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V Homoli jsme pálili ãarodûjnice
Málokdo jiÏ ale ví, Ïe takzvané „pálení ãarodûjnic“ je pÛvodem pohansk˘ svátek, kter˘ pﬁe‰el na lidov˘
zvyk a tradici ãesk˘ch vesnic.
Pálení ãarodûjnic patﬁívalo, a do
dne‰ních dnÛ patﬁí, k velmi populárním
lidov˘m zvykÛm. Ona magická filipojakubská noc (z 30.dubna na 1.kvûtna)
patﬁívala mezi noci, kdy pr˘ zlé a neãisté síly vládly vût‰í mocí neÏ kdy
jindy. O pÛlnoci pﬁed sv. Filipem a Jakubem, kdy mûly neãisté a zlé síly
moc ‰kodit lidem, se daly nalézt rÛznû
poschovávané, zakopané a pﬁed lidmi
ukryté poklady. Aby se hledaã pokladu
dokázal pﬁed silami úspû‰nû bránit,
musel pr˘ mít pﬁi sobû kvût z kapradí,
svûcenou kﬁídu a ﬁadu dal‰ích pﬁedmûtÛ.
Lidé vûﬁili, Ïe této noci v povûtﬁí poletuje spousta ãarodûjnic, letících na
sabat. Proto se této noci také ﬁíká „noc
ãarodûjnic.“
Tradice je tradice a Homole u Panny
nezÛstala pozadu a stejnû jako kaÏd˘
rok kulturní v˘bor v‰e zorganizoval.
Chlapi z ﬁad dobrovolníkÛ naﬁezali
dﬁevo a postavili pûknû velikou hranici,
na které posléze pﬁibyla umû vytvoﬁená
ãarodûjnice. K té poté pﬁibyly je‰tû

dal‰í dvû pﬁinesené náv‰tûvníky.
A tak v nedûli 30. dubna v 17.00
hodin se poãalo homolské hﬁi‰tû plnit
náv‰tûvníky. Postupnû pﬁib˘valy malé
ãarodûjnice, které svolala sleãna Ilona
Hálová ke stoleãku a pﬁivítala je a vyzvala k hromadnému vyfotografování.
Poté se kaÏdá z ãarodûjnic podepsala
na úãastnick˘ list, aby podpisem stvrdily úãast a splnûní ãarodûjnick˘ch pod-

mínek. A následovala sladká odmûna
v podobû hadích ocáskÛ.
Ale také nechybûly dospûlé ãarodûjnice, které si letos na kost˘mu daly záleÏet.
Nastal ãas zapálení hranice, plameny zapraskaly, chvíli se zaãoudilo
a milé ãarodûjnice jiÏ se ztrácely v plamenech.
Opodál byl zapálen mal˘ oh˘nek, na
kterém byla moÏnost opeãení vuﬁtÛ.
Dûti je dostaly zdarma spoleãnû s chlebem a hoﬁãicí, ãi keãupem. A kelímky
s limonádou.
V prÛbûhu akce v‰echny dûti je‰tû
dostávaly rÛzné sladkosti.
Ani dospûlí nechybûli. Nejen doprovod dûtí, ale i dospûlí bez dûtí se se‰li.
Zasedli za pﬁipravené lavice se stoly.
Zabûhli si do nedalekého hostince pro
pivko, ãi limonádu a povídalo se.
Poãasí nám pﬁálo. Sluníãko hﬁálo
sv˘mi paprsky. Jen obãas teplé paprsky pﬁeru‰il studen˘ vítr. Ale to se dalo
ãekat, protoÏe leto‰ní jaro je jaksi studenûj‰í. Hlavnû, Ïe nepr‰elo.
Leto‰ní ãarodûjnice probûhly v klidu
a pohodû.
E.S.

Ble‰í trh se tû‰il velkému zájmu obãanÛ

V sobotu 24. ãervna se ve 14.00
hodin otevﬁely dveﬁe b˘valé ‰koly v Homoli u Panny, kam pﬁicházeli zájemci
o nabízené zboÏí, poskládané od dobrovoln˘ch dárcÛ, tedy na‰ich obyvatel.
Na v˘bûr bylo od obleãení po sklo, keramiku, hraãky, upomínkové pﬁedmûty... Prostû, v‰ehochuÈ.

