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Memoriál Jaroslava Hály

sobotu 13. 6. 2020 se konal tﬁetí roãník Memoriálu Jaroslava Hály. Pﬁihlásilo se celkem 6 t˘mÛ - POLICIE Stﬁekov, POLICIE operaãní, HOSAKO dÛchodci,
HOSAKO dorostenci, MUÎÍCI, FC Hunters.
Skvûlá pﬁíprava akce se odrazila na prÛbûhu celého turnaje. Martin MuÏík spoleãnû
s dobrovolníky perfektnû nalajnovali hﬁi‰tû,
postavili altány a pﬁipravili zázemí pro t˘my
i diváky. Poprvé bylo moÏné vyzkou‰et zre-

V

novované laviãky, které jsou napevno zabetonované na hﬁi‰ti a slouÏí jako stﬁídaãka.
Pro hráãe bylo pﬁipraveno obãerstvení, nechybûl tradiãní gulá‰ z kuchynû rodin Hálov˘ch a Opli‰tilov˘ch.
Moderování se ujala starostka Dagmar
MuÏíková. Turnaj zahájila dojemn˘m
a upﬁímn˘m proslovem, Josef MuÏík ml. následnû vysvûtlil ,,pravidla“ a pak jiÏ dostali
prostor hráãi. A klobouk dolÛ pﬁed v‰emi,
letní poãasí toho dne svádûlo spí‰ k povalování se u vody, neÏ k podávání sportovních
v˘konÛ. Pﬁesto nikdo ze zúãastnûn˘ch
hráãÛ nepolevil a do kaÏdého utkání (z nichÏ
se kaÏdé hrálo dvakrát deset minut) ‰li
v‰ichni s pln˘m nasazením, o ãemÏ bohuÏel
svûdãí i to, Ïe bûhem turnaje do‰lo k nûkolika úrazÛm.
Michal a Patrik Jandovi si opût dali práci
a na konec turnaje pﬁipravili transparent se
vzkazem Jardovi. Toto cituplné gesto nevynechali Ïádn˘ rok. A nechybûlo ani tradiãní
pﬁedání kvûtin Hance Hálové a Ilonû Opli‰tilové.

V˘sledky turnaje:
První zápas:
PâR Stﬁekov - PâR operaãní .......................3:1
Druh˘ zápas:
MuÏíci - HOSAKO dorost ..............................3:0
Tﬁetí zápas:
FC Hunters - PâR Stﬁekov ...........................2:1
âtvrt˘ zápas:
MuÏíci - HOSAKO dÛchodci..........................3:0
Pát˘ zápas:
PâR operaãní - FC Hunters..........................1:2
·est˘ zápas:
HOSAKO dorost - HOSAKO dÛchodci .........1:2
Semifinále:
FC Hunters - HOSAKO dÛchodci .................5:0
MuÏíci - PâR Stﬁekov...................................0:1
O tﬁetí místo:
MuÏíci - HOSAKO dÛchodci..........................1:0
Finále:
PâR Stﬁekov - FC Hunters ...........................3:1

Umístûní jednotliv˘ch t˘mÛ:
1. místo - Policie - Stﬁekov (8 hráãÛ)
2. místo - FC Hunters (7 hráãÛ)
3. místo - MuÏíci (7 hráãÛ)
4. místo - HOSAKO dÛchodci (12 hráãÛ)
5. místo - Policie operaãní ( 9 hráãÛ )
6. místo - HOSAKO dorostenci (6 hráãÛ )
Vyhlá‰ení:
Nejlep‰í hráã turnaje: Martin MuÏík ( vstﬁelil celkem 4 branky)
Nejlep‰í brankáﬁ turnaje: Petr Janda (PâR Stﬁekov)

Spoleãnû to zvládneme!
Díky COVID-19 se v obci zastavil Ïivot.
Pﬁes nelehkou situaci se na‰la ﬁada dobrovolníkÛ, kteﬁí se rozhodli nesedût s rukama
v klínû a pomoci. Za u‰ití rou‰ek pro obãany
bychom touto cestou rádi podûkovali Evû
Struhárové, Ilonû Opli‰tilové, Licii Bihari,
·tûpánce Svobodové, paní Îákové, paní
Bleilové a v‰em dobrovolníkÛm.
Ná‰ obrovsk˘ dík dále patﬁí paní Janû Horové z Ekofarmy Babiny II., která se rozhodla v této situaci podpoﬁit na‰e nejstar‰í obãany a obci pravidelnû dodává bio v˘vary,
které lze pouÏít na polévky ãi jako základ do
omáãky. Rozvoz mezi obãany zaji‰Èuje starostka Dagmar MuÏíková spoleãnû s místostarostkou Ilonou Opli‰tilovou.

