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Hody, hody
Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný!
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
však vám za to slepička
snese zase jiný,
v komoře v koutku,
na zeleném proutku.

Jednání ZO Homole ze dne 12.12.2012
ZO projednalo a schvaluje :
- žádost o zahrnutí změny „využití území do změny ÚP Homole“, cyklostezky
a cyklotrasy v k. ú. Homole dle studie zpracované p. Ing. Petrem Peltanem
- aktualizaci Programu obnovy venkova
- schvaluje přechod k jinému poskytovateli webových stránek

Jednání ZO Homole ze dne 18.12.2012
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce a sociální fond na rok 2013
ve výši 29 053 294,46 Kč u příjmů, 15 928 294,46 Kč u výdajů,
financování celkem – 13 125 000,- Kč včetně sociálního fondu ve výši 75 860,- Kč
u příjmů, 22 100,- Kč u výdajů

ZO projednalo a schvaluje :
- smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2013 uzavřenou mezi Obcí
Homole a Dopravním podnikem města Č. Budějovice, a. s., finanční kompenzace na
rok 2013 činí 1 050 899,- Kč
- příspěvek na vánoční turnaj ve stolním tenisu v Homolích ve výši 2 000,- Kč a v Černém
Dubu ve výši 2 000,- Kč

ZO bere na vědomí :
- smlouvu o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny v MŠ Nové Homole
(fotovoltaické panely)
Zastupitelstvo obce děkuje hasičům z Černého Dubu, kteří ve svém volném čase
vybudovali přístřešek u sálu v Černém Dubu.

Jednání ZO Homole ze dne 17.1.2013
ZO bere na vědomí :
- plnění rozpočtu za období 1. - 12.2012 :
příjmy : schválený rozpočet : 9 755 500,- Kč
upravený rozpočet : 18 902 673,68 Kč, financování : 12 574 738,92 Kč
výdaje : schválený rozpočet : 8 630 500,- Kč
upravený rozpočet : 31 477 412,60 Kč
- stavy ba běžném účtu k 10.1.2013 :
provozní BÚ
972 434,67 Kč
účet SF
54 651,45 Kč
ČSOB – provozní účet
23 310,70 Kč
ČSOB – úvěr komunikace - 2 250 000,00 Kč
ČSOB – úvěr MŠ
- 12 000 000,00 Kč
ČSOB – sbírka kaplička
266 591,62 Kč
- informaci z jednání na Magistrátu města Č.Budějovice s p. náměstkem Mgr. Podholou
ve věci vyřízení spádového školského obvodu – k naší žádosti z minulého roku, kde
jsme žádali Mag. Města Č.Bu o zřízení spádového školského obvodu se školami
ZŠ Grünwaldova Č.Bu., ZŠ Matice školské Č.Bu a ZŠ Dukelská Č.Bu. nám bylo
sděleno, že Mag.města Č.Bu. nemůže s naší obcí uzavřít smlouvu na uvedené školy
z důvodu jejich naplnění žáky města Č.Budějovic. Naší obci byla nabídnuta ZŚ
Baarova, nebo ZŠ Nerudova Č.Bu. Po projednání ve školské komisi obce bylo
dohodnuto uzavřít smlouvu s Mag.města Č.Budějovice na ZŚ Nerudova Č.Budějovice
i přes nevhodné dopravní spojení (MHD) na tuto školu. (Rodiče dětí, které plní
povinnou školní docházku mohou své děti přihlásit k zápisu do školy dle svého
zvážení bez ohledu na spádový školský obvod, ale záleží na naplněnosti jednotlivých
tříd ve školách).

Jednání ZO Homole ze dne 23.1.2013
ZO projednalo a schvaluje :
- cenovou nabídku Pokrývačství Bušta na protisněhový komplet pro MŠ Nové Homole
- pořízení studie zastavitelného území obce Homole
- zapojení obce Homole do projektu „Kalendář jihočeských vesnic roku 2014“ o jehož
podporu požádala obec Sudoměřice u Bechyně v rámci Programu obnovy venkova
jihočeského kraje v roce 2012
- v souvislosti s nabytím účinnosti Zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění Zákon
č. 218/2000 Sb., zřídit účet u ČNB a pověřuje starostku jeho vyřízením

ZO bere na vědomí :
- účetní uzávěrku za rok 2012 v MŠ Nové Homole
- zápis z provedení inventarizace majetku v MŠ Nové Homole za rok 2012
- výtěžek Tříkrálové sbírky ve výši celkem : 23 738,- Kč z toho :
Homole :
3 937,- Kč
Nové Homole : 758,- Kč (Korosecká)
Nové Homole : 7 256,- Kč (pokladna č. 1)
Nové Homole : 3 521,- Kč (pokladna č. 2)
Černý Dub :
8 266,- Kč
- reklamaci na MŠ Nové Homole – posuvné dveře, samostatné měření tepla
- 3 uchazeče o pracovní místo ve sběrném dvoře

Jednání ZO Homole ze dne 13.2.2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu projektové dokumentace na akci :
„Protipovodňové opatření Nové Homole“ se závěrem, že se odkládá na příští jednání
zastupitelstva obce.

ZO projednalo a schvaluje :
- finanční příspěvek pro mateřské centrum ve výši 500,- Kč na akci vynášení Morany
dne 17.3.2013
- finanční příspěvek pro Středisko rané péče pro Jihočeský region, které v naší obci
poskytuje služby terénní rané péče rodině s postiženým dítětem
- uvolnění finančních prostředků na činnost TJ Slovan Černý Dub ve výši 20 000,- Kč
dle schváleného rozpočtu na rok 2013
- uvolnění finančních prostředků na provoz MŠ Nové Homole ve výši 80 000,- Kč
dle schváleného rozpočtu na rok 2013
- termíny jednání zastupitelstev obce v I. pololetí r. 2013 : 20.3., 10.4., 24.4., 15.5., 5.6.
- podat žádost – grantový program : „Podpora konání kulturních a společenských akcí
v regionu MAS Blanský les“ na akci : 10. ročník Homolské křídlovky – setkání
dechových hudeb a fotbalový turnaj obce Homole – kategorie dorost (žadatel TJ
Slovan Černý Dub)
- akce na rok 2013 :
- dokončení stavebních úprav na prodejně Nové Homole
- oprava vodovodního a kanalizačního řadu Nové Homole ul. Korosecká (podmíněno
získáním dotace)
- oprava části ulice Jižní v Homolích
- oprava části ulice K Lesu Nové Homole
- výměnu čerpadel – čerpací stanice v Černém Dubu dle nejnižší nabídky

ZO bere na vědomí :
- nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor – kadeřnictví, Budějovická 72,
Homole
- informace o zřízení účtu obce u ČNB
- výpověď z nájmu nebytových prostor - kadeřnictví k 28.2.2013
- sdělení k žádosti SDH Nové Homole ve věci setkávání dětí v MC N. Homole

Jednání ZO Homole ze dne 27.2.2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu projektové dokumentace na akci :
„Protipovodňové opatření Nové Homole“ a rozhodlo, uhradit 50 % smluvní ceny
zhotoviteli rozpracované projektové dokumentace.