O zákazníky nebyla nouze a zboÏí
velice rychl˘m tempem ub˘valo. KaÏd˘
si na‰el kousek ke koupi. Napﬁíklad:
mnoho obleãení se prodalo.
Vybrané peníze budou pouÏity
na pﬁí‰tí konání akcí nejen pro dûti.
Kdo se letos nedostavil, nechÈ pﬁí‰tí

rok tento trh nav‰tíví, neboÈ tato akce
se stala jiÏ tradicí konanou kulturním
v˘borem
Homolského
obecního
úﬁadu.
Velké podûkování patﬁí jak dárcÛm,
tak i aktérÛm, kteﬁí v‰e úhlednû nachystali a byli vÏdy po ruce na dotazy
a v roli prodavaãÛ.
E.S.

Sraz spoluÏákÛ z homolské a tﬁebu‰ínské ‰koly
První ãervnov˘ pátek, jak jiÏ mnoho let, se
v hostinci U HoráãkÛ scházejí spoluÏáci, kteﬁí
nav‰tûvovali homolskou ‰kolu a posléze tu tﬁebu‰ínskou.
Mnoh˘m úãastníkÛm je jiÏ více jak sedmdesát
let, ale o to radûji se opût setkají s dávn˘mi kamarády.
Pﬁijeli i mlad‰í a stále mohou se zúãastnit dal‰í.
Prostû v‰ichni, kteﬁí nav‰tûvovali homolskou
‰kolu. Nahradí tak ty, kteﬁí jiÏ opustili tento svût.
CoÏ se také dûje.
Tento sraz se stále tû‰í velkou úãastí. Letos pﬁi‰lo více jak padesát spoluÏákÛ.
âas ubûhl jako voda, odpoledne se v‰ichni rozlouãili a slíbili si, Ïe pﬁí‰tí rok opût pﬁijedou. E.S.
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Dûtsk˘ den pln˘ atrakcí a dobré zábavy
V sobotu 10. ãervna se v Homoli u Panny na plácku za
Myslivnou konal dûtsk˘ den.
Ve 14.00 hodin se zaãaly scházet dûti, vût‰inou za doprovodu rodiãÛ, ãi prarodiãÛ. První atrakcí byl skákací hrad. Ten
letos u dûtí vyhrál na plné ãáﬁe.
Ale to jiÏ se z reproduktoru ozval hlas sleãny Ilony Hálové,
která v‰echny pﬁivítala a vysvûtlila, jak˘m zpÛsobem se
bude letos soutûÏit o ceny. A to tak, Ïe kaÏdé dítû nav‰tíví
soutûÏní disciplínu dle svého v˘bûru a po splnûní úkolu obdrÏí Ïetony, které si posléze ve stánku vymûní za dobroty
a drobné hraãky.
Na v˘bûr byly soutûÏe ve skákání v pytli, házení míãkÛ do
otvoru úst klauna, nebo trefení se krouÏkÛ na tyãku. A oblíben˘ lov rybiãek také nechybûl.
Z Chudoslavic pﬁijeli i hasiãi, kteﬁí také postavili soutûÏ ve
stﬁíkání vody z hadice do terãe. Tímto chci hasiãÛm podûkovat za úãast.

A dal‰í premiérou na oslavû dûtského dne byla v˘roba cukrové vaty, kterou zajistila paní Ilona Andrlová z Tﬁebu‰ína.
Pro ty, kteﬁí jí je‰tû neznají - je to na‰e ekonomka z obecního
úﬁadu.
Poãasí nám opût pﬁálo a sluníãko bylo zakryté mraky jen
zﬁídka. Dûti se pobavily, dospûlí pokoukali a popovídali s pﬁáteli.
Prostû, dobrá nálada.
E.S.
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FEJETON

