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Jednání ZO Homole ze dne 3.7.2013
ZO projednalo a schválilo :
- uvolnit v souladu s rozpočtem obce 100 000,- Kč pro potřeby MŠ Nové Homole
- finanční příspěvek pro SDH Nové Homole ve výši 2 000,- Kč na hasičskou soutěž na
zakoupení pohárů a cen pro vítězná družstva
- cenovou nabídku na opravu plotu (stavební práce - podezdívka, sloupky) u MŠ
v Nových Homolích
- uzavření smlouvy na zajištění odstranění odvozu odpadů ze sběrného dvora Černý
Dub na základě jednání k veřejné zakázce byla hodnotící komisí vybrána
nejvhodnější nabídka f. Kapex

ZO bere na vědomí :
- informaci Krajského úřadu Č.Budějovice ve věci postupu přípravy cyklostezky v naší
obci
- informaci MAS Blanský les Netolice o zamítnutí žádosti na stavební úpravy prodejny
potravin Nové Homole
- sdělení Krajského úřadu Č.Budějovice k naší žádosti o rozšíření průtoku mostu
v Nových Homolích z důvodu nedostatečné průtočnosti
- informaci f. EKOKOM o množství odpadu, který naše obce vytřídila v r. 2012 –
36,032 t
- žádost o opravu komunikace K Lesu, N.Homole
- cenovou nabídku na dokončení stavebních úprav na prodejně Nové Homole
- informaci k prodejně Nové Homole
- informaci ve věci dešťových vod v Homolích a v Černém Dubu

Jednání ZO Homole ze dne 24.7.2013
ZO projednalo a schvaluje :
- výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci : „Stavba
kaple se zvonicí Černý Dub“
- geodetické zaměření ul. Spojovací Černý Dub ta účelem majetkoprávního
vypořádání se soukromými vlastníky
- opravu části plotu u MŠ Nové Homole – severní část
- stanovení nájmu na prodejnu potravin ve výši 3000,- Kč
- cenovou nabídku na organizaci výběrového řízení na projekt : „Prodejna potravin
Nové Homole č. pop. 126 – nástavba, přístavba a stavební úpravy“
- příspěvek na nohejbalový turnaj ve výši 1 500,- Kč

ZO bere na vědomí :
- nájemní smlouvu na prodejnu potravin Nové Homole
- jmenování výběrové komise na akci : Stavba kaple se zvonicí Černý Dub
- jmenování výběrové komise na akci : Stavební úpravy na prodejně potravin

Nové Homole
- informaci Lesů a rybníků města Č. Budějovice k žádosti o snížení hladiny rybníka
Stařeček
- jmenování hodnotící komise na akci : „stavba chodníku podél silnice II/143 k. ú.
Homole

Jednání ZO Homole ze dne 7.8.2013
Paní Šustková podala zastupitelstvu obce informace k dalšímu postupu k registraci
mateřského rodinného centra v Nových Homolích.

ZO projednalo a schvaluje :
- aktualizaci sazebníku pro výpočet náhrad za dočasné užívání komunikací a
pozemků v Homolích a místních částech
- dopravní obslužnost linky č. 19 v naší obci – stávající stav
- odměnu za vystoupení Babouků na Homolské křídlovce dne 7.9.2013
- smlouvu o poskytnutí grantu v rámci grantového programu Podpora jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje uzavřenou mezi Obcí Homole a
Krajským úřadem Jihočeského kraje Č. Budějovice

ZO projednalo a ruší :
- část usnesení č. 9/2013 ze dne 14.5.2013 – část bere na vědomí, první odstavec :
- žádost o zařazení požadavku na změnu ÚP Homole - ZO žádá zpracovatele ÚP
o zpracování koncepce (revize) stávajícího ÚP a jeho dalšího rozvoje. Do té doby
nebude ZO posuzovat žádné žádosti a nahrazuje:
- žádost o zařazení požadavku na změnu ÚP Homole - ZO žádá zpracovatele ÚP
o zpracování koncepce (revize) stávajícího ÚP a jeho dalšího rozvoje, která by
komplexně zpracovala možnosti dalšího rozvoje ve vztahu k čištění odpadních
vod, dopravnímu napojení atd. Obec nebude odsouhlasovat zpracování dílčích
samostatných změn ÚP Homole. Doba zpracování výše uvedené připravované
změny není zatím stanovena.