OBNOVA CESTY
Rádi bychom touto cestou podûkovali Mírovi Svobodovi a skupinû dobrovolníkÛ, kteﬁí
se spoleãnû ujali nelehké práce a pustili se
do proﬁezání zarostlé cesty, vedoucí ze
Lhoty pod Pannou do Suletic. Zmínûná
cesta je ideální zkratkou mezi obûma vesnicemi a byla by ‰koda nechat ji zaniknout.
Díky této iniciativû odpadlo obci zaﬁizování,
kdo proﬁezávku udûlá a cestu uklidí.
■

OPRAVENÁ LAMPA A V¯MùNA
NùKTER¯CH SVÍTIDEL
Ve Lhotû pod Pannou do‰lo k opravû
lampy, která byla po‰kozená po hurikánu
Sabine. Obec v‰e nahlásila jako ‰kodní událost a oprava byla proplacena v plné v˘‰i poji‰Èovnou. ZároveÀ bylo nainstalováno nûkolik nov˘ch LED svítidel, která mají za úkol
osvûtlovat cestu v blízkosti autobusové zastávky. PÛvodní osvûtlení zcela nevyhovovalo, dûti, které ‰ly ráno na autobus, nebyly
dostateãnû vidût. Nová svítidla jsou silnûj‰í
a slibujeme si od nich vût‰í bezpeãnost.
■

OPAT¤ENÍ PRO SENIORY
Dodávka respirátorÛ se bohuÏel opozdila,
ale nakonec byly i mezi na‰e obãany rozdány respirátory filtraãní tﬁídy FFP3.
I pﬁes ve‰kerou snahu Magistrátu mûsta
Ústí nad Labem nebylo k dispozici dostateãné mnoÏství dezinfekce, obec proto ve Velvûtech objednala dezinfekci na ruce pro obãany. Tuto informaci jste mohli zjistit na webov˘ch stránkách a facebooku obce, velkou
v˘hodu mûli opût v‰ichni ti obyvatelé, kteﬁí
jsou pﬁihlá‰eni do mobilního rozhlasu a informaci tak obdrÏeli formou sms.
DAR OD PANA EFFENBERGERA
Bûhem nouzového stavu neprobíhalo klasické blahopﬁání k narozeninám, kdy paní
Hana Hálová a paní Eva Struhárová chodí
jako zástupkynû obce osobnû popﬁát jubilantÛm. V tomto období, kdy jsme se nesmûli
setkávat, byli oslavenci pouze vyrozumûni
lístkem ve schránce, Ïe mají na Obecním
úﬁadû pﬁipraven˘ dárkov˘ ko‰ k vyzvednutí.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

ÚKLID SILNIC
Aãkoli loÀská zima nepatﬁila k tûm „ladovsk˘m“, i tak bylo nutné provést úklid silnic.
Jako obvykle se o to svûdomitû postarala
firma Horãík, díky které v mûsíci dubnu probûhlo zametení místních komunikací.
■

SVOZ ÎELEZA
Na‰i VPP bûhem nûkolika uplynul˘ch mûsícÛ nasbírali po obci opravdu velké mnoÏství Ïeleza. To následnû odvezl Martin
MuÏík (opût za pomoci VPP) do sbûrného
dvora. Získané peníze budou pouÏity na dofinancování nûkter˘ch kulturních akcí, které
obec poﬁádá. Dûkujeme.
■

Pan Effenberger za zmínûn˘ lístek podûkoval, ko‰ si nepﬁevzal s tím, Ïe urãitû víme,
kdo by si ho zaslouÏil jako podûkování za
nûjakou ãinnost a ze stejného dÛvodu pﬁidal
je‰tû finanãní dar 3 000 Kã. Moc dûkujeme!

