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Hezké prožití velikonočních
svátků, bohatou pomlázku
a hodně sluníčka přejí
zastupitelé obce
a zaměstnanci
obecního úřadu.

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

Jednání ZO Homole ze dne 18.12.2013
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce s přebytkem a sociální fond
na rok 2014 ve výši 14 072 600,- Kč u příjmů, 12 947 600,- Kč u výdajů, financování
celkem - 1 125 000,- Kč, včetně sociálního fondu – příjmy 77 300,- Kč,
výdaje 22 100,- Kč

ZO projednalo a schvaluje :
- podat žádosti na Krajský úřad České Budějovice na grantové programy :
podpora kultury, oblast : cestovní ruch, přírodní a kulturní aktivity,
podpora sportu, oblast : lidské zdroje a sociální soudržnost,
podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, oblast : životní prostředí
- ozelenění vodoteče – Homolský potok od Závratského rybníka k rybníku Černodubský

ZO bere na vědomí :
- námitku dotčeného vlastníka k návrhu změny č. 2 ÚP Homole a její předání k vyřízení
zpracovateli územního plánu
- celkové náklady obce na komunální odpad, výdaje a příjmy - obec doplácí
246 853,00 Kč
- náklady na sběrný dvůr - tříděný odpad : 442 487,- Kč
- kontrolu popelnic : počet nádob 528

Jednání ZO Homole ze dne 22.1.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracované vypořádání připomínek a rozhodnutí
o námitkách uplatněných v rámci projednávání Změny č. 2 ÚP Homole.
ZO rozhodlo přijímat podněty na další změnu územního plánu do konce roku 2014, poté
bude přistoupeno k zadání zpracování změny č. 4. Dosud doručené žádosti budou
k těmto podnětům přiřazeny.

ZO projednalo a schvaluje :
- převedení hospodářského výsledku MŠ Nové Homole za rok 2013 ve výši 2 984,79 Kč
do rezervního fondu MŠ
- přijmout lesního hospodáře na dohodu o provedení práce
- pronajmout honitbu lesních pozemků v majetku obce (lesní porosty v majetku obce
Obce Homole k výkonu práva myslivosti)
- pronajmout – propachtovat zemědělské pozemky v majetku obce
- vypsat výběrové řízení na pronájem a provozovatele společenského zařízení
v N. Homolích,nemovitost č. pop. 126 od 10.6.2014
- aktualizovaný pasport komunikací a chodníků v majetku obce
- nákup traktoru s hydrostatickým pohonem pro účely zimní údržby

ZO bere na vědomí :
- sdělení Krajského úřadu České Budějovice na hlukovou situaci (silnice II/143 )
v Nových Homolích – Koroseky
- výnos z Tříkrálové sbírky v obci - celková výše 28 945,- Kč
- souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva z majetku České republiky
do vlastnictví podle zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
obec Homole získala do vlastnictví 723 541 m2 – jedná se o vodní plochy, ostatní
plochy a lesní pozemky
- žádost občana o alternativní výběr frekvence odvozu komunálního odpadu a rozhodlo
takto : ZO nesouhlasí s alternativním vývozem odpadu.
- informace Finančního úřadu Č. Budějovice o údajích k dani z nemovitých věcí na
zdaňovací období roku 2014
- informaci o přípravných pracích na PD – rozšíření a rekonstrukce ČOV Nové Homole Černý Dub
- právní analýzu – posouzení práv a povinností vlastníků vodovodů a kanalizací pro
veřejnou potřebu a zřízení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu na cizím
pozemku – N. Homole, Korosecká ul.
- výnos z FVE na OÚ Homole ve výši 59 692,72 Kč za rok 2013
- informaci p. senátora Jirsy ve věci jeho aktivit za rok 2013

Jednání ZO Homole ze dne 4.2.2014
ZO projednalo a schvaluje :
- uvolnit ze schváleného rozpočtu příspěvek na rok 2014 na provoz MŠ Nové Homole
ve výši 160 000,- Kč
- podat žádost o dotaci do dotačního programu vyhlášeného Jihočeským krajem
na vyčištění návesního rybníčku v Černém Dubu u trati
- podat žádost o dotaci na opravu střechy u kapličky sv. Josefa v Homolích
na základě podnětů Památkového ústavu České Budějovice
- podat žádost o dotaci na opravu střešní krytiny u kapličky Nejsvětější srdce Páně
v Nových Homolích
- uvolnit ze schváleného rozpočtu na rok 2014 příspěvek na provoz ŽAS Homole
ve výši 4 000,- Kč
- uvolnit ze schváleného rozpočtu na rok 2014 příspěvek na provoz TJ Slovan
ve výši 20 000,- Kč
- pořízení Změny č. 5 ÚP Homole a návrh zadání Změny č. 5 ÚP Homole. Jedná se
o opravu v platném ÚP

