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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2013 a s tím přichází i čas, kdy je příhodné se
ohlédnout za tím, co se událo, co tento rok přinesl, ale také vzal a
poděkovat všem, kteří se podíleli na obecních akcích v naší obci. Děkuji
za každou pomoc.
V přicházejícím vánočním čase se naplňují naše srdce pohodou
a úctou k druhým. Ne každý má v životě štěstí a žije v pohodlí a vánoční
atmosféře svého domova. Važme si těchto svátečních dnů v kruhu svých
nejdražších.
Přeji vám všem příchod pohody a štěstí, více přátelských vztahů,
ať nás láska a pokora provází nejen v tyto dny, kdy člověk touží po lásce
a porozumění, ale po celý rok 2014.
Marie Štěpánková
Vážení spoluobčané,
v klidu a pohodě prožité vánoční svátky,
dětem radost z dárků a v novém roce
2014 hodně zdraví, štěstí a úspěchů přeje

Redakční rada Homoláčku děkuje všem, kteří přispívali
svými články do našeho čtvrtletníku v roce 2013.
Přejeme hezké prožití Vánoc a v novém roce hodně zdraví.
Redakční rada obce Homole

starostka obce a zaměstnanci OÚ

Jednání ZO Homole ze dne 9.10.2013
ZO projednalo a schvaluje :
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a a SWS real Č. Budějovice na část
veřejného kanalizačního řadu dešťové kanalizace - ZTV Za Humny II za úplatu
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a a SWS real Č. Budějovice na část
veřejného kanalizačního řadu jednotné kanalizace - ZTV Za Humny II za úplatu
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a a SWS real Č. Budějovice na
veřejné osvětlení - ZTV Za Humny II za úplatu
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a a SWS real Č. Budějovice na část
veřejného vodovodního řadu - ZTV Za Humny II za úplatu
- objednat úpravy a doplnění pasportizace místních komunikací – zpracované v říjnu
2010
- podat žádost o dotaci POV na rok 2014, dotační titul 1.4, oprava MK Nové Homole,
ul. k Lesu
- objednat zpevnění vjezdů při stavbě chodníku podél silnice II/143, ul. Budějovická

- smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Homole a Mateřským rodinným centrem
Homole na bezplatné používání počítače a monitoru
- přijmout pracovníka do pracovního poměru – profese : údržba veřejných
prostranství obce s účinností od 1.12.2013
- uvolnit finanční prostředky z rozpočtu obce ve výši 120 000,- Kč na provoz MŠ
N. Homole
- finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč na úhradu divadla v mateřském centru

ZO bere na vědomí :
změny v jízdních řádech MHD na rok 2013/2014
souhlasy obyvatelů ul. Na Homolce, Homole s umístěním obytné zóny v této ulici
informaci o vodovodním a kanalizačním řadu Nové Homole – Koroseky
informaci o MRC – ZO předpokládá uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Homole
Mateřským rodinným centrem, po projednání a souhlasu s výpůjčkou na ROP
Jihozápad
- informaci z kontrolního dne na akci : „oprava prodejny Nové Homole“
-

Jednání ZO Homole ze dne 30.10.2013
Za přítomnosti zástupců ul. Korosecká, ZO projednalo jejich požadavky a žádost
na převod pozemků na výstavbu vodovod, kanalizace.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění rozpočtu Obce Homole za období
1. - 10.2013 :
plnění
rozpočet
rozpočet
rozdíl
schválený
upravený
příjmy :
26 518 918,27
29 053 294,46
26 589 942,24
71 023,97
výdaje :
9 821 913,04
15 928 294,46
13 360 007,00 3 538 093,96
financování : -12 937 500,00
-13 125 000,00
- 13 229 935,24
Příjmy jsou plněny na 91,28 % ze schváleného rozpočtu.
Výdaje jsou plněny na 61,66 % ze schváleného rozpočtu.
Financování je plněno na 98,57% ze schváleného rozpočtu.

ZO projednalo a schvaluje :
- příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce Homole k 31.12.2013
- smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Homole a DSO Blanský les – podhůří
Včelná na: sekačku motorovou, typ HRX 537 VYEA a křovinořez Husqvarna
- podat žádost Jihočeskému chovateli a. s. České Budějovice o převod – vypořádání
– ostatní plocha – jiná plocha č. parc. 911/33 k. ú. Homole
- smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Homole a VHS, spol. s.r.o. Č. Budějovice
na stavbu kaple se zvonicí Černý Dub dle VŘ
- podat žádost z POV na rok 2014 – úhrada úroků
- navýšení příspěvku pro MŠ Nové Homole na úhradu režijních nákladů ve výši
20 000,- Kč
- podat žádost do vyhlášeného výběrového řízení č. C/90/2013 Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště České Budějovice na
pozemek č. parc. 89/4 k.ú. Homole o výměře 172 m2 – ostatní plocha

ZO bere na vědomí :
- protokol o provedení kontroly firmou Asekol
- stavy na běžných účtech ke dni 30.10.2013 :
provozní BÚ GE Money
2 783 401,58 Kč
účet SF GE Money
57 621,98 Kč
ČNB
421 603,09 Kč
ČSOB – provozní účet
887 299,32 Kč

ČSOB – úvěr komunikace - 1 312 500,00 Kč
ČSOB – sbírka kaplička
326 328,64 Kč
- informaci o jednání se zástupci ulice Korosecká č. pop. 130, 131 a 202
- informaci o průběhu stavebních prací na prodejně potravin Nové Homole

Jednání ZO Homole ze dne 25.11.2013
MŠ, MRC – jednání se odkládá na první jednání ZO v roce 2014,
ZO schválilo objednat právní analýzu u právníka na vypracování smluvního vztahu
mezi obcí, mateřským centrem a mateřskou školkou
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu obce Homole na rok 2014,
bude zveřejněno na ÚD a na elektronické ÚD umožňující dálkový přístup.
Zastupitelstvo obce bude jednat o pořízení změny územního plánu č.4 v průběhu
měsíce ledna.