ZO bere na vědomí :
- souhlas s umístěním stavby na pozemku č. parc. 648/81 k. ú. Homole
- žádost o spolupráci s firmou, která se zabývá odstraňováním starých ekologických
zátěží
- dotaz občana na řešení protipovodňových opatření v Homolích
- upozornění občanky obce na zaplavování pozemků v ulici Pod Stařečkem, Nové
Homole v období přívalových dešťů
- informaci z prohlídky místa plnění na VŘ – prodejna potravin Nové Homole –
nástavba, přístavba a stavební úpravy

Jednání ZO Homole ze dne 26.8.2013
Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí projektovou dokumentaci pro
územní řízení na stavbu : „ZTV – průmyslový areál f. Stavoklima Homole“. Jedná se o
tyto stavební objekty : - prodloužení vodovodu, prodloužení plynovodu, přípojka vody,
přípojka plynu, přípojka NN, ČOV, přípojka splaškové kanalizace, areálová dešťová
kanalizace, zpevněné plochy (admin. budova a skladová hala).

ZO projednalo a schvaluje :
- objednat prodloužení prvního ranního spoje až do zastávky Nové Homole –
Korosecký Dvůr

ZO projednalo a neschválilo :
- soukromou hudební produkci dne 20.9.2013 v bývalých vojenských areálech

Jednání ZO Homole ze dne 11.9.2013
Ing. Jan Lach, za firmu BL facility nabízí obci Homole možnost snížení nákladů
za elektřinu a plyn a to formou vysoutěžení určitého objemu energií na určité období
v elektronické aukci.
p. Lukáš Urban, za firmu Ecentre nabízí obci Homole a občanům možnost snížení
nákladů za elektřinu a plyn a to formou elektronické aukce. Vystupují-li odběratelé
z obce společně, tím větší objem na burze poptávají a tím nižší cenu mohou
vyjednat. Do projektu je zapojeno více než 200 obcí a měst z ČR. Přes nákupní portál
Centres lze ušetřit i na dalších komoditách.

ZO projednalo a schvaluje :
- splátkový kalendář na dlužnou fakturu bývalému nájemci prodejny potravin Nové
Homole
- smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa uzavřenou mezi Obcí Homole a firmou
Ekolamp s.r.o. Praha
- prodej části pozemku č. parc. 171/10 k. ú. Homole za cenu 100 Kč/1 m2,
náklady spojené s geometrickým plánem a kupní smlouvu uhradí žadatel, záměr byl
zveřejněn na ÚD 8.7.2013 sejmut 24.7.2013
- finanční příspěvek na hasičskou soutěž SDH Homole dne 14.9.2013 ve výši 2 000,- požádat Magistrát města České Budějovice, Odbor územního plánování o vrácení
pořizované – rozpracované změny č. 2 ÚP Homole, současně také ZO žádá
pořizovatele Magistrát města České Budějovice, aby nepokračoval v pořizování
změny č. 2 ÚP Homole
- smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Homole a f. Matteo s.r.o. Č. Budějovice na akci
„Prodejna potravin N. Homole, nástavba, přístavba a stavební úpravy, změna A“
za úplatu ve výši : 3 684 729,- Kč bez DPH, 773 793,- Kč – DPH 21%,
cena celkem včetně DPH 4 458 522,- Kč
- objednat autorský a technický dozor na akci : „Prodejna potravin N. Homole,
nástavba, přístavba a stavební úpravy, změna A“, technický dozor na akci bude
vykonávat p. Ing. Ježek společně s p. Šimečkem
- objednat koordinátora BOZP na akci : „Prodejna potravin N. Homole, nástavba,
přístavba a stavební úpravy, změna A“
- dokončení rozpracované změny č. 2 ÚP Homole létajícím pořizovatelem a ukládá
starostce zajistit pořizovatele, náklady spojené s dokončením změny č. 2 ÚP
ponesou společně žadatelé o změnu
- záměr obce prodat 19 ks nepotřebných plotových dílů demontovaných z MŠ
N.Homole za cenu: 1 ks/ 70,- Kč, záměr zveřejněn na ÚD dne 9.8.2013, sejmut
26.8.2013, o záměr projevili zájem 2 žadatelé – díly budou rozděleny
- uspořádat zájezd pro seniory do Sezimova Ústí – prohlídka vily Hany a Edwarda
Benešových
- výtěžek z akce „Homolská křídlovka“ vložit na účet č. 232049284/0300, celkem
11 031,- Kč na veřejnou sbírku - výstavba kapličky v Černém Dubu
- nové složení sociální komise : předseda : sl. Johana Bürgerová DiS., členové :
p. Petr Mejzlík, p. Marie Vlčková, p. Marcela Pouzarová, p. Marie Velková, p. Anna
Pojarová