Pestré kvûtiny v na‰í obci

ODSTRANùNÍ BETONU P¤ED
BYTOVKOU
Po odstranûní klepadel na koberce zÛstal
pﬁed bytovkou ãp. 47 a ãp. 48 nevzhledn˘
panel zapu‰tûn˘ v zemi. Na‰i VPP beton
odstranili, zavezli hlínou a srovnali terén.
■

SROVNÁNÍ TERÉNU V SULETICÍCH
Díky plánovanému pﬁestûhování kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad do‰lo v dubnu k odvozu kamenÛ a následnému srovnání terénu vedle autobusové zastávky v Suleticích,
kam byli kontejnery následnû pﬁemístûny.
Na jejich pÛvodním stanovi‰ti pod lípou tak
mají nyní obãané k dispozici „ãist˘“ plácek
s novou laviãkou. S návrhem na pﬁemístûní
kontejnerÛ pﬁi‰la paní Jelínková, která je
majitelkou daného pozemku. Dûkujeme.
■

Pestré záhony u bytovky ãp. 43, o nûÏ s láskou peãují paní MuÏíková a paní Pﬁibilová, pro
nás byly inspirací a tak jsme pﬁed bytovkami ãp. 47 a 48, kde dosud rostla pouze tráva, vysázeli keﬁe (konkrétnû se jedná o rododendron a kalinu). Nyní je péãe na nájemnících, kteﬁí
mají keﬁe pod okny. Zatím je musíme pochválit za vzornou péãi.
Zmínûn˘m „dûvãatÛm“ z bytovky ãp. 43 se velmi zalíbil kvûtináã, kter˘ v loÀském roce
pﬁed Obecní úﬁad vyrobil Luká‰ Zita. A protoÏe v‰ichni víme, s jak˘m zápalem se o kvûtiny
starají, nechali jsme pro nû jeden takov˘ kvûtináã vyrobit.
Dal‰í kvûtináãe byly umístûny u autobusov˘ch zastávek. Zeminu do nich darovala Îaneta Pﬁíkopová, takÏe je zcela jasné, Ïe se v nich novû osázen˘m kvûtinám bude daﬁit skvûle. Ale protoÏe jen kvalitní zemina nestaãí, prosíme tímto na‰e obãany o souãinnost v péãi
o kvûtiny.
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Podûkování
Rádi bychom touto cestou podûkovali
panu Bäuchelovi, kter˘ z vlastní iniciativy obstaral materiál a zadûlal nejvût‰í
díry na komunikaci pﬁed bytovkou ãp.
47. Nyní uÏ obãané této bytovky nemají
pﬁed domem autodrom, ale opravdu jen
silnici.

Autobusová zastávka na Nové Vsi
Budování autobusov˘ch zastávek pokraãuje, doãkali se obyvatelé Nové Vsi. Nová zastávka stojí na kﬁiÏovatce Nová Ves - Homole
u Panny. Nyní pracujeme na zastávce do Lhoty pod Pannou.

Nov˘ stolek na dûtském hﬁí‰ti
ManÏelé Zápotock˘ch darovali místním dûtem stÛl se sedátky. Ten
je umístûn na dûtském hﬁi‰ti v Homoli u Panny, men‰ím dûtem se tak
hned bude lépe svaãit. Dûkujeme.

Úpravy hﬁbitova v Homoli pokraãují

Reklamace
byla úspû‰ná
Práce na hﬁbitovû v Homoli u Panny pokraãují. Po natﬁení vstupní brány, dodání kubíkové
nádrÏe na vodu a znovuzprovoznûní pumpy pﬁi‰ly na ﬁadu záhony pﬁed kolumbáriem. Ty
byly zryty, stará zemina se vymûnila za novou - úrodnou a následnû se osázela kvûtinami.
Velkou ãást z nich darovali manÏelé Hajdinovi ze Lhoty pod Pannou, za coÏ jim touto cestou velmi dûkujeme!

Vzhledem k tomu, Ïe obãané bytovky ãp.
48 nûkolikrát upozorÀovali na nekvalitní provedení omítky vchodu, obrátili jsme se na
firmu, která zmínûn˘ vchod omítala. Aãkoli
uÏ se na práci nevztahovala záruãní doba,
firma se k celé vûci postavila férovû, uznala
svou chybu a opravu provedla na vlastní náklady.

