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Jednání ZO Homole ze dne 30.7.2014
- sponzorský příspěvek ve výši 1.500,-Kč p. Heralovi na zaplacení startovného
na světovém poháru v terénním triatlonu, za podmínky doložení propagace obce
- aktualizaci vnitřní směrnice č. 1/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
- pořízení regulačního plánu i s jeho konzultací na stavebním úřadu
- podání žádosti na Stavební úřad Č. Budějovice - ÚŘ na přístavbu a stavební úpravy
zázemí sportoviště Nové Homole
- podání žádosti na Stavební úřad Č. Budějovice - ÚŘ na přístavbu a stavební úpravy
požární zbrojnice SDH Nové Homole
- uvolnit finanční prostředky ze schváleného rozpočtu obce ve výši 160 000,- Kč
na provoz MŠ Nové Homole
- obchodně technickou nabídku na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost
na stavbu Homole – čerpací stanice a výtlačné potrubí Černý Dub
- rozšíření veřejného osvětlení v ul. Spojovací Č. Dub

ZO bere na vědomí :
- výroční technickohospodářskou zprávu od ČEVAK a.s. České Budějovice
- informaci o množství vytříděného odpadu Obce Homole za rok 2013
- zjišťovací protokol č. 2 o vykonaných stavebních pracích : Nové Homole – Koroseky,
vodovod, kanalizace
- rekonstrukce a přístavba prodejny N.Homole
smluvní cena :
4 690 783,00 Kč
zatím uhrazeno :
4 461 706,84 Kč
zbývá ze smluv.částky : 229 076,16 Kč
celková hodnota budovy prodejny po kolaudaci : 8 593 014,40 Kč

Jednání ZO Homole ze dne 6.8.2014
Zastupitelstvo obce vydává
1. Změnu č.5 ÚP Homole formou opatření obecné povahy
2. Veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje vydání Změny č.5 ÚP Homole

ZO projednalo a schvaluje :
- dohodu o partnerství uzavřenou mezi Obcí Homole a Mateřským rodinným centrem
Homole a pověřují starostku jejím podpisem
- příspěvek na letní tábor pro děti z obce ve výši 2.000,-Kč
- návrh smlouvy o smlouvě budoucí na pozemky dotčené stavbou v ul. Korosecká,
zastupitelstvo obce schvaluje zakotvit do smlouvy povinnost poskytnout součinnost
při přechodu odběratelů na nový vodovod a kanalizaci.

ZO bere na vědomí :
- žádost o vyjádření ke změně územního plánu p. Dány a rozhodlo takto:

v současné době není možné tuto změnu kladně vyřešit vzhledem k vyjádření
příslušného správního orgánu k dopravní obslužnosti místa
- výroční zprávu a poděkování společnosti I MY, Soběslav

Jednání ZO Homole ze dne 27.8.2014
ZO projednalo a schvaluje :
- dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavřený mezi Obcí Homole a VHS Č. Budějovice na
akci : „Vodovod, kanalizace Nové Homole – Koroseky“, mění se termín provedení díla
- žádost o odkoupení pozemku č. parc. 227/36 k. ú. Homole, záměr obce prodat byl
zveřejněn na ÚD dne 31.7.2014, sejmut 18.8.2014, pozemek je bez sítí - na cenu
bude vyžádán znalecký posudek, rozhodnutí se tedy odkládá
- opravy výtluků na místních komunikacích : Černý Dub – Spojovací, Nové Homole
ul. Horní,U Potoka, Mezi Potoky a Homole – Na Návsi
- příspěvek SDH Nové Homole na hasičskou soutěž ve výši 2 500,00 Kč na zakoupení
pohárů a cen pro vítězná družstva
- výtěžek ze vstupného z Homolské křídlovky dne 6.9.2014 věnovat na výstavbu nové
kapličky v Č.Dubu
- vypsat výběrové řízení na demolici rozestavěných objektů v bývalém vojenském
prostoru letiště a pověřují starostku zadat VŘ
- příspěvek na hasičský turnaj „Homolský Fireman“ dne 13.9.2014 ve výši 2000,-Kč

