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Pár otázek nov˘m zastupitelÛm
Ptala jsem se novû zvolen˘ch zastupitelÛ na pár otázek, které vás
budou urãitû zajímat. Zaãala jsem
nov˘m starostou, kter˘ nahradil dosavadního, Václava Chouru, kter˘
nekandidoval kvÛli zdravotním problémÛm.

bych investoval do nûãeho jiného, aby
to udûlalo uÏitek pro obec. V první ﬁadû
budu usilovat o odkoupení domu od Telefonika O2, to je dosavadní sídlo obecního úﬁadu.
■ Jiﬁí Frk - pﬁedseda kulturního v˘boru
Máte nûjaké jiné plány, nebo chcete

pokraãovat v zaveden˘ch akcí pro dûti
a v kultÛﬁe pro obec?
Budu se drÏet uÏ v zabûhl˘ch akcí
pro dûti, ale kdyÏ bude nov˘ nápad,
klidnû ho budu realizovat. Chtûl bych,
aby akce které se budou konat, byly urãeny pouze pro dûti z obce.
Ptala se ZdeÀka âerná, redaktorka

■ Ladislav Ptáãek - starosta
Chcete pokraãovat v plánech b˘valého starosty o opravení budovy b˘valé
‰koly a pﬁestûhovat tam obecní úﬁad?
Do opravení budovy b˘valé ‰koly by
se musela investovat dosti nemalá
ãástka aby byla zcela funkãní. Byla by
potﬁeba opravit stûny, které jsou vlhké,
kompletnû vodovod a kanalizace
a v neposlední ﬁadû elektrika. Dále
bezbarierov˘ pﬁístup, kter˘ je dnes
v‰ude nutn˘. Chtûl bych ponechat
obecní Ûﬁad tam kde je. Maximálnû ho
zvelebit. Peníze, která jsou na opravu,

Herna pro dûti
je opût otevﬁená
V pondûlí 20. listopadu
se opût otevﬁeli dveﬁe
místní herny po men‰í
pauze. Dozor nad
dûtmi má uÏ ‰est˘m
rokem paní Alena Pincová.
Dûti si mohou rozdávat turnaje v ‰ipkách a stolním tenise. Ale mohou si
hrát dal‰í rÛzné stolní hry. Dokonce si
mohou nûkdy zaházet s míãem ale
nesmí pﬁi tom rozbít okno. A nejednou
se tu hrálo na schovávanou. Je otevﬁeno kaÏdé pondûlí a úter˘ od 16 do 18ti
hodin. První den pﬁi‰lo hned devatenáct dûtí. TakÏe paní Pincové pﬁeju
hodnû dobré nervy. A dûtem hodnou
a tolerantní paní na hlídání alespon na
ty dvû hodiny.
(r)

Veselé Vánoce
a mnoho úspûchÛ
v novém roce
❄

Vánoãní motiv namaloval pro
Homolsk˘ obãasník VíÈa âern˘

❄

2007

❄
❄

pﬁeje v‰em obãanÛm obce Homole
u Panny starosta obce, zastupitelstvo
a pracovníci obecního úﬁadu.

Co se dûlo na schÛzi
obecního zastupitelstva v záﬁí, ﬁíjnu a listopadu
Prodal se pozemek v Suleticích a na
Babinách 2 o celkové v˘mûﬁe 2132
m za 11 950 Kã. Starosta oznámil vypracování návrhu zadání zmûny ã.5
územního plánu sídelního útvaru obce
Homole u Panny, pﬁeãetl ho a pﬁednesl
návrh usnesení, dÛvodovou zprávu, v˘sledky projednání zasedání, stanovisko
nadﬁízeného orgánu územního plánu.
Zastupitelstvo ho schválilo. Pan Ptáãek
navrhl opravu místní komunikace
z Plánû do Li‰kova nákladem 270 000
Kã. SvÛj návrh odÛvodnil tím, Ïe Vodohospodáﬁské stavby provádûjí na náklady Ústeckého kraje opravu silnice
z Babin 2 na PláÀ a bylo by moÏno v˘hodnû pouÏít pﬁítomnou techniku
k opravû navazující komunikace. Zastupitelstvo tuto akci jednomyslnû
schválilo. Nebude provedena oprava
stﬁechy a komínÛ na bytovce ã. 47,
firma odmítla zakázku. Pan Hora zdÛvodnil celému zastupitelstvu svoji stíÏnost na chování pana starosty. Kopie
stíÏnosti, kterou podal na Krajsk˘ Ûﬁad
Ústeckého kraje, rozdal pﬁed zahájením zasedání. V ﬁíjnu se schválilo pﬁidûlení bytu 1+1 v bytovce ã.48 a to 5ti
hlasy získal Martin MuÏík. Zastupitel-

stvo vzalo na vûdomí zprávu od kontrolního v˘boru ke kontrole plnûní usnesení ã.172-175. Zprávu pﬁeãetl Milan
Pilník. Dále se sednalo o zv˘‰ení nájemného v obecních bytech podle zákona ã.107/2006 Sb.
Zastupitelé rozhodli o 9% nav˘‰ení
coÏ pﬁedstavuje zv˘‰ení z 11,57 Kã na

Ceny za vylu‰tûní
tajenky kﬁíÏovky
Na prosincové schÛzi obecního
zastupitelstva se losoval v˘herce tajenky z minulého ãísla. Bylo to
o mûsíc pozdûji, protoÏe jsem zme‰kala listopadovou.Tak správná odpovûd znûla, Ïe Alfons Mucha byl vynikající tvÛrce secesní malby.
PoÏádala jsem Jiﬁího Frka o vylosování ‰tastného v˘herce a stala se
jím Dana Pilníková z Homole. A dostala kosmetick˘ balíãek a masáÏní
set, kter˘ sponzorovala Alena Matou‰ková.
Dûkujeme.

