰í aktivity a pomoci. Dûkujeme a pﬁejeme si více takov˘ch lidí.

Oprava silnice mezi Novou Vsí a Bláhovem
Obec nûkolikrát upozorÀovala a také zaslala Ïádost SÚS na rozbitou komunikaci mezi
tûmito ãástmi. Bylo zﬁejmé, Ïe oprava nebude jednoduchá, ve‰keré problémy zpÛsoboval pramen, kter˘ vyvûral ve stﬁedu komunikace. Na‰e Ïádost byla vysly‰ena a v prÛbûhu srpna do‰lo k opravû. ProtoÏe se skuteãnû jednalo o nároãn˘ zásah, musela b˘t
komunikace v tomto úseku na dva dny uzavﬁena.

DùKUJEME
Rádi bychom podûkovali paní Pﬁibilové za
penûÏní dar 1 000 Kã na kulturu a dále rodinû
Juklov˘ch a panu Hada‰ovi za darované
sladkosti pro dûti.
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Oprava lamp
v Homoli u Panny
V prÛbûhu bﬁezna do‰lo k finanãnû nákladné opravû závady
na veﬁejném osvûtlení v Homoli
u Panny. Pasport, kter˘ obec
k osvûtlení má, je velmi stroh˘
a obsahuje pouze umístûní svítidel
(nikoli trasu kabelÛ), proto musela
b˘t pﬁizvána firma na trasování poruch. Po vyznaãení úseku, kde porucha s nejvût‰í pravdûpodobností
bude, do‰lo k opravû. S potû‰ením
oznamujeme, Ïe nyní jiÏ svítí celá
obec za sucha i za de‰tû (protoÏe
bylo známo, Ïe bûhem vydatnûj‰ího de‰tû spodní ãást Homole nesvítí).

Obec nechala vybudovat nové altánky
V minul˘ch letech si nûkteﬁí obãané bytovky ãp. 43 zakoupili altánek a umístili ho pﬁed
dÛm. BohuÏel vût‰inou nevydrÏel poryvy vûtru. Obec proto nechala bûhem mûsícÛ dubna
a kvûtna vybudovat „obecní“ altánek, ten bude jako klidová zóna vyuÏíván zﬁejmû pﬁedev‰ím
obãany bytovek. Altánku se doãkali i náv‰tûvníci dûtského hﬁi‰tû ve Lhotû pod Pannou. Ten
byl dokonãen v ãervenci leto‰ního roku.
Rádi bychom touto cestou podûkovali v‰em, kteﬁí se na zbudování altánkÛ podíleli - panu
Miroslavu Svobodovi (firma Jacer), Luká‰i Zitovi, Michalu Stoklasovi, Franti‰ku Polcarovi, Miroslavu Pavlovi a bratrÛm Jandov˘m.

Proﬁez stromÛ
Obec nechala proﬁezat ka‰tan na návsi
v Doubravicích a stromy kolem dûtského
hﬁi‰tû v Homoli u Panny. Práce provedl pan
J. âern˘.

Kompostéry pro obãany obce
UÏ jsme vás informovali o tom, Ïe se obci podaﬁilo získat dotaci na poﬁízení kompostérÛ pro obãany. V bﬁeznu rozmístili na‰i zamûstnanci velké
kompostéry do místních ãástí. Bûhem dubna jsme
distribuovali kompostéry obãanÛm, kteﬁí projevili
zájem v anketû. Poté i tûm, kteﬁí i pﬁes projeven˘
zájem zaspali. Obãan na OÚ uzavﬁel smlouvu
o v˘pÛjãce, kompostér bude mít od obce vypÛjãen˘ po dobu 5 let a ten poté pﬁejde bezúplatnû do
jeho vlastnictví.
Velice nás mrzí, Ïe i pﬁes moÏnost odloÏit napﬁ.
posekanou trávu do kompostéru obecního (v místních ãástech na obecním pozemku), najdou se
lidé, kteﬁí radûji vozí odpad za obec a hází ho na
pozemky jin˘ch vlastníkÛ. Tak tomu je v Homoli,
v Nové Vsi... Opravdu je tak sloÏité vyuÏít k tomu
urãené nádoby? Nebo snad existuje nûjak˘ logick˘ dÛvod, proã je pozemek za obcí lep‰í neÏ obecní kompostér? Îádáme v‰echny, kteﬁí tak doteì
neãinili, aby zaãali vyuÏívat obecní kompostér!
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Ping pong venku
Obec se rozhodla zﬁídit vedle dûtského
hﬁi‰tû v Homoli u Panny stÛl na ping pong.
Bûhem rovnání terénu pro hrací plochu se
objevily men‰í komplikace, kdy pan Petr
Horãík odhalil v zemi kabel. Za pomoci pana
Milana Chudiny bylo zji‰tûno, Ïe se jedná
o nefunkãní kabel starého veﬁejného osvûtlení, takÏe nic nebránilo dokonãení prací.
O vybudování zpevnûné plochy se postaral
pan Zita. Vûﬁíme, Ïe stÛl na stolní tenis bude
hojnû vyuÏíván.