ZO bere na vědomí :
-

-

úpravu pracovní doby v Mateřské škole Nové Homole od 6:15 hod. do 16:30 hod.
informaci ke stavbě kapličky v Černém Dubu
informaci o protipovodňovém opatření Homolský potok
žádost občanky obce o pracovní místo na úklid Mateřského centra a rozhodlo takto :
v současné době zastupitelstvo obce nepředpokládá zřízení takového pracovního
místa
žádost o převedení komunikace do majetku obce – navrhovatelé budou vyzváni k
předložení smlouvy o smlouvě budoucí darovací
informace o možnosti zahájení prací na opravě MK K Lesu a rozhodlo o jejich
zahájení
informaci o jednání ze dne 20.8. 2014 ve věci přípojek – vodovod, kanalizace Nové
Homole – Koroseky
informaci o příjmech FVE na OÚ za rok 2013: 52 912,79 Kč, k 20.8.2014 :
40 880,76 Kč
informaci o konání XVII. výstavy orchidejí ve dnech 3. - 5. října 2014 v Homolích

Jednání ZO Homole ze dne 24.9.2014
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo kupní smlouvu č. SK/OHSM/113/14 uzavřenou
mezi Obcí Homole a Jihočeským krajem České Budějovice o převodu pozemků parcel KN
č. 1469/219, 1801, 1820, 1821, 1822, 1825, 1826, 1832, 1846, 1848, 1892, 1896, 1897,
1902 k. ú Homole a č.1780 a 1781 k. ú. Planá za kupní cenu 4 036 200,00 Kč.
Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu plnění rozpočtového výhledu na rok 2013 – 2015,
schváleno ZO 5.6.2013. Ze schváleného rozpočtového výhledu se vyřazují splněné
akce :
č. 2 – vodovod, kanalizace – sídliště Nové Homole – Koroseky
č. 8 – oprava cesty od zvoničky k Jodlům Nové Homole
č. 10 – stavební úpravy včetně zateplení a zastřešení prodejny Nové Homole
Předseda finančního výboru p. Šimeček předložil zastupitelstvu obce k projednání
kontrolu plnění rozpočtu ke dni 24.9.2014 :

Příjmy celkem :
Výdaje celkem :
Financování celkem :

Plnění
14 979 822,77 Kč
13 864 330,63 Kč
- 750 000,00 Kč

%
63,07
53,05
- 28,36

ZO projednalo a schvaluje :
- pořídit zpracování geometrického plánu na zaměření stávající komunikace ul.
Spojovací v Černém Dubu za účelem vypořádání vlastnických vztahů
- lesní odborný hospodář – přehodnocení nabídek uchazečů a rozhodlo takto: uzavřít
smlouvu s p. Sochorem ve věci výkonu činnosti odborného lesního hospodáře
a hajného a dále ZO zamítá návrh smlouvy s Lesy ČR s.p.
- žádost o splátkový kalendář na dlužnou částku – poplatky KO, s navrženou výší
splátky ZO souhlasí
- příspěvek na běh kolem Baby ve výši 4 500,- Kč konaný dne 30.11.2014
- prodej pozemku č. parc. 227/38 k. ú. Homole jedinému žadateli za cenu vypracovanou
soudním znalcem : 1000,- Kč/1m2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy

ZO bere na vědomí :
- informaci z dílčího přezkoumání hospodaření obce Homole za rok 2014, které
se uskutečnilo ve dnech 22. - 23.9.2014 na OÚ Homole – bez závad
- informaci f. E.ON – rozvoj sítí ve věci rekonstrukce, posílení plynovodního potrubí v
Homolích, předpokládané zahájení realizace v roce 2015
- výtěžek ze vstupného z Homolské křídlovky ve výši 12 220,- Kč, který bude převeden
na zvláštní účet na stavbu kapličky v Černém Dubu
- informaci ke stavbě vodovod, kanalizace Nové Homole - Koroseky
- informaci k zahájené stavbě – oprava MK K Lesu
- informaci k našemu dotazu od Jihočeského letiště k pohybu kolařů kolem plotu letiště
- žádost o změnu kultury na pozemku č. parc. 446/51 k. ú. Homole, žádost bude
zařazena do nově projednávané změny územního plánu k posouzení zpracovatelem
z důvodu, že pozemek se nachází ve volné krajině a nenavazuje na zastavitelné ani
zastavěné území obce na kterém v současné době nelze založit zahradu
- dvě žádosti o zařazení pozemků č. parc. 888/9 a 485/15 k. ú. Homole do ÚP, žádosti
budou zařazeny do nově projednávané změny územního plánu
- sdělení k podané reklamaci – venkovní terasa u prodejny Nové Homole
PŘÍSPĚVKY OBCE HOMOLE V ROCE 2014
Příjemce