Jak dopadly volby...
V pátek 20. ﬁíjna a v sobotu 21. se
v prostorách obecního úﬁadu volili kandidáti do obecního zastupitelstva. Kandidovalo jich devût z devíti volen˘ch.
Celkem pﬁi‰lo 155 voliãÛ. Je to 52,85 %
z celého obyvatelstva. Na to v‰e dohlíÏela osmi ãlená komise. A ted kandidáti tak jak je volily obãané Homolska.
Václav Kavan .......................102 hlasÛ
Jiﬁí Frk ....................................92 hlasÛ
Václav Choura .......................90 hlasÛ
Ladislav Ptáãek .....................89 hlasÛ
Jiﬁí Barboﬁík............................88 hlasÛ
Jiﬁí ¤íha..................................88 hlasÛ
Josef MuÏík............................82 hlasÛ
Zdenûk Pinc...........................66 hlasÛ
Zdenûk Pavle.........................60 hlasÛ

SloÏení obecního zastupitelstva a jejich pﬁedsedové
■ Bytov˘ v˘bor - Josef MuÏík
■ Kulturní v˘bor - Jiﬁí Frk
■ Finanãní v˘bor - Jiﬁí Barboﬁík
■ Kontrolní v˘bor - Václav Choura
■ Stavební v˘bor - Jiﬁí ¤íha
■ Sociální v˘bor - Zdenûk Pavle
■ V˘bor pro zemûdûlství
a lesní hospodáﬁství - Zdenûk Pinc
■ V˘bor pro správu obecního
majetku - Václav Kavan

■ Ke konci listopadu poÏární zbrojnice dostala nová vrata. Jsou Ïelezná a pobytá
palubkama. Práci provedla firma zámeãnictví Martin Tolar, Terezín.
■ Na náklady Krajského úﬁadu se opravuje silnice z Homole na Velké Bﬁezno. To
se nám to bude jezdit.
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12,61 Kã. A to od 1. února 2007. Helena Holíková podala Ïádost na schválení vyhrazeného parkovi‰tû pro své
auto, na pozemku p.ã 20 v Homoli
u Panny. To jí zastupitelstvo schválilo.
Ladislav Ptáãek pﬁeãetl podûkování
obyvatel Li‰kova za opravu komunikace.
ZdeÀka âerná, redaktorka

Taneční zábava
se vydařila
Myslivecké sdruÏení Hubert poﬁádalo tradiãní taneãní zábavu, na
kterou jsme se
v‰ichni tû‰ili a
která se konala
v sobotu 11. listopadu 2006 v Homoli v Hostinci
u HoráãkÛ.
Zaãátek byl od
dvaceti hodin. K
tanci a poslechu
zahrála skupina Strangers. Vstupné
bylo 60 korun. Ze zaãátku s jejich hraním nebylo nûkolik lidí spokojeno s jejich repertoárem, pak se to ale rozjelo
a konãilo se okolo druhé hodiny ranní.
Obec zafinancovala nájem za sál.
Celkem pﬁi‰lo na tuto akci sto lidí.
Jako obvykle byl pln˘ sál.

Návrh na rozpoãtové opatﬁení ã. 1 k projednání
zastupitelstva ze dne 5. ﬁíjna 2006
4111
6114
1039
2212
3113
6171
3632
6171

neinvestiãní dotace Volby do Parlamentu âR
v˘daje Volby do Parlamentu âR
lesní hospodáﬁství - prodej dﬁeva
oprava komunikace Babiny-Li‰kov
neinvestiãní dotace, ‰kol. docházka
nákup program Gramis
oprava hﬁbitovní zdi
oprava hasiã. zbrojnicke
rezerva
celkem

pﬁijmy
15 700

v˘daje
15 700

230 000
267
135
16
194
78
460 000
705 700

000
000
000
000
000

705 700

Pﬁeãetli jsme si v denním tisku...