Dûkojeme za úklid v obci a okolí
Posíláme velké díky v‰em, kter˘m není lhostejné prostﬁedí,
v nûmÏ Ïijí. Konkrétnû se jedná o Filipa Holíka, kter˘ se jako první
dobrovolník chopil úklidu obce a vyãistil prostor dûtského hﬁi‰tû

v Homoli u Panny a také prostor pﬁed bytovkami. ManÏelé Horálkovi se na sv˘ch pravideln˘ch procházkách pustili do sbûru odpadkÛ mezi Doubravicemi a T˘ni‰tûm. A ani Leopold Jirásek s manÏeli Sobotkov˘mi nezÛstali pozadu. Ti se dali do úklidu lesního porostu.

Upozornûní pro obãany
Jak v‰ichni obãané vûdí, v obci a jejích místních ãástech
jsou k dispozici kontejnery na tﬁídûn˘ odpad,
kontejner na pouÏité oleje z kuchynû a obec
dále zaji‰Èuje velkoobjemov˘ svoz a také
svoz nebezpeãného odpadu. Stejnû
jako v pﬁípadû kompostérÛ, i tady zÛstává rozum stát nad tím, co v‰echno
jsou lidé schopni vyhodit tam, kam to
nepatﬁí (napﬁ. do tﬁídûného odpadu
hodit odpad komunální vãetnû své
adresy; jiní zase odpadky vyhodí tam,
kde se jim zlíbí a je‰tû se u toho nechají vyfotit...). UÏ se stalo, Ïe nûkolik
obãanÛ zaÏilo navrácení svého odpadu
domÛ a upozorÀujeme v‰echny, Ïe v tom budeme pokraãovat!

plast
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V˘sadba lipové aleje v Haslicích
Dne 8. kvûtna 2021 probûhla v rámci dotace od Státního fondu
Ïivotního prostﬁedí v˘sadba lipové aleje v Haslicích u Maru‰ky, jak
ﬁíkáme tamním boÏím mukám (u nich na‰i zamûstnanci osadili
laviãku, takÏe zde vzniklo nové odpoãinkové místo). Tû‰í nás zájem

SOUTùÎ
o âarodûjnici obce

místních lidí, akce se zúãastnila spousta nad‰en˘ch dobrovolníkÛ.
Práce se konaly na pozemku rodiny HorãíkÛ, kteﬁí samotnou v˘sadbu zjednodu‰ili pomocí vlastní techniky. Poãasí nám pﬁálo, do‰lo
i na opékání buﬁtÛ. Vûﬁíme, Ïe kaÏd˘ z dobrovolníkÛ bude dohlíÏet
právû na ten „svÛj“ zasazen˘ strom a vyhneme se tak vandalismu.
Dal‰í v˘sadbu plánujeme v Bláhovû a ve Lhotû.

1. místo

Vzhledem k tomu, Ïe ani letos nemohlo
probûhnou klasické pálení ãarodûjnic, na
které jsme zvyklí, pﬁi‰la rodina Juklova s nápadem vyhlásit soutûÏ na facebookovém
profilu obce, kde mohli obãané zveﬁejnit fotografie sv˘ch ãarodûjnick˘ch masek. Do soutûÏe se pﬁihlásilo celkem 32 zájemcÛ a v˘bûr
vítûzné ãarodûjnice mûl Kulturní v˘bor obce
opravdu nelehk˘.
1.
2.
3.
4.

místo Bihariovi se ·ílenou Morganou
místo rodina âern˘ch s Anãou
místo manÏelé Bäuchelovi s Bäuchelínou
místo rodina Oravcova s Oravãicí

