
 

- 113 - 

 

Homol 

I v roce 2015 patřil kostel na Homoli pod Římskokatolickou farnost - děkanství Kostelec 

nad Orlicí. Mše sloužil kněz Benedikt Rudolf Machalík. 

Mše v kostele na Homoli v tomto roce začínaly v 14.30 hod. a konaly se v neděli 

5. dubna, 12. dubna, 26. dubna, 10. května, 24. května, 14. června, 28. června, 12. července, 

26. července, 9. srpna, 23. srpna, 19. září, 27. září, 11. října, 25. října, 1. listopadu 

(již od 14.00 hod.), 8. listopadu, 22. listopadu, 13. prosince a 26. prosince. Na pouťovou 

neděli 26. dubna a v neděli 20. září při příležitosti Švestkové pouti se konaly tři mše 

(od 8.00 hod., 10.00 hod. a 14.00 hod.). 

V neděli 25. července 2015 se od 15.00 hod. 

v homolském kostele uskutečnil koncert 

skupiny Gemma ze Sopotnice.  

V neděli 1. listopadu 2015 se v kostele 

na Homoli konala od 14.00 hod. Svato-

hubertská slavnost, na které účinkoval 

kvartet lesních rohů Hubertovi trubači 

a smíšený komorní sbor X-tet. 

V sobotu 12. prosince 2015 se od 17.00 hod. 

konal v homolském kostele Vánoční 

koncert. Nejen vánoční písně zde zahrála 

kapela 5pm jazz band. 

Hřbitov na Homoli byl otevřen v letním období 

od 7.00 hod. do 19.00 hod. a v zimním období 

od 8.00 hod. do 16.00 hod.  
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Obnova lesa na Homoli 

Začátkem roku 2013 byly vykáceny stromy, které kryly stráň mezi schodištěm 

a příjezdovou cestou k Homoli. Začátkem května 2015 proběhly první zalesňovací práce 

v tomto prostoru. Záměrem obce Lhoty u Potštejna bylo zachování viditelnosti 

homolského kostela v krajině. Nejdříve byla provedena změna kategorie lesa z lesa 

hospodářského na les zvláštního určení (ochranná a rekreační funkce lesa je upřednostněna 

před produkční funkcí).  

K zalesnění byly záměrně vybrány dřeviny a keře nižšího až středního vzrůstu. Mimo aleje 

podél příjezdové cesty ke kostelu, která je tvořena dubem zimním. Hlavním důvodem 

je zpevnění svahu pod touto komunikací. Veškeré dřeviny byly citlivě voleny tak, 

aby svým růstem nezasahovaly do výhledu na kostel a zároveň, aby chránily úbočí kopce 

před případnými pohyby půdy a vodní erozí. Důraz byl kladen i na barevnou strukturu 

porostu. Barevnost květů na jaře a pestré zbarvení listů na podzim před jejich opadem. 

Podél hřbitovní zdi a celého schodiště zůstalo zatravněné asi pět metrů široké ochranné 

pásmo pro snadný přístup při případných opravách. 

Rozložení jednotlivých dřevin je patrné z  nákresu a přiložené legendy. Vysázené stromy 

byly ochráněny oplůtky z pozinkovaného pletiva. Keře byly pouze označeny kolíčky 

pro jejich lepší viditelnost při vyžínání trávy. Zalesňovací práce byly rozvrženy 

do několika etap. 

 

Legenda: 

0 - travnatá plocha 

1 - dřín obecný 

2 - jabloň lesní - podsadba kalina obecná 

3 - jeřáb ptačí - podsadba zimolez obecný 

4 -  líska obecná 

5 - trnka obecná - podsadba dřín obecný 

6 - růže šípková 

S1 - jedinci lípy srdčité nebo dubu 

zimního 
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Během roku pak proběhl chemický postřik proti buření (trávě), byly vyřezány výmladky 

z pařezů a také byly vysbírány a odvezeny kameny ze stráně. 
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Odvlhčení zdiva kostela 

Na budově kostela na Homoli chyběla 

hydroizolace a v celé délce obvodu soklu 

okapový chodník. Zdivem prostupovala 

vzlínající vlhkost, na stěnách byly 

vykresleny mapy dosahující do výšky 

asi 1,5 metru. Fasádní omítka budovy byla 

značně poškozená, ve spodní části zdiva 

zcela chyběla.  
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V srpnu 2015 začali práce na odvodnění kostela na Homoli. Bylo provedeno odvlhčení 

zdiva prostřednictvím drenážního systému uloženého na vnější straně obvodového zdiva 

a položení nového kanalizačního potrubí k odvodu dešťových vod ze severní části střechy. 

Drenážní potrubí bylo uloženo do štěr-

kového obsybu. Byl položen nový okapový 

chodník ze zámělského pískovce. Stavbu 

provedl vlastník kostela Římskokatolická 

farnost - děkanství Kostelec nad Orlicí. 
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Seznam zkratek 

 

a. s. - akciová společnost 

č. p. - číslo popisné 

ČR - Česká republika 

DSO - Dobrovolný svazek obcí 

DPH - daň z přidané hodnoty 

F. M. Pelcl - František Martin Pelcl 

hod. - hodin 

HZS ČR - Hasičský záchranný sbor České republiky 

JPO - Jednotka požární ochrany 

Kč - Koruna česká 

kg - kilogram 

m
2
 - metr čtverečný 

m
3
 - metr krychlový 

min. - minuta 

ml. - mladší 

mm - milimetrů 

např. - například 

nar. - narozen 

NATO - Severoatlantická aliance 

odpa - oddíl, paragraf rozpočtové skladby (v účetnictví) 

pol. - položka rozpočtové skladby (v účetnictví) 

s. - sekund 

s. p. - státní podnik 

s. r. o. - společnost s ručením omezeným 

st. - starší  

sv. - svatý 

T. G. Masaryk - Tomáš Garrigue Masaryk 

TTC - Table tenis club 

°C - stupně Celsia 
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Seznam použitých zdrojů 

http://cs.wikipedia.org 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

http://www.borovnice.info  

http://www.infomet.cz 

http://www.mapy.cz 

http://www.oredo.cz 

http://zslhoty.rajce.idnes.cz 

Lhotecké školní listy z roku 2015. 

Podklady týkající se Mysliveckého sdružení Podháj Lhoty u Potštejna a Obnovy lesa 

na Homoli od Libora Provazníka. 

Podklady týkající se TTC Lhoty u Potštejna od Jiřího Vavrušky. 

Podklady z Obecního úřadu - účetní výkazy, inventurní seznamy, zápisy z veřejného 

zasedání obecního zastupitelstva a podobně. 

Vlastní fotografie, fotografie od Libora Hájka, Jana Havla, Michala Marka, Václava 

Morávka, Martina Růžičky ml. a fotografie poskytnuté novomanžely a rodiči narozených 

miminek. 

 

Děkuji všem, kteří mi při psaní této kroniky velmi pomohli.  

 

http://www.mapy.cz/
http://www.oredo.cz/
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DVD 

 

Na tomto DVD je kronika v elektronické podobě, fotografie a některé zdroje v elektronické 

podobě. 

 

 