ZO bere na vědomí :
- hodnotící zprávu Svazku obcí Blanský les – podhůří za rok 2013
- hodnotící zprávu Obce Homole za rok 2013

Jednání ZO Homole ze dne 26.2.2014
ZO vzalo na vědomí předání Změny č. 2 ÚP a oznámení o vydání Změny č. 2 ÚP
Homole, která nabyla účinnosti dne 14.2.2014.
Zprávu o stavu stavebních úprav na prodejně N.Homole z kontrolního dne podal
p. Pavel Šimeček, předseda finančního výboru.

ZO projednalo a schvaluje :
- finanční příspěvek organizaci I MY, o.p.s. Soběslav ve výši 5 000,- Kč
- spolufinancování na akci : „Oprava návesního rybníčku na pozemku č. parc. 870/5 k. ú
Homole“ a zadání zakázky včetně výběrového řízení na realizaci díla
- podat žádost na ROP Jihozápad – dotace na místní komunikace na akci : „Oprava MK,
ul. K Lesu“, a zadání zakázky včetně výběrového řízení na realizaci díla
- vybírání nájemného za využití prostor sálu v Homolích ve výši 100,-Kč/1 hodina,
jedná se o podporu sportovních aktivit / komerční aktivita
- vyhlásit výběrové řízení na pozici lesní odborný hospodář pro správu lesů ve vlastnictví
Obce Homole
- vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele lesního hospodářského plánu na lesní pozemky
ve vlastnictví Obce Homole
- odstranění provizorních staveb, které plnily doplňkovou funkci pro prodejnu na pozemku
č. parc. 619/2 k. ú. Homole
- návrh investic a oprav na rok 2014 :
- vodovod, kanalizace Nové Homole, Korosecká ul.
- oprava cesty Nové Homole, ul. K Lesu
- vyčištění návesního rybníčku v Černém Dubu
- oprava střechy na kapličce v Nových Homolích
- oprava střechy na kapličce v Homolích
- zajištění PD na chodník Nové Homole – Černý Dub I. a II. etapa
- liniové výsadby stromořadí u vodotečí
- dokončení stavebních úprav na prodejně Nové Homole
návrhy jsou závislé na získání dotací
- vytěžit z obecního lesa stavební dřevo na akci : „Stavba kapličky Černý Dub“, řezivo
bude využito na krov z úsporných důvodů
- žádost o příspěvek na podporu realizace protidrogových služeb na území Jihočeského
kraje ve výši 5 000,-Kč

ZO projednalo a neschválilo :
- příspěvek na projekt Novodobá sanitka

ZO bere na vědomí :
- termín pro přijímání žádostí o přijetí do MŠ na školní rok 2014/2015
- podmínky pro přijímací řízení do MŠ N. Homole na školní rok 2014/2015
- závěrečné vyúčtování Dopravního podniku města Č. Budějovice za rok 2013
- informaci o dalším upozornění na špatný stav komunikace u f. Schenker
- roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2013
- poděkování zaměstnancům MŠ Nové Homole
- účast zastupitelů na jednáních ZO v roce 2013
- poděkování obci odstupujícím velitelem SDH Nové Homole p. Pavlem Jodlem
- zhotovení oddělovacího plotu uvnitř areálu MŠ na základě požadavku MŠ z důvodu
bezpečnosti dětí
- reklamaci z MŠ Nové Homole
- pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Homole v k. ú. Homole
f. Agrocon s.r.o. Kájov, Křenov 1, k provozování zemědělské výroby, nebo k účelům,
které se zemědělskou výrobou souvisejí

Jednání ZO Homole ze dne 12.3.2014
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo konečné znění zadání Změny č. 5 ÚP
Homole, včetně vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu zadání Změny
č. 5 ÚP Homole.