ZO bere na vědomí :
- kapacitní listinu MŠ Nové Homole – navýšení počtu dětí
- žádost o uzavření nájemní smlouvy na pozemky vojenského areálu tzv. Nových
kasáren, bude vyhotovena nájemní smlouva od doby, kdy areál přešel do majetku
obce za dohodnutou cenu 5,- Kč/1m2/1 rok
- poděkování ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje jednotkám
sboru dobrovolných hasičů obce za pomoc při likvidaci následků povodní v červnu

letošního roku
- poděkování rodičů učitelkám z MŠ N.Homole za úspěšný školní rok 2012/2013
- informaci o stavebních úpravách v připravované provozovně cukrárny u prodejny v
Nových Homolích
- informaci z dílčího přezkoumání hospodaření obce Homole za rok 2013, které
se uskutečnilo ve dnech 9. - 10.9.2013 na OÚ Homole
- informaci ve věci vydání lesních pozemků – Ministerstvo obrany Praha
- stavy na běžných účtech :
provozní BÚ GE Money
1 845 086,72 Kč
účet SF GE Money
55 422,50 Kč
ČNB
311 873,80 Kč
ČSOB – provozní účet
1 083 963,53 Kč
ČSOB – úvěr komunikace
- 1 500 000,00 Kč
ČSOB – sbírka kaplička
289 278,00 Kč
pokladna 1
10 570,00 Kč
pokladny 2
465,00 Kč

Jednání ZO Homole ze dne 25.9.2013
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení případně demolici bývalých
vojenských areálů – varianta č. 1 a 2 f. AKUPI, která se přihlásila na základě
zveřejněného záměru na ÚD obce – vyvěšeno : 19.4.2013, sejmuto : 6.5.2013, k
jednání se dostavili zástupci uvedené firmy a představili svůj záměr ve věci bude
rozhodnuto po schválení změny č. 2 ÚP Homole.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh řešení obytné zóny v ul. Na Homolce
s podmínkou úhrady všech vzniklých nákladů z prostředků žadatelů. Žadatel doloží
souhlasy všech sousedů.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí technickou zprávu – monitoring objemu a zjištění
kvality sedimentu stabilizační nádrže pod ČOV Nové Homole, Černý Dub včetně
seznamu společností, které se zabývají vytěžením sedimentu ze stabilizačních
nádrží, případně i jejich likvidací.
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí podnikatelský záměr na změnu využití
prostor v prodejně Nové Homole – cukrárna s rozhodnutím, že obec uzavře dohodu
o provedení práce na veškerou stavební činnost a uhradí stavební materiál. Do
příštího zastupitelstva bude předložen návrh smlouvy o užívání daného prostoru.
Obec zajistí stavební dozor na akci.

ZO projednalo a schvaluje :
- uspořádání Mikulášské nadílky dne 7.12.2013 s divadlem
- žádost firmy SINOP o změnu stavby před dokončením na výstavbu haly
- zrušit výběrové řízení na výstavbu kaple se zvonicí Černý Dub z důvodu změny
zadávacích podkladů
- vypsat výběrové řízení dle nových podkladů dle směrnice obce č.1/2008 na akci :
„Kaple se zvonicí Černý Dub“
- podat žádost na Krajský úřad České Budějovice ve věci uspořádání sbírky na stavbu
kapličky v Černém Dubu

ZO bere na vědomí :
- informaci o opravě cesty Slunná Černý Dub – p. Kolář – p.starostka osloví na
žádost p. Koláře - p. Hrníčku, p. Petrouška, p. Stiskalovou a p. Hrubého za účelem
domluvení termínu schůzky, která se bude týkat dohody o finální úpravě
o financování ulice Slunná