ZO projednalo a schvaluje :
- smlouvu o poskytnutí grantu v rámci dotačního programu Podpora konání kulturních
akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko 2013 na akci : „10. ročník Homolské
křídlovky – setkání dechových hudeb“
- uvolnění finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2013
ve výši 4 000,- Kč pro ŽAS Homole
- provozní řád – zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrný dvůr Černý Dub
- připravit projekt k další výzvě na podporu zateplení veřejných budov pro objekt č.
pop. 55 na pozemku č. parc. 561/9 k. ú. Homole (zastavěná plocha a nádvoří)
– hasičská zbrojnice v Černém Dubu a objekt šaten na pozemku č. parc. 812/3
k. ú Homole (zastavěná plocha a nádvoří) v Nových Homolích (s předpokládanou
realizací po roce 2013)
- zadat VŘ na akci : „Stavba kapličky Černý Dub“ včetně zpracování položkového
rozpočtu
- podat žádost – grantové řízení „Oranžová hřiště 2013“ na rekonstrukci dětských hřišť
Homole a Nové Homole
- podat žádost o dotaci – Jihočeský kraj, opatření č. 1 – podpora výstavby a obnovy
splaškové kanalizace obcí a opatření č. 2 – podpora výstavby a obnovy vodovodů na
akci : „Vodovod a kanalizace Nové Homole, Korosecká ul.

- podat žádost -Podpora živé kultury na akci : „10.ročník Homolské křídlovky a divadelní
představení a pověřují starostku vyřízením zpracování žádosti
- rozdělení finančního příspěvku schváleného usnesením č. 3/2013 dne 13.2.2013
(bod 5, písm. e) dle návrhu rodičů : „I MY“ spol. pro podporu lidí s postižením
Soběslav, Ovečka o.p.s. Č. Budějovice a úhrada doplatku pro spol. COGITO

ZO bere na vědomí :
- závěrečné vyúčtování Dopravního podniku města Č. Budějovice a. s. - kompenzace
za rok 2012 podle smlouvy o veřejných službách
- sdělení Mag. Města Č. Budějovice o vytvoření společného školského obvodu pro naši
obec – ZŠ Nerudova Č. Budějovice
- vyúčtování vyřízených věcí v přestupkovém řízení za II.pol. 2012 od Mag. Města ČB
- informaci o úklidu sněhu v obci
- kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2013/2014
- rozhodnutí Krajského úřadu Č. Budějovice – souhlas k provozování zařízení ke sběru
a výkupu odpadů a s jeho provozním řádem (sběrný dvůr)
- žádost o udělení výjimky u RD č. pop. 284 a 285 – výjimka není v pravomoci ZO,
o tuto požádá stavebník Stavební Magistrátu města České Budějovice

Jednání ZO Homole ze dne 13.3.2013
ZO projednalo a schvaluje :
- podat žádost k vyhlášenému grantovému programu „Podpora jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje pro rok 2013“ pro SDH Homole, Nové
Homole a Černý Dub dle předložených žádostí sborů
- podat žádost do grantového programu ŽP: „Výsadba alejí – ovocné stromy“
dle vydaného souhlasu Lesů a rybníků města Č. Budějovic na pozemku č. parc. 900
a 889/1 k. ú. Homole

Jednání ZO Homole ze dne 20.3.2013
ZO projednalo a schvaluje :
- smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Homole a BESI a.s. Lišov na vypracování žádosti
do grantového programu Nadace ČEZ na projekt : „Obnova hřiště Homole“

ZO bere na vědomí :
- zprávu Krajského úřadu Č. Budějovice č. j. : KUJCK 16070/2012 OEKO-PŘ o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Homole za rok 2012, která bude součástí návrhu
závěrečného účtu obce zveřejněna 15 dní před projednáním v ZO
- informaci o studii – oprava ul. Jižní, Homole a jednání s vlastníky dotčených
a přilehlých pozemků
- informaci ke stavebním úpravám na prodejně v Nových Homolích
- informaci k vybudování nového přechodu pro chodce v Nových Homolích
- výstavu obrazů a dětských prací v Černém Dubu od 30.3. - 1.4.2013
- doplnění provzdušňovače na ČOV Černý Dub
- zápis o kontrole vyúčtování veřejné sbírky Krajského úřadu Č. Budějovice č. j. :
KUJCK/ 37534/2012/OLVV-13
- avízo ROP Jihozápad Č. Budějovice o provedené platbě na akci : MŠ Nové Homole –
rekonstrukce a rozšíření kapacity :
investiční – podíl EU
11 182 847,22 Kč
investiční – národní podíl
986 721,82 Kč
neinvestiční – podíl EU
467 795,88 Kč
neinvestiční – národní podíl
41 276,10 Kč
- informaci ve věci rozšíření sociálního zařízení v MŠ z důvodu podání žádosti na KHS
o udělení výjimky (počet dětí)

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11.01. – 12.01.2013
Okrsek: 1, Homole, Nové Homole
Tabulka: Okrsek 1 – souhrnné informace
Okrsek 1 – souhrnné informace
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky hlasy
hlasů
623
70,00
623
621 99,68
1. kolo 890
611
68,73
611
606 99,18
2. kolo 889
Tabulka: Okrsek 1
Okrsek 1
Kandidát
1. kolo
2. kolo
Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy % hlasy %
číslo
příjmení, jméno, tituly
1
Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan
KDU-ČSL 37 5,95 X
X
2
Fischer Jan Ing. CSc.
Občan
BEZPP
97 15,61 X
X
3
Bobošíková Jana Ing.
Občan
SBB
12 1,93 X
X
4
Fischerová Taťana
Občan
KH
22 3,54 X
X
5
Sobotka Přemysl MUDr.
Poslanci ODS
12 1,93 X
X
6
Zeman Miloš Ing.
Občan
SPOZ
124 19,96 254 41,91
7
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Občan
BEZPP
48 7,72 X
X
8
Dienstbier Jiří
Senátoři
ČSSD
73 11,75 X
X
9
Schwarzenberg Karel
Poslanci TOP 09
196 31,56 352 58,08