Probûhla renovace pﬁístﬁe‰kÛ

Zateplené bytovky hyzdily opr˘skané pﬁístﬁe‰ky na popelnice a uÏ se na nû opravdu nedalo koukat. Jejich opravy se ujal pan Milan
Pilník, pﬁístﬁe‰ky dostaly novou fasádu a nátûr. Martin MuÏík následnû namontoval prkna do úrovnû vík popelnic, aby hned nedo‰lo
k odﬁení opraven˘ch zdí pﬁi otvírání popelnic. Pﬁístﬁe‰ek u bytovky ãp. 47 dole u kotelny byl z pÛlky odbourán, nebyl dÛvod nechávat
ho v pÛvodní velikosti. O nové oplechování pﬁístﬁe‰kÛ se postaral pan Zita.
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Hrdina mezi námi

Kotlíkové pÛjãky na realizaci v˘mûny kotle

MoÏná si vybavíte, jak ná‰ kraj (a zﬁejmû
i celou republiku) obletûla informace o dubnovém pﬁepadení banky na Mírovém námûstí v Ústí nad Labem. Tou dobou zrovna
Martin MuÏík slavil své Ïivotní jubileum. A co
lep‰ího si darovat neÏ pracovní úspûch?
Ano, byl to právû Martin MuÏík, kter˘ zmínûného lupiãe dopadl a zadrÏel. A nejsme na
nûj hrdi jen my, sám ﬁeditel územního odboru Policie âR Ústeckého kraje plk. Mgr. Vladimír Danyluk si praporãíka MuÏíka pozval,
podûkoval mu a pﬁedal odmûnu.

Obec se zapojila do kotlíkové pÛjãky pro obãany na v˘mûnu kotlÛ. O pÛjãku zaÏádalo
celkem pût rodin, úspû‰né byly tﬁi, jedna bohuÏel neuspûla a zb˘vající rodina je tzv. v zásobníku, nebo-li zatím ãeká. V tuto chvíli jiÏ dvû rodiny obdrÏely peníze na úãet a mohou
zaãít s realizací v˘mûny starého kotle na tuhá paliva za tepelné ãerpadlo. Peníze, které se
nám od rodin po realizaci akce budou vracet zpût na úãet obce, budou pouÏity na dofinancování akce „Zmûna systému vytápûní budovy OÚ.“

Prozatímní oprava cesty ByÀov

Oprava rybníka

Jak jsme informovali v minulém Obãasníku, obec nechala zpracovat stavebnû technick˘ posudek s návrhem ﬁe‰ení opravy komunikace v ByÀovû. Vzhledem k tomu, Ïe zde
není vyﬁe‰en svod vody a nejsou zde umístûny Ïlabovnice, bylo pﬁistoupeno k nejekonomiãtûj‰í variantû a do‰lo k prozatímní opravû, kdy byl strÏen˘ okraj vozovky zavezen ‰tûrkem a vyplnûn asfaltem.
Dobrá zpráva pro v‰echny milovníky rybolovu! Homolsk˘ rybník má opravené stavidlo. Velké podûkování za to patﬁí Janu Hálovi, Martinu MuÏíkovi a Ludvíku Jandovi,
kter˘ zajistil dodávku materiálu na opravu.
Nyní uÏ stavidlo neprotéká a voda se drÏí
v rybníku.

BoÏí muka v Haslicích

Buìme ohleduplní
V ByÀovû byla v loÀském roce osazena
nová zastávka. MÛÏeme mluvit o velikém
‰tûstí, Ïe jsme o ní nepﬁi‰li. Zﬁejmû nûjak˘
kuﬁák zapﬁíãinil odhozením nedopalku cigarety poÏár odpadkového ko‰e, kter˘ je
umístûn v zastávce. Na‰tûstí nedo‰lo k fatálním ‰kodám, je „pouze“ po‰kozená
dlaÏba a podezdívka zastávky. Prosíme
tímto v‰echny obãany - pﬁem˘‰lejte, co
a v jakém stavu vhazujete do odpadkov˘ch ko‰Û.