3. místo

2. místo
4. místo
6 • 2021 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

Májku jsme uhlídali, nebylo to vÛbec jednoduché

estandardnost leto‰ního roku se projevila i bûhem této akce,
bylo sloÏité najít termín, kter˘ by vyhovoval v‰em a tak jsme
májku postavili aÏ 2. kvûtna. Poãasí nás za to dostateãnû potrestalo, bylo opravdu chladno a pr‰elo.
Dûkujeme v‰em hlídaãÛm májky, letos to vÛbec nebylo jednoduché. Do‰lo ke dvûma pokusÛm o ukradení májky. Jako první to zkusili kluci z Chudoslavic, ale ty pﬁistihl Pepa Matou‰ek. Druh˘ pokus
patﬁil skupinû asi 12 lidí z T˘nce, ale k jejich smÛle uÏ bylo ve stﬁehu více lidí, takÏe letos se nám májku podaﬁilo uhlídat.
Naopak na‰e v˘prava za pﬁespolní májkou byla úspû‰ná, Honza
Hála spoleãnû s Karolínou Zitovou ukradli májku v Chudoslavicích.
Pro tamní to musel b˘t ‰ok, od roku 2015 se jim nestalo, Ïe by
o májku pﬁi‰li. O to víc nás tento úlovek tû‰í :).
V pátek 4. ãervna 2021 probûhlo kácení a draÏba májky. Vzhledem k pozvolnému rozvolÀování nebyla akce tak velká jako minul˘
rok, ale i pﬁesto jsme si to v‰ichni uÏili. Ze zakoupen˘ch lístkÛ se losoval v˘herce májky kradené a májky na‰í. Zábavn˘ moment nastal, kdyÏ kradenou májku z Chudoslavic vyhrál její zlodûj (Honza
Hála za kradenou májku získal také odmûnu v podobû ruãní pilky.
Poﬁádnû ostrá v˘bava se mu pﬁí‰tí rok bude urãitû hodit). Májku
obecní pak vyhrál Ludvík Janda.

N

Dal‰í ceny byly rozdány obãanÛm, kteﬁí pomáhali s hlídáním
a májku nám pﬁed ukradením zachránili. Mezi ocenûn˘mi byli paní
Pﬁibilová, pan Novotn˘, Honza Hála a Karolína Zitová, Honza
Franz, Michal Stoklasa, Michal a Patrik Jandovi a Josef Matou‰ek.
Odmûnu si zaslouÏili i ti nejmen‰í hlídaãi májky:
Aniãka Opli‰tilová, Aniãka MuÏíková a Honzíãek Svoboda.
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Blahopﬁejeme na‰im jubilantÛm
■ Leden
Struhárová Eva, 60 let
■ Únor

Novotná Helena, 65 let
Anto‰ová Antonie, 75 let
■ Bﬁezen

Nováková Marie, 80 let
Kubát Karel, 80 let
■ Duben

·kvorová Danu‰e, 70 let
■ Kvûten
·kvorová Danu‰e

Struhárová Eva

Fr˘ba Ladislav

Janou‰ Jaroslav, 65 let
Kalina Jiﬁí, 65 let
MuÏík Josef, 65 let
■ âerven

Fr˘ba Ladislav, 75 let
■ âervenec

Svobodová Dana, 60 let
Stránská Vûra, 60 let
Pinc Zdenûk, 65 let
Korfelová Libu‰e, 75 let

Pinc Zdenûk

Janou‰ Jaroslav

MuÏík Josef

Zamûstnankynû 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
dostavit, pﬁípadnû nemá o gratulaci zájem vÛbec, není problém obrátit se na
OÚ a domluvit se na zmûnû. V takovém pﬁípadû volejte na tel.: 607 535 959.
Kalina Jiﬁí

Vzpomínka
■ Dne 7. 4. 2021 uplynulo smutn˘ch 10 let, kdy nás navÏdy opustila paní Ludmila Kliková z Haslic. Dne
13. dubna 2021 by se doÏila 75 rokÛ. Kdo jste ji znali
a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
Jaroslava, Jakub, Veronika a Nelinka
■ Dne 21. 11. 2021 uplyne smutn˘ch 20 let, kdy nás navÏdy opustil pan Libor Klika z Haslic. Dne 8. prosince
2021 by se doÏil 93 rokÛ. Kdo jste ho znali a mûli rádi,
vzpomeÀte s námi.
Jaroslava, Jakub, Veronika a Nelinka
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Memoriál Jaroslava Hály