- stanovy občanského sdružení - Mateřské a rodinné centrum Homole
- urgenci p. Jodlové na opravu cesty
- služební záznam Policie ČR k dopravní nehodě se smrtelným následkem dnem
27.8.2013
- informaci ohledně výhledového napojení kanalizace z části Nové Homole (Dvůr
Koroseky)
- žádost o prodej pozemku č. parc. 465/72 k. ú. Homole, před projednáním bude
zveřejněno na úřední desce
- protokol o provedené kontrole zpětného odběru elektrozařízení
- intenzifikaci ČOV Černý Dub
- dokončení změny č. 2 ÚP Homole - termíny a souhlasí s navrhovanou změnou, byla
vystavena objednávka č. 49/2013
- informaci k akci : „Výstavba chodníku, Budějovická ul. Homole“

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konaných ve dnech 25.- 26. října 2013
V obci Homole máme 2 volební okrsky :
Volební okrsek č. 1 H O M O L E : volební místnost – budova obecního úřadu
Homole, Budějovická 72, zasedací místnost
OÚ, 1. patro – pro voliče s trvalým pobytem
z Homol a Nových Homol
Volební okrsek č. 2 Č E R N Ý D U B : volební místnost – sál u hasičské zbrojnice,
Spojovací 55, Černý Dub - pro voliče
s trvalým pobytem z Černého Dubu
doba konání voleb :
25.10. 2013 (pátek) : od 14,00 do 22,00 hodin
26.10. 2013 (sobota) : od 8,00 do 14,00 hodin
Každý volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství
České republiky platným dokladem.
Obecní úřad Homole
Zahájení topné sezóny
Léto se chýlí ke konci a je proto nutné zajistit bezpečnost provozu topných zařízení,
kouřovodů a komínových těles. Mezi nejčastější příčiny požárů jsou závady
na topidlech, práce se žhavým popelem, ukládání paliv, nedbalost obsluhy.
Důležité proto je před zahájením topné sezóny zjistit technický stav topidel, jejich řádné
vyčištění, kontrola uzávěrů dvířek, šamotu, čistotu kouřovodů a jejich správné
sesazení. V blízkosti topných těles neskladovat žádné hořlavé předměty ani materiály.
Uhlí je třeba skladovat odděleně od uhelného prachu a rovnoměrně rozložené,
v bezpečné vzdálenosti od topidla.
Komínová tělesa musí být pravidelně čištěna a kontrolována-hrozí nebezpečí úniku
toxických zplodin. Od komínového tělesa musí být dodržena bezpečná vzdálenost
hořlavých látek.
Plynové spotřebiče určené k vytápění nebo ohřevu vody by měla jednou ročně
kontrolovat a čistit odborná firma.
Přejeme chvíle pohody u hřejících kamen bez obav z požáru.
Obecní úřad Homole

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a 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 :

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

Sbírka se uskuteční :
dne: 14.10.2013 od 8,00 – 17,00 hodin
15.10.2013 od 8,00 – 15,00 hodin
16.10.2013 od 8,00 – 17,00 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

Společenská kronika

Naši jubilanti - 3.čtvrtletí 2013
Homole

Nové Homole

Černý Dub

Maurer Václav

70 let

Neubauerová Marie 84 let

Sekyrová Marie

81 let

Majerová Marie

76 let

Štěřík Jan

77 let

Cícha Josef

89 let

Šandera Václav

87 let

Vejskrab Jan

82 let

Fessl Václav

80 let

Horná Růžena

78 let

Tomášová Marie

80 let

Sviták Václav

76 let

Dynybyl Jaromír

85 let

Vlček Štěpán

77 let

Velková Marie

72 let

Kořán Josef

76 let

Postlová Marie

85 let

Trapl Václav

75 let

Tomáš Milan

73 let

Hokr Václav

72 let

Hesová Anežka

77 let

Platil Václav

91 let

Turková Milada

75 let

Vlčková Marie

74 let

Pešková Bohunka

71 let

Štěříková Miroslava
Hubáčková Marie

71 let
70 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

Obecní úřad Homole, EXPLANTEX Vondruš a SO
ČZS ORCHIDEA Vás zvou
na XVI. ročník výstavy exotických rostlin.
Výstava se koná v sále u hasičské zbrojnice v
Homolích ve dnech :
4. října 2013
od 12,00 – 17,00 hodin
5. a 6. října 2013 od 9,00 – 17,00 hodin
Vstupné 20,- Kč, děti polovic

Vítání občánků
Vítání nových občánků
naší obce se uskuteční
dne 23.11.2013
od 10,00 hodin
v sále u hasičské
zbrojnice v Homolích.
Obecní úřad Homole