Blahopﬁejeme na‰im jubilantÛm
■ DUBEN:

Effenberger Milo‰ 60 let
■ KVùTEN:

ÎivnÛstka Franti‰ek 65 let,
·ormová Jana 75 let,
Dobiá‰ová Alena 65 let
Zapoãaly opravy boÏích muk v Haslicích
(muka stojí u cesty smûrem na Hlupici). Na
tuto opravu obdrÏela obec koncem loÀského
roku finanãní dar 20 000 Kã od Ing. Petry
Homolové a 20 000 Kã od pana Ing. Jindﬁicha Pávka. Obûma mecená‰Ûm moc dûkujeme!
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■ âERVEN:

Slezáková Anna 75 let,
Slezák Vladimír 80 let,
Porada Henrich 65 let
Anna Slezáková

Vladimír Slezák

Nové kontejnery
na plasty
Na ãetné Ïádosti obãanÛ poﬁídila obec
dva nové kontejnery na plasty. Jeden je
umístûn˘ v Haslicích, druh˘ na rozcestí
Doubravice - Bláhov - Haslice.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
PRO SPRÁVNÉ
T¤ÍDùNÍ ODPADU
ÎLUT¯ KONTEJNER NA PLASTY
ANO - Do kontejnerÛ na plasty patﬁí
fólie, sáãky, plastové ta‰ky, se‰lápnuté PET láhve, obaly
od pracích, ãistících
a kosmetick˘ch pﬁípravkÛ, kelímky od
jogurtÛ, mléãn˘ch
v˘robkÛ, balící fólie
od
spotﬁebního
zboÏí, obaly od CD
diskÛ a dal‰í v˘robky z plastÛ.
Pûnov˘ polystyren
sem
vhazujeme
v men‰ích kusech.
NE - Naopak sem nepatﬁí mastné obaly
se zbytky potravin nebo ãistících pﬁípravkÛ,
obaly od Ïíravin, barev a jin˘ch nebezpeãn˘ch látek, podlahové krytiny ãi novodurové
trubky

MODR¯ KONTEJNER NA PAPÍR
ANO - Hodit sem
mÛÏeme napﬁíklad
ãasopisy, noviny,
se‰ity, ﬁádnû se‰lápnuté krabice,
papírové obaly , cokoliv z lepenky,
nebo knihy. Obálky
s fóliov˘mi ok˘nky
sem mÛÏete také
vhazovat, zpracovatelé si s tím umí
poradit. Bublinkové
obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitﬁku! Nevadí ani papír s kanceláﬁsk˘mi sponkami. Ty
se bûhem zpracování samy oddûlí.
NE - Do modrého kontejneru nepatﬁí uhlov˘, mastn˘, promáãen˘ nebo jakkoliv zneãi‰tûn˘ papír. Tyto materiály nelze uÏ nadále recyklovat. Pozor, pouÏité dûtské pleny
opravdu nepatﬁí do kontejneru na papír, ale
do popelnice

ZELEN¯ KONTEJNER NA SKLO
ANO - Do zeleného
kontejneru mÛÏeme vhazovat jakékoliv sklo, napﬁíklad
lahve od vína, alkoholick˘ch i nealkoholick˘ch nápojÛ,
sklenice od keãupÛ,
marmelád ãi zavaﬁenin. Patﬁí sem
také tabulové sklo
z oken a ze dveﬁí.
Vytﬁídûné sklo není
nutné rozbíjet, bude
se dále tﬁídit!
Pokud jsou vedle
sebe zelen˘ a bíl˘ kontejner, vhazujeme do
bílého ãiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE - Do tûchto nádob nepatﬁí keramika
a porcelán. Nepatﬁí sem ani autosklo, zrcadla nebo tﬁeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo
patﬁí zpût do obchodu.