ZO projednalo a schvaluje :
- smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Obcí Homole a Mateřskou školou Nové Homole
a Obcí Homole a Mateřským a rodinným centrem Homole na nábytek
- návrh ceny vodného a stočného na rok 2014 :
- vodné 33,45 Kč/m3 bez DPH
- stočné 19,57 Kč/m 3 bez DPH
- příspěvek na Běh kolem Baby ve výši 4 000,-Kč + 1 000,-Kč na nákup cen pro děti
- uspořádat adventní setkání s občany obce dne 14.12.2013 v sále v Homolích
- nákup občerstvení na základě žádostí k rozsvícení vánočního stromu dne 7.12.2013
ve výši celkem 2 600,- Kč
- kácení stromů v Nových Homolích – ulice Hlavní
- smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2013
uzavřenou mezi Krajským úřadem Č. Budějovice a Obcí Homole na akci : „Celková
oprava fasády na prodejně Nové Homole č. 126“ ve výši 130 000,- Kč
- smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace SD/KHEJ/809/2013 – UZ 14022
uzavřenou mezi Krajským úřadem Č. Budějovice a obcí Homole na akci : „úhrada
mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů“ ve výši
132 000,- Kč
- nájemné na cukrárnu v Nových Homolích
- nájemné za užívání pozemku č. parc. 227/21 k.ú. Homole ve výši 500,- Kč/1rok
za rok 2012 a 2013
- nákup zametače pro Homole
- projektovou dokumentaci pro územní řízení na zázemí sportoviště v Nových
Homolích

ZO bere na vědomí :
- výsledky voleb do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 25. - 26.10.2013
- sdělení Jihočeského chovatele a. s. Č.Budějovice o převod pozemku č. parc. 911/33
k. ú. Homole, ZO v této věci rozhodlo takto : bude osloven právní zástupce
k vypracování návrhu řešení
- rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ve věci jednoduchých pozemkových úprav
v k. ú. Planá a Homole
- žádost o možnosti využití bývalého vojenského areálu – hřiště pro motorkáře,
ZO v této věci rozhodlo takto : ZO neschvaluje využití
- žádost o dočasný pronájem zpevněné plochy v areálu vojenského prostoru,
ZO v této věci rozhodlo takto : ZO neschvaluje využití
- žádost o příspěvek na podporu realizace služby v oblasti protidrogové politiky
- rozpočtový výhled Svazku obcí Blanský les na roky 2015 – 2017
- návrh rozpočtu Svazku obcí Blanský les na rok 2014

- oznámení Dopravního podniku města České Budějovice o výši úhrady kompenzace
za MHD v roce 2014 – Dopravní podnik nebude uplatňovat změnu ceny
- nabídku na novou kompresorovou stanici na ČOV Homole a ZO v této věci rozhodlo
takto : schválilo objednat kompresorovou stanici
- návrh nájemní smlouvy na cukrárnu v Nových Homolích na rok 2014
- veřejnou vyhlášku „veřejné projednání návrhu změny č. 2 ÚP Homole“
- vyúčtování na akci chodník Budějovická ul., cena : 1 164 009,51 Kč
- rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŽP na obnovu vegetačních prvků č. parc. 889/1
a 900 k. ú. Homole ve výši 59 513,- Kč, vlastní zdroje 14 878,- Kč
- informaci k výtěžnosti FVE na OÚ od ledna 2013 : 47 152,99 Kč
- informaci k prodejně potravin Nové Homole

Jednání ZO Homole ze dne 9.12.2013
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci z veřejného projednání návrhu
Změny č. 2 ÚP Homole, které se uskutečnilo dne 9.12.2013 na OÚ v Homolích.
K návrhu byla vznesena námitka majitele pozemku, který se nachází v lokalitě B 24.
Bylo dohodnuto, že námitka bude doručena na OÚ ve stanovené lhůtě a předána
k vyřízení zpracovateli ÚP.

ZO projednalo a schvaluje :
příspěvek na činnost MRC ve výši 1 000,- Kč
aktualizaci Místního programu obnovy venkova Obce Homole na rok 2014
doplnění pasportu místních komunikací
příspěvek na zakoupení cen na Vánoční turnaj ve stolním tenise v Černém
Dubu 2 000,- Kč a v Homolích 2000,- Kč
- věcný dar pro odstupujícího velitele JSDHO Nové Homole
-

ZO bere na vědomí :
-

zápis z Krajského úřadu Č. Budějovice o kontrole 3. průběžného vyúčtování
veřejné sbírky na stavbu kapličky v Černém Dubu
osvědčení Krajského úřadu Č. Budějovice o konání sbírky na stavbu kapličky
v Černém Dubu od 5.12.2013 na dobu neurčitou
výsledky soutěže „Jihočeši třídí odpady“ za III. čtvrtletí r. 2013

Úspěšné dotace pro Obec Homole v roce 2013 :
Oprava plotu u MŠ Nové Homole
Rekonstrukce ulice Dolní – úroky z úvěru
Oprava fasády prodejna
10. ročník Homolská křídlovka
Dovybavení jednotky SDH Homole
Dovybavení jednotky SDH Nové Homole
Dovybavení jednotky SDH Černý Dub
Výsadba stromků
Vybavení jednotky SDH Nové Homole – povodně
Vybavení jednotky SDH Černý Dub – povodně

50 000,00 Kč
44 000,00 Kč
130 000,00 Kč
35 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
30 000,00 Kč
59 512,00 Kč
66 000,00 Kč
66 000,00 Kč

Neúspěšné dotace pro Obec Homole v roce 2013 :
17. ročník setkání harmonikářů Homole
Vodovod a kanalizace Nové Homole, Korosecká ul.
Oddílná kanalizace – Nové Homole, Dvůr Koroseky

21 000,00 Kč
2 100 000,00 Kč
1 900 000,00 Kč

OZNÁMENÍ - VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ
Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky obce Homole
č. 2/2012 o místních poplatcích.
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního
roku.
Od poplatku se osvobozují :
a) každé třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18-ti let žijící s rodiči ve společné
domácnosti a to až do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší uvedený
věk, pořadí dětí se určuje od nejstaršího dítěte
b) každé narozené dítě po dobu, kdy některý z rodičů o něj pečuje a pobírá
rodičovský příspěvek
c) občan s pobytem v obci, dlouhodobě žijící mimo obec a to více než 300
kalendářních dní v roce
Úleva se poskytuje / nárok na úlevu má :
a) vlastníkům staveb zařazených nebo sloužících k individuální rekreaci
(tzv. zahradní domky) nacházející se v lokalitě Nové Homole – Korosecký kopec
a to ve výši 300,- Kč
b) občanům s pobytem v obci, kteří jsou studující a jsou ubytováni v průběhu
školního roku v zařízeních určených a sloužících pro tyto účely a nedojíždí
z důvodu studia každý den do místa trvalého bydliště a to ve výši 300,- Kč
Výše poplatku :
 poplatek za svoz komunálního odpadu : 600,- Kč/rok/1 osoba ( fyzická osoba)
 poplatek za psy : 100,- Kč/ 1. pes
200,- Kč/ 2. a každý dalšího pes téhož držitele
50,- Kč/ 1. pes (držitel invalidního, starobního, vdovského,
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu)
100,- Kč/ 2. a každý další pes téhož držitele (držitel invalidního,
starobního, vdovského, nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu)