Úspěšná sezóna mladší přípravky SLOVANu Černý Dub
V uplynulé (dosud nejnáročnější) sezóně, ve které měl SLOVAN Černý Dub v soutěžích OFS přihlášena družstva
v 5 věkových kategoriích, bylo nejúspěšnější družstvo mladší přípravky.
Mladší přípravka obsadila mezi 11 týmy 4. místo !!! Naši benjamínci z 20 utkání 13 * vyhráli, 2 * remízovali a
pouze 5 * odešli poraženi, s celkovým skóre 163:104.
Základním kamenem celého týmu byl brankář Filip Kysel, spolu s obrannou dvojicí Lukáš Lomský a Lukáš Dolejší,
v útoku excelovala dvojice David Pojar a Adam Kysel, z hráčů mini-přípravky, kteří je doplňovali, svými výkony
nejvíce zaujali Davídek Šimeček a Kubík Podhola (oba jsou velkým příslibem do budoucnosti).
Ze všech utkání bych rád vybral několik nejzajímavějších:
1. nejsmolnější = prohra v Jankově 3:4, kde kluci po poločase 3:0 vedli, ale nakonec po několika nešťastně
odražených střelách prohráli
2. nejdivočější = výhra v Hrdějovicích 7:4, kde po rychlém vedení 3:0, soupeř otočil na 4:3 a až 4 góly
v posledních 5 minutách rozhodli o naší výhře
3. nejtěsnějším výsledkem byla remíze ve Zlivi 1:1
4. naopak na góly nejbohatší utkání, byla domácí výhra 14:6 proti Dynamu České Budějovice, ve kterém
exceloval náš nejlepší střelec, David Pojar, který v tomto utkání nastřílel 12 gólů!
Skvělé výkony celého týmu a útočná hra se spoustou gólů, přinesla individuální ocenění Davidovi Pojarovi a
Adamovi Kyselovi, kteří byli vybráni do letního kempu talentů OFS České Budějovice. Kemp se uskutečnil ve
dnech 28. - 29.8.2013.
 David Pojar obsadil v tabulce střelců 3. místo (k 88 gólům vstřelených v této kategorii, přidal 12 gólů
v kategorii starší přípravky a celkově tak vsítil v uplynulé sezóně rovných 100 gólů !!!)
 Adam Kysel se umístil se 46 góly na 4. místě okresní soutěže České Budějovice
Celému týmu mladší přípravky bych za SLOVAN Černý Dub rád pogratuloval k úspěšné sezóně.

Nová sezóna 2013/2014
V nové sezóně má SLOVAN Černý Dub v soutěžích OFS přihlášena družstva ve 4 věkových kategoriích:
 muži (od roku narození 1994)
 dorost (rok narození 1995 – 1998)
 starší žáci (rok narození 1999 – 2000, tuto kategorii doplňujeme o hráče narozené v roce 2001 a 2002)
 starší přípravka (rok narození 2003 – 2004, tuto kategorii doplňujeme o hráče narozené v roce 2005)
Pro nedostatečný počet hráčů i trenérů, jsme do soutěže OFS nepřihlásili kategorii mladší přípravky (rok narození
2005 – 2006).
Jednou za 14 dní organizujeme přípravná „čtyř-utkání“ mini přípravek (rok narození 2006 a mladší).
Za SLOVAN Černý Dub
Pavel Pojar (mob. 737846035)

Rádi zveřejňujeme skvělé umístění dvou
děvčat z naší obce, která se zúčastnila Mistrovství
světa v disco dance v německé Bochumi. Jsou to
Michaela Dominová a Karolína Schneiderová.
V pátek dne 13.9.2013 vybojovala tato juniorská
formace v konkurenci 26 formací i z jiných států 3.
místo. Děvčatům blahopřejeme.
Marie Štěpánková