Účel

Částka

ŽAS Homole

činnost

4 000,00

TJ Slovan

činnost

20 000,00

Občanské sdružení Prevent

realizace protidrogových služeb

5 000,00

I MY o.p.s. Soběslav

postižení

5 000,00

D. Schneider - přípravný výbor

Blázniliáda - zakoupení cen pro děti

2 000,00

Mateřské a rodinné centrum Homole

žonglér

1 500,00

Mateřské a rodinné centrum Homole

letní tábor pro děti z obce

2 000,00

TJ Slovan

Nohejbalový turnaj 5.7.2014 v Nových Homolích - na nákup
cen

2 000,00

SDH Homole - Václav Trapl

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu SDH Homole

1 429,00

p. Vít Heral

příspěvek na zaplacení startovného na světovém poháru v
terénním triatlonu

1 500,00

SDH Nové Homole

hasičská soutěž - zakoupení pohárů

2 500,00

SDH

hasičský turnaj "Homolský Fireman" dne 13.9.2014

2 000,00

TJ Slovan

Běh kolem Baby

4 500,00

Volby do zastupitelstva obce Homole – oznámení pro voliče
Volby do Zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech :
pátek 10. října 2014 od 14,00 – 22,00 hodin
sobota 11. října 2014 od 8,00 – 14,00 hodin
Pro území Obce Homole jsou stanoveny dva volební okrsky se sídlem :
Volební okrsek – místo konání voleb :
č. 1 Homole, Obecní úřad Homole, Budějovická 72, zasedací místnost (pro voliče
s trvalým pobytem z Homol a Nových Homol)
č. 2 Černý Dub, sál u hasičské zbrojnice, Spojovací 55, Černý Dub (pro voliče
s trvalým pobytem v Černém Dubu)
Volby do Zastupitelstev obcí upravuje Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do Zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v širším pojetí se voleb
do zastupitelstev dotýká také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Homole je složeno z členů, jejichž počet je stanoven s přihlédnutím
k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Jakmile je zastupitelstvo zvoleno, volí jeho
členové na ustavujícím zasedání zastupitelstva ze svého středu starostu a místostarostu.
Počet členů zastupitelstva obce v Homolích pro volební období 2014 – 2018 je 11 členů.
Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního
občana ČR, který alespoň v den voleb dosáhl 18 let a je v den voleb v naší obci přihlášen
k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku 18 let a je v
den voleb v naší obci přihlášen k trvalému pobytu.
Volič může požádat, zejména ze zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky mimo
volební místnost. O přenosnou volební schránku může volič požádat předem obecní úřad
osobně, nebo na telefonním čísle 387 203 515.
Marie Štěpánková
_______________________________________________________________________

Dopravní bezpečnost v obci
S problémem překračování povolené rychlosti nejen na státní silnici, která prochází
přes naše obce, ale i uvnitř obce se setkáváme každý den. Obdrželi jsme podněty od
našich občanů na snížení rychlosti a osazení zpomalovacích prahů na místních
komunikacích. Z důvodu nesplnění technických podmínek se nedaří vyjednat s Policií ČR
přechod v Nových Homolích a Homolích u autobusových zastávek. Připravujeme alespoň
upozornění na silnici pro řidiče v Nových Homolích u točny MHD.
Domníváme se, že ani osazené značky nepřinesou snížení rychlosti a slušné chování
řidičů. Zvláště je třeba v obci brát ohled na chodce, malé i velké cyklisty. Víme, že
normální je jezdit bezpečně a ohleduplně.
Marie Štěpánková