nedûli 13. ãervna 2021 probûhl ãtvrt˘
roãník fotbalového turnaje Memoriál
Jaroslava Hály. I letos se, stejnû jako
v uplynul˘ch letech, pﬁihlásilo celkem 6
t˘mÛ - POLICIE Stﬁekov, POLICIE operaãní,
HOSAKO dÛchodci, HOSAKO dorostenci,
MUÎÍCI a Homole 4 EVER. Úvodního slova
se tradiãnû ujala starostka Dagmar MuÏíková a turnaj zahájila dojemn˘m proslovem.
Stejnû tak „tradiãní“ a dojemn˘ byl transparent se vzkazem Jardovi od Michala a Patrika Jandov˘ch, ãi vûnování kvûtin Hance Hálové a Ilonû Opli‰tilové. Do‰lo také k pﬁedání poháru Oldovi Jandovi za jeho dechberoucí bûÏeck˘ v˘kon na Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem 2020.
Je‰tû pﬁed zaãátkem samotného turnaje
mohli v‰ichni pﬁítomní shlédnout taneãní
show, kterou si pﬁipravila dûvãata z Basta
Cheerleaders. Pak jiÏ pﬁi‰ly na ﬁadu jednotlivé t˘my, aby pomûﬁily síly v utkáních,
z nichÏ kaÏdé trvalo dvakrát deset minut.
BohuÏel ani letos neprobûhl turnaj bez drobn˘ch zranûní.

V

Umístûní jednotliv˘ch t˘mÛ:
1. místo - Policie operaãní (8 hráãÛ)
2. místo - Policie Stﬁekov (7 hráãÛ)
3. místo - MuÏíci (7 hráãÛ)
4. místo - HOSAKO dorostenci (8 hráãÛ)
5. místo - HOSAKO dÛchodci (11 hráãÛ)
6. místo - Homole 4 EVER (6 hráãÛ)

v‰ak v˘raznû li‰ila
místo od místa
i v prÛbûhu doby.
Vznik dne‰ního fotbalu má
koﬁeny v Anglii
16. století. Tamní
soukromé stﬁední ‰koly (public
schools) v té dobû zaãaly Ïáky nutit ke sportu.
KaÏdá ze ‰kol v‰ak pouÏívala
vlastní pravidla, odráÏející místní podmínky (velikost hﬁi‰tû apod.), pravidla se
navíc postupnû mûnila. Postupnû vykrystalizovaly dvû hlavní formy fotbalu: v jedné
verzi pravidel (pouÏívané napﬁ. v Rugby,
Marlborough ãi Cheltenhamu) hráãi míã po
hﬁi‰ti pﬁená‰eli rukama, v druhé verzi (napﬁ.
na Etonu, Harrow, Westminsteru ãi Charterhouse) se upﬁednostÀovalo kopání do míãe.
Ve 40. letech 19. století Anglii zasáhl
boom Ïelezniãní dopravy. Tento technologick˘ rozvoj umoÏnil poﬁádání soutûÏních
zápasÛ mezi jednotliv˘mi ‰kolami. Av‰ak
zatímco rozdíly v místních pravidlech atletiky
byly nev˘znamné, mezi‰kolní zápasy ve fot-

bale byly kvÛli zásadním rozdílÛm v pojetí
hry prakticky nemoÏné. Proto se v roce
1848 se‰lo 14 zástupcÛ ‰kol na jednání,
jehoÏ v˘sledkem byla první ucelená sada
pravidel, tzv. Cambridgeská pravidla. Tato
pravidla upﬁednostÀovala kopání, bylo v‰ak
dovoleno také ãisté zachycení míãe rukama.
Sjednocující tendence vyústily v zaloÏení
The Football Association, prvního oficiálního
fotbalového sdruÏení na svûtû, 26. ﬁíjna
1863. Po nûkolika setkáních vytvoﬁila asociace sadu pravidel, z nichÏ nakonec vypustila pravidla dovolující bûh s míãem v ruce
a drÏení a podráÏení protivníka s míãem.
KvÛli tomu zástupce Blackheathu asociaci
opustil, a spolu s nûkolika dal‰ími kluby
v roce 1871 zaloÏil Rugby Football Union,
ãímÏ vzniklo ragby jako sport odli‰n˘ od kopané. I v pravidlech FA v‰ak byla nûkterá
ustanovení, která dnes zÛstávají jen
ve sportech jako ragby ãi
americk˘ fotbal. První pravidla také napﬁíklad ani
nestanovovala poãet
hráãÛ ãi tvar míãe;
na tom se mûli soupeﬁi
dohodnout
pﬁed kaÏd˘m zápasem.
V Anglii se postupnû vyvinulo nûkolik
soutûÏí, které pﬁispívaly
k ‰íﬁení jednotn˘ch pravidel. První mezinárodní zápas
probûhl mezi Anglií a Skotskem 30.
listopadu 1872 a skonãil bezbrankovou remízou. První mimoevropské mezinárodní
fotbalové utkání se uskuteãnilo 28. listopadu
1885 v Newarku mezi Spojen˘mi státy a Kanadou, která zvítûzila 0:1.
Fotbal se postupnû roz‰íﬁil i na kontinent,
kde je nejstar‰ím fotbalov˘m muÏstvem patrnû ‰v˘carsk˘ Lausanne Football and Cricket Club zaloÏen˘ v roce 1860. Díky anglick˘m dûlníkÛm pracujícím na stavbû Ïeleznice se fotbal dostal aÏ do JiÏní Ameriky, pﬁiãemÏ ale tato teorie roz‰íﬁení fotbalu na jihoamerick˘ kontinent nebyla nikdy pﬁesvûdãivû doloÏena.
Zdroj: cs.wikipedia.org