HODINY ¤ÍDÍ STAROSTA
Homole u Panny - Hodiny v kostele svatého
Pia V. v Homoli u Panny chodí kontrolovat novû
zvolen˘ starosta Ladislav Ptáãek. Obãas totiÏ
nejdou moc pﬁesnû a místní obyvatele matou.
Hodiny se opoÏìzují o minuty. „KdyÏ vypadne
proud, tak si chvíli ãas pamatují. JestliÏe je ale
v˘padek del‰í, dokáÏí se zpozdit i o nûkolik
hodin,“ podotkl starosta Homole Ladislav Ptáãek. Ten do vûÏe, kam vedou velmi úzké a neosvûtlené schody, chodí kontrolovat hodiny také
pﬁi zmûnû ãasu. Pryã jsou doby, kdy kostelní
zvon star˘ nûkolik desítek let kaÏdou hodinu rozhoupával ãlovûk.
Ve zvonici je mal˘ hodinov˘ strojek ﬁízen˘ poãítaãem, na kter˘ je odkázán provoz v‰eho, tedy
i dobíjení. „Dnes je vût‰ina vûcí o technice a poãítaãích,“ dodal starosta Homole u Panny.
Kostel, kter˘ se nad obcí tyãí od roku 1787, je
zaﬁízen˘ jen ãásteãnû. Interiér je sice zachoval˘,
ale uvnitﬁe je jen polovina lavic pro vûﬁící. Oltáﬁ
pﬁes sto let star˘ ale zÛstal. I pﬁesto má nejen
pro místní obyvatelé velk˘ v˘znam.
(fvk)
pﬁeti‰tûno z denního tisku

Homolsk˘ starosta Ladislav Ptáãek seﬁizuje ãas odbíjení vûÏních hodin na
místním kostelíku.
Foto M.P.

Mé pﬁání lidem. At’ je Vá‰ domov místem, kde bydlí vzpomínky a sny... a lidé,
kteﬁí vás milují, naslouchají a rozumûjí tomu co jim ﬁíkáte. Krásné a spokojené Vánoce a mnoho ‰tûstí v pﬁí‰tím roce Vám v‰em pﬁeje redaktorka Zdenka âerná.
A NùCO CO STOJÍ ZA P¤EM¯·LENÍ
• Aby sis uvûdomil cenu sourozence - zeptej se nûkoho kdo ho nemá
• aby sis uvûdomil cenu 10ti let - zeptej se novû rozvedeného páru
• aby sis uvûdomil cenu ãtyﬁ let - zeptej se maturanta
• cenu jednoho roku - zeptej se studenta co propadl
u zkou‰ky
• cenu devíti mûsícÛ - zeptej se matky, která dala Ïivot
dítûti, které se narodilo mrtvé

• cenu jednoho t˘dne - zeptej se redaktora t˘deníku
• cenu jedné minuty - zeptej se ãlovûka, kter˘ zme‰kal
vlak, autobus
• aby sis uvûdomil senu jedné sekundy - zeptej se ãlovûka, kter˘ pﬁeÏil nehodu.
âas na nikoho neãeká! VaÏ si kaÏdé chvíle, kterou
má‰! Bude‰ si ji váÏit je‰tû víc, kdyÏ ji bude‰ moci sdílet
s nûk˘m zvlá‰tním!
Proto pamatuj... DrÏ se tûch, které miluje‰.
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Dûti o balíãky nepﬁi‰ly...

Andrej a Kristian Petrovi
a Adélka Marksová

Matûj a Barbora ¤íhovi

Nelinka a Robert Koubkovi

LETOS MIKULÁ·SKÁ BESÍDKA NEBYLA,
ale dûti o balíãky nepﬁi‰ly. Pﬁedseda kulturního v˘boru, Jiﬁí
Frk, nakoupil sladkosti a dovezl je na Obecní úﬁad, kde je
Alena Pincová a Zdenka âerná rozdûlily do balíãkÛ. Poté je
rozvezly od vesnice k vesnici v‰em dûtem. To v‰e díky ochotû pana Ptáãka, kter˘ balíãky rozváÏel sv˘m autem. Pﬁikládám nûkolik fotografiích dûtí, které mûly urãitû radost z mikulá‰sk˘ch balíãkÛ.
Musíme podûkovat paní Ptáãkové z Veãerky u PtáãkÛ,
která nám darovala sladkosti - adventní kalendáﬁe, ãokoládové mikulá‰e, ãokoládky. A také dík panu Jiﬁímu Krombholzovi za jeho sponzorsk˘ dar v podobû bonboniér. To se bohuÏel nemohlo vyuÏít na besídce, tak tito sladkosti dûti dostanou aÏ se bude konat turnaj v ‰ipkách.
ZdeÀka âerná, redaktorka

Obrázek od dûtí Guttmannov˘ch
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âert, Mikulá‰ a andílek