VA·E NÁZORY
V posledním vydání Homolského obãasníku upoutaly mojí pozornost pﬁíspûvky o oﬁezání stromÛ na hﬁbitovû a o novoroãním ohÀostroji.
Pﬁíspûvek o oﬁezání stromÛ byl pﬁíli‰ struãn˘. Mohl v nûm b˘t alespoÀ uveden název
firmy, která stromy za 32 500 Kã oﬁezala. Snímky oﬁezan˘ch stromÛ jsou velmi podobné
snímkÛm, které se obãas objevují ve sdûlovacích prostﬁedcích jako pﬁíklady negativních
zásahÛ do veﬁejné zelenû.
Hﬁbitov je veﬁejnû pﬁístupn˘ prostor. Proto je nutné stromy pravidelnû oﬁezávat, aby pﬁípadn˘ pád siln˘ch vûtví neohroÏoval náv‰tûvníky a nepo‰kozoval náhrobky. Já jsem stromy na hﬁbitovû oﬁezával od roku 1990 do roku 2011. V dal‰ích letech provedli oﬁezání veﬁejnû prospû‰ní pracovníci. Oﬁezávání jsem se snaÏil omezit na nezbytnû nutnou míru.
Pravidelnû po 2 letech jsem vÏdy stﬁídavû oﬁezal jen polovinu stromÛ. Oﬁezání nebylo tak
viditelné a vzhled hﬁbitova se pﬁíli‰ nemûnil. Neoﬁezané stromy dál poskytovaly moÏnosti
pro hnízdûní ptákÛ a vãelí pastvu. Oﬁezané vûtve uklízeli veﬁejnû prospû‰ní pracovníci
a obci nevznikaly Ïádné v˘daje.
DÛvody pro zmûnu zpÛsobu oﬁezání neznám. Názory na souãasn˘ stav hﬁbitova jsou
podle individuálního vkusu rÛzné. Nûkomu se mÛÏe jednotn˘ vzhled oﬁezan˘ch pah˘lÛ
i líbit. Podle mého názoru je to pﬁíklad necitlivého zacházení s veﬁejnou zelení a zbyteãného utrácení v dobû, kdy má obec schodkov˘ rozpoãet.
V‰eobecné nad‰ení z novoroãního ohÀostroje také nesdílím. Pﬁi pouÏívání zábavní pyrotechniky je poru‰ován zákon na ochranu pﬁírody, zákon na ochranu ãistoty ovzdu‰í,
zákon na ochranu zvíﬁat proti t˘rání a zákon o myslivosti. Proto je pouÏívání zábavní pyrotechniky zakázáno na území národních parkÛ a pﬁipravuje se i zákaz pro chránûné krajinné oblasti. V leto‰ním roce jiÏ nûkterá mûsta a obce pﬁestaly novoroãní ohÀostroje poﬁádat.
Novoroãní ohÀostroj je uveden v plánu akcí kulturního v˘boru. Já v t˘rání zvíﬁat Ïádnou
kulturní ãinnost nevidím.
Ing. Václav Choura
VYJÁD¤ENÍ OBCE:
Co se t˘ãe oﬁezání stromÛ, obec pouze navázala na práce, které u nás v minulosti jiÏ
probûhly. Pro ilustraci uvádíme snímky z roku 2009, kdy bûhem bﬁezna do‰lo k proﬁezu
zmiÀované lipové aleje na hﬁbitovû.
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Máje v Homoli
MoÏná si vzpomenete, Ïe loÀské stavûní májky vzniklo jako spontánní nápad bûhem ãarodûjnic, kdy jsme si ﬁekli, Ïe by bylo fajn tuto
tradici v na‰í obci po mnoha letech obnovit. Následovala rychlá
akce s pﬁípravou a umístûním „na‰í první“ májky.
Letos jsme ov‰em nechtûli nic nechat náhodû a na celou akci
jsme se ﬁádnû pﬁipravili. Pﬁedseda kulturního v˘boru sehnal nerezovou trubku (dar od Marka Bure‰e), Petr Horãík vybagroval díru
a zajistil beton, Marek BroÏ sváﬁel, co bylo tﬁeba a ﬁada dal‰ích dobrovolníkÛ pﬁiloÏila ruce k dílu. Díky tomu vznikl „podstavec“ pro usazení Májky, kter˘ mÛÏe b˘t v zimû vyuÏit také pro usazení vánoãního stromu.
Májku jsme postavili 30. dubna. Je‰tû tu noc pﬁi‰li na obhlídku
ho‰i z Chudoslavic, ale vyru‰il je Honza Hála a májka zÛstala. Samozﬁejmû i my jsme si dûlali zálusk na nûjakou cizí
májku a tak se zmínûn˘
Honza Hála s kamarády
vydal hned následující noc
na lup. A byli úspû‰ní!
V Ploskovicích se jim podaﬁilo ukoﬁistit májku,
která stála u jednoho z rodinn˘ch domÛ. Ov‰em po
pﬁíjezdu do Homole je radost
pﬁe‰la.
Chlapci
z Chudoslavic vyuÏili pﬁíleÏitosti, Ïe na‰í májku
nikdo nehlídá a odvezli jí.
Po diplomatickém vyjednávání jsme ji vykoupili
zpût za dvû basy piva
a 27. kvûtna byla (spoleãnû s kradenou májkou)
postavena znovu. To uÏ
jsme se nenechali nachytat na ‰vestkách, rozdûlili
jsme si noãní sluÏby a hlídali jsme. Díky ostﬁíÏímu zraku Luká‰e Zity, bdûlosti Martina a Dá‰i
MuÏíkov˘ch a ostraÏitosti manÏelÛ Opli‰tilov˘ch (kteﬁí k zodpovûdné práci pﬁizvali i nejmlad‰í ãlenku hlídacího t˘mu - Aniãku) uÏ
májka Homoli neopustila a tak mohly v sobotu 30. kvûtna 2020 od
ãasného rána zaãít pﬁípravy na její kácení.
Úãast na návsi v prÛbûhu dne byla hojná, vût‰ina obyvatel vyuÏila rozvolnûní opatﬁení a vyrazila „koneãnû mezi lidi“. Grilovalo se,
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ãepovalo se pivo a limonáda, pro dûti byly pﬁipraveny sladkosti. Probûhlo i nûkolik soutûÏí - v pití piva na ãas zvítûzil Jan Koﬁínek, v pití
limonády Jan Zita.
Aãkoli tradice velí uspoﬁádat draÏbu o májku formou pﬁíhozÛ, pojali jsme to jako tombolu - v‰ichni pﬁítomní mûli moÏnost zakoupit si
za 10 Kã lístek a z prodan˘ch lístkÛ se následnû losoval v˘herce. Leto‰ními ‰Èastlivci, tedy lépe ﬁeãeno ‰Èastlivkami, se staly paní Pﬁibilová, která vyhrála kradenou májku a paní BroÏová, která získala tu
obecní.
Rádi bychom podûkovali Luká‰i Zitovi a jeho rodinû za pﬁípravu
celé akce a obãerstvení.

ZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ

Zámek Velké Bﬁezno
Státní zámek Velké Bﬁezno je jeden z nejmlad‰ích, nejmen‰ích, ale zároveÀ i nejkrásnûj‰ích zámkÛ v âeské republice.
Zámek obklopuje nádhern˘, na Ústecku jedineãn˘ pﬁírodní
anglick˘ park s mnoÏstvím vzácn˘ch stromÛ a keﬁÛ.
Ve mûstû se postupnû vystﬁídaly v‰echny typy pansk˘ch sídel,
tedy hrad, tvrz, star˘ zámek a nov˘ zámek. Star˘ zámek se ve Velkém Bﬁeznu dochoval také. Vystavûli jej v renesanãním slohu roku
1528 Salhausenové, ale dnes je veﬁejnosti nepﬁístupn˘. Nov˘
zámek byl postaven v letech 1842 - 1845. ¤adí se tak mezi nejmlad‰í zámky v âeské republice a je to také jedna z posledních feudálních staveb u nás. Jeho v˘stavba je spojena s rodem ChotkÛ,
kteﬁí zdej‰í panství vlastnili od roku 1841 aÏ do znárodnûní v roce
1945. Nov˘ zámek koncipovan˘ jako empírovou vilu nechal postavit
nejvy‰‰í purkrabí âeského království Karel Chotek, podle plánÛ vídeÀského stavitele Foerstera. Objekt je tak typick˘m pﬁedstavitelem
malého ‰lechtického sídla. Zámeãek, k nûmuÏ byly bûhem stavby
pﬁipojeny boãní domky pro sluÏebnictvo, ale vypadal ponûkud jinak
neÏ dnes. Dne‰ní vzhled je v˘sledkem nároãné pﬁestavby, která
probûhla v letech 1885 - 1910, zámek bûhem ní dostal novorenesanãní háv. Prohlédnout si mÛÏete pÛvabné, do v‰ech detailÛ zaﬁízené zámecké interiéry vybavené dobov˘m nábytkem, které vám
pﬁipomenou Ïivot ‰lechtické rodiny ChotkÛ na konci 19. století, tedy
v dobû, kdy na zámku pob˘vala také Îofie Chotková, vnuãka zakladatele zámku, která se pozdûji stala manÏelkou následníka habs-