■ Nejlep‰í hráã turnaje:
Ondra Vichra (hráã t˘mu HOSAKO
dorostenci, vstﬁelil celkem 6 branek)
■ Nejlep‰í brankáﬁ turnaje:
Jakub ·litr (Homole 4 EVER)
Vûdûli jste, Ïe...
Existence hry podobné fotbalu je doloÏena aÏ do období starovûku: nejstar‰í takovou hrou bylo ãínské cchu-Èü, hrané jiÏ ve 2.
století pﬁ. n. l. V ¤ecku a ¤ímû se hrálo
mnoho míãov˘ch her, pﬁi nûkter˘ch se hrálo
nohama. Jedním ze vzdálen˘ch pﬁedchÛdcÛ
fotbalu je tak napﬁ. ﬁímská hra harpastum.
Ve stﬁedovûku se rÛzné hry podobné fotbalu hrály po celé Evropû, jejich pravidla se
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TIP NA V¯LET

Z Bukovky se vysílá jiÏ 61 let
V˘chodnû od Ústí nad Labem se zdvihá do nadmoﬁské v˘‰ky 683 m ãediãov˘
vrch, kter˘ je tﬁetím nejvy‰‰ím vrcholem
âeského stﬁedohoﬁí. Bûhem ãasu na nûm
vzniklo nûkolik men‰ích staveb, ale viditeln˘m symbolem se stala aÏ televizní
vûÏ, která je nejvy‰‰í betonovou stavbou
u nás.

Rozhodnutí postavit nejprve ocelovou vûÏ
padlo koncem padesát˘ch let minulého století; v roce 1960 byla 181,5 m vysoká vûÏ
dokonãena a 11. ãervna 1960 zaãala ‰íﬁit televizní program na 12. kanálu.
S ocelovou vûÏí v‰ak brzy nastaly problémy. Mûla znaãn˘ v˘kyv, proto na ní bylo
nutno provést dodateãné úpravy. Bûhem
nich v‰ak do‰lo 3. prosince 1965 k nejvût‰í
katastrofû v historii ãeskoslovenského televizního vysílání - poÏáru v retranslaãní kabinû. Jeho v˘sledkem byla zniãená konstrukce vûÏe. Nakonec byla vûÏ odstﬁelena a nahrazena v roce 1975 novou betonovou vûÏí.
Ta mûﬁí 223 metrÛ, prÛmûr Ïelezobetonového tubusu je 12 metrÛ, Základy jsou hluboké 15 metrÛ a jsou uchyceny v Ïelezobetonové desce s objemem 5 000 m3 betonu.
Oproti celoÏelezn˘m vysílaãÛm má Ïelezobetonová Buková hora pﬁekvapivû mal˘
v˘kyv. Pﬁi bûÏn˘ch vûtrn˘ch podmínkách
pouze skoro nepostﬁehnuteln˘ch 10 centimetrÛ. Pﬁi siln˘ch nárazov˘ch vûtrech mÛÏe
dosáhnout aÏ 40 centimetrÛ, pﬁiãemÏ konstrukãní maximum v˘kyvu je pÛl metru.
V úplnû vrchní ãásti vysílaãe jsou navíc takzvané tlumiãe kmitÛ. VáÏí 4,5 tuny.
Buková hora je dnes v˘znaãn˘m retranslaãním bodem digitálních magistrálních tras.
Je také jedním z prvních vysílaãÛ digitální televize u nás.
VûÏ vysílaãe nebyla projektována jako
rozhledna a není pﬁístupna veﬁejnosti, ale
z terasy Dûãínské boudy u vysílaãe je jedineãn˘ pohled na âeské stﬁedohoﬁí, Kru‰né
hory, LuÏické hory, Dokskou pahorkatinu
a Jizerské hory. Z Humboldtovy vyhlídky je
zase nádhern˘ pohled na Ústí nad Labem,
údolí Labe a Dûãín, Mile‰ovku a v dálce na
zﬁíceninu Hazmburku.
(zdroj: decinsky.denik.cz, idnes.cz
Zdroj foto: cs.wikipedia.org, malavelen.estranky.cz, kudyznudy.cz)
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Humboldtová vyhlídka