Obyãejné holínky
Gumové holínky. Obyãejná obuv do
nepohody, mokra a bláta. Doporuãované na procházky do lesa, jako ochrana
pﬁed hady a klí‰Èaty. Velice praktické
jsou, pokud je úsek lesa zarostl˘ ostruÏiním. Kdy jsme chránûni pﬁed protivn˘mi trny, které nás dokáÏí tak po‰krábat, Ïe palãivou bolest cítíme je‰tû
druh˘ den.
Jsme na vesnici a sem patﬁí zahrádky, ãi chlévy s domácími zvíﬁaty. Tam je
vyuÏijeme asi nejvíce.
Jejich základní barva je ãerná.
V dne‰ní dobû se jiÏ vyrábí rÛznû barevné a leckdy i s rÛzn˘mi vzory. Prostû
pokrok nezastaví‰ a takové vyfe‰ákované holínky se nosí tﬁeba i ve mûstû
na ulici.
Sama vlastním takové obyãejné
ãerné a vyuÏívám je témûﬁ po cel˘ rok.
Hlavnû, kdyÏ jdu na zahradu, nebo ke
zvíﬁecím chlívkÛm. Kde jakmile zapr‰í
je okamÏitû bláto. A vzhledem k tomu,
Ïe je v‰e umístûné do stránû, tak to
i patﬁiãnû klouÏe.

Jednoho rána se vypravuji otevírat
slepice. Je po de‰ti, tak ‰up do holínek.
Udûlám dva kroky a v pravé holínce
cítím cizí pﬁedmût a vzápûtí stra‰nou
bolest. OkamÏitû v pÛli chodníãku holínku stahuji. Nedbám na to, Ïe je chodník mokr˘ a zamaÏu si ponoÏku. Ani
nemám ãas o tom pﬁem˘‰let. V‰e se
dûje v okamÏiku vteﬁin.
Zutou holínku otáãím a klepu cizího

nájemníka. A ejhle je to ãmelák. A ne
jen tak obyãejn˘. Takov˘ ten velik˘.
Z holínky vyklouzne, trochu se zamotá
a odlétá honem pryã.
Já se vzpamatuji z úleku a syãím bolestí. No slepice musím uÏ jít pustit, tak
kulhám a obcházím rajón. Prst pálí jako
ãert.
Koneãnû jsem doma a spûchám sednout na pohovku. Souãasnû pﬁi dosedání stahuji ponoÏku. Prstík si hladím,
palãivá bolest v‰ak neustává. Vzpomenu si na gel na ‰típance a jdu pro nûj.
ProhlíÏím si prstík a na nûm je pûknû
velik˘ kousanec. Ano kousanec. âmeláci totiÏ ne‰típou, ale kou‰ou. Nanesu
gel a po chvilce koneãnû pálení odeznívá.
To v‰ak vystﬁídá otok. Prst mi sílí
a brzy bude jako v té pohádce o Popelákovi, kde také jeden bratr se nechá
po‰típat od vãel, aby mu padl stﬁevíc,
podle kterého princezna hledala svého
budoucího prince.
A co z té mé pﬁíhody plyne?
JiÏ nikdy si nenazuji holínku pﬁed
kontrolním vyklepáním pﬁíleÏitostn˘ch
nájemníkÛ.
E.S.

ZAPOMENUTÉ SVÁTKY

Letnice, Svatodu‰ní svátky...
Jak mívám ve zvyku, dennû od rána
do odpoledne poslouchám rádio.
Îádné moderní ztﬁe‰tûné, ale klasiku
Prahu 2. Jo ﬁíká se, Ïe je to rádio pro
dÛchodce. Ale mû vyhovuje. Miluji mluvené slovo a je zde mnoho pouãn˘ch
poﬁadÛ. A kdyÏ uÏ, vÏdyÈ ten dÛchodce vlastnû také jiÏ jsem. To v‰ak neznamená, Ïe jej neposlouchají mlad‰í
roãníky. O tom mû pﬁesvûdãují volající
do urãit˘ch poﬁadÛ.
Vãera jsem zaslechla, Ïe se ãtvrtého
ãervna slaví Letnice.
ZbûÏnû událost vysvûtlili, ale to mi
nestaãilo. Jala jsem se ve vyhledávaãi
na internetu a najít vût‰í podrobnosti
o svátku, kter˘ u nás poslední roky zapadl do propasti dûjin a zapomûní.
Ano, na‰la jsem a dÛkladnû proãetla.
Nyní se s vámi o informace podûlím.
Tak tedy, zde máte nalezené informace, které nejsou z mé hlavy, ale
z chytr˘ch webov˘ch stránek.
Cituji:
O Letnicích kﬁesÈané slaví slavnost
seslání Ducha svatého - tedy skuteãnost, Ïe BÛh skrze Ducha svatého pÛsobí (dodnes) v církvi.
Svátek Letnic pﬁipomíná konkrétní
událost, kdy deset dní po nanebevstou4 • 2017 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