Okrsek: 2, Černý Dub
Tabulka: Okrsek 2 – souhrnné informace
Okrsek 2 – souhrnné informace
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky hlasy
hlasů
137
75,27
137
136 99,27
1. kolo 182
135
73,37
135
134 99,26
2. kolo 184
Tabulka: Okrsek 2
Okrsek 2
Kandidát
1. kolo
2. kolo
Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy % hlasy %
číslo
příjmení, jméno, tituly
1
Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan
KDU-ČSL 9
6,61 X
X
2
Fischer Jan Ing. CSc.
Občan
BEZPP
25 18,38 X
X
3
Bobošíková Jana Ing.
Občan
SBB
3
2,20 X
X
4
Fischerová Taťana
Občan
KH
7
5,14 X
X
5
Sobotka Přemysl MUDr.
Poslanci ODS
0
0,00 X
X
6
Zeman Miloš Ing.
Občan
SPOZ
23 16,91 50 37,31
7
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Občan
BEZPP
13 9,55 X
X
8
Dienstbier Jiří
Senátoři
ČSSD
7
5,14 X
X
9
Schwarzenberg Karel
Poslanci TOP 09
49 36,02 84 62,68

Sběrný dvůr Homole
Od 1. dubna 2013 byl zahájen zkušební provoz na novém Sběrném dvoře v Homolích – Černý Dub.
Sběrný dvůr byl vybudován za celkovou částku (stavební práce + vybavení, vč. řízení projektu
zahrnující projektovou dokumentaci, zpracování žádost, výběrová řízení, technický dozor investora atd.)
6.113.391,60 Kč, z toho činila dotace z ERDF 4.897.992,06 a ze SFŽP 288.117,18 Kč a náklady obce
927.282,36 Kč.
Provoz a podmínky ukládání odpadu na sběrném dvoře stanovuje, kromě zákonných předpisů,
Provozní řád sběrného dvora v Homolích, který schválil Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor životního
prostředí. Tento provozní řád je nutné dodržovat, jeho porušení může být pokutováno v řádu statisíců korun
včetně nebezpečí, že obce bude nucena vrátit obdržené dotace.
Sběrný dvůr je určen pro přebírání odpadů od obyvatel obce Homole vč. místních částí, které mají ve
správním obvodu Homol trvalé bydliště a od majitelů rekreačních budov ve správním obvodu obce, tedy pro
obyvatele, kteří jsou na základě Obecně závazné vyhlášky o poplatku za svoz, třídění a nakládání
s komunálními odpady poplatníky tohoto poplatku.
Podnikající fyzické osoby a podnikatelské subjekty mohou na sběrný dvůr ukládat odpady jen na
základě samostatné smlouvy uzavřené s obcí Homole.
Všechny odpady, včetně nebezpečných, se přijímají na sběrný dvůr zdarma, bez dalších poplatků. Na
druhou stranu není sběrný dvůr určen k výkupu odpadních surovin. Všechny přijaté odpady se stávají
majetkem obce a obec bude dále rozhodovat o jejich dalším využití a recyklaci. Části odpadů, které lze použít
jako recyklovanou surovinu, bude obec předávat nebo prodávat k dalšímu zpracování a výtěžky z prodeje
budou částečně hradit provoz sběrného dvora, drahou likvidaci nebezpečných odpadů a skládkování
nevyužitelného odpadu.
Pro provoz sběrného dvora a případné další zhodnocení odevzdaných odpadů je nutné odevzdávaný
odpad vytřídit před jeho odevzdáním nebo v průběhu přijímání odpadu na sběrný dvůr podle následující
tabulky, která do značné míry určuje i umístění odpadu na sběrném dvoře do připravených kontejnerů, vaků
nebo mobilního skladu s nebezpečnými odpady.
Je bezpodmínečně nutné respektovat pokyny obsluhy sběrného dvora a obsluze sběrného dvora
sdělit základní identifikační údaje osoby odevzdávající odpad a odhadem i jeho množství pro závaznou
evidenci odpadů na sběrném dvoře.
Před odjezdem na sběrný dvůr již doma vytřiďte odevzdávaný odpad podle následující tabulky.
Velkoobjemový odpad buď ještě doma rozbijete na menší částky (např. nábytek – skříně, gauče, stoly na
jednotlivé díly, nebo si vezmete nářadí a rozebrání můžete provést v prostoru dvora, stará dřevěná okna
můžete na sběrném dvoře upravit tak, že sklo opatrně vytlučete v kontejneru na sklo a dřevěné rámy
odevzdáte do kontejneru na dřevo).
Po příjezdu do sběrného dvora zastavíte u kanceláře tak, aby mohli vyjíždět občané ze dvora, a
počkáte na obsluhu dvora. Obsluha zaznamená Vaše jméno a adresu a porovná, zda jste poplatníkem
poplatku v Homolích. Pokud z jakýchkoliv důvodů nejste, je obsluha povinna nepřijmout Vámi dovezený
odpad na sběrný dvůr. Přijímání odpadu od cizích za poplatek se na Sběrném dvoře v Homolích neprovádí.
Obsluha zkontroluje přivážený odpad a společně odhadnete jeho množství. Pokud bude odpad
přivezen v uzavřených obalech, např. v pytlích, má obsluha povinnost zkontrolovat, zda je v pytli deklarovaný
odpad, případně Vás upozorní na jeho další vytřídění. Poté dostanete pokyny, kam který odpad uložíte.
Nebezpečný odpad bude ukládán za přímé asistence obsluhy. Je zakázáno vjíždět bez pokynu obsluhy na
prostranství dvora a ukládat odpad před jeho zkontrolováním a evidováním.
Obsluha rozhoduje, který odpad přijme a který nepřijme. Na sběrném dvoře bude zároveň osazeno
místo malými kontejnery na tříděný odpad, které znáte z obce, kam ukládáte drobný tříděný odpad.
Základní zásady pro odevzdávání odpadu jsou:
- Odpad musí být roztříděn tak, aby vznikalo co nejmenší množství směsného odpadu. Tento
směsný odpad nelze využít k další recyklaci a musí být draze skládkován.
- Objemný odpad musí být rozbit nebo rozmontován tak, aby co nejvíce částí bylo možné použít na
recyklaci a jen zbývající nepoužitelné části určeny ke skládkování. Obec dává možnost
demontovat nebo rozbít objemné kusy v prostoru sběrného dvora – je ale nutné dbát bezpečnosti
ostatních osob a udržování pořádku na vymezeném místě.