Poplatky se vybírají pouze na OÚ Homole z důvodu
elektronického zpracování dat.
Poplatky se budou vybírat :
ve středu : 15.1., 22.1., 29.1. a 5.2.2014
od 13,00 – 17,00 hodin
a v pondělí : 20.1., 27.1. a 3.2. 2014
od 13,00 – 15,00 hodin

Poplatky se vybírají pouze v tyto úřední dny !!!
Zástupce poplatníků musí uvést jména poplatníků, za které úhradu provádí.
Poplatky je možné hradit také převodem z bankovního účtu* na účet obce.
Číslo účtu obce je 8308544/0600 vedený u GE Money Bank, a.s.
Pokud budete tento způsob využívat uvádějte variabilní symbol platby takto :
příklad v.s.: 720301 přičemž : 72 – číslo popisné domu za který platíte
0 – slouží pro oddělení dalšího znaku
3 – počet osob za které platíte
0 – slouží pro oddělení dalšího znaku
1 – počet psů

Prosím vkládejte nuly mezi číslo popisné, označení počtu osob a označení počtu
psů. Usnadníte tím identifikaci platby.
Známku na popelnici si poplatník vyzvedne na OÚ Homole po předložení
převodního příkazu.
* Tento způsob platby není možný pro zasílání plateb od občanů, kteří bydlí
v obytných domech. Obytné domy mají jedno číslo popisné a ze zaslané platby
není možné identifikovat konkrétní platící osobu/osoby.
Svoz komunálního odpadu je každé pondělí, svoz plastových pytlů (PET lahve
a nápojové kartony) je každé poslední pondělí v měsíci – pytle připravte k popelnici.
Obecní úřad Homole

Uzavření prodejny potravin v Nových Homolích
o vánočních svátcích
24.12. 2013 - zavřeno
25.12. 2013 - zavřeno
26.12. 2013 - zavřeno
1.1. 2014 – zavřeno
Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2014
přejí zaměstnanci prodejny.

Tříkrálová sbírka
V prvních dnech měsíce ledna 2014 se v naší obci uskuteční tradiční
Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem občanům za přijetí koledníků a za poskytnuté
finanční dary. Finanční prostředky budou použity v Českobudějovické diecézi
za účelem podpory domu klidného stáří a projektu Adopce na dálku.
Děkujeme .

Obecní úřad Homole

Sbírka na kapličku v Černém Dubu
Dne 30.11.2013 byla ukončena veřejná sbírka na stavbu kapličky v Černém
Dubu. Celkem bylo vybráno 334 756,- Kč. Děkujeme všem dárcům za poskytnuté
finanční dary. S účinností od 5.12.21013 byla vyhlášena další veřejná sbírka
z důvodu, že vybrané finanční prostředky na stavbu nedostačují. Bylo vypsáno
výběrové řízení a výběrovou komisí byl vybrán dodavatel na stavbu.
Marie Štěpánková

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 25. - 26. října 2013
Výsledky hlasování
Obec Homole, volební okrsek č. 1 (Homole, Nové Homole)
Voliči
Vydané
Volební účast
Odevzdané
v seznamu
obálky
v%
obálky
897
623
69,45
623
číslo
1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
15
17
18
20
21
22
23
24

Strana – název
Česká strana sociálně demokratická
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU – volební blok
Občanská demokratická strana
Politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
Křesť. demokratická unie – Čs. strana lidová
Suverenita – Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
Dělnická strana sociální spravedlnosti
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
LEV 21-Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarch.strana)

Platné hlasy
79
27
9
117
3
55
2
0
37
2
7
28
7
177
46
1
17
1

Platné
hlasy
615
hlasy v %
12,84
4,39
1,46
19,02
0,48
8,94
0,32
0,00
6,01
0,32
1,13
4,55
1,13
28,78
7,47
0,16
2,76
0,16

Obec Homole, volební okrsek č. 2 (Černý Dub)
Voliči
Vydané
Volební účast
v seznamu
obálky
v%
178
139
78,09

Odevzdané
obálky
139

Platné
hlasy
139

číslo
1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
15
17
18
20
21
22
23
24

Platné hlasy
14
2
2
19
0
13
4
0
18
3
0
3
5
37
12
2
4
1

hlasy v %
10,07
1,43
1,43
13,66
0,00
9,35
2,87
0,00
12,94
2,15
0,00
2,15
3,59
26,61
8,63
1,43
2,87
0,71

Strana – název
Česká strana sociálně demokratická
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU – volební blok
Občanská demokratická strana
Politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
Křesť. demokratická unie – Čs. strana lidová
Suverenita – Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
Dělnická strana sociální spravedlnosti
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
LEV 21-Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarch.strana)

Kontejnery na šatstvo, přikrývky
Na dvou stanovištích v Nových Homolích u prodejny a v Homolích na návsi přibyly modré
kovové kontejnery.
Do kontejnery patří : použité oblečení – kabáty, spodní a vrchní oblečení,
použité textilní výrobky – např. povlečení, závěsy, deky.
Všechny textilie musí být suché a čisté, složené v igelitovém sáčku.
Do kontejneru nepatří : roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce, matrace.
Takto sebraný textil může dále plnit svoji funkci a dostane se potřebným.
Neupotřebitelný textil bude recyklován pro opětovné použití v textilním průmyslu.
OÚ Homole

Uklízejte po svých pejscích
Obecní úřad Homole zakoupil dva
nové koše na psí exkrementy. Jeden
je osazen
v Nových Homolích, ul. Za Humny a
druhý v Homolích u cesty k Boršovu.
Využívejte prosím tuto službu.