Nová rubrika...
Chtûla bych zaﬁadit novou rubriku a to - dobré rady nad zlato. Netvrdím, Ïe tyto rady jsou fenomenální. Ale jsou to rady a nápady pouÏívané a díky moderní technice uÏ zapomenuté. Jsou to jednoduché
a snad i stále laciné recepty na‰ich babiãek. A kdyby nûkdo snad byl
ochoten se podûlit s ostatními o obdobná vyzkou‰ená doporuãení
nebo jednoduché recepty, aÈ mi dá vûdût. Urãitû si je nenechám pro
sebe.
ZAâNEME U VA¤ENÍ A PRÁCI V KUCHYNI.
■ KdyÏ se v pánvi pﬁipaluje omastek,je dobré vhodit do omastku slupku z brambory nebo pár koleãek mrkve.
■ Aby tuk v pánvy nevystﬁikoval, nasypeme trochu soli.
■ Pﬁesolenou omáãku napravíme lÏiãkou vãelího medu.
■ Do pﬁesolené zeleniny pﬁidáme Ïloutek rozmíchan˘ ve smetanû
nebo v mléce.
■ KdyÏ chceme mít maso pﬁi peãení hezky hnûdé, vsypeme na spodek trouby tro‰ku cukru.
■ Kynuté tûsto bude lep‰í, kdyÏ do nûj pﬁidáme malinko rumu.
■ Peãením vysu‰ené peãivo dáme rychle z plechu a pﬁikrijeme utûrkou. Peãivo zvlhne.
■ Chléb zÛstane déle ãerstv˘, kdyÏ k nûmu do chlebníku pﬁidáme rozkrojené jablko.
■ Aby se pﬁi vaﬁení kakaa nedûlaly hrudky a lépe se rozpustilo, smícháme je pﬁed vsypáním do mléka s trochou cukru.
■ Sníh se lépe rychleji u‰lehá, kdyÏ do nûho pﬁidáme trochu citronové
‰távy.
Na pﬁí‰tû mám pro vás pﬁipraveno nûco málo rad o zeleninû.
KdyÏ dospûlí mohou lu‰tit kﬁíÏovku tak skusím zapojit i mlad‰í generaci, aby si procviãila své mozkové závity. Tento testík pﬁipravila dûvãata Renãa Jandová s Zdenkou âernou.

A NùCO PRO DùTI
Zemûpisné skr˘vaãky !!!
Obr nosí pﬁeveliké boty.
Jak známo, s kvalitou roste i cena.
Star˘ automobil uÏ doslouÏil.
Vyprat a potom Ïehlit na 40°C.
Vesnice i mûsta patﬁí mezi sídla.

Kypr a Haiti jsou ostrovní státy.
Polsko daÀ znovu zv˘‰ilo.
Zabalit varnou konvici umím.
Kachna nebo husa, obojí je drÛbeÏ.
Coca cola osvûÏí.

Pro vánoãní dobrou náladu...
„Miláãku, zdálo se mi, Ïe jsi mi
na Vánoce koupil zlat˘ náramek...“
„No, vidí‰. A ty stále tvrdí‰, Ïe
na tebe vÛbec nemyslím!“
Povídá tﬁeboÀsk˘ kapr: „Tak,
váÏení, kdo má zájem: pﬁed Vánocemi se organizuje poznávací zájezd po âeské republice.
Ubytování v rodinách.“
Rozãiluje se manÏelka krejãího: „KdyÏ ti ﬁíkám, abys ten stromeãek ustrojil, neznamená to, Ïe
mu musí‰ brát hodinu míru.“
„MÛj manÏel mi dal k VánocÛm koÏich.“
„No to jó, a sedí?“ „Jó, a
je‰tû si za tu krádeÏ posedí nejménû dva roky.“