Vážení spoluobčané,
protože jednání zastupitelstva dne 6.10.2014 bude posledním v tomto volebním
období, dovolte mi několik krátkých vět k uplynulému období u nás v Homolích.
V předchozích čtyřech letech se mnohé změnilo v tváři i v životě v Homolích. Myslím,
že je to rozhodně znát čeho jsme dosáhli :
- přístavba a rekonstrukce Mateřské školy v Nových Homolích, včetně splnění všech
kritérií dotačního programu ze kterého byl projekt financován
- přestavba prodejny v Nových Homolích a dokončení realizace přístavby nad prodejnou
- vybudování a vybavení sběrného dvora v Černém Dubu včetně prostor pro obsluhu
- vybudování chodníku v Homolích, ul. Budějovická
- oprava místní komunikace v Nových Homolích, ul. Hojdecká
- opravy kapliček v Homolích a v Nových Homolích
- oprava fasády na budově Obecního úřadu v Homolích
- převzetí pozemků, které byly historickým majetkem obce – převážně lesních pozemků
- oprava rybníčku v Černém Dubu
- vybudování vodovodního a kanalizačního řadu Nové Homole – ul. Korosecká
- oprava místní komunikace v Nových Homolích, ul. K Lesu
Ráda bych proto poděkovala všem zastupitelům za dosavadní spolupráci.
Poděkovat bych chtěla i vám, vážení spoluobčané, že jste měli dostatek trpělivosti,
tolerance s námi, ale i s různými omezeními, které si vyžadovaly realizace některých akcí.
Děkuji vám všem.
Marie Štěpánková
_______________________________________________________________________

Zajištění svozu bioodpadu
Společnost A.S.A. nabízí zajištění komplexní systém svozu a využití biologicky
rozložitelných odpadů ze zahrad a domácností občanů. Na sběr bioopadů je možné
na požádání získat bezplatně sběrnou nádobu o objemu 240 litrů, která omezuje
zahnívání odpadu a šíření zápachu. Do nádob je možné ukládat : trávu, listí, plevel,
drobné větve keřů a stromů (zkrácené), zbytky ovoce, zeleniny a ostatní odpad
z domácnosti (skořápky aj.). Svoz bioodpadu by mohl být v případě zájmu našich občanů
v sezóně (duben – listopad) 1 x za 14 dní za úhradu cca 50,- Kč/1 vývoz. Žádáme Vás
o sdělení na Obecní úřad Homole, zda máte zájem o využití této nabídky.
Obecní úřad Homole
_______________________________________________________________________

OZNÁMENÍ
V blízkosti Obecního úřadu Homole byla nalezena peněženka.
Bližší informace na tf. 387 203 515

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
-

letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezkya zbytky látek)
domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky
vše nepoškozené
vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
obuvi – veškerou nepoškozenou
hraček – nepoškozených a kompletních
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME :

- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
- z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne: 3.10.2014 od 8,00 – 12,00 hodin
6.10.2014 od 8,00 – 17,00 hodin
7.10.2014 od 8,00 – 15,00 hodin
místo: Obecní úřad Homole, Budějovická 72
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonu : 387 203 515.

Děkujeme za Vaši pomoc.
Obecní úřad Homole

Naši jubilanti - 3.čtvrtletí 2014
Homole

Nové Homole

Černý Dub
Sekyrová Marie
Cícha Josef
Fessl Václav
Sviták Václav
Velková Marie

Heřmánek Jaroslav
Majerová Marie
Platil Václav
Horná Růžena
Fuková Marie

70 let
77 let
92 let
79 let
84 let

Neubauerová Marie 85 let
Štěřík Jan
78 let
Vejskrab Jan
83 let
Tomášová Marie
81 let
Vlček Štěpán
78 let