-

Plasty, krabice tetrapak a podobné objemné odpady – většinou obaly, musí být slisovány,
sešlapány tak, abychom v kontejnerech neskladovali a neodváželi vzduch
- Elektrospotřebiče, jak velké, tak malé, musí být kompletní, včetně přívodních kabelů.
Elektrospotřebiče jsou velkým zdrojem recyklovatelných surovin a zdrojem příjmů od jejich
zpracovatelů. Vzhledem k tomu, že např. ledničky obsahují i nebezpečné látky, není možné je
ukládat do jiných druhů odpadu a obsluha je oprávněna nepřijmout jejich části nebo nekompletní
výrobek. Je nutné, aby ledničky byly s kompresorem, pračky s motory, televize nevybrakované a
nerozbité.
- Biologický odpad je nutné převážně zpracovat doma – posekanou trávu a listí kompostovat,
vyřezané větve po usušení použít na topení nebo spálit (zakázáno je pálení čerstvých
neprosušených větví a mokrého listí). Sběrný dvůr je určen pro zpracování tohoto odpadu pro ty,
kteří tuto možnost nemají. Protože oba druhy biologického odpadu jsou určeny k dalšímu
zpracování, bude kontrolováno, zda odpad neobsahuje nežádoucí příměs nebo jiný než
biologický rozložitelný odpad.
Prosím, pamatujte na to, že zpracování a skládkování odpadů je velice drahé a složité. Další kontroly
roztřídění odpadů budou provádět firmy, které budou odpady přebírat k dalšímu zpracování. Odpady, které
nepřijmou, budeme muset draze skládkovat, zatímco za vytříděný odpad může obec získat další prostředky
na celý systém provozování odpadového hospodářství. Navíc řádné hospodaření s odpady a jejich využití
jako recyklovaných surovin uchrání přírodu a životní prostředí pro další generace.
Odpady přijímané na Sběrném dvoře v Homolích – Černý Dub
Číslo
pro
určení
odpadu
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Název odpadu

Katalog.
číslo

Kate
gorie

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky:
Přijímají se v originálních uzavřených obalech, jednotlivé druhy barev
mohou být slité.
Motorové, převodové a mazací oleje:
Všechny autoservisy jsou místa zpětného odběru při výměnách oleje, na
sběrný dvůr přijímáme pouze oleje od obyvatel z individuální výměny oleje.
Rozpouštědla a ředidla:
Přijímají se v originálních uzavřených obalech, jednotlivé druhy
rozpouštědel a ředidel mohou být slité.
Papírové a lepenkové obaly:
Přijímá se neznečistěný suchý sběrový papír, noviny, časopisy, knihy,
papírové a lepenkové obaly
Papírové a lepenkové obaly znečištěné nebezpečnými látkami:
Papír a papírové obaly znečistěné barvami, oleji, rozpouštědly. Musí být
vytříděny z běžného sběrového papíru.
Plastové obaly:
Přijímají se samostatně čisté lahve PET, které se třídí a ukládají do
kontejnerů na tříděný odpad i v místech bydliště. Na sběrný dvůr se hlavně
přijímají igelity, fólie, čisté obaly od potravin a drogérie, kýble, přepravky,
apod.
Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami:
Přijímají se igelity, fólie a jiné plasty znečistěné rozpouštědly, oleji a jinými
nebezpečnými odpady. Znečistěné obaly od potravin patří do popelnice
Kovové obaly:
Přijímají se čisté a vymyté plechovky
Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami:
Přijímají se prázdné plechovky od barev, oleje, rozpouštědel apod.
Kompozitní obaly (tetrapak):
Přijímají se čisté krabice od mléka, džusů, sirupů, vína a podobně. Před
odevzdáním, prosím, sešlapávejte, aby objem byl co nejmenší.
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Skleněné obaly a tabulové sklo:
Přijímají se samostatně skleněné obaly od potravin – lahve, sklenice, lahve
od alkoholu, bílé i barevné a běžné okenní tabulové sklo. Křišťálové,
olovnaté a barevné sklo, drátosklo, zrcadla, automobilové sklo se ukládají
samostatně do objemného odpadu. Nelze recyklovat.
Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami:
Přijímají se samostatně skleněné obaly znečistěné barvami, ředidly a oleji.
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami:
Použitá absorpční činidla (Vapex), prach a hlína po zametení proolejované
podlahy dílny, čistící hadry a montérky od oleje, barev a rozpouštědel,
vzduchové a naftové filtry, filtry ze vzduchotechniky a digestoří apod.
Pneumatiky:
Všechny pneuservisy jsou místa zpětného odběru při nákupu nových, na
sběrný dvůr přijímáme pouze pneumatiky od obyvatel z individuální výměny
pneumatik.
Olejové filtry:
Všechny autoservisy jsou místa zpětného odběru filtrů při výměnách oleje,
na sběrný dvůr přijímáme pouze olejové filtry od obyvatel z individuální
výměny olejového filtru.
Olověné akumulátory:
Přijímají se autobaterie včetně elektrolytu.
Železo a ocel:
Přijímá se běžný železný šrot z domácností.
Nepřijímají se odpady mající charakter uměleckého díla nebo jeho části,
pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, průmyslového
strojního zařízení nebo jeho části, obecně prospěšného zařízení nebo jeho
části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení,
součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních
komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení.
Směsné stavební a demoliční odpady:
Přijímají se odděleně čisté stavební a demoliční odpady – stavební rum,
dlaždice, pálené a betonové tašky – odpad určený k recyklaci, bez dřeva,
kovů, kabelů, plastových rour a jejich zbytků, skelné vaty a podobných
příměsí, které patří do objemného odpadu.
Kyseliny:
Přijímají se v originálních uzavřených obalech, jednotlivé druhy kyselin
mohou být slité.
Dřevo:
Samostatně se přijímá dřevo z domácností, např. rozebraný nábytek,
dřevotříska, palety, dřevěné bedýnky, rámy z oken, dveře apod. Dřevo
bude určené k štěpkování a dalšímu zpracování.
Kovy:
Přijímá se běžný odpad z barevných kovů a běžné množství kabelů
z domácností.
Nepřijímají se odpady mající charakter uměleckého díla nebo jeho části,
pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, průmyslového
strojního zařízení nebo jeho části, obecně prospěšného zařízení nebo jeho
části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení,
součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních
komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení.
Biologicky rozložitelný odpad:
Přijímá se čistá posekaná tráva a čisté shrabané listí bez příměsí jiných
odpadů.
Samostatně se přijímají větve z prořezání stromů, neznečistěné dalšími
odpady, hlínou nebo pískem, určené pro štěpkování a další zpracování.
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Objemný odpad:
Přijímá se objemný komunální odpad, který nelze dát do popelnic nebo
použít jako surovinu pro další zpracování: molitany, potahy, koberce,
linoleum, autoskla, drátoskla, zrcadla, a ostatní podobné odpady.
Textilní obaly a oděvy
hadry, oblečení, boty, plyšové hračky
Izolační materiály
polystyren
Stavební materiály obsahující azbest
Eternitové šablony
Izolační materiály obsahující nebezpečné látky
Např. IPA
Jedlý olej a tuk
Kuchyňský olej
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Kromě výše uvedeného roztřídění odpadů se na sběrném dvoře přijímá další odpad z domácností
ke zpracování a recyklaci:
Alkalické baterie, baterie z domácích přístrojů NI-FE apod.
Zářivky trubicové i kulové
Úsporné žárovky a žárovky obsahující rtuť
Malé domácí spotřebiče: rádia, televize, rekordéry, vařiče, žehličky, fény a podobně, ale musí být vždy
nerozebrané a kompletní včetně přívodního kabelu.
Velké domácí spotřebiče:pračky, ledničky, mrazničky, sporáky apod., ale musí být vždy nerozebrané a
kompletní včetně přívodního kabelu.
Za provozovatele sběrného dvora jsou zodpovědné tyto osoby:
Marie Štěpánková, starostka obce, tel.: 602 104 621, obec@homole.cz
Pavel Peroutka, odpadový hospodář obce, tel.: 725 785 422, pavel.peroutka@email.cz