Pﬁi‰el Ïebrák na ·tûdr˘ den
do luxusní vily a prosí o nûjak˘
dáreãek k tûm vánoãním svátkÛm. Dobrosrdeãná paní mu
toho naloÏí plnou náruã a ptá
se starostlivû: „Unesete to,
uboh˘ muÏi?“ - „Bez obav,
madam, já mám dole pﬁed barákem mercedesa.“
„Nechci vám, pane ﬁidiãi kazit
·tûdr˘ den.“ – povídá shovívavû
policajt k hﬁí‰níkovi na kﬁiÏovatce
– „a tak vám pí‰u k tûm pûti stovkám aÏ zítﬁej‰í datum.“
„Mne vám, pane Montelíku,
chytne na Vánoce vÏdy taková
nostalgie.“
„To vám závidím, pane
Sádlo, mne spí‰ Ïluãník.“
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JÁTRA PO S’âCHUANSKU
500g jater, ‰krobová mouãka, 5lÏic oleje,
hrstka máãen˘ch su‰en˘ch hub,1 strouÏek
ãesneku, 3 mladé cibulky i s natí, lÏiãka cukru,
hrst zelen˘ch fazolek, pÛl lÏiãky zázvoru, pálivá paprika, 2 lÏíce sojové omáãky, 1 dl v˘varu,
2 lÏíce desertního vína, lÏiãka glutasolu.
Postup: Játra nakrájíme na tenké plátky
o velikosti sousta. Obalíme je ve ‰krobové
mouãce a prudce za stálého míchání opeãeme
na oleji. Pokrájíme máãené houby na kousky,
ãesnek na plátky, mladé cibulky na dvou cm
kousky a pﬁidáme k opeãen˘m játrÛm. Osmahneme, promícháme, pﬁidáme cukr, zázvor, pálivou papriku, sojovou omáãku, v˘var, víno, glutasol a krátce povaﬁíme. Nakonec pﬁidáme sterilované nebo vaﬁené fazolové lusky pokrájené
na kousky. Prohﬁejeme, promícháme a stáhneme z ohnû. Opeãená játra mají zÛstat kﬁehká,
proto je nutná rychlá pﬁíprava. Podávat se zeleninovou pﬁílohou.
KO¤ENùNÉ MASOVÉ KULIâKY
âCHA-WAN-TSI
350 g mletého masa, 1-2 cibule, lÏiãka zázvoru, ‰petka skoﬁice, ‰petka koriandru, lÏíce
sojové omáãky, po lÏíci smetany a vody, lÏíce
vína, ‰petka pálivé papriky, pÛl lÏiãky glutasolu, lÏíce ‰krobové mouãky, sÛl, olej, pepﬁ.
Mleté maso promícháme s jemnû nakrájenou cibulí, mlet˘m zázvorem, keriandrem, skoﬁicí, sojovou omáãkou, smetanou, vodou,
vínem pálivou paprikou, glutasolem a ‰krobovou mouãkou. Podle potﬁeby dosolíme. Dobﬁe
prohnûteme. Pak tvarujeme kuliãky o prÛmûru
2 cm, lehce obalíme ve ‰krobové mouãce
a usmaÏíme v rozehﬁátém oleji do zlatova ze
v‰ech stran. Pokrm mÛÏe b˘t podáván jako
pﬁedkrm, nebo k vínu, nebo doplnûn˘ r˘Ïí a salátem jako hlavní chod.
A NùCO SLADKÉHO
Oloupejte 4-5 jablek, rozkrájejte je na osminky a pokapejte citronovou ‰távou. Dortovou
formu vytﬁete 20g másla, posypte 50g pískového cukru, pokryjte pﬁipraven˘mi jablky, posypte
skoﬁicí, 30g rozinek, 30g nasekan˘ch oﬁechÛ
a 2-3 lÏícemi cukru. Zakryjte rozválen˘m listov˘m tûstem, vloÏte do vyhﬁáté trouby a peãte
cca 30 minut. Upeãen˘ koláã nechte vychladnout, pﬁeklopte na mísu a podávejte.
(r)
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VÁNOâNÍ V·EVùD
❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆
Vánoce
koﬁení je‰tû v pﬁedkﬁesÈanském období
ovlivÀovaném solárním kultem. V tradici
indoevropsk˘ch národÛ byl 25. prosinec
oslavován jako den renesance slunce.
Teprve ve 4. století na‰eho letopoãtu jej
církev urãila za jubilejní den Kristova narození. Podle staroﬁímského vzoru trvaly
oslavy v˘znamn˘ch událostí nûkolik dnÛ
a zaãínaly v pﬁedveãer prvního svátku.
Proto i Vánoce byly oficiálnû datovány
24.–27. prosince a v tomto rozsahu pﬁe‰ly do kalendáﬁe kﬁesÈanského. První,
kdo se pokusil s jejich oslavováním skoncovat, byl anglick˘ reformátor Oliver
Cronwell. Proti zákazu se v‰ak lidé jednoznaãnû vzbouﬁili. Podle dochovan˘ch zápisÛ si v Oxfordu rozbíjeli hlavy, v Canterbury do‰lo ke ztrátám na Ïivotech pﬁi protestních akcích a v Ipswichi umlátili starostu, kter˘ CromwellÛv zákaz obhajoval.

pravdûpodobnû jiÏ od 10. aÏ 11. století
zpoãátku pouze na obrazech. Hlavní
aktér – JeÏí‰ek – se v‰ak na nich skvûl
coby „císaﬁ“ obklopen˘ zlatem, prost˘ lid
spí‰e odrazující. Teprve roku 1223 Ïebrav˘ mnich Franti‰ek z Assisi, na jedné ze
sv˘ch poutí z ¤íma do Rieti, vyhledal
vhodnou sluj, v níÏ postavil jesle naplnûné senem, obstaral do nich Ïivého osla,
volka aby vytvoﬁil tak názorn˘ obraz pﬁedpokládaného chléva betlémského. Neobvyklá podívaná svádûla k reprízám ve
v‰ech evropsk˘ch zemích. Îivé aktéry
postupnû nahrazovaly figuríny a vlastní
biblickou scénu stále vehementnûji doplÀovaly skuteãné pﬁíbûhy prost˘ch lidí,
nûkdy pÛvodní náboÏensk˘ motiv aÏ potlaãující. Proto musely b˘t betlémy (tﬁeba