Kořán Josef

77 let

Postlová Marie

86 let

Trapl Václav

76 let

Tomáš Milan

74 let

Hokr Václav

73 let

Hesová Anežka
Turková Milada

78 let
76 let

Vlčková Marie

75 let

Pešková Bohunka
Štěříková Miroslava
Hubáčková Marie

72 let
72 let
71 let

82 let
90 let
81 let
77 let
73 let

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

OZNÁMENÍ
Pojízdná prodejna masa
a uzenin přímo z jatek –
české maso a uzeniny
přijíždí :
každý čtvrtek do Nových
Homol k prodejně potravin
od 13,00 – 13,25 hodin
a každý čtvrtek do Černého
Dubu u trati od 13,30 –
13,55 hodin.
Obecní úřad Homole

Výstava exotických rostlin
Obecní úřad Homole,
EXPLANTEX Vondruš a SO
ČZS ORCHIDEA Vás zvouna
tradiční
XVII. výstavu exotických rostlin.
Výstava se koná v sále hasičské
zbrojnice v Homolích ve dnech
3.října 2014 od 12,00 do 17,00 hodin
4. a 5. října 2014 od 9,00 – 17,00
hodin

Vstupné 20,- Kč, děti 10,- Kč.

37. ročník běhu KOLEM BABY
pořádá

SLOVAN ČERNÝ DUB
pod patronací OÚ Homole
spolu s
občanským sdružením Hasiči Černý Dub

Datum:

V neděli 30. listopadu 2014 v
14,30 hod. start hl. kategorie

v 14,00 hod. start dětí do 5 let 200m
v 14,10 hod. start dětí do 10 let 500m
v 14,30 hod. start žáci 11-14 let 1,5 km
v 14,31 hod. start hl. kategorie 3km a 5,7 km

Místo konání:
Přihlášky:

Černý Dub - pohostinství Na kopečku.
Na místě startu od 12,30 hod. do 13,45 hod. v místním pohostinství.
Před pohostinstvím Na
Start a cíl:
kopečku.
Čestný ředitel závodu: Starostka obce paní Štěpánková.
Kategorie:

žáci a žákyně
žáci a žákyně
žáci a žákyně ml.
žáci a žákyně st.
dorostenky ml.
dorostenky st.
ženy
dorostenci ml.
dorostenci st.
muži
muži
muži
muži
muži

Ceny:
Startovné:
Jednatel:
Dodatek:

Ceny obdrží první tři v každé kategorii.
10 Kč pro závodníky 19 let a starší.
Zlámalík Jaromír.
Každý závodník startuje na své náklady a na své nebezpečí.
Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

do 5 let
do 10 let
11-12 let
13-14 let
15-16 let
17-18 let
19 let a st.
15-16 let
17-18 let
19-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60 let a st.

200 m
500 m
1,5 km
1,5 km
3 km
3 km
3 km
3 km
3 km
5,7 km
5,7 km
5,7 km
5,7 km
5,7 km