Výtvarný kroužek při OÚ Homole
děkuje za finanční příspěvek ve výši
1000,- Kč firmě Explantex Vondruš a
Orchidea klub České Budějovice. Dar
využijeme pro další činnost našeho
kroužku.
Hana Křelinová

Obecní úřad Homole

OKÉNKO DO ŠKOLKY
Příchod letošních prvních mrazíků nás trochu zaskočil, neboť „malí zahradníčci“ nestačili
sklidit rajčata dříve, než mráz vykonal své dílo. Přesto jsme si pochutnali v létě na vlastních
ředkvičkách, jahodách, kedlubnech, hrášku, mrkvičce a další zelenině, kterou nám paní
kuchařka dala do polévky. V říjnu jsme se zapojili do celostátní „Soutěže o nejživější zahradu“
vyhlášenou „Nadací Proměny“ a získali 3. místo. Cena v podobě CD + knihy J.Trnky
„Zahrada“ a divadelního představení „Zahrada Nudy a Fantazie“, v podání divadla KAKÁ,
byla zasloužená odměna pro děti za celoroční aktivitu v rámci projektu „Malý zahradníček“.
Více na www.nadace-promeny.cz
První sníh navodil příjemnou atmosféru k přípravě na Vánoce. Zvonečky, vyrobené spolu
s rodiči, zdobí interiér naší školky, kde je k shlédnutí i „Vánoční výstava dětských prací“.
Výroba dárečků a vánočních přání, zpěv koled a přípravy na vystoupení jsou hlavní náplní
předvánočního času. Mikuláš s hodným čertem zpestřili dětem dopoledne, ale nejvíce
očekávanou bytostí bude Ježíšek, těšte si i Vy!
Marie Musilová

Hodně klidu a radosti o Vánocích, V novém roce zdraví a spokojenost přejí
občanům obce Homole
děti a zaměstnanci MŠ Nové Homole

Společenská kronika

Naši jubilanti - 4.čtvrtletí 2013
Homole

Nové Homole

Černý Dub

Vondrková Marie 85 let

Bícová Blažena

Pešková Marie 84 let

Dychová Alžběta 77 let

Cíchová Anežka 86 let

Welserová Emilie 80 let

Pešek František 73 let

Čížek František 78 let

Šedivý Karel 74 let

Šejnohová Miloslava 70 let

Holclová Libuše 83 let

Hes Josef 80 let

Schwarzová Ludmila 87 let

75 let

Božoň Pavel 77 let

Neubauerová Františka 74 let Fesslová Marie 73 let
Hošna František 80 let
Mokráčková Marie 71 let
Toman Karel 74 let
Vejskrabová Marie 76 let
Pouzarová Stanislava 70 let
Voráčková Marie 71 let
Růžička Josef 70 let
Kostroun Jaroslav 70 let

Ševčík Jan 70 let

Přejeme oslavencům vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 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

V roce 2013 jsme do konce měsíce října přivítali tyto nové občánky obce
Janu Janovou z Homol
Sama Vaněčka z Homol
Tomáše Jakeše z Černého Dubu
Barboru Lexovou z Nových Homol
Nikolu Lexovou u Nových Homol
Sofii Szenci z Nových Homol
Nelu Motejzíkovou z Homol
Bartoloměje Baboučka z Černého Dubu
Kláru Paulovou z Nových Homol
Martinu Neškodnou z Nových Homol
Vojtěcha Švehlu z Černého Dubu

Jakuba Borovku z Homol
Annu Pilečkovou z Homol
Filipa Majchráka z Černého Dubu
Mikuláše Turečka z Nových Homol
Annu Szojkovou z Nových Homol
Izabelu Fuxovou z Homol
Lily Bauernöplovou z Nových Homol
Vanessu Jáchymovou z Nových Homol
Lukáše Píšu z Homol
Terezu Jeníkovou z Nových Homol

Obecní úřad Homole

V roce 2013 jsme se do konce měsíce října naposledy rozloučili s
p. Janem Beckem z Homol ve věku 68 let
p. Jaromírem Dynybylem z Homol, ve věku 85 let
p. Marií Fučíkovou z Nových Homol ve věku 85 let
p. Janem Gažákem z Černého Dubu ve věku 85 let
p. Janem Kočerem z Nových Homol ve věku 72 let
p. Václavem Šanderou z Homol, ve věku 87 let
p. Janem Zemanem z Černého Dubu ve věku 90 let
V úctě zachováváme jejich památku.
Obecní úřad Homole

Vánoční bohoslužby
24.12. od 16,00 hodin – kostel Vrábče
24.12. od 21,00 hodin – kostel Boršov nad Vltavou
25.12. od 7,45 hodin – kostel Boršov nad Vltavou
28.12. od 16,00 hodin – kostel Boršov nad Vltavou
29.12. od 7,45 hodin – kostel Boršov nad Vltavou
31.12. od 16,00 hodin – kostel Boršov nad Vltavou
1.1.2014 od 7,45 hodin – kostel Boršov nad Vltavou
Drazí farníci,
chtěli bychom Vám popřát krásné prožití vánočních svátků. Srdečně Vás zveme
do našich kostelů na vánoční bohoslužby. Načerpejte duchovní sílu a přijměte
Boží milosti. V novém roce 2014 Boží požehnání a zdraví přeje
P. Václav Habart
P. Tomasz Piechnik
jáhen Vojtěch Talíř

Obecní úřad Homole děkuje všem dárcům, kteří se podíleli na sbírce
pro Diakonii Broumov, která se konala ve dnech 14. - 16.10.2013.

Obec Homole hledá výpomoc na úklid sněhu v Nových Homolích a v Černém
Dubu. Informace na OÚ – telefon 387 203 515.

OZNÁMENÍ
Oddíl stolního tenisu Homole pořádá 18. ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu dvojic
o pohár starostky obce Homole dne 26. prosince 2013 od 13,00 hodin v sále u hasičské
zbrojnice v Homolích.
Občerstvení zajištěno.

Zájezd
Obecní úřad Homole zorganizoval pro seniory dne 12.10.2013 zájezd do Sezimova Ústí
s návštěvou Benešovy vily.
Edvard Beneš se svou ženou Hanou si nechal postavit v letech 1930-1931 na soutoku Lužnice a
Koňského potoka letní dům, který měl připomínat jeho francouzské domy.Pro manželé Benešovi vila
znamenala skutečný domov, kde odpočívali a scházeli se s přáteli, mezi nimi byli nejbližší sousedé,
diplomati, politici a spisovatelé, mezi nimiž vynikali např. Karel Čapek s Olgou Scheinpflugovou a Jan
Masaryk.
Po smrti svého muže 1948 obývala vilu od jara do podzimu paní Hana Benešová. Ve své závěti vilu
odkázala táborskému Muzeu husitského revolučního hnutí. Po její smrti v roce 1975 byl majetek převeden
na Úřad předsednictva vlády ČSSR. Ten vilu používal k rekreacím předních představitelů. Od jara 2009 je
vila se zahradou zpřístupněná pro veřejnost a tak je naplněna poslední vůle Hany Benešové.
Tento zájezd po stránce zajištění byl náročný a díky paní starostce se mohl uskutečnit. Prohlídka vily i
zahrady se nám velmi líbila. Tento dům podle jejich představ připomíná venkovská stavení na jihu Francie
jak svým vzhledem tak i interiérem.
Počasí nám vcelku přálo, zpříjemnili jsme si sobotní odpoledne a už se těšíme na další podobné zájezdy,
kterými nás náš Obecní úřad překvapí.
Za spokojené seniory Marie Vejskrabová
Dagmar Kryštofová
Nové Homole 8.12.2013