pení Kristovû sestoupil Duch svat˘ na
(ustra‰ené) apo‰toly, kteﬁí dostali sílu
vyjít opût mezi lidi a neohroÏenû zvûstovat Kristovo poselství o BoÏí lásce
k lidem. Letnice jsou vyvrcholením
a naplnûním události Velikonoc. Îidé si
pÛvodnû o Velikonocích pﬁipomínali vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích pak darování
Desatera MojÏí‰ovi na hoﬁe Sinaj.
Kolem letnic se v katolické církvi udûluje dospívajícím lidem „svátost kﬁesÈanské dospûlosti - Biﬁmování“
Datum Svatodu‰ních svátkÛ, Letnic
Letnice se slaví padesát˘ den po Velikonocích a 10 dnÛ po svátku Nanebevstoupení Pánû.
Datum Letnic:
2017 4. ãervna
2018 20. kvûtna
2019 9. ãervna
Na Západû je nejdﬁívûj‰í moÏné
datum letnic 10. kvûtna (jako v roce
1818 a 2285) a nejpozdûj‰í moÏné
datum je 13. ãervna (jako v roce 1943
a 2038).
Pranostiky:
■ O svatém Du‰e choì je‰tû v koÏi‰e.

■ Na Svatého Ducha nesvlékej koÏicha.
■ Po svatém Duchu nezbavuj se koÏichu.
■ Dé‰È o letnicích - slunce na BoÏí
tûlo.
■ Na Svatého ducha bláto - bude laciné mláto.
■ Pr‰í-li na Svatého Ducha, jsou klepána Ïita.
■ Pr‰í-li o svatém Du‰e, b˘vá po nûm
málo su‰e.
■ Na Svat˘ Duch do vody buch!
■ Svat˘ Duch pﬁinese pln˘ pytel much.
Zvyky:
■ Jízda králÛ na Slovácku.
■ Stﬁílení ku ptáku - stﬁílelo se na tyã,
na které byl uvázán pÛvodnû Ïiv˘
pták, pozdûji jeho atrapa. Stﬁílelo
se z ku‰e, pozdûji z pu‰ek. Kdo sestﬁelil z tyãe poslední kousek
„ptáka“, stal se pro ten rok králem
stﬁelcÛ.
■ Zpûv vodního ptáka - tento zvyk se
‰íﬁil na ·umavû u nûmeckého obyvatelstva, pﬁi‰el patrnû z Bavorska
v 17. století. Chlapci oznaãili jednoho mezi sebou za vodního ptáka
a poté chodili po vsi, zpívali, tropili
vtípky a dostávali v˘sluÏku
■ ·kraãení (smaÏení) vajec v pﬁírodû vala‰sk˘ zvyk
E.S.

Memoriál Jardy Hály ve fotbale
V sobotu 3. ãervna 2017 v Homoli
u Panny oÏil plácek za Myslivnou, kde
se utkali na‰i muÏi ve fotbale na poãest
nedávno zesnulého Jardy Hály.
Soupeﬁili spolu mladí se star˘mi.
NeÏ vykopli první míã, tak se srotili u
Ïidle s fotografií Jardy a jeho dresem,
a vyfotografovali se.
Poté se jiÏ rozbûhli po hﬁi‰ti a hrálo
se.

Poãasí bylo sluneãné a bylo vedro.
To v‰ak na‰im fotbalistÛm nezabránilo
prohnat miãudu hﬁi‰tûm a za stavu
10 : 8 pro staré pozdûji ukonãit.
Pitn˘ reÏim byl dodrÏen, fotbalisté na
stﬁídaãce se osvûÏili vodou, jak vnitﬁnû,
tak i shora politím hlavy.