burského trÛnu Franti‰ka Ferdinanda d’Este, a která byla spolu
s ním v roce 1914 zastﬁelena pﬁi sarajevském atentátu, jímÏ zaãala
1. svûtová válka. Mezi zajímavosti také patﬁí atrapy dortÛ a oblíben˘ch zákuskÛ hrabûte Chotka.
Zámeck˘ park ve Velkém Bﬁeznû byl zaloÏen v polovinû 19. století v bezprostﬁední blízkosti kolem zámku. Jeho dne‰ní podoba,
tedy 5 hektarÛ anglického parku a maliãk˘ francouzsk˘ park s v˘hledem na rybník s lekníny, rákosím, denivkami a také s kapry, pochází aÏ ze zaãátku 20. století.
Zdroj: kudyznudy.cz, atlasceska.cz, shutterstock.com

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V¯PIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HOMOLE U PANNY â. 04/2020,
KONANÉHO DNE 27. 05. 2020
I. Zastupitelstvo obce volí
030/04/2020 do funkce pﬁedsedy kontrolního v˘boru J. ¤íhu.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje
031/04/2020 M. Bure‰e za ãlena kontrolního
v˘boru
050/04/2020 Rozpoãtové opatﬁení ã. 2/2020
060/04/2020 Program Obce Homole u Panny pro poskytování návratn˘ch finanãních
v˘pomocí na pﬁedfinancování v˘mûny kotlÛ
na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Ústeckém kraji - 4. v˘zva“
070/04/2020 Smlouvu o poskytnutí návratné
finanãní v˘pomoci z Programu Obce Homole u Panny pro poskytování dotací nebo návratn˘ch finanãních v˘pomocí
080/04/2020 uzavﬁení Rámcové smlouvy
s firmou HeinWald s.r.o. na tûÏební práce

090/04/2020 na základû konstatování havarijního stavu v revizní zprávû uzavﬁení
Smlouvy o dílo na provedení stavebních
a montáÏních prací elektroinstalace v bytovém domû ã.p. 47, byt ã. 10, byt ã. 1 a byt ã. 3
III. Zastupitelstvo obce souhlasí
040/04/2020 se zahrnutím území obce Homole u Panny do územní pÛsobnosti místního partnerství MAS Labské skály z.s.
a s pﬁípravou SCLLD - Strategie komunitnû
vedeného místního rozvoje na svém území
pro období 2021 - 2027
Ilona Opli‰tilová v. r. Dagmar MuÏíková v. r.
místostarostka
starostka
Vyvû‰eno dne: 3. 6. 2020
Sejmuto dne: 19. 6. 2020
V¯PIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HOMOLE U PANNY â. 05/2020,
KONANÉHO DNE 24. 06. 2020
I. Zastupitelstvo obce schvaluje

030/05/2020 M. Effenbergera za ãlena kontrolního v˘boru
040/05/2020 úãetní závûrku za rok 2019.
Pﬁílohou je protokol o schválení úãetní závûrky za rok 2019
050/05/2020 závûreãn˘ úãet obce Homole
u Panny za rok 2019 a vyjadﬁuje souhlas
s celoroãním hospodaﬁením
060/05/2020 poskytnutí pÛjãky z FRB ve
v˘‰i 50 000 Kã p. Ladislavu Ptáãkovi st. na
realizaci tepelného ãerpadla
Ilona Opli‰tilová v. r. Dagmar MuÏíková v. r.
místostarostka
starostka
Vyvû‰eno dne: 3. 7. 2020
Sejmuto dne: 19. 7. 2020
Originály zápisÛ ze zasedání zastupitelstva obce
jsou k nahlédnutí na Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.
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