Běh kolem Baby
Poslední listopadovou neděli si rychlonozí atleti na jihu Čech vyhradili pro účast
na 36. ročníku běhu kolem Baby, který pořádá TJ Slovan Černý Dub.
Ač nevládlo zcela optimální počasí, měl závod dobrou úroveň. Ve věkových kategoriích od
pěti přes šedesát let se postavilo na startovní čáru devadesát devět soutěžících, což byl třetí
největší počet v historii. Běhu kolem Baby, známého kopce nad Černým Dubem se
zúčastňuje v průměru kolem šedesáti běžců, ale v posledním období vzrostla jeho obliba. Loni
padl účastnický rekord, který činil 117 startujících. Letošní zájem běžců o tento závod
s kombinovanou trasou po silnici a v terénu byl také nadstandartní.
Zúčastnili se dokonce čtyři závodníci mladší pěti let – na trati dlouhé dvě stě metrů vyhrál
Tomáš Dvořák před Davidem Jansou, v dívčí kategorii doběhla první Klára Jansová před
Šárkou Dvořákovou. Délka trati se prodlužovala podle závodnických kategorií. Děti do deseti
let běžely 500 metrů, žáci do čtrnácti let1 500 metrů, dorostenci a ženy 3 000 metrů a muži
včetně veteránů 5 700 metrů. Časový rekord někdejšího reprezentanta Jana Bláhy v hodnotě
16.41 minuty zůstal i tentokrát nepřekonaný.
Vítězem hlavní kategorie mužů od devatenácti do devětadvaceti let se stal David Vaš ze
Sokola České Budějovice, který dosáhl času 19.57. Za ním skončil Josef Soukup z
Velosportu Valenta, třetí byl Tomáš Ondřej ze Slovanu Černý Dub. Výborným výkonem se
prezentoval vítěz kategorie 29 – 39 let Michal Háša z E.On TT Tábor, jemuž s časem 20.06
patřilo druhé místo v absolutním pořadí. Do boje zasáhl i půltucet mužů nad šedesát let,
z nichž nejrychleji běžel Vít Heral z Černého Dubu. Připsal si čas 26.36.
Mezi devíti přihlášenými ženami si nejlépe počínala Valerie Soukupová
z Atletiky Písek, která na třech kilometrech dosáhla času 11.30. Další medailové příčky patřily
Růženě Bártové z Prachatic a Bohumile Křivánkové z TC Dvořák České Budějovice. „Počasí
mohlo být sice trochu lepší, ale závod se povedl a díky velkému počtu závodníků měl dobrou
úroveň i atmosféru“ vyzdvihl předseda Jihočeského klubu maratonců Miroslav Šimek, jenž se
zapojil pouze tréninkově bez startovního čísla, neboť den předtím absolvoval maraton
v Plzni a pociťoval únavu.
Děkujeme p. J. Zlámalíkovi za organizační zajištění této náročné akce.
M. Štěpánková

Hledáme nové fotbalové nadšence
Fotbalisté SLOVANu Černý Dub mají za sebou spoustu odehraných sezón v rámci soutěží organizovaných
fotbalovým svazem. Počet jeho aktivních členů i družstev byl vždy závislý na tom „zda se našli nadšenci, kteří
byli ochotni se ve svém volném čase věnovat fotbalu“. Bohužel je takových fotbalových bláznů stále méně.
V sezóně 2013-2014 rozehráli fotbalisté SLOVANu Černý Dub mistrovská utkání ve 4 věkových kategoriích
(IV.třída OP mužů, OP dorostu, OP starších žáků a OS starší přípravky). Pro uvedené kategorie máme jen 3
trenéry, z toho jeden je současně aktivním hráčem. Muže vedl na podzim pan Barták, dorost vedl Václav Welser
(jun.) a starší žáky spolu se starší přípravkou jsem vedl já, k tomu jsem vypomáhal při utkáních dorostu. Pro
mini- přípravku jsem na podzim zorganizoval tři „mini-turnaje“ a vypomáhal jsem při středečním tréninku.
Jelikož se takové vytížení nedá dlouhodobě fyzicky ani psychicky vydržet, jsem nucen od příští sezóny radikálně
změnit mé nasazení pro fotbal ve SLOVANu Černý Dub...
V ideálním případě by u každého týmu měli být 2 trenéři, nebo minimálně 1 trenér a 1 vedoucí družstva, který
bude schopen vyřizovat alespon organizační záležitosti, jak při utkáních, tak v průběhu celé sezóny. Z tohoto
pohledu je zpravidla dostatečně zajištěn pouze realizační tým mužského týmu, u ostatních kategorií nejsou
výjimkou situace, kdy jedna osoba vystupuje při mistrovském utkání jako trenér, vedoucí i asistent rozhodčího,
což je i z hlediska bezpečnosti našich svěřenců naprosto nepřípustné! Rozhodl jsem se proto oslovit touto cestou
všechny občany žijící v naší obci a blízkém okolí, zda by se mezi Vámi našel nějaký fotbalový nadšenec, který
by se k nám přidal?
Slibně se rozrůstá i tzv. mini-přípravka, která na podzim čítala až 18 dětí, pro tuto kategorii však zatím nemáme
žádného stabilního trenéra. Rádi bychom proto oslovili i všechny fotbalové nadšence (nejlépe někoho z tatínku
našich nejmenších), kteří by byli ochotni se 2-krát v týdnu věnovat tréninku mini-přípravky.
Kromě samotného fotbalového dění se připravuje i rekonstrukce naprosto nevyhovujících kabin, avšak tato má
smysl pouze v případě udržitelného rozvoje fotbalu v naší obci!
Jsem přesvědčen, že není nic krásnějšího než vidět radost z úspěchu v očích „malých“ fotbalistů (bez rozdílu
jeho důležitosti: vyhrané utkání, vstřelený gól, nebo jen povedená fotbalová akce) a jejich nadšení pro hru je tím
nejlepším elixírem, který znám. Stejné pocity můžete s námi sdílet i Vy, pokud se k nám přidáte... 