M ATEŘSKÉ A RODINNÉ CE NTRUM H OMOLE
Mateřské a rodinné centrum Homole je nové občanské sdružení, které založily tři
maminky se záměrem umožnit dětem všech věkových kategorií, dospělým a seniorům přístup
k volnočasovým a zájmovým aktivitám přímo zde u nás v obci. Za tímto účelem jsme s obcí uzavřeli
dohodu o využívání prostoru nad mateřskou školou v Nových Homolích a chceme tento prostor
smysluplně zaplnit nabídkou kurzů, kroužků a činností pro širokou veřejnost.
Z odpovědí Vás občanů na naši anketu vyplynul velký zájem o cvičení a angličtinu v jakémkoliv
věku, o rekvalifikační a počítačové kurzy, kurzy zdravého vaření, rodinné výlety, burzu, rukodělnou
činnost a udržování lidových tradic. Pro děti o činnost dosavadního mateřské centra, volnou hernu,
výuku hry na hudební nástroj (flétna, kytara, klávesy), tanečky, řemeslnou dílničku, výtvarný
kroužek, přírodovědný kroužek, jednorázové hlídání dětí, turistický oddíl, příměstské tábory a
tábory v přírodě. V současné době nabízíme následující týdenní rozvrh a pracujeme usilovně na jeho
rozšíření o další činnosti.
Den
Dopoledne
Odpoledne
Podvečer
Pondělí
8:30 – 11:30
volná herna
Úterý
Středa
9:30 – 11:00
16 – 17
MC - batolata
výtvarný kroužek pro děti
od 8.třídy ZŠ a dospělé
Čtvrtek
17:45 – 18:45
kalanetika pro ženy
Pátek
Sobota
Neděle
18:00 – 19:00
cvičení pro ženy bodystyling
Zápis do kurzů angličtiny (ve věkových kategoriích: 2 – 3 roky, 3 – 6 let, 6 – 12 let, 12 – 18 let,
dospělí), do kroužku tanečků pro děti 3 – 6 let a na výuku hry na flétnu pro děti 6 – 12 let bude
v prostorách MRC v pondělí 7.10.2013 od 8:30 do 11.30 a ještě večer od 18:00 do 19:00hod. Pro více
informací o těchto kurzech sledujte plakátky na obvyklých vylepovacích místech.
O všech novinkách se Vás budeme snažit maximálně informovat také pomocí našich nových
webových stránek, které nejdete na adrese: www.mrc-homole.cz
Kurzy se otevřou pouze, pokud o ně bude zájem, takže neváhejte a přijďte k zápisu, nemůžete –
li se ze závažných důvodů dostavit v daném čase, kontaktujte nás alespoň emailem.
Jakékoliv Vaše nápady, postřehy, nabídky či poptávky směle pište na adresu
mrc.homole@seznam.cz Rovněž tak učiňte, pokud si přejete zasílat aktuální informace o dění v MRC
emailem. Budeme rády, když s námi budete komunikovat, není- li Vám cokoliv ohledně naší činnosti
jasného, zeptejte se nás. Někdy býváme unavené, ale rády Vám Vaše dotazy zodpovíme. Chtěly
bychom, aby naše činnost pro občany obce Homole byla jasná a čitelná a rády bychom předešly
zbytečným „fámám“ nepodloženým pravdivými informacemi.
Všechny z Vás, které naše činnost zajímá zveme v neděli 6.října od 16:00hod do prostor nad MŠ
Nové Homole na Den otevřených dveří. Oslavíme společně
3. narozeniny Mateřského centra pohádkou Čaroděj a pyšná princezna, kterou nám přijede zahrát
Téměř divadelní společnost z Českých Budějovic.

A ještě jedna maličkost na závěr: hledá se tatínek, nebo dědeček, který by byl ochotný vést
řemeslnou dílnu pro děti ve věkové kategorii 3 – 6 let nebo 6 – 12 let. Jste šikovný, doma se
odpoledne nudíte, rád byste své zkušenosti v dílně předal dál, máte trpělivost? Pak hledáme právě
Vás. Kontaktujte nás na emailu.
Za MRC Homole správní rada občanského sdružení ve složení:
Petra Šustková
Petra Pražáková
Martina Maříková

Obecní úřad Homole Vás zve na

výstavu obrazů,
která se bude konat
od 15.- 17. listopadu 2013
v sále v Homolích.

Obecní úřad Homole
Vás zve na
adventní setkání občanů
dne 14.12.2013
od 14,00 hodin do sálu
v Homolích.

Obecní úřad Homole zve děti na

Mikulášskou pohádku
dne 7.12.2013 od 14,45 hodin
do sálu v Homolích.

Obecní úřad Homole a
TJ Slovan Vás zvou na

Běh kolem Baby,
který se uskuteční dne
24.11.2013 od 14,00 hodin.
Sraz účastníků je u pohostinství
Na Kopečku Černý Dub
ve 13,30 hodin.

Ženský amatérský soubor
ŽAS Homole Vás zve
na premiéru hry
„Naše lucerna“
dne 29.11.2013 od 19,00 hodin
do sálu v Homolích.