·tûdr˘ den
pro‰el nejen promûnn˘m v˘voje ceremoniálním, ale rovnûÏ jazykov˘m. PﬁipomeÀme alespoÀ slovansk˘ termín „kraãún“, pravdûpodobnû odvozen˘ od slova
„krátiti“ (24. prosinec patﬁí k nejkrat‰ím
dnÛm v roce!). Roz‰íﬁené bylo téÏ oznaãení „vilija“, z latinského „vigilia“ – znamenajícího „bdûní“, „hlídání“, podle nûkter˘ch badatelÛ uvádûné do souvislosti
s kynutím tûsta na obﬁadní peãivo. ·patnû vykynuté tûsto znamenalo v lidové povûﬁe hospodáﬁsk˘ úpadek rodiny.
Koledy
a koledování tvoﬁí neodmyslitelnou
souãást vánoãní obﬁadnosti. V rÛzn˘ch,
ãasto velmi podobn˘ch textov˘ch i hudebních variacích jich bylo zapsáno okolo
ãtyﬁ tisíc. Vût‰ina z tûch znám˘ch a nejznámûj‰ích vznikla pﬁibliÏnû pﬁed dvûma
sty lety, v dobû pozvolného pﬁechodu baroka ke klasicismu, kdy u nás vrcholil feudální útlak a germanizace. Vánoce prostého lidu b˘valy v˘jimeãn˘mi chvílemi
pohody a radosti – jedineãnou pﬁíleÏitostí
k zachycení vlastního národopisného obﬁadu, v nûmÏ vedle umínûné veselosti
nechybûly ani genrové scény plné v‰ední lopoty a starosti o chléb. âesk˘m koledám, pﬁípadnû písním past˘ﬁsk˘m, jsou
znaãnû vzdáleny vánoãní písnû umûlé,
mezi nûÏ paﬁí i legendární Tichá noc. Od
svého vzniku byla skladba „prodána“ do
118 zemí a jen na gramofonov˘ch deskách existuje pﬁes 500 rÛzn˘ch interpretací.
Betlémy
zachycují biblick˘ m˘tus Narození
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v dobách josefínsk˘ch reforem) odstranûny z kostelÛ. O to masovûji se jim pak
otevíraly dveﬁe lidsk˘ch pﬁíbytkÛ.
Stromeãky
pﬁedcházely zdobené haluzky a pruty
známé jako „dary past˘ﬁské“ jiÏ pﬁi ﬁímsk˘ch saturnáliích poﬁádan˘ch ve starovûku. Ve 3. století na‰eho letopoãtu popsali âíÀané keﬁe ovû‰ené umûl˘mi
kvûty a lampiónky, o stromeãku s hoﬁícími svíãkami se pak ve 13. století zmiÀují
trubadúrské ver‰e. Nejstar‰í popis jeho
vzhledu a v˘znamu (byÈ kritick˘) je v‰ak
uveden aÏ v díle kazatele Geilera z Kaserssbergu. Do na‰ich zemí pﬁi‰la „novinka“ z Nûmecka poãátkem 19. století.

K tomu v‰ak, aby zev‰eobecnûla a nabyla lidové podoby, potﬁebovala je‰tû
málem dal‰ích sto let. Mal˘ vánoãní stromeãek, pﬁed první svûtovou válkou, prodávan˘ napﬁíklad v Praze, stával od ãtyﬁ
do deseti krejcarÛ, velk˘ (obzvlá‰È soumûrn˘) dvacet krejcarÛ a rozloÏit˘ (nad tﬁi
metry) aÏ jednou tolik. Zbylé stromky nechávali prodavaãi na místû. Po poledni
·tûdrého dne si je smûla zdarma rozebrat praÏská chudina.
Umûlé ozdoby
vánoãních stromeãkÛ âe‰i dlouho neznali. Ke zdobení spí‰e pouÏívaly pﬁírodní materiály, oﬁechy, jablíãka. Teprve pozdûji na‰li oblibu v cukroví – vût‰inou medovém. PraÏáci mûli speciální figurální
peãivo snûhové, bílé i barevné bretonem,
pocházející z cukráﬁské dílny Josefa Reimanna na Linhartském plácku. PouÏívání
ozdob papírov˘ch bylo omezeno toliko na
regiony nûkteré, napﬁíklad Podkrkono‰í.
Tam také vznikly na‰e první ozdoby sklenûné, koncem ‰edesát˘ch let minulého
století navrhované Královehradeck˘m
skláﬁsk˘m ústavem. Záhy se jejich v˘roba stala zamûstnáním ãetn˘ch domácích
skláﬁÛ – tﬁeba v Doubravici, Zdobínû
a pod. Koncem osmdesát˘ch let století
na‰eho jsme je dodávali témûﬁ stovce zahraniãních firem. Dnes nûkteré naopak
dováÏíme.
Svíãky
jsou o mnoho star‰í neÏ ozdoby. Lojové znali jiÏ Féniãané a od 2. století na‰eho letopoãtu se pouÏívaly k bûÏnému svícení. Roku 1818 objevili Francouzi M.E.
Chevreul a H. Braconnot stearin. Proto
není divu, Ïe právû vánoãní stromky krá‰lené ve Francii zaãaly poprvé osvûtlovat
stearinové svíãky. Hojnûji v‰ak aÏ po
roce 1834, kdy byla v˘roba stearinu podstatnû zlevnûna. Z té doby také pochází
moudrá rada dodnes pouÏitelná: Nechcete-li, aby svíãky po zapálení kapaly, ponoﬁte je na 24 hodin do silného solného
roztoku.
Jmelí
povaÏovali jiÏ kelt‰tí druidové za bylinu
seslanou bohy a pod duby jím vûnãen˘mi konali kultovní knûÏské obﬁady. ¤ekynû Persefoné jeho vûtévkou odemykala
brány podsvûtí a také Aeneas pr˘ bez nûj
neudûlal ani krok. Pozdûji vánoãní obliba
jmelí v‰ak zﬁejmû souvisí s m˘tem jin˘m:
o svátcích slunovratu byl pﬁi bohat˘rsk˘ch hrách zasaÏen ‰ípem z jmelí syn
severské bohynû Friggy. Maminka plakala, slzy dopadaly na ‰íp, obalovaly ho bíl˘mi bobulkami, ranûn˘ hoch nûkolik bobulek pozﬁel, uzdravil se a Frigga rostlinu
prohlásila za „symbol lásky.“

Vánoãní zeleÀ
- vedle jehliãin a jmelí – dnes
i v âesku pﬁedstavuje hlavnû „vánoãní
hvûzda“. UÏ roku 1825 ji pﬁivezl z Mexika a vysadil v greenvillském skleníku
(odkud se roz‰íﬁila dál) velvyslanec
USA. Dodnes nese diplomatovo jméno:
Poinsettia Pulcherima. Ze stejné zemû
pochází také dal‰í u nás známá vánoãní a novoroãní ozdobná rostlinka –
„ãtyﬁlístek“ alias Oxalis deppei. Znaãnû
dÛleÏitou roli v‰ak v ãeském zimním
zvyklosloví hrála i „choulivka“ – „rÛÏe
z Jericha“ (Anastatica hiepochuntica),
pﬁipomínající ‰edé klubíãko. Díky jejím
hydroskopick˘m schopnostem ji bylo
moÏné namáãet do vína a pouÏívat
k úãelÛm vû‰tebním. Pokud se o Vánocích rozvila do hvûzdiãky, pﬁedpovûdûla nejen muÏské pohlaví je‰tû nenarozeného dítûte, ale garantovala i zdraví
a dobrou úrodu jeho rodiãÛm.
VÛnû
o Vánocích tradiãnû reprezentuje
„purpura“ (smûs vonn˘ch rozdrcen˘ch
dﬁev, bylin a kadidla) a „franti‰ky“, o jejichÏ vzniku se rovnûÏ vypráví legenda:
VÛnû byly vÏdycky drahé, obzvlá‰tû kadidlo – rychle zasychající bûlavá ‰Èáva
vytékající z pﬁibliÏnû pûtimetrov˘ch
stromÛ (kadidlovnikÛ) rostoucích v Arábii. Staﬁiãkému ceremoniáﬁi, kter˘ ho
vÏdycky v jakémsi franti‰kánském kostele sypal na rozÏhavené dﬁevûné uhlí
do kaditelnice, se uÏ tﬁásly ruce a vzácnou látku obvykle utrousil. Aby tomu
opat zabránil, nechal kadidlo s drcen˘m
dﬁevûn˘m uhlím zpracovat do pevn˘ch
jehlánkÛ. Postupnû pﬁib˘valy dal‰í ingredience (ledek, benzoová pryskyﬁice,
hﬁebíãek, kaskarilová kÛra, balzám)
spojované klihovou vodou ãi klovatinou, aÏ vznikly „franti‰ky“, jaké známe
dnes.
Pokrmy
mûly svou symboliku. – „kolik chodÛ
na ‰tûdroveãerním stole – tolik pﬁí‰tí rok
mandûlÛ na poli“, tvrdili staﬁí hospodáﬁi.
ProtoÏe stolu bohatému pﬁedcházel
stÛl chud˘ (postní), bylo hlavním úkolem vánoãní gastronomie vyhladovûlé
strávníky nasytit. O Ïádné kulináﬁské
extravagance v‰ak ne‰lo, sváteãní
„menu“ sestávalo hlavnû z krajov˘ch
rostlinn˘ch produktÛ. Nejlépe to dokládá „‰tûdrovaãka“ - hustá polévka vaﬁená snad ze v‰eho, co stavení dalo.
Ryby – kupodivu – moc roz‰íﬁené neb˘valy. Na ·tûdr˘ den je jedli pouze ve
vyloÏenû rybníkáﬁsk˘ch regionech.
Teprve od druhé poloviny 19. století,
kdy do‰lo k renesanci ãeského rybníkáﬁství, pﬁicházely ryby (líni, candáti,
kapﬁi a dal‰í) na vánoãní stÛl jiÏ ãastûji.