Foto z turnaje v Putzleinsdorfu „mini-Champions League 2012“
Za SLOVAN Černý Dub
Pavel Pojar (mob. 777 359 729)

Ženský Amatérský Spolek (ŽAS) Homole
O své divadelní činnosti jsme v Homoláčku psaly již několikrát. Homolská hasičárna je
již po sedm let naší „domovskou scénou“a stala se pro nás tak trochu srdeční
záležitostí. Tady se konaly všechny naše premiéry. Tady probíhají naše pravidelné
zkoušky, vymýšlíme, co budeme hrát, jak budeme hrát a v čem budeme hrát.
Rozhodnout se, co budeme hrát je vždy nejtěžší. A toto rozhodnutí bere na svá
bedra naše zkušená režisérka Stáňa. Vždy se snaží vybrat hru, abychom si zahrály
všechny, aby to nebylo nad naše „herecké“ možnosti a abychom dokázaly nějak
nahradit skoro stoprocentní absenci mužů. Ten náš jediný nás především zachraňuje,
když se jako ženy octneme technicky mimo mísu.
Posledním rozhodnutím byla Jiráskova Lucerna. Samy jsme si ještě tuto notoricky
známou hru ztížily tím, že jsme pro naše provedení použily libreto k opeře Lucerna,
které napsal Hanuš Jelínek. A tak jsme se dost pracně musely naučit své role ve
verších.
Premiéra Naší Lucerny se konala 29. 11. 2013 v homolské hasičárně. Moc nás
potěšila návštěva místních, ale i to, že do Homol zavítali i diváci z okolních obcí
Závrat, Vrábče, Křemže, Brloha, Krumlova a Budějovic. Je to pro nás trochu
zavazující, ale musíme doufat, že se Naše Lucerna líbila a bude se říkat, že se tady
hraje dobré divadlo.
Pro ty, kteří neměli možnost vidět naši premiéru a jsou zvědaví, jak jsme se zhostily
tohoto Jiráskova díla, zveme 22. 1. 2014 na naši první reprízu a jak jinak než do
homolské hasičárny, tentokrát již v 19.00 hod.
Váš ŽAS

Lucerna – jak ji zahrál Ženský amatérský spolek
Návštěva přátel v hezkých Homolích i Nových Homolích je často spojena s kulturním zážitkem. Není
mnoho českých vísek, které by se mohly pochlubit hmatatelnými výsledky práce jako „ŽAS“ – Ženský
amatérský spolek. Napadlo mne, že zkratka by mohla být také odvozena od slova „žasnout“. Ano, po
každém vašem představení žasnu, kolik práce, nápadů a času věnujete tomu, abychom se my ostatní
bavili. Zatím mi neuniklo ani jediné představení, které jste nastudovali.
Tentokrát jste mne překvapili, ale také odhalili mou nevědomosti. Učila jsem 53 let češtinu, jméno
Hanuše Jelínka jsem studentům vždy představovala jako vynikajícího překladatele Zpěvů staré Francie
(1956) i autora mnoha studií o francouzské literatuře. Ale Lucerna? To jsem musela jet k vám, abych
poznala i toto jeho dílo. V paní Stanislavě Kočvarové máte poklad, rozsvítila nejen Jiráskovu, ale i
Jelínkovu Lucernu 29.listopadu ve vaší „hasičárně“. Všichni přítomní – a že jich byly desítky –
obdivovali vynalézavost, nápaditost i konstrukční a řemeslnou šikovnost všech členů souboru. Jen
vyrobit lucerničku, aby se dala před zraky diváků sestavit, na konci představení „zničit“, ale tak, aby
byla zase použitelná, to už dá opravdu zabrat. Kostýmy by vám mohlo závidět kdejaké profesionální
divadlo, a což teprve jejich použití. Vymezený prostor k předvedení hry jste nechali otevřený zrakům
diváků; stále jsme měli co obdivovat - změny obrazů, iluze stromu nebo tekoucího potoka. Nejsem
teatrolog, abych uměla posoudit práci herců – jedno je ale jisté, byli jste výborní všichni, v celém
představení nebylo hluchých míst, nadšení herců se samozřejmě přenášelo na diváky.
Obyvatelé obce a vaše starostka paní Marie Štěpánková, všichni jsou na vás patřičně hrdí. Děkuji za
krásné chvíle při sledování představení i přátelském posezení po vašem náročném výkonu.
Eliška Kunstová

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ POŘÁDANÝCH
OBCÍ HOMOLE V ROCE 2014
18.1.2014 – dětský karneval v Homolích
8.3.2014 – 18. ročník setkání harmonikářů v Homolích
24.- 27.4.2014 – velikonoční výstava obrazů Černý Dub
25.5.2014 – pouť v Nových Homolích
1.6.2014 – pouť v Homolích
28.6.2014 – sportovní den pro děti v Nových Homolích
6.9.2014 – 11.ročník Homolské křídlovky, setkání dechových hudeb
27.9.2014 – Václavské setkání v Černém Dubu
3.- 5.10.2014 – 17. ročník výstavy orchidejí v Homolích
30.11.2014 – běh kolem Baby v Černém Dubu
26.12.2014 – vánoční turnaj ve stolním tenisu v Černém Dubu
26.12.2014 – vánoční turnaj SDH Homole ve stolním tenisu v Homolích

Ohlédnutí za výstavou obrazů
Ve dnech 15. - 17. listopadu 2013 se v sále u hasičské zbrojnice v Homolích konala výstava
obrazů, mozaik a dětských prací výtvarného kroužku při OÚ Homole,
MŠ Nové Homole a Mateřského rodinného centra.
Obrazy vystavovali : p. Zuzana Bínová, Akad. malíř p. Josef Mokráček, p. Jan Pouzar, p.
Jaroslava Pobucká, p. Jana Šuldová a p. Pavel Rožboud.
Děkujeme všem vystavovatelům za hezký zážitek.
Obecní úřad Homole

Cukrárna
Dne 6.1.2014 se otevírá nová cukrárna v Nových Homolích. Budete si zde
moci zakoupit dorty a zákusky na všechny druhy oslav. Vchod je z boku
prodejny potravin.
Těší se Vás Petra Jakešová a přeje všem občanům krásné prožití svátků
vánočních a šťastný nový rok 2014.