ZO projednalo a schvaluje :
- podat žádost na AOPK na výsadbu stromů na pozemcích k. ú. Homole
- realizaci projektu : „Místní komunikace v ulici K Lesu“
- zveřejnit záměr prodeje pozemků, které jsou v oplocené části letiště z důvodu
neodkladných investičních akcí obce
- podat žádost o dotaci Jihočeskému kraji na podporu jednotek SDH – pro SDH Homole
do 21.3.2014 a souhlasí se spoluúčastí 30%

ZO bere na vědomí :
- darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a I MY o.p.s. Soběslav
- vyúčtování f.ČEVAK z provozování veřejného vodovodu a kanalizace za hospod.
rok 2013 finanční vypořádání činí 56 881,- Kč
- sdělení SŽDC o možnosti prodeje části pozemku č. parc. 1498/1 k. ú. Homole :
projednávání prodeje se pozastavuje do dokončení stavby „Revitalizace trati České
Budějovice – Kájov - Volary“ s předběžným dokončením cca 2013 – 2014
- záznam o fyzickém předání nemovitostí od Ministerstva obrany ČR
- návrh na změnu jízdního řádu MHD
- uzavřenou smlouvu o nájmu pozemků mezi Obcí Homole a f. Agrocom Kájov s.r.o.
- pronájem lesního porostu k výkonu práva myslivosti mysliveckému sdružení Planá
- stavy na běžných účtech :
provozní BÚ GE Money
3 346 141,94 Kč
účet SF GE Money
55 171,24 Kč
ČNB
709 498,25 Kč
ČSOB – provozní účet
496 302,72 Kč
ČSOB – úvěr komunikace
- 937 500,00 Kč
ČSOB – sbírka kaplička
345 576,46 Kč
pokladna 1
7 796,00 Kč
pokladna 2
56 205,00 Kč
- upozornění na přístup – dopravní připojení do firmy Schenker
- upozornění na volné pobíhání drůbeže a psů

Očkování psů
Očkování psů se koná dne 26.4.2014 v těchto časech :
Homole – u pohostinství
8,30 – 9,30 hodin
Nové Homole – na točně
9,30 – 10,30 hodin
Černý Dub – u zvoničky
10,30 – 10,45 hodin
Černý Dub – u trati
10,45 – 11,15 hodin
Korosecký Dvůr – u prodejny 11,15 – 11,45 hodin
Cena základního očkování je 80,- Kč, očkovací průkaz s sebou!
Obecní úřad Homole

Společenská kronika

Naši jubilanti – 1.čtvrtletí 2014
Nové Homole

Homole

Černý Dub

Vondruš Bohumil

73 let Šimečková Marie

72 let Zemanová Marie

Novotný Milan
Dudáková Jiřina

72 let Kryštofová Dagmar 71 let Velek Jan
78 let Jodlová Terezie
79 let Šinková Emilie

83 let
82 let

Dvořáková Marie
Ďuricová Mária

75 let Jozová Vlasta
79 let Hütterová Marie

80 let
73 let

Heřmánková Marie
Bártová Miroslava

70 let Hubáček František 77 let Hölcl František
70 let Hubáčková Vlasta 72 let

82 let Zemanová Marta
83 let Sapáková Marie

Bíca František
Hubáčková Věra

75 let
84 let

Lavičková Ludmila
Růžičková Jarmila
Šírková Marie

73 let
70 let
71 let

81 let

82 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

Vítání občánků
Vítání nových občánků obce se
uskuteční v sobotu 24.5.2014 v sále u
hasičské zbrojnice v Homolích od
10,00 hodin.

Obecní úřad Homole
zve děti na divadelní představení

„Zlatovláska“
dne 5. dubna 2014
od 15,00 hodin do sálu
v Homolích.

Obecní úřad Homole

Pozvánka
SDH Homole Vás zve na

pouťovou zábavu
dne 31. května 2014
od 20,00 hodin
do sálu v Homolích.

Ženský amatérský spolek ŽAS
Vás zve na divadelní
představení
„Naše lucerna"
dne 5.dubna 2014
od 19,00 hodin do sálu
v Homolích.

Taneční zábava pro všechny generace

HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 26.
v pátek 11. dubna 2014 od 19,00 – 2,00 hodin
v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, Včelná
Co Vás čeká :
- hudbu šedesátých – současných let zahraje skupina MAXA-BAND
- doprovodný program – taneční show, bohatá tombola, soutěž o ceny, průvodce večerem
Vstupné 125,- Kč, předprodej na telefonu 606 273 121. Vstupenky lze po dohodě vyzvednout
v kanceláři České pojišťovny, Č.Budějovice – Rožnov, Lidická tř. - 30 m vedle pumpy Benzina.
Obec Homole Vás zve na