Obecenstvo vydatnû fotbalisty povzbuzovalo.
Na tuto akci se se‰lo mnoho lidí.
Mladí, staﬁí, prostû v‰ichni co mûli
Jardu rádi.
Veãer se v‰e oslavilo v místním hostinci.
E.S.

STARÉ FOTOGRAFIE

I v Homoli se konala procesí
Slavnost Tûla a krve Pánû pﬁipadající na ãtvrtek po slavnosti Nejsvûtûj‰í
Trojice je v obecném církevním kalendáﬁi zaﬁazena mezi deset zasvûcen˘ch
svátkÛ.
V na‰í církevní provincii v‰ak mezi
zasvûcené svátky nepatﬁí. Obsahem
svátku byla pÛvodnû jen oslava tûla
Pánû (odtud znám˘ název BoÏí tûlo),
krev Pánû dostala svÛj vlastní svátek
1. ãervence, av‰ak aÏ mnohem pozdûji: roku 1849 jej zavedl Pius IX.
Zpoãátku se svátek BoÏího tûla slavil

bez prÛvodu s Nejsvûtûj‰í svátostí, ten
byl zaveden aÏ pozdûji. ¤ímsk˘ obﬁad
pﬁitom pro prÛvod nestanoví Ïádná zastavení ãi zvlá‰tní poboÏnosti; tento
zvyk je znám pouze ze zemí stﬁední
Evropy, poprvé se takovéto procesí konalo v Praze roku 1355. PrÛvod s Nejsvûtûj‰í svátostí se ubíral kolem ãtyﬁ oltáﬁÛ vystavûn˘ch vût‰inou v rozích námûstí, u kaÏdého oltáﬁe se ãetl zaãátek
jednoho z evangelií a udûlovalo se svátostné poÏehnání. Pozdûji dostal prÛvod charakter prosebného procesí za

pﬁíznivé poãasí a za ochranu pﬁed pﬁírodními katastrofami. V nûkter˘ch farnostech probíhají takovéto prÛvody dodnes.
Tolik z odborné literatury.
Po osídlení pohraniãí, tedy také obyvatelé z Homole a okolních vesnic se
nûkolik let tohoto prÛvodu úãastnili.
Leckdo na fotografiích nalezne sám
sebe, nebo své pﬁíbuzné, ãi sousedy.
Tak tedy zavzpomínejte a sv˘m
mlad‰ím pﬁíbuzn˘m povyprávûjte, jaké
záÏitky máte z tûchto prÛvodÛ.
Vy mladí si nechte povyprávût a ti co
zde v tu dobu nebydleli, vûzte, Ïe Homole byla Ïivá i po válce.
E.S.
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Kulturní kronika...
Hajdinová Darina
Kavanová Hana
Matunová Vûra
Tauscheová Stanislava
Îelina Oldﬁich
Procházková Jana
Löbel Kurt Willibald
Löbel Jutta
Joukl Karel

70
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60

let
let
let
let
let
let
let
let
let

duben
duben
duben
duben
duben
kvûten
ãerven
ãerven
ãerven

Oldﬁich Îelina

Jutta Löbel

Lhota pod Pannou
Homole u Panny
Nová Ves u Plánû
Bláhov
Homole u Panny
Babiny
ByÀov
ByÀov
Homole u Panny

✟ duben

Kurt Willibald Löbel

Hana Kavanová

Vûra Matunová

Karel Joukl

Darina Hajdinová

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA...
V˘pis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole u Panny ã.
02/2017, konaného dne 08. 06. 2017.
• 030/02/2017 Zastupitelstvo obce
schvaluje úãetní uzávûrku za rok
2016
• 040/02/2017 Zastupitelstvo obce
schvaluje závûreãn˘ úãet za rok 2016
• 050/02/2017 Zastupitelstvo obce
schvaluje
Rozpoãtové
opatﬁení
1/2017
• 060/02/2017 Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavﬁení smlouvy s âeskou
dominikánskou provincií u pozemku
p. ã. 592 o v˘mûﬁe 440m2 a povûﬁuje
starostu obce k podpisu smlouvy
• 070/02/2017 Zastupitelstvo obce sou6 • 2017 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