Otevírací doba :
Pondělí : 7,45 – 12,00 13,00 – 16,30 hodin
Úterý : 7,45 – 12,00 13,00 – 16,30 hodin
Středa : 7,45 – 13,00 hodin
Čtvrtek : 7,45 – 12,00 13,00 – 16,00 hodin
Pátek : 7,45 – 12,00 13,00 – 17,00 hodin
Sobota : 8,00 – 11,00 hodin
Telefon : 724 917 370
Otevírací doba se bude ještě upravovat.

Rok se sešel s rokem a nastala doba, kdy je nejvyšší čas na rekapitulaci, hodnocení a na
spřádání plánů budoucích.
Rok 2013 utekl na Letišti České Budějovice ve zdánlivém poklidu. Možná si mnozí
z Vás povšimli, že se u sousedů, tedy u nás, přece jenom něco děje. Podařilo se nám
osadit Úly u vzletové a přistávací dráhy novými vraty a také se v průběhu podzimu areál
letiště postupně začal schovávat za plot. Oplocení letiště je nezbytnou podmínkou
zajištění bezpečného leteckého provozu, jen pro zajímavost, bylo nutné postavit přes
devět kilometrů dlouhý plot osazený žiletkovým drátem, který přerušuje několik
vstupních bran do areálu. Oplocení zasahuje i do míst, která zdánlivě s letištěm
nesouvisejí, například část pozemků u silnice u obce Plané. Tyto se nacházejí přímo
v ose přistání a bude na nich navigační zařízení pro letouny.
Využili jsme také uplynulý rok k tomu, abychom se pokusili nalézt cestu jak projekt
modernizace letiště zrealizovat co nejúsporněji. Podařilo se nám ve spolupráci
s projektanty zredukovat rozpočet na dostavbu letiště na zhruba 511 milionů korun.
Úspornou verzi vzali v září 2013 na vědomí také krajští zastupitelé a mohu se dohadovat,
že i výše investice měla vliv na jich další rozhodnutí. Dobrou zprávou pro všechny
příznivce Letiště České Budějovice je fakt, že v rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2014
je počítáno i s významným rozvojem letiště. Konkrétně se jedná o 95 milionů korun
určených na pořízení radionavigačního a světelného vybavení. Absence tohoto zařízení
je zatím jednou z překážek pro zavedení pravidelných i charterových letů a je tedy
zřejmé, že jeho pořízení bude znamenat kvalitativní posun v provozu našeho letiště. V
příštím roce se bude v areálu letiště budovat také heliport pro leteckou záchrannou
službu a spolu s ním i nové výjezdové stanoviště pro pozemní posádky rychlých sanitek.
Strategická pozice výjezdového místa záchranné služby u E55 přiblíží záchranáře
pacientům a Jihočeský kraj smysluplně využije potenciál areálu, jehož je vlastníkem, pro
další leteckou činnost a ušetří tak za pronájem na Hosíně. Rok, který je před námi, by
tedy měl Letiště České Budějovice mílovými kroky přiblížit k standardním
mezinárodním regionálním leteckým přístavům.
Při plánování dějů příštích bych se přece jenom ráda vrátila k jednomu dni roku 2012.
Byla to sobota, krásné květnové počasí, na našem letišti trénovaly akrobatické prvky
unikátní stroje slavného Red Bull týmu z rakouského Salzburgu. Nad hlavami nám létaly
a prováděly akrobatické cviky historické skvosty i dvě moderní letadla: P38 Lightning,
F4 Corsair, dva Alpha-Jety 1, B25 Mitchell, Bell AH-1 Cobra. Ten den byl příjemný i
proto, že jsme jej mohli sdílet spolu s Vámi, se svými sousedy. V paměti mám
rozzářené klukovské oči, kterými se koukali malí i dospělí kluci, i obdivné úsměvy dam.
Tohle setkání bylo užitečné i v tom, že Vy jste se mohli podívat k nám a my Vám zase
mohli vysvětlit, co že za Vašimi humny vlastně provádíme. Doufám, že i rok 2014 nám
přinese takový společný slunečný den, kdy se budeme moci po sousedsku navštívit a
popovídat si, Však ona se už nějaká příležitost naskytne.
Klidný let a čisté nebe v roce 2014 přeje Martina Vodičková.
Autorka je marketingovým manažerem a manažerem pro vnější vztahy Letiště České Budějovice

Mateřské a rodinné centrum Homole, o.s.
Za první čtyři měsíce činnosti našeho nového občanského sdružení jsme v prostorách
nad MŠ Nové Homole přivítali 611 dospělých a 392 dětí. Někteří navštívili Kurz výroby
šperků z plstěné vlny, společné vyrábění adventních věnců, Divadlo o tom Kam propadají
čerti a nebo interaktivní výstavu hraček šetrných k přírodě i k dětem. Někteří zas
pravidelně navštěvují některý z našich kurzů:
Den
Pondělí

Dopoledne
8:30 – 11:30
volná herna

Úterý

Středa

Čtvrtek

Odpoledne

Podvečer

16 – 17 Feuersteinova

18 – 20 Dámský klub

metoda instrumentálního
obohacení

( jen 2. týden v měsíci)

9:30 – 11:00
MC – batolata

16 – 17
výtvarný kroužek

(klub maminek s dětmi)

(pro děti od 8.třídy ZŠ a
dospělé)

16:25 – 17:10
angličtina

18 – 19(ostatní týdny)
cvičení Smovey

17:45 – 18:45
kalanetika pro ženy

( děti 3 – 6 let)

Pátek
Sobota
Neděle

18:00 – 19:00
cvičení pro ženy bodystyling

Spousta dětí i dospělých také přišlo, již tradičně, doprovodit svatého Martina
lampiónovým průvodem na jeho pouti Homolemi. V nejbližší době Vás takto zveme na Živý
Betlém, který se bude konat v neděli 22.12.2013 od 16:30hod u kapličky v Homolích. Do
Nového roku pak chystáme společný výlet vlakem pro rodiny s dětmi. O všech našich
akcích Vás informujeme pomocí plakátků na obvyklých místech a také na našich webových
stránkách, které nejdete na adrese: www.mrc-homole.cz Pokud si přejete zasílat aktuální
informace o dění v MRC emailem, kontaktujte nás na adrese: mrc.homole@seznam.cz
Do Nového roku Vám přejeme plno příjemných setkání, třeba na některé z našich akcí.
Za MRC Homole správní rada občanského sdružení ve složení:
Petra Šustková, Petra Pražáková, Martina Maříková