Jak koupit, skladovat a zabít kapra
■ ¤íká se, Ïe Vánoce jsou hlavnû
svátky klidu, míru a vzájemného porozumûní, coÏ pro navození pohody
úplnû staãí. Ale ani docela skromné
Vánoce v docela obyãejn˘ch domácnostech se neobejdou bez takové
spousty pﬁíprav, cídûní, peãení, zvykÛ,
ozdob a dal‰ích maliãkostí, Ïe jsou
tûmi nejpropracovanûj‰ími a nejbohat‰ími svátky v roce. Dokonce i rodiãe,
kteﬁí nesnesou, aby jejich dûti mûly
doma morãata, kﬁeãky, ‰tûÀata nebo
kobry, se ãasto sami vrhnou do péãe
o Ïivého kapra, konec koncÛ je to
jenom na pár dní.
■ JestliÏe si nûkdo pﬁeje chovat
kapra ve vanû, mûl by poãítat s tím, Ïe
i pﬁes své nenároãné vzezﬁení je to
Ïiv˘ tvor, kter˘ vyÏaduje alespoÀ minimální péãi. Ta‰ka, v níÏ se koupen˘
kapr ponese domÛ, by rozhodnû nemûla b˘t igelitová, ale dobﬁe prody‰ná.
V mrazivém vzduchu pak dokáÏe ryba
pﬁeÏít bez vody i nûkolik hodin. Kapr
by mûl b˘t zakoupen co nejblíÏe bydli‰tû, aby netrpûl dlouh˘m no‰ením
a v Ïádném pﬁípadû by nemûl b˘t pﬁeváÏen v autû, protoÏe pﬁíli‰ tepl˘
vzduch by nevydrÏel. Navíc je zvíﬁe jak
v pﬁeplnûné kádi tak v prázdné ta‰ce
nepﬁetrÏitû stresované a tudíÏ celkovû
choulostivûj‰í.
■ Doma by na nûj mûla jiÏ ãekat napu‰tûná vana nebo jiná dostateãnû
velká nádoba, aby z vody vyprchal
chlor, kter˘ by jinak mohl kapra pﬁiotrávit. Voda by mûla b˘t co moÏná nejstudenûj‰í, protoÏe kapﬁi v pﬁírodû
ob˘vají pﬁes zimu dna rybníkÛ, kde je
teplota 4°C, zatímco voda z vodovodu
sotva klesne pod 10°C.
■ âasto se v‰ak stane, Ïe ani veliká
snaha o kaprovo pohodlí není nic platná a ryba uhyne. Mnozí by jistû leklou
rybu hned vyhodili, ale pokud nepoÏila
Ïádnou nebezpeãnou látku a uhynula
pouze v dÛsledku nedostatku kyslíku,
není dÛvod se obávat, Ïe je její maso
nejedlé. Naopak je velmi dobﬁe odkrvené do dutiny bﬁi‰ní, a mÛÏe proto
dokonce lépe chutnat neÏ maso ‰patnû zabité ryby.
■ Pokud nám pﬁeci jen kapr pﬁeÏije
aÏ do ·tûdrého dne, musíme ho samo
sebou zabít. Zabití obvykle vyÏaduje
osobu, která je tomuto úkonu zvyklá,
protoÏe i kdyÏ kapr nepatﬁí mezi nejinteligentnûj‰í tvory, mÛÏe právû jeho
dojemná zamlklost vyvolávat v ãlovûku silné zábrany úmyslnû jej udeﬁit.
âasto pak mezi oblíbené rodinné his-

torky patﬁí vyprávûní, jak musel b˘t pﬁivolán soused, protoÏe tatínek nedokázal
na rybu vztáhnout ruku.
■ Nicménû samotn˘ proces zabití není
vÛbec sloÏit˘. Nejprve vypustíme z vany
vodu a necháme rybu chvíli jenom leÏet,
aby se uklidnila. ProtoÏe je kaprovo tûlo
velmi kluzké, uchopíme ho pomocí
hadru, pevnû pﬁidrÏíme a ranou do hlavy
omráãíme. Pro kvalitu masa je dÛleÏité
vykrvácení, a proto je tﬁeba vzápûtí pﬁeru‰it dÛleÏitou tepnu anebo nûkter˘ silnû
prokrven˘ orgán. Takov˘m orgánem jsou
Ïábry, které jsou kromû toho snadno pﬁí-

stupné, proto strãíme prsty pod skﬁele
a jeden nebo více Ïaberních obloukÛ pﬁetrhneme.
■ Následuje oãi‰tûní ‰upin, které mÛÏe
b˘t dosti pracné, pokud jsme nepoﬁídili
kapra lysce. Také vykuchání ryby je velmi
jednoduché, pouze pﬁi otevírání bﬁicha
musíme b˘t velmi opatrní, abychom nepo‰kodili Ïluãník.
■ V nûkter˘ch rodinách se stalo hezk˘m zvykem koupit Ïivého kapra jen
proto, aby mohl b˘t opût pu‰tûn na svobodu. BohuÏel tento dobr˘ úmysl nepﬁiná‰í rybám Ïádné vysvobození, ale
témûﬁ jistou smrt. Jsou totiÏ jiÏ natolik
zmoÏeny pobytem v kádích a v nezvyklém prostﬁedí vany, neustál˘m pﬁená‰ením a poponá‰ením, Ïe dal‰í velká
zmûna jim jen u‰kodí.
■ Neznám zpÛsob, jak by se dal vánoãní kapr opravdu zachránit, snad jedinû sabotáÏí podzimních v˘lovÛ rybníkÛ,
coÏ by v‰ak byl pﬁeci jen absurdní boj.
Radûji si proto kapra kupte a vystrojte si
tak krásnou ‰tûdroveãerní veãeﬁi, aby se
líbila i jemu.
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Tajenku a její ﬁe‰ení posílejte Zdence âerné a ted se bude
soutûÏit o kosmetick˘ balíãek. Tak hodnû ‰tûstí pﬁi lu‰tûní.
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