Sběrný dvůr Černý Dub
otevřeno :
středa : 13,00 – 18,00 hodin

Kominictví
p. Jiří Schönbauer

sobota : 9,00 – 13,00 hodin
Děkujeme, že třídíte.

U Rybníka 346
Křemže

Obecní úřad Homole

tel.: 777 346 971

OKÉNKO DO ŠKOLKY

V novém školním roce nastoupilo do naší mateřské školy 19 nových dětí. Kapacita byla
navýšena o 5 míst, z důvodu vysokého počtu podaných přihlášek. Do dvou tříd nyní dochází 55
dětí. Již druhým rokem využíváme díky dotaci z ROPu novou a zrekonstruovanou budovu, třídy
vybavené novým nábytkem, pomůckami a zahradu s přírodními prvky. Děti pečují spolu
s učitelkami o vysázené rostliny, sklízejí vypěstovanou zeleninu a ovoce, poznávají ekosystém
zahrady. Seznamují se základy kompostování a recyklace odpadů, pozorují brouky v hmyzím
hotelu a další živočichy žijící na zahradě např. v suché zídce. Dětem se rozvíjejí smysly
manipulací s přírodninami, chůzí na smyslovém chodníčku, péčí o bylinkovou zahrádku.
K odpočinku slouží dřevěný altán a vrbová chýše, jejíž rostoucí větvičky děti zaplétají. Ve
spolupráci s rodiči byly umístěny na zahradě 3 ptačí budky za účelem pozorování ptactva a
k podpoře jeho hnízdění. Zahrada je také vhodným místem k pořádání divadelních představení a
oslav např. ke Dni Země. V interiéru mateřské školy umožňují nově vybavené třídy pestrou
činnost s množstvím didaktických pomůcek včetně interaktivní tabule. Vybavené hrací koutky
nabízejí prostory ke společným hrám a relaxaci. Škola využívá prostory ve spojovací chodbě
k ukázkám prací dětí a k různým výstavkám např. hub, květin, ovoce a zeleniny. Těšíme se na
zdobení školky figurkami z dýní, netrpělivě očekáváme, až se nám vylíhnou z vajíček strašilky,
které budeme moci pozorovat celou zimu ve třídě.
Marie Musilová

Poděkování


Děkujeme panu Karlu Bártovi, bytem Jižní 93, Homole za vrácení tašky,
kterou jsme ztratili. Pan Bárta nás vyhledal a tašku se všemi doklady přivezl
do našeho bydliště na Dobrou Vodu u Českých Budějovic.
Bohumila a Vlastimil Chrástovi
Dobrá Voda u Českých Budějovic



Děkujeme kolektivu paní učitelek z MŠ v Nových Homolích, které naprosto
profesionálně vedly výuku a péči o naše děti po celý školní rok 2012/2013,
zvláště oceňujeme jejich kreativitu a pestrost celé výuky, které činily celý
proces výuky a výchovy zábavným, motivujícím, nenásilným a úspěšným.
Naše děti se tak denně v pohodě do školky vracely a na pobyt tam těšily.
rodiče dětí



Děkuji Ženskému amatérskému spolku Homole za vystoupení a přivítání
našich hostů na Homolské křídlovce dne 7.9.2013.
Marie Štěpánková



Děkuji všem našim občanům, kteří poskytli pohoštění na Václavském setkání
v Černém Dubu dne 28.9.2013 a přispěli na výstavbu nové kapličky v Černém
Dubu. Celkem bylo vybráno 8 725,- Kč a 100 euro.
Marie Štěpánková



Děkuji všem, kteří se zúčastnili prvního setkání hasičů – 1.ročník Homolského
firemana v Nových Homolích dne 14.9.2013. Byl to krásný slunečný den, který
jsme se soutěžícími prožili. Děkuji dvěma aktivním členům p. Tomáši
Homolkovi – SDH Nové Homole a p. Václavu Traplovi – SDH Homole za
dobrý nápad a přípravu celé akce. Tak snad příští rok znovu.
Marie Štěpánková

Posvěcení základního kamene na stavbu nové kapličky v Černém Dubu

Václavském setkání v Černém Dubu

Děkujeme dopisovatelům za příspěvky a informace shromažďované na OÚ Homole.
Vaše náměty můžete zasílat e-mailem na obec@homole.cz ,uzávěrka dalšího čísla Homoláčku 12.12.2013
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.