Dámský klub
Vznik "Dámského klubu" v obci Homole se datuje již v roce 2006 a rok
2014 bude tudíž již naše devátá sezona činnosti. Setkáváme se vždy každé
2. úterý v měsíci. Obecní úřad Homole nám umožnil využívat pro naše
schůzky nové, velmi příjemné prostory v Mateřském centru v Nových
Homolích. V současné době se setkává v klubu 17 členek. Financování
klubu je výhradně z vlastních zdrojů tj. z členských příspěvků.
Náš program je především opřený o velmi různorodou výtvarnou činnost.
Namátkou zmíním např. pletení ponožek, háčkování vánočních zvonečků a
vloček, pečení perníkových adventních věnců, výrobky z fimo hmoty za
přítomnosti instruktorky Moniky Brýdové ( velmi často ji můžeme vidět v
relaci "Pták Loskuták" ), skládání ubrousků pro stolové servírování,
drátkování, pletení košíků z papírových prutů a mnoho dalších témat. Okruh
našich výtvarných zájmů je opravdu široký, ale nebráníme, se novým
námětům a proto ani naše členské řady nejsou uzavřené. Rády mezi sebou
uvítáme nové tváře s novými nápady. Těšíme na eventuální členskou posilu.
Devátý ročník bude zahájen 14. 1. 2014 v 18 hod. v jíž zmíněném
Mateřském centru v Nových Homolích.
Krásné Vánoce v kruhu svých nejbližších přeje za "Dámský klub"
Věra Wölflová

TJ SLOVAN ČERNÝ DUB - oddíl stolního tenisu
pořádá XIV. ročník tradičního vánočního turnaje čtyřher ve
stolním tenise “Na Štěpána - O pohár starostky obce Homole“ .
Termín konání : čtvrtek 26. 12. 2013 od 13.00 hodin
Místo konání : Černý Dub-sál v hospodě „Na kopečku“
Podmínka účasti: 1 hráč neregistrovaný + 1 hráč
neregistrovaný či registrovaný
Startovné - Každý účastník přinese věcnou cenu.
Vstup do herny s obuví se světlou podrážkou.
Prezentace: zahájení od 12.30 do 13.00 hodin
Důležité upozornění-při pozdější prezentaci již nemusí být příslušná dvojice zařazena do
turnaje!!! Hraje se dle platných pravidel stolního tenisu, doporučujeme se přihlásit telefonicky
ještě předem do 23. 12. 2013.
Za oddíl stolního tenisu Vás srdečně zvou a přihlášky přijímají hlavní pořadatelé vánočního
turnaje:
Radek Húska tel. 608956365 e-mail: rhuska@volny.cz
František Babouček 774123350 e-mail: fr.baboucek@centrum.cz

TJ Slovan – informace
Slovan Černý Dub má oddíly fotbalu a stolního tenisu, jako organizační pracovník
stolního tenisu zastupuji stolní tenis.
Celkem máme 4 mužstva, A mužstvo je v krajské soutěži, zbývá poslední kolo,
v případě, že prohraje, zůstane z 12 účastníků na 9. místě na nesestupové pozici, což
bylo cílem. B mužstvo hraje nejvyšší soutěž regionální, tzv. RP I, zatím ve shodě počtu
bodů z 12 na 12. místě na sestupovém místě. V případě sestupu budu družstvo B hrát
soutěž, jakou hrálo před začátkem soutěže.
V soutěži RP III jsou zastoupena 2 mužstva, z 15 mužstev po 12. kolo družstvo D 6.
příčka, družstvo C 8. příčka, celkem úspěch.
Radek Húska

Pozvánka na plesy a dětský karneval
17.1.2014 – ples SDH Černý Dub – sál Černý Dub, od 20,00 hodin
24.1.2014 – ples SDH Nové Homole – sál Homole, od 20,00 hodin
28.2.2014 – ples SDH Homole – sál Homole, od 20,00 hodin
18.1.2014 – dětský karneval v Homolích od 14,00 hodin

Pozvání do knihovny
Vánoční svátky se blíží, čeká nás spousta práce, zastavme se a prožijme zimní sváteční
dny bez shonu a televize. Zaklepejte proto na dveře naší knihovny. Určitě si u nás vyberete
hezkou knihu, se kterou můžete strávit příjemné chvíle u vonícího šálku vánočního punče.
Mezi novinkami také najdete povinnou četbu pro studenty.
Nové knihy v naší knihovně:
A hory odpověděly / K. Hosseini
Balvany v cestě 1-5 / V. Javořická
České dějiny očima Psa / M. Drijverová
Divá Bára a jiné dívky na útěku / B. Němcová
Kde létají andělé / S. Moc
Když víš, jak voní vítr / O. Chytková
Kouzelný svět Harryho Pottera (lexikon mýtů, legend a neuvěřitelných faktů)
Kytice / K. J. Erben
Maryša / A. a V. Mrštíkové
Můj život po životě / M. Viewegh
Neklidná duše Evy z Rožmberka / J. Hanibal
Pohádková angličtina / J. Hanšpachová
Povídky malostranské, Arabesky / J. Neruda
Staré řecké báje a pověsti / E. Petiška
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / J. Jonasson
Strakonický dudák / J. K. Tyl
Velká kniha o počítačích / A. Rooney
Všechny vůně Afriky / Z. Beranová
Zač je života loket / M. Mlynářová

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2014
vše dobré, pevné zdraví a životní optimismus

vám přejí a na vaši návštěvu se těší
knihovnice
Helena Reisová a Marcela Pouzarová
Jazyková škola

České Budějovice o.p.s.

ZÁPIS DO KURZŮ ANGLIČTINY
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 nebo 731 651 791.

obec@homole.cz

Vážení čtenáři našeho čtvrtletníku i vy můžete přispět svým článkem, proto neváhejte a napište na e-mail
.
Vaše dotazy, příspěvky, ale i připomínky rádi uvítáme a v nejbližším vydání zveřejníme. Uzávěrka příspěvků do 1. čísla Homoláčku je 21. 3. 2014.

obec@homole.cz

Obecní úřad Homole sděluje občanům, že je možné komunikovat s úřadem prostřednictvím internetu. Internetová adresa je :
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.

Práce dětí v Mateřské škole Nové Homole, Mikulášská nadílka s pohádkou

Nová fasáda na prodejně v Nových Homolích, Budování chodníku Budějovická ul. v Homolích