POLICIE INF

RMUJE

Ochrana a zabezpečení rekreačních objektů
V zimě většina lidí své chaty a chalupy obývá jen velmi zřídka. Proto jsou na jaře nemile překvapeni, když
zjistí, že jejich objekt navštívil nezvaný host. Pachatelé krádeží vloupáním si rádi vybírají především odlehlé
nezabezpečené objekty, ke kterým se dá dobře zajet automobilem.

Jaká opatření by měli majitelé těchto objektů udělat?










Zabezpečit si objekt dokonalým bezpečnostním zámkovým systémem.
Zodolnit dveře a okna – dát mříže, uzamykatelné okenice.
Využít elektronickou ochranu objektu.
Objekt si vhodně pojistit.
Nechlubit se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu.
Nenechávat v objektu přes zimu cennější věci.
Při pobytu na chatě si všímat pohybu neznámých osob i aut.
Rekreační objekt nepravidelně navštěvovat i v zimě. Uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly.
Pro případ vloupání si pořídit fotodokumentaci cenných věcí a poznamenat si výrobní čísla
elektrických přístrojů.
 Při podezření z vykradení zásadně nevstupovat do objektu a věc neprodleně oznámit na policii.
 Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí a dopadení pachatele oznámit do policejního protokolu.
Správně vybraná a instalovaná zabezpečovací technika přináší kromě zajištění majetku i větší pocit bezpečí.
Vhodně investované finanční prostředky, úměrné ohrožení majetku a právně uzavřená pojistná smlouva s některými
z pojišťovacích subjektů, nabízejí možnost značného snížení rizika ztráty majetku.
Policie ČR
npor. Mgr. Jiří Hájek
vedoucí oddělení Boršov nad Vltavou

Z Mateřského centra Homole
Znáte to, jaro je za dveřmi, ale potvora zima se drží zuby nehty a nechce ho pustit
dovnitř. Proto jsme se rozhodli, že se také přičiníme a odpoledne na Smrtnou neděli 17.3.,
jsme nazdobili Moranu a odnesli ji na Pískárnu upálit a utopit. Nebojte se, žádný krutý
středověk. Vynášení „smrti“ je prastarý zvyk, s původem už v době předkřesťanské.
Symbolizuje loučení se zimou, kterou představuje figurína Mařeny. Připomíná lidskou
postavu, kterou lidé nesou po celé vsi za zpěvu písní. Za vsí ji zapálí a hodí do vody. Je
vyrobená ze slámy nebo sena, obléká se do ženských šatů, bývá ovinuta řetězy
z vyfouknutých vajec. Zahání se zpěvem a lítem. Létečko či líto je symbolem oslavy jara a
nového života. Je to malý stromek nebo větvička, ozdobená vyfouklými malovanými vejci a
obrázky, kousky sukna, slámy, papírovými barevnými stuhami.
Přestože celý den svítilo sluníčko, jen jsme Moranu popadli, zatáhla se obloha a
začalo fučet, nevzdala se bez boje! Naštěstí se našlo dost skalních a otužilých příznivců
tradic, ochotných ji hnát k vodě za zpěvu a zvuku hudebních nástrojů. Kromě Mařeny jsme
si zapálili také táborák a opekli buřty, k tomu popili teplý čaj a svařák, děti podnikly cestu za
pokladem a protože byl sladký, hned ho bez milosti snědly! A protože je Pískárna v dolíku
za větrem a nás hřála kromě ohně i výborná nálada, všichni jsme si to pěkně užili. Příště
přijďte také!
Ale vrátím se ještě do zimy a zrekapituluji naši činnost za čtvrtletí. Před Vánoci jsme
pod hlavičkou MC uspořádali tradiční Živý Betlém, na kterém se nás sešlo opravdu hodně
včetně živého koně a myslím, že se to všem moc líbilo. Po prázdninové přestávce jsme se
znovu vrhli na běžnou činnost, a protože napadl konečně i sníh, jedno středeční dopoledne
jsme místo v centru strávili společně hrami na sáňkách a v přírodě ve starých Homolích.
V únoru, abychom si také užili masopustního veselí, jsme si místo zrušeného černodubského
udělali vlastní Minikarneval pro batolata, nechyběly soutěže, písničky a hry, klaun
s pískacím nosem, frkačky, balonky, bublifuk, mlsky a samozřejmě maškary a masky!
Také se nám podařilo rozjet další pravidelnou činnost, angličtinu pro batolata od cca
dvou do tří let formou hry (jde o to, aby naposlouchala řeč, nemusejí umět dokonale mluvit,
dvojjazyčnost v raném věku rozvíjí dětem paměť a zvyšuje počet spojů v mozku). Výuka
probíhá v místnostech centra ve čtvrtek dopoledne od 9.30 se zkušenou a sympatickou
mladou lektorkou, využívají se stejné pomůcky (čas se možná bude měnit nebo přidávat,
v případě zájmu nás kontaktujte na mchomole@seznam.cz). Tradiční činnost v češtině
(říkanky, písničky, pohybové hry, míčkový bazén, překážková dráha, výtvarná výchova)
probíhá stále ve středu od 9.30 do 11.00 a je určena všem. V češtině není nutno se hlásit
dopředu (v angličtině je lépe se zkontaktovat s lektorkou a hlásit se pak přímo jí),
symbolický poplatek na provoz se hradí na každé hodině zvlášť. Těšíme se na nové maminky
a děti, přijďte si mezi nás pohrát, popovídat si. MC se nachází v areálu mateřské školky, za
čelní budovou vlevo a po kovovém schodišti nahoru. Nezapomeňte dětem přezůvky.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem, kdo pomáhají s činností Mateřského centra a
pořádáním akcí nebo na ni jakýmkoliv jiným způsobem přispívají.
Za MC Helena Procházková

Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s činností hasičů v Nových
Homolích za prvé čtvrtletí letošního roku.
Ještě na konci minulého roku a to 26.12.2012 jsme se šli projít na Kleť. Tohoto
pravidelného každoročního pochodu se zúčastnilo 15 našich členů.
25.1.2013 se uskutečnil tradiční hasičský ples v sále v Homolích.Chtěl bych
poděkovat vám, kteří jste na ples přišli a rovněž děkuji všem našim sponzorům za
věcnou i finanční pomoc.
Od února se nám pravidelně každý pátek schází naše hasičské děti.Zpočátku to
bylo v hasičárně. Zde jsou pro naše potřeby velice stísněné prostory. Po dohodě s OÚ
posunuly ženy, které tam chodí v pátek cvičit, začátek svého cvičení na 18.30hod.Tím
nám vznikl prostor na naše aktivity a to od 17.00 do 18.30hod..V současné době nám
chodí do kroužku 15 dětí od 6ti do 15let a 2děti od 15 do 17let.
Začínáme se tak připravovat na celostátní hru Plamen a na Českobudějovický
dvojboj v kategorii mladší a starší žáci. Jakmile nám to počasí dovolí, budeme každý
pátek chodit cvičit na fotbalové hřiště. Nyní se v mateřském centru učíme uzle, co se
čím hasí, ale i nehasí, hrajeme hry, malujeme a děláme další hasičské věci.
Rovněž i dospěláci se začínají připravovat na soutěžní sezónu. Zatím jenom
teoreticky. Členové zásahové jednotky se zúčastňují pravidelného školení. 7.3.2013
školení velitelů, 26.3.2013 školení strojníků.Obě akce na HZS Jihočeského kraje.
5.4.2013 proběhne pro členy zásahových jednotek obce Homole pravidelné školení u
nás v hasičárně a 12.4.2013 rovněž pro členy jednotek pravidelné školení „první
pomoci“.
Toto školení proběhne pod patronací“Záchranné služby“ v Č.Budějovicích.
Obvodová soutěž pro muže a ženy se uskuteční 11.5.2013 na Srubci a soutěž u nás
v Nových Homolích na hřišti bude 29.6.2013.
Další akce, které nejsou přímo spojeny s hasičinou, je sběr železného šrotu a to
22.3.2013 a samozřejmě budeme opět stavět májku (30.4.2013). Chci vás požádat,
kdo budete moci, přijďte nám pomoc májku postavit. Bude zajištěno i občerstvení
a věříme, že nám bude přát i počasí.
Dovolte mi, abych vám popřál jménem hasičů v Nových Homolích příjemné
Velikonoce a dětem bohatou pomlázku.
Za SDH Nové Homole
Červák Jiří
starosta sboru
SDH Homole pořádá dne
5.4.2013 od 17,00 hodin
sběr železného šrotu.
Sběr připravte před své domy v den
konání sběru.
Obecní úřad Homole

Připomínky k jízdním řádům MHD – linka č. 19
Pokud máte připomínky k jízdnímu řádu
MHD, linky č. 19 zašlete je prosím písemně na
Obecní úřad v Homolích.
Děkujeme za Vaše názory.
Obecní úřad Homole