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU OBRAZŮ

Uzavření
MŠ Nové Homole

do sálu u hasičské zbrojnice v Černém Dubu

v době letních prázdnin
Uzavření MŠ Nové
Homole v době letních
prázdnin bude

od 21.7. - 15.8.2014.
Obecní úřad Homole

Volby do Evropského
parlamentu se konají ve
dnech 23. a 24. května
2014.
Obecní úřad Homole

Vystavují : p. Zdeněk Bárta, p. Zuzana Bínová, p. Lída Broncová, p.
Hana Jinderlová, p. Naďa Kubartová, p. Jaroslava Linhartová, p. Jana
Stejskalová
Výstavu doplní velikonoční práce dětí z MŠ Nové Homole.
Slavnostní vernisáž bude zahájena v sobotu 19. dubna 2014 v 17,00
hodin s vystoupením dětského folklorního souboru RADOST z
Kamenného Újezda pod vedením Šárky Nejedlé.

Výstava bude dále otevřena
v neděli 20. dubna a v pondělí 21. dubna 2014
od 13,00 do 18,00 hodin.

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

Poděkování

V závěru roku 2013 požádal o
uvolnění z funkce dlouholetý velitel
jednotky SDH Nové Homole pan
Pavel Jodl. Chci mu touto cestou
poděkovat za jeho práci ve
prospěch našich hasičů, kterou
s nadšením vykonával bez ohledu
na svůj volný čas a také za výsledky
na hasičských soutěžích.
Jeho práce byla oceněna
zastupitelstvem obce.
Děkuji
Marie Štěpánková
starostka obce

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Pavlu
Jodlovi z Nových Homol, který po dlouhých letech
odstoupil z funkce velitele Sboru dobrovolných hasičů
v Nových Homolích.
Velké DÍKY mu patří za podporu, čas a elán, který
nám družstvu žen věnoval. Odpracoval mnoho hodin na
přípravě podmínek k soutěžím. Velmi vstřícně a aktivně
přistupoval k naší přípravě na hasičské soutěže. Podporoval
nás, trávil s námi čas na cvičení i na soutěžích. Byl duší
celého našeho družstva.Velkou měrou přispěl k našim
úspěchům v požárním sportu, kdy jsme se umísťovaly na
předních místech v okrese České Budějovice.
PÁJO DÍKY !!!!!!
za družstvo žen Miluše Ševčíková

Bohoslužby – farní kostel Boršov nad Vltavou
17.4.2014 – Zelený čtvrtek v 16,00 hodin
18.4.2014 – Velký pátek v 16,00 hodin
19.4.2014 – Bílá sobota v 18,00 hodin
20.4.2014 – Boží hod velikonoční v 7,45 hodin
Svěcení kříže U Rybáka v Jamném se uskuteční 20.4.2014
(Velikonoční neděle) od 11,00 hodin.
Požehnané velikonoční svátky, hodně zdraví a příjemné jaro přejí
P. Václav Habart, P. Tomasz Piechnik
Děkujeme našim občanům za dary poskytnuté při Tříkrálové sbírce v obci Homole.
Obecní úřad Homole

OKÉNKO DO ŠKOLKY
Letošní zima nám ukázala svá kouzla jen na chvíli, přesto jsme stihli si několikrát zajezdit na
zahradě na lopatách a bobech, postavit malé sněhuláčky, nechat zmrznout ve formičkách vodu a
pouštět si potom rybky z ledu v míse, nebo udělat pokusy s roztáváním sněhu. Ve třídě „Čmeláčků“
strávily děti dopoledne plné her v bílém oblečení při „Sněhulákovém dni“, na „Vodnický den“ si
zase děti ze třídy „Berušek“ užily svůj program v zelených kostýmcích. Ke zpestřením našich aktivit
přispělo také několik divadelních představení, koncert, „Strašidelné cvičení“, ekoprogram „Sýkorka
Modřinka“ a „Setkání s živým pejskem“. Během zimy si nejstarší děti stihly procvičit k zápisu do
školy počítání, geometrické tvary, hlásky, básničky, písničky a získaly mnoho dalších poznatků a
dovedností, které budou ve škole potřebovat. Při hře „Na školu“ se často se zájmem přidávaly i
mladší děti. Navštívili jsme ZŠ Grünwaldova, kde si děti vyzkoušely, jak se sedí v lavici, strávily
vyučovací hodinu ve třídě a také předvedly něco z toho, co se naučily ve školce. Děti už se zájmem
plní úkoly v pracovních sešