
Lhota (Wellhotta), ves, hejtm. a okr. Lito-
měřice, fara a pš. HomoIy; 33 d., 186  
ob. n. (1890), samota J e b i n a . - Ottův 
slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie 
obecných vědomostí . Patnáctý díl. Krajčij – 
Ligustrum. - 1900. Vydavatel a nakladatel  
J. Otto v Praze

Albin Benedikt Castelli (* 1822 Drážďany  
- † 1892 Velké Březno) našel v teritoriu minerál 
nesoucí po něm název castellit…
Titanit, minerál krystallovaný velmi 
často v krásných tvarech pyramidálních 
a sloupcovitých soustavy jednoklonné, 
mnohdy ve srostlicích... …ve znělcích českého 

Středohoří (Proboštov a Suletice), t. zv. c a s t e l l i t  barvy vinné... Fr. Sl-k. - Ottův slovník naučný. Illustrovaná 
encyklopædie obecných vědomostí. Dvacátýpátý díl. T – Tzschirner. - 1906. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze.

Výskyty některých nerostů... Castellit v malých tenkých destičkách ve znělci na Holém Kluku. - Litoměřicko: Obraz 
vlastivědný: s 54 vyobrazeními (1. díl, str. 62) - Jaroslav 
Rudolf Tesař (* 18. 12. 1874 Bohnice - † 1958 Praha) 
- učitel a vlastenecký pracovník českého severu 
- Nákladem Ratibora Vodseďálka (* 7. 10. 1889)  
v Lovosicích (Lobositz), tiskem Hynka Jirky v Roudnici 
n. L. (Raudnitz) 1926.

Jivina (Geybina), sam., Ob Něm. Lhota, Čtst Třebušín, 
P, F Homole, Tf 7 Vel. Březno, N Zubrnice-Týniště, Os 
Litoměřice — Č. - Chytilův místopis Československé 
republiky - Alois Chytil (* 21. 6. 1877 Kurovice - † 1949 
Praha) nákl. vlastním - 2. aktualizované vydání, Praha 
1929 (sam. samota, Ob obec, Čtst četnická stanice,  
P poštovní úřad, F fara římsko-katolická, Tf telegraf,  
N zastávka a nákladiště, Os okres soudní, Č Čechy)
Číslo obyčejným tiskem (2, 4.35 atd.) bezprostředně 
za značkou Tf, žTf, St, Žst, Př značí vzdálenost v km,  
při čemž číslo v závorce značí možné kratší spojení 
mimo silnici.

- Deutsch Wellhotta in Böhmen - Leitmeritzer Kreis - Bezirk Großpriesen 
- zmiňují termín Gebina. Odlehlost koutu dokládá interpelace (IX/181) 
českolipského poslance za křesťansko-německé rolnictvo Franze Hellera 
(Stará Lípa [Alt-Leipa], čp. 98) a druhů ministru pošt a telegrafů, jak poštovní 
úřad v Homoli v okrese litoměřickém dodává poštu: ‘Od 1. ledna 1925 jest 
poštovní úřad v Homoli rozdělen na tyto doručovací okresy: 1 A, vztahující 
se na tyto osady a samoty: Nová Ves (Neudörfel), Pláň (Plan), Babiny (Babi- 
na B), Suletice (Sulloditz), Berand, Mückenhübel (Komárov), Basstreichermühle 
(Pastreicher M.), Selský Mlýn (Bauermühle), Rohrhütte, Kachlermühle 
(Kachlerův mlýn), Filipův Mlýn, Rottrova Chalupa (Rotterhäusel), Německá 
Lhota (Lhota p. P. - Deutsch Welhota) a Řetouň, jímž se dodává došlá pošta 
jen v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. 1 B, vztahující se na tyto osady: Jivina, 
Haslice, Doubravice, Bláhov (Plahow, Plahof) a samota Blata (Blattenhäusel), 
jímž se dodává došlá pošta jen v pondělí, ve středu a v pátek a 1 C, vztahující 
se na osadu Homole, v níž se dodává došlá pošta každodenně…’ - Zpráva  
z 1. zasedání Národního shromáždění republiky Československé v Praze, v úterý 2. 3. 1926. Homole vč. Haslic dříve 
(1869 - 1950) příslušela Doubravici rozkládající se na vysokém větrném a zaobleném hřebenu nad hlubokým údolím 
Lučního potoka (Lischkenbach, Kreuzbach). Načež se situace několikrát změnila, od r. 1961 svrchovaná ves byla v úterý  
1. 7. 1980 sloučena s Velkým Březnem (Gross Priesen), ovšem již v pondělí 23. 9. 1991 se - přejmenována na Homoli  
u Panny - osamostatnila a vedle hloučku nejen rekreačních a hospodářských objektů Dolní Lhota - zahrnuje ještě 8 částí: 
Babiny II, (Babina B), Bláhov, Byňov (Binowe), Doubravice, Haslice (Haßlitz), Lhota pod Pannou, Nová Ves u Pláně 
(Neudörfel) a Suletice. Znak s motivem hřibu a homolovitého kopce udělil Parlament ČR v prosinci 1998. Dobrovolný 
svazek obcí o 6ti subjektech: Homole u P., Malečov (Malschen), Malé Březno (Klein-Priesen), Tašov (Taschow), V. Březno 
a Zubrnice (Saubernitz) - operující z velkobřezenské radnice, byl pro rozvoj ekonomiky, životního prostředí, tradic  
ap. konstituován v úterý 16. 8. 2005 jako Mikroregion Velkobřezensko.
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● Haslice (Haßlitz), Blata (Blattenhäusel) a Jivina - II. (Františkovo) vojenské 
mapování (1836 - 52)

● česko-německá mapa Země Česká (mapserver.fzp.ujep.cz)

● Bezirk Aussig (Okres Ústí) - vyd. Heinrich 
Reinisch, Papírnictví Velká Hradební 
(Große Wallstraße) 5, Ústí n. L. - litografie  
a tisk: Franz Ulbricht, Ústí n. L.
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