1943-2013 - 70. let včelařského spolku pro Boršov nad Vltavou a okolí.
Historie organizovaného včelařství na Českobudějovicku začala založením
včelařského spolku „Dzierzon se sídlem v Olešníku“ v roce 1867. V roce 1869 bylo
sídlo spolku přeneseno do Českých Budějovic.
Včelaři z našich obcí byli organizováni v tomto spolku. V našich vesnicích byly
v té době pořádány pouze putovní schůze např. roku 1889 v Poříčí, r. 1904 v Boršově,
r. 1905 ve Vrábči, r. 1906 v Nových Homolích. Vlivem válečných událostí (zákaz
většího shromažďování lidí) bylo nutné spolek rozdělit.
V sobotu 29. května 1943 se uskutečnila první valná hromada nového včelařského
spolku pro Boršov nad Vltavou a okolí. Ta za účasti 29 včelařů zvolila do vedení
přátele Jakuba Herala, Josefa Mazáka, Vojtěcha Dudáka a Tomáše Holuba. Do
včelařského spolku vstoupilo 47 včelařů z obcí a osad: Boršov, Březí, Černý Dub,
Homole, Nové Homole, Jamné, Kroclov, Koroseky, Poříčí, Vrábče, Včelná, Závraty a
Zahorčice. Později se ke spolku přihlásily Slavče a Planá. V roce 1945 měl spolek 100
členů, kteří chovali 618 včelstev. Včelaři chovali jen menší počet včelstev, aby měli
med pro svoji potřebu. V dalších letech postupně počty členů klesají. Přesto se ale na
činnosti spolku za ta léta podílelo několik stovek včelařů. Spolek uspořádal v r. 1960 a
r. 1968 v Boršově dvě velké včelařské výstavy. Na výstavy tehdy přišlo přes 600
návštěvníků. Byly pořádány zájezdy a mnoho včelařských přednášek. Pro ženy včelaři
pořádali kurzy pečení a zdobení medového pečiva. Velmi oblíbené byly včelařské
plesy, které spolek pořádal už od roku 1959. V roce 1966 byl postaven spolkový
včelín. V roce 1968 včelaři zasadili strom Republiky u nádraží. Včelaři vysázeli
stovky stromů a keřů.
V roce 1982 navštívil naše včely parazit Varróza destruktor, který oslabuje
včelstva. V současné době je hlavním úkolem naší Základní organizace ČSV Boršov
nad Vltavou o. s. udržet dobrý zdravotní stav včelstev. Léčí se dle nařízení Státní
veterinární správy. Léčení je zakázáno v době snůšky, protože je v úlu med, který
bude vytáčen pro spotřebu. Med od zodpovědného včelaře je vždy kvalitní. Činnost
každého spolku ovlivňují především lidé. V našem spolku jsme vždy měli dostatek
obětavých včelařů. Když včelař porozumí včelám, bývá to většinou láska na celý
život. V letošním roce oslaví náš bývalý aktivní včelař Jan Zeman 90 let. Rovněž letos
náš nejstarší činný člen František Chromý oslaví 86 let. Ve spolku je aktivním členem
už 61 let. V roce 2012 zazimovalo 33 členů spolku 407 včelstev. Je nutno poděkovat
OÚ Boršov nad Vltavou za finanční příspěvky na činnost spolku i poskytnutí prostor
pro schůze spolku. V současnosti je předsedou spolku František Ambrož z Černého
Dubu, K rybníku 51 a jednatelem spolku Milan Babor ze Včelné, Borovského 388.
Případné dotazy, které se týkají chovu včel a jejich produktů rádi zodpovíme na
emailu vcelariborsov@seznam.cz.

Včela a její produkty.
Včela produkuje med, propolis, pyl, vosk, mateří kašičku a včelí jed. Med se
využívá ke konzumaci a s ostatními produkty hlavně ve farmacii a kosmetice. Med se
skládá z jednoduchých cukrů - glukózy, fruktózy, bílkovin, minerálů, vitamínů,pylu
atd. Krystalizace medu je známkou kvality. Celý proces lze označit jako zrání medu.
Medy dělíme na: med květový – je světlejší a lépe stravitelný, vhodnější pro děti a
nemocné, má více bílkovin a vitamínů, dříve krystalizuje, má více glukózy. Med
medovicový – lesní – je tmavší, má více minerálních látek, je vhodný pro lidi
s onemocněním dýchacích cest, ledvin, má méně bílkovin.

Rozdíl mezi slazením medem a slazením cukrem:
V medu včely rozštěpily sacharózu na jednoduché cukry. Při slazení cukrem to
musí udělat tělo samo a tím je více zatěžováno. Při štěpení se v těle spotřebují vitamín
B, vápník a hořčík. Ty je pak třeba tělu dodat.

Pastovaný med

– během krystalizace se med musí několik dní míchat, med

zkrystalizuje v malých krystalech, uchová si vláčnost, nestéká, maže se jako máslo.
Med skladujeme v uzavřených nádobách, v temnu, ve spížní skříni. Zkrystalizovaný
med se smí ohřívat pro ztekucení pouze na teplotu 45°C. Nikdy se nesmí ohřívat
v mikrovlnce, ohřevem se ničí enzymy atd. Včela má jednu vzácnou schopnost:
Dokáže odfiltrovat z nasbíraného nektaru škodlivé látky např. pesticidy, těžké kovy
atd. I z ekologicky zatížené oblasti je med kvalitní. Odfiltrované škodlivé látky se
ukládají do jedového aparátu včely. Bylo to prokazatelně zjištěno v mnoha
laboratořích, že v medu tyto látky nejsou.
Chov včel není v právním řádu vysloveně upraven. Případné stížnosti řeší občanský
zákoník. V roce 2014 bude platit nový občanský zákoník, který upravuje některé věci
nově. V případě potřeby je možno přesné informace sdělit, je k tomu literatura, rovněž
ČSV má právní oddělení.
Je osobní věcí každého spotřebitele, kde si med zakoupí. V obchodech se občas
objevují medy na pohled pěkné. Stále tekuté bývají ohřáty na vyšší teplotu a stávají se
pouze sladidlem. Dochází i k míchání medu z EU s levnými medy z jiných zemí.
Z řady států mimo EU bývají nekvalitní. Bohužel i někteří čeští velkovýrobci a
distributoři vidí pouze zisk a klamou zákazníky. Více viz www.potravinynapranyri.cz
OKÉNKO DO ŠKOLKY
„Malý zahradníček“ je název projektu, který má naše mateřská škola připravený pro letošní rok.
Děti se těší na nové nářadí, se kterým se naučí pěstovat na svých záhonech zeleninu, pečovat o
květiny a bylinky, udržovat smyslový chodníček a vrbovou chýši, hrabat trávu a listí. Připravujeme
pro nové obyvatele zahrady ptačí budky, budeme pozorovat hmyz lupou v hmyzím hotelu. Projekt
počítá s našimi pomocníčky – babičkou Bylinářkou, vílou Bezinkou, se skřítky, včelkami, mravenci a
s ptáčky. 22. dubna oslavíme „Den Země“ na naší zahradě, kde spolu s rodiči připravíme dětem
pestrý program. Celý projekt najdete na www.msnovehomole.cz
Marie Musilová
KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ HOMOLE PŘEJE VŠEM OBČANŮM OBCE HOMOLE
VESELÉ VELIKONOCE A RADOST Z PŘÍCHOZÍHO JARA

V ŽASU to stále žije.
Během loňského roku si ŽAS zahrál Sextánky, Rychlé šipky i Marie. Několikrát
v Českých Budějovicích i v dalších obcích České republiky. V listopadu uvedl
spolek Rychlé šipky i na divadelních slavnostech v Erbenově Miletíně. Jsme nejen
spolek, ale i velká rodina, která spolu sdílí radosti, bolesti i smutky.
Letošní rok je ve znamení přípravy nové hry „Lucerna“ a doufáme, že občané Homol
a okolí budou první, které budeme moci pozvat na říjnovou premiéru.
Náš spolek je stále otevřen případným zájemcům o jakoukoliv spolupráci. Každé
pondělí večer zkoušíme v novém, krásném mateřském centru, za což patří
zastupitelstvu obce naše díky.