Nejen „Homolská křídlovka“
Dovolte, prosím, abychom kromě připomenutí už tradičního 11.setkání dechových hudeb - na „Homolské
křídlovce“, zavzpomínali na léta v minulém století.
Do jižních Čech jezdíme nikoli jenom proto, že jsme tu prožili mnoho let života, ale i proto, že je nám tady
dobře, setkáváme se zde s milými a pracovitými lidmi. Od roku 1958, kdy jsme tu zanechali rodiče a žili
zpočátku ve východních Čechách a posledních 37 let v Praze, se vesnice Homole, Nové Homole, Černý Dub
změnily k nepoznání.
Náves s dvěma rybníky zůstala, kostelík, u něhož jsme při vysvěcení recitovali básně pana řídícího Šulisty,
hospůdka, kam jsme chodili tančit, se oděla do nového hávu, zmizela kovárna…Vypočítávat nové a
rekonstruované domy, to by bylo na další odstavce. Vy, kteří tady žijete delší dobu, si ani změny příliš
neuvědomujete, ony přicházejí postupně. Ovšem o tyto proměny se musel někdo zasloužit, tvrdě pracovat,
abyste tu mohli spokojeně žít. Obec má štěstí, že v čele stojí dlouhá léta paní Marie Štěpánková, člověk
nejen schopný, ale také obětavý, pracovitý. Zajisté by sama vše nezvládla, má asi kolem sebe další
spolupracovníky; rozhodující je ale vždy ten, kdo dává impulzy, kdo řídí a vede.
Kromě pěkných zážitků nás zabolelo i u srdce. Nemohli jsme nezajít i k části obce, kde to zase tak radostné
není. Obydlí č. 46, kde moji rodiče ze zbořeniny v roce 1945 vytvořili útulné bydlení, se stalo něco, co
připomíná původní stav. Nepřála bych rodičům, aby své opatrované stavení viděli.
A nyní ke krásné slunečné sobotě 6.září. Program přivábil občany celé obce, i ty, kteří si nenechají ujít
poslech vyhlášených dechových orchestrů – Kramolínky, Šumavanky, Skalačky, Doubravanky a zejména
dechové hudby, jejíž členové mají na saku obrázek brouka – ano, to jsou Babouci. Domnívám se, že už za
mých mladých let byla tato dechovka populární a žádaná. Obec Homole se může pochlubit i divadelním
souborem ŽAS, který sklízí úspěchy už mnoho let po celém Česku. Velký stan na návsi s mnoha stoly
nemohl ani pojmout tolik návštěvníků chtivých si posedět, poslechnout muziku, pochutnat si na dobrém pivu
i klobásách. Ochotné „výčepní“ zdaleka nestačily uspokojit žíznivé zájemce. Potěšila nás i poznámka na
programu, že výtěžek ze vstupného (60 Kč) bude věnován na výstavbu nové kapličky v Černém Dubu. Zase
bude Obec Homole o něco krásnější.
Odjíždíme opět obohaceni o hezké zážitky, radostná setkání a děkujeme, že jsme se mohli s vámi účastnit
Homolské křídlovky.
Eliška Kunstová, rozená Jandová, Miloš Kunst

OKÉNKO DO ŠKOLKY
V září se sešli Berušky a Čmeláčci pod květinou v naší školce a přivítali nové kamarády mezi
sebou. Po prázdninách nám nastala doba sklizně na naší zahrádce. Zelenina ze záhonků je už skoro
snědená, poslední bylinky se suší, obdivujeme podzimní květiny. Na výstavku ve školce si děti
přinesly dozrávající ovoce a zeleninu ze zahrádek a samy si připravily ovocný salát, který s medem
chutnal jako sladký nektar. Básničky, písničky, hry a pohádky o ovoci a zelenině, stejně jako
počítání, malování, modelování, vystřihování, vytrhávání, nalepování a další aktivity spojené
s tématikou ovoce a zeleniny jsme si užili a nyní se těšíme z „houbohraní“. Třeba taková
muchomůrka červená se dá vyrobit z rajčete, okurky a tvarohové pomazánky a na rozdíl od té pravé
se dá i sníst! Houby si můžeme prohlížet v encyklopediích, hrát si s dřevěnými, které máme ve
třídě, ale ty opravdové si předškoláčci mohli prohlédnout v Jihočeském muzeu, kde bylo vystaveno
okolo 300 druhů hub. Děti se seznámily i s nebezpečím jedovatých hub a dobře si zapamatovaly
muchomůrku zelenou, tygrovanou a citronovou, o kterých jim poutavě vyprávěl Vladimír Pravda
z Mykologického klubu Jihočeského muzea. Trochu jsme si také zahoubařili v homolském lese,
namalovali a vymodelovali si houby, zatančili taneček Bedly, počítali ztracené puntíky a dávali je
na klobouček muchomůrce. Kniha Daisy Mrázkové „Neplač, muchomůrko“ nás zavedla do
kouzelného světa lesa, zvířátek, hub a holčičky Kateřiny, která měla spolu s tatínkem myslivcem
„zelenou krev“. Všichni už víme, že do hub se nekope, i když je nesbíráme
a těšíme se na další dary přírody, které jsou na podzim nejen pro nás, ale i pro zvířátka.
Marie Musilová