hlasí s vyvû‰ením zámûru na prodej
pozemku p. ã. 53/8 k. ú. Bláhov o v˘mûﬁe 35m2.
• 080/02/2017 Zastupitelstvo obce
schvaluje prodej ãásti pozemku
p. ã. 259/2 k.ú. Homole u Panny o v˘mûﬁe 12,8 m2 p. Kumperové a povûﬁuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
• 090/02/2017 Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí pÛjãky p. D.
Tauschemu ve v˘‰i 50 000,- Kã na zateplení domu.
• 091/02/2017 Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí pÛjãky p. L.
Ptáãkovi, Homole u Panny 21 ve v˘‰i
50 000,- Kã na opravu ústﬁedního topení.

• 100/02/2017 Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvû‰ením zámûru na zﬁízení
pachtu u ãásti pozemku p. ã. 206 k. ú.
Homole u Panny
• 110/02/2017 Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvû‰ením zámûru na prodej
pozemku p. ã. 312 k. ú. Homole u
Panny
Ladislav Ptáãek v.r., starosta
Vyvû‰eno dne: 19. 06. 2017
Sejmuto dne: 04. 07. 2017
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 02/2017 je k nahlédnutí na
obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce:
www.homoleupanny.cz.

HOMOLE

Tentokrát pﬁiná‰ím fotografie s pohledem na Homoli u Panny a ãást Li‰kova. Omlouvám se za ‰patnou kvalitu a polohu
zábûru, ale i kdyÏ helikoptéra je stroj pomalej‰í, pﬁeci jen se pohybuje a já aã jsem cvakala spou‰tí jako divá, mnoho snímkÛ bylo k nepouÏití.
E.S.

LI·KOV
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O FARMù
POPIS PRODUKTU
Ekofarma Babiny je rodinná firma
s 30-ti letou praxí, zab˘vající se chovem skotu na pastvinách v âeském
stﬁedohoﬁí. Ekofarma nabízí jako koneãn˘ produkt, vyzrálé BIO hovûzí
maso té nejvy‰‰í kvality, které pochází z 99% z vlastního chovu.
Farma je vyjímeãná tím, Ïe vlastní
svoji poráÏku a zpracovnu, postavenou podle nejmodernûj‰ích standardÛ v roce 2017. Zvíﬁata jsou porá-

Homolsk˘

Ïena v prostﬁedí, které dobﬁe znají,
tudíÏ bez stresu a i tím je docílena nejvy‰‰í kvalita masa. âerstvé v˘robky
jsou zpracovávány zásadnû bez konzervantÛ a chemick˘ch látek, a proto je
tﬁeba oãekávat krat‰í trvanlivost neÏ
u obdobn˘ch prÛmyslov˘ch v˘robkÛ.

INFORMACE O MASE
■ Zráním na sucho se docílí nejlep‰í
chuti a kﬁehkosti masa. Po odvû‰ení je

odbourané maso v jednotliv˘ch ‰álech ãi ãtvrtích volnû vyvû‰ené v nejmodernûj‰ích chladících boxech za
dodrÏování velmi pﬁísn˘ch hygienick˘ch a teplotních podmínek. Unikátní chladicí a cirkulaãní systém nám
umoÏÀuje udrÏovat konstantní teplotu v rozmezí 0 aÏ + 4 oC, která
maso ofukuje ze stran a nedochází
tak k vytváﬁení námrazy, která by
mohla vést k mnoÏení neÏádoucích
bakterií.
■ Po odvû‰ení je maso rozbouráno na men‰í ãásti a vakuovû zabaleno, ãímÏ se zabrání styku s kyslíkem.
Tímto typem balení se prodluÏuje trvanlivost a spou‰tí se proces mokrého zrání, které i nadále pokraãuje ve
vakuu. Takto zpracované maso zraje
v chladících boxech dal‰ích nûkolik
t˘dnÛ pﬁi teplotû 2 oC. Suché
i mokré zrání masa v tûchto nadstandardních podmínkách je energeticky, ãasovû a ekonomicky nároãné.
Zráním maso ub˘vá na váze a související specifické podmínky pro udrÏování masa v chladu zvy‰uje náklady na cel˘ proces.
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