Společenská kronika

Naši jubilanti – 1.čtvrtletí 2013
Nové Homole

Homole
Vondruš Bohumil
Novotný Milan
Dudáková Jiřina
Dvořáková Marie
Ďuricová Mária

72 let
71 let
77 let
74 let
78 let

Šimečková Marie
Kryštofová Dagmar
Jodlová Terezie
Jozová Vlasta
Hütterová Marie

Černý Dub
71 let
70 let
78 let
81 let
82 let

Zemanová Marie
Velek Jan
Šinková Emilie
Zemanová Marta
Sapáková Marie

Hubáček František 76 let Hölcl František
Hubáčková Vlasta 71 let
Bíca František
Hubáčková Věra
Lavičková Ludmila
Joza Jan
Šírková Marie

80 let
82 let
81 let
79 let
72 let
81 let

74 let
83 let
72 let
72 let
70 let

Přejeme oslavencům vše nejlepší,hodně zdraví, štěstí a pohodu
do dalších let.
Obecní úřad Homole

Žádáme občany, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice „Naši jubilanti“,
aby svůj požadavek sdělili osobně na OÚ v Homolích, nebo telefonicky
na tel. čísle 387 203 515, případně e-mailem obec@homole.cz.
Děkujeme.
Obecní úřad Homole
Poděkování - Děkuji všem, kteří se naposledy přišli rozloučit s naší maminkou
paní Miloslavou Jandovou z Homol.
Hana Křelinová

Pozvánka

Pozvánka

Obecní úřad Homole zve děti v neděli
7. dubna 2013 v 15,- hodin
do sálu v Homolích na pohádku “Zajíčku a
slepičko, čípak je to vajíčko” v podání
divadélka KOS Č.Budějovice.

Zveme Vás na fotbalový turnaj dorostu
„Homole cup 2013“

SDH Homole Vás zve 1.června 2013
na pouťovou zábavu od 20,00 hodin
do sálu v Homolích. Hraje : K klub

Pozvánka
kurzy kreslení a malování

dne 6. dubna 2013
od 10,00 hodin na hřišti v Nových
Homolích. Tuto akci finančně
podpořila Místní akční skupina MAS
Blanský les – Netolicko.

Pozvánka

Zveme Vás na kurzy kreslení a malování :
„Každý by měl mít nějakého koníčka“.
Kurz je pro dospělé a pro děti od 5.třídy ZŠ
( je možná i příprava na talentové zkoušky
na výtvarné školy) a je zdarma.
Úvodní hodina se uskuteční :

Zveme občany na setkání s kronikáři obce
dne 3. dubna 2013 v 16,- hodin do
knihovny OÚ Homole. Setkání bude
spojeno s ukázkou starých fotografií z
různých událostí v obci.
kulturní komise

3.4.2013 od 16,00 hodin
v Mateřském centru v Nových Homolích,
kde proběhne seznámení s programem
a rozdělení do skupin.
Kontakt : p. Mokráček, tel.: 736 270 763
Obecní úřad Homole

Svoz komunálního odpadu
o Velikonočních svátcích
se uskuteční v pondělí
1.4.2013.
Obecní úřad Homole

Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem občanům,
kteří v zimním období
odklízeli sníh z chodníků před
svými domy a pomáhají nám
tak udržet obec schůdnou a
sjízdnou.
Velmi si toho vážím.
Marie Štěpánková

Očkování psů
Očkování psů se uskuteční 20.dubna 2013 v těchto
časech :
8,30 – 9,30 hodin – Homole u pohostinství
9,30 – 10,30 hodin – Nové Homole u točny
10,30 – 10,45 hodin – Černý Dub u zvoničky
10,45 – 11,15 hodin – Černý Dub horní, stanoviště
pojízdné prodejny
11,15 – 11,30 hodin – Nové Homole, Korosecká ul., u
prodejny
Očkovací průkaz s sebou, poplatek za základní očkování
je 80,- Kč.
Obecní úřad Homole

Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili sbírku pro neziskovou
organizaci Diakonii Broumov.
Obecní úřad Homole

zimní radovánky dětí v Homolích

vynášení Morany

děti na zahradě v Mateřské školce Nové Homole

Děkujeme našim občanům za dary poskytnuté při Tříkrálové sbírce v obci Homole.
Obecní úřad Homole

Masopust v Černém Dubu - únor 2013

Bohoslužby – farní kostel Boršov nad Vltavou :
28.3.2013 – Zelený čtvrtek v 16,00 hodin
29.3.2013 – Velký pátek v 16,00 hodin
30.3.2013 – Bílá sobota v 18,00 hodin
31.3.2013 – Boží hod velikonoční v 7,45 hodin
Duchovní zpráva přeje všem požehnané velikonoční svátky, hodně zdraví,
radosti a krásné jaro.
P.Václav Habart, P. Tomasz Piechnik

AG salon Homole nabízí :
- kadeřnické a kosmetické služby
- pedikúru
Objednávky na telefonech :
Andrea Heřmánková (kadeřnictví,
kosmetika) 606 718 872
Gabriela Prokešová (pedikúra)
721 559 606

Zahradnické práce
Jaroslav Oupic
Návrhy, realizace a údržba zahrad
(kvalita a dobrá cena)
tel.: 604 231 577
e-mail : jardaoupic@seznam.cz

Najdete nás na OÚ Homole v 1. patře.

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Homoláčku je 22.6.2013.

Děkujeme dopisovatelům za příspěvky a informace shromažďované na OÚ Homole.
Vaše náměty můžete zasílat e-mailem na obec@homole.cz

Homoláček vydává Obec Homole jako čtvrtletník, který je zapsán do evidence periodického
tisku a bylo mu Ministerstvem kultury Praha přiděleno evidenční číslo MK ČR 15511.
Přináší informace občanům obce Homole.