Stavba Nové Homole, Korosecká – vodovodní řad a oddílná kanalizace
Projektová dokumentace pro stavební povolení vycházela z našich aktuálních potřeb
a také z materiálů v době vypracování dokumentace. Tato byla vypracována v roce 2007
a 2008. Autorem dokumentace byla firma AQUA PROJEKT Josef Voda České
Budějovice, která následně ukončila svou činnost z důvodu náhlého úmrtí p. projektanta.
Několikrát jsme podávali žádosti o dotace a opakovaným podáváním žádostí bylo nutné
tuto dokumentaci upravovat a aktualizovat podle podmínek vyhlášených dotací.
Zásadní změna byla v úpravě trasy vodovodu, kdy původní záměr napojení na vodovod
z Křemže byl zrušen. Dále bylo potřeba změnit původně navržené žebrované potrubí,
které se přestalo vyrábět a bylo nahrazeno plnostěnným potrubím z hladkého PVC. Tento
materiál splňuje nároky a jeho konstrukce umožňuje použití do nepříznivých podmínek a
hloubek. Na stavbě se vyskytují hloubky až 3,6 metru. Byla změněna v projektové
dokumentaci také ATS stanice z podzemní šachty a umístěna do nadzemního objektu,
který umožní usnadnění provozu a provádění udržovacích prací.
Dne 24.9.2014 jsme podali žádost o zahájení kolaudačního řízení a trasa byla
geodeticky zaměřena. V současné době jednáme s vlastníky dotčených pozemků o jejich
převodu na obec a o smlouvách o věcných břemenech. Akce byla částečně hrazena z
dotace Jihočeského kraje ve výši celkem 3 000 000,- Kč a ostatní finanční prostředky jsou
hrazeny z rozpočtu obce. Práce prováděla firma VHS České Budějovice, která vzešla z
vyhlášeného výběrového řízení.
Věřím, že administrace projektu bude schválena a my budeme mít radost z dalšího
prospěšného díla v obci, o které jsme několik let usilovali.
Děkuji našim občanům, kterých se stavba dotýkala za toleranci při provádění složitých
prací, které je omezovaly po dobu trvání stavby.
Marie Štěpánková

Dne 20.června 2014 bylo otevřeno nové společenské zařízení v Nových Homolích nad prodejnou potravin.

Dne 1.6.2014 byl vysvěcen obnovený kříž v Homolích.

Vážení spoluobčané,
Už rok a půl je zřízen SBĚRNÝ DVŮR pro ukládání nepotřebného zařízení a použitého materiálu, nábytku, papíru i
některého nebezpečného odpadu. Z vašich pozitivních názorů je zřejmé, že tato cesta třídění plní očekávaný záměr.
Obsluha sběrného dvora by vás ráda požádala, v zájmu urychlení provozu o předběžné vytřídění sortimentu už před
příjezdem tak, aby nedocházelo k zbytečnému pobíháni po prostoru sběrného dvora. Dále bychom upozornili na
provozní hodiny – abyste nenechávali přivezené zařízení před vraty dvora, když není otevřeno. I po roce provozu se
tento nešvar vyskytuje.

Provozní doba: STŘEDA 13.00 – 18.00
SOBOTA 9.00 – 13.00
Obsluha SBĚRNÉHO DVORA
děkuje za pochopení a přeje dobré vzájemné vztahy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jazyková škola

LITE

České Budějovice, o.p.s.

Anglicky ještě letos? ANO!
ZÁPIS DO KURZŮ ANGLIČTINY CELOROČNĚ
Bojujete s časem a potřebujete zdokonalit svou angličtinu? Nudí Vás neefektivní zastaralé postupy a biflování
gramatiky?
Na našich krátkodobých intenzivních kurzech Vás naučíme
MLUVIT, MLUVIT, MLUVIT anglicky RYCHLE a EFEKTIVNĚ!
* 80% času procvičujeme komunikaci - získáte slovní zásobu a zbavíte se ostychu mluvit.
* Gramatiku učíme zcela jinak, pomocí tzv. větných vzorů.
* Výuka probíhá přirozeně a jednoduše, tak jako jste se učili svůj rodný jazyk.
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA Rezervace na www.lite.cz nebo na tel. 604 289 123.

Děkujeme dopisovatelům za příspěvky a informace shromažďované na OÚ Homole.
Vaše náměty můžete zasílat e-mailem na obec@homole.cz ,uzávěrka dalšího čísla Homoláčku 12.12.2014
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.