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole u Panny
ã. 1/2021, konaného dne 10. 2. 2021
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/01/2021 Opatﬁení 1/2021 Pravidla k poskytování a pouÏití úãelov˘ch finanãních
prostﬁedkÛ z Fondu rozvoje bydlení na
území obce Homole u Panny
031/01/2021 schvaluje vzor smlouvy o zápÛjãce k Opatﬁení obce Homole u Panny
ã. 1/2011 Pravidla k poskytování a pouÏití
úãelov˘ch finanãních prostﬁedkÛ z Fondu
rozvoje bydlení na území obce Homole
u Panny
040/01/2021 Rozpoãtové opatﬁení ã. 6/2020
050/01/2021 uzavﬁení Smlouvy na provedení tûÏebních prací s firmou HeinWald s.r.o.
060/01/2021 uzavﬁení Rámcové kupní
smlouvy na odbyt dﬁeva s firmou HeinWald
s.r.o.
070/01/2021 na základû v˘sledku v˘bûrového ﬁízení konaného dne 26. 1. 2021 uzavﬁení smlouvy na poskytnutí komplexních sluÏeb na obnovu porostu po kalamitách s firmou HeinWald s.r.o.
080/01/2021 na základû v˘sledku v˘bûrového ﬁízení konaného dne 26. 1. 2021 uzavﬁení smlouvy na ochranu MZD s firmou HeinWald s.r.o.
090/01/2021 smlouvu o v˘pÛjãce a následném darování kompostérÛ obãanÛm
100/01/2021 V˘roãní zprávu za rok 2020 zákona ã. 106/1990 Sb.
110/01/2021 vstup obce Homole u Panny
do Svazku obcí Ú‰tûcka s platností od 1. 1.
2021
120/01/2021 uzavﬁení kupní smlouvy CES
162/2021/MAKU se spoleãností SVS a.s.,
zastoupenou p. Ing. Janem Zurkem
180/01/2021 poskytnutí finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i 3 000 Kã pro Roska Teplice
190/01/2021 poskytnutí finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i 3 000 Kã Z· Velké Bﬁezno na
Zápis dûtí do prvních tﬁíd
II. Zastupitelstvo obce souhlasí
130/01/2021 se zpracováním zámûru na
prodej pozemku p. ã. 777, k. ú. Homole
u Panny
150/01/2021 se zpracováním zámûru na
prodej ãásti pozemku p. ã. 498/4, k. ú. Homole u Panny
170/01/2021 s odkupem nemovitosti p. p.
ã 79, 74 a 75/1, k. ú. Homole u Panny za
cenu 2 mil. Kã.
Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka

Dagmar MuÏíková v. r.
starostka

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole u Panny
ã. 2/2021, konaného dne 24. 2. 2021
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
040/02/2021 vyvû‰ení zámûru na prodej pozemku p. ã. 777, k. ú. Homole u Panny
s cenou 100 Kã /1m2
II. Zastupitelstvo obce nesouhlasí
050/02/2021 se zpracováním zámûru na
prodej p. ã. 926, k. ú. Suletice

060/02/2021 se zpracováním zámûru na
prodej pozemku p. ã. 72/2, k. ú. Babiny II
Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka

Dagmar MuÏíková v. r.
starostka

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole u Panny
ã. 3/2021, konaného dne 17. 3. 2021
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/03/2021 Dodatek ã. 8 ke smlouvû
o sbûru, svozu, tﬁídûní a recyklaci vyuÏiteln˘ch druhÛ odpadÛ ã. SM/1250/098/3 s firmou AVE a. s.
Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka

Dagmar MuÏíková v. r.
starostka

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole u Panny
ã. 4/2021, konaného dne 28. 4. 2021
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/04/2021 Rozpoãtové opatﬁení ã. 1/2021
040/04/2021 nákup 80 ks lip od firmy MLX
s.r.o.
050/04/2021 zpracování a dodání 10 ks informaãních tabulí od firmy Na svahu
070/04/2021 prodej pozemku p. ã. 777, k. ú.
Homole u Panny, o v˘mûﬁe 1 686 m2 za
podmínek uveden˘ch ve vyvû‰eném zámûru p. Bc. Janu Novotnému
080/04/2021 finanãní pﬁíspûvek pro Linku
bezpeãí, z. s. ve v˘‰i 3 000 Kã
090/04/2021 uzavﬁení Smlouvy o budoucí
smlouvû o zﬁízení vûcného bﬁemene a dohodu o umístûní stavby ã. IV-124020413/001
100/04/2021 poskytnutí pÛjãky ve v˘‰i
50 000 Kã z FRB p. Danielu Tauschemu po
úplném doplacení pﬁede‰lé pÛjãky
110/04/2021 financování koupû nemovitostí
p.p.ã. 74,75/1 a 79, jehoÏ souãástí je stavba
ãp. 34, k. ú. Homole u Panny, formou úvûru
111/04/2021 uzavﬁení smlouvy o úvûru reg.
ã. 99028748304 od Komerãní banky na financování odkupu nemovitostí p.p.ã.
74,75/1 a 79, jehoÏ souãástí je stavba ãp.
34, k. ú. Homole u Panny
120/04/2021 uzavﬁení Kupní smlouvy
o koupi nemovité vûci - p.p.ã 74,75/1 a 79,
jehoÏ souãástí je stavba ãp. 34,k. ú. Homole u Panny
130/04/2021 uzavﬁení Smlouvy o zaji‰tûní
plnûní úkolÛ na úseku poÏární ochrany
s obcí Velké Bﬁezno, zastoupenou starostou
Karlem Jungbauerem
II. Zastupitelstvo obce nesouhlasí
060/04/2021 nesouhlasí s pﬁedloÏen˘m návrhem ÚP, u kterého zpracovatel nedodrÏel
nûkteré závûry vze‰lé pﬁi veﬁejném projednání konaného dne 20. 11. 2019
III. Zastupitelstvo obce souhlasí
061/04/2021 s vrácením pﬁedloÏeného návrhu ÚP zpracovateli podle § 54 odst. 3 stav.
zák., se sv˘mi pokyny k úpravû pro nové veﬁejné projednání obdobnû podle §52 odst. 2
a 3 stavebního zákona
Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole u Panny
ã. 5/2021, konaného dne 23. 6. 2021
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/05/2021 Rozpoãtové opatﬁení ã. 2/2021
040/05/2021 úãetní závûrku za rok 2020.
Pﬁílohou je protokol o schválení úãetní závûrky za rok 2020
050/05/2021 závûreãn˘ úãet za rok 2020
s v˘hradou a vyjadﬁuje souhlas s celoroãním
hospodaﬁením
051/05/2021 opatﬁení pﬁijaté k nápravû nedostatku uvedeného ve Zprávû o v˘sledku
pﬁezkoumání hospodaﬁení obce za rok
2020
060/05/2021
revokaci
usnesení
ã.
040/06/2015 zmocnûní starosty obce Ladislava Ptáãka k pﬁijetí rozpoãtového opatﬁení
v závûru roku. Zmocnûní se vztahuje pouze
na eliminaci moÏného pﬁekroãení rozpoãtu
u závazn˘ch ukazatelÛ
II. Zastupitelstvo obce zmocÀuje
061/05/2021 starostku obce Dagmar MuÏíkovou k pﬁijetí rozpoãtového opatﬁení v závûru roku. Zmocnûní se vztahuje pouze na
eliminaci moÏného pﬁekroãení rozpoãtu
u závazn˘ch ukazatelÛ
III. Zastupitelstvo obce souhlasí
090/05/2021 se zámûrem zﬁízení Z - boxu
100/05/2021 se zámûrem odkupu nemovitostí p. ã. 5/1 a p. ã. 6, k. ú. Homole u Panny
za cenu 300 000Kã od âeské dominikánské
provincie
Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka

Dagmar MuÏíková v. r.
starostka

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole u Panny
ã. 6/2021, konaného dne 7. 7. 2021
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/06/2021 uzavﬁení Memoranda o spoleãném postupu mezi obcí Homole u Panny
a âeskou dominikánskou provincií
040/06/2021 poskytnutí finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i 50 000 Kã na pomoc zasaÏené
obci Kryry, místní ãásti Stebno Ïivelní pohromou v ãervnu 2021
II. Zastupitelstvo obce ukládá
050/06/2021 zastupitelce Ing. Tereze Radiãové zajistit tﬁi cenové nabídky na opravu
komunikace Babiny II dle doporuãení Stavebnû technického prÛzkumu v ‰etrné variantû
Ilona Opli‰tilová v. r.
místostarostka

Dagmar MuÏíková v. r.
starostka

Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce 06/2021 je k nahlédnutí na Obecním
úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na webov˘ch
stránkách obce www.homoleupanny.cz.

Dagmar MuÏíková v. r.
starostka
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Zemûd˘m lékaﬁsk˘ je jednoletá, 10-50 cm vysoká popínavá bylina. Listy má zpeﬁené a ﬁapíkaté, kvûty uspoﬁádány v hroznu
rÛÏovû ãervené nebo bûlavû rÛÏové barvy, na vrcholu tmavû purpurové. Kvete od kvûtna do záﬁí a najdeme ji na polích, rumi‰tích, v parcích, na pÛdách hlinit˘ch a kypr˘ch. Sbírá se kvetoucí naÈ seﬁezáváním, pﬁiãemÏ... (dokonãení tajenka). Urychluje
stﬁevní peristaltiku, sniÏuje krevní tlak, uvolÀuje kﬁeãe, zamezuje tvorbû Ïluãov˘ch kaménkÛ, v mal˘ch dávkách podporuje tvorbu Ïluãe, pÛsobí moãopudnû a uplatní se i pﬁi léãbû koÏních chorob. UÏívá se ve formû nálevu (2 ãajové lÏiãky na ‰álek vody,
dennû se pijí 2 ‰álky) nebo zevnû ve vy‰‰í koncentraci na koupele ãi obklady.

❁

Hrát hokej
nebo bûhat

2

Dravec

Dlouhé
drÏadlo

❁

Mûlãiny

Kﬁemiãitá
hornina

Svolnost

âesk˘
filmaﬁ
(Mario)

Vojensk˘
pakt

❁

Ruské
poãítadlo

Francouzské mûsto

Vrstvená
stﬁe‰ní
lepenka

Milenecké
dvojice

3

âidlo
v obliãeji

Odhadem
Obec
u Pﬁíbrami

Rosol

Útok vojákÛ
na koních

Konzervovat
Nûkdej‰í
úãastník
veselky

¤ímsk˘ch
501

Tahleta

Íránsk˘
koãovník
(zastarale)

Oni

1

Úder nohou

Zkratka
praÏské
univerzity

Nûmeck˘
satelitní
kanál

Anglicky
„inkoust“

AviváÏní
roztok

Stopa

Adolfína
Jméno
norsk˘ch
králÛ

Obraz nahé
Ïeny

Tekutina
nutná
k Ïivotu

Hasnice na
vápno

Zvyky
islámsk˘ch
národÛ

Naftaﬁsk˘
koncern

Nûmecky
„vrchní“

Tvoje osoba

❁

NAPOVÍME:

·v˘carské
zimní
stﬁedisko

Ilk, SEATO,
Oseã, adat,
Vuk, lydit.

Tumá‰
Bomba

Hlasov˘
projev

Rostlinné
máslo
Arabsk˘
vládce

Obvykle
jarní polní
práce

Zbabûlé
Ïeny

Psací
potﬁeba

Postava ze
seriálu My
z konce
svûta

Vzhledy

Met
Pﬁivadûã
surové
nafty

Vodní
Ïivoãich

Iniciály
italské
hereãky
Mutiové

Druh
je‰tûra

Znaãka
abtesly

StráÀ
Hmota

Boty

Fanfáry

Jméno
Chaãaturjana

Moravsk˘
Oldﬁich

Samovolnû
vytékající
mo‰ty

HeyerdahlÛv ãlun
Proutûná
nádoba

Sloní zub
·kolní
deska

Hrabav˘
pták

Malá fordka

Mûsto na
Teplicku

4

Ten i onen

V˘tvory

Svislé
jeskynû

Golemova
kuliãka

Tajenka: Po odstranûní hrubé ãásti lodyhy se musí rychle su‰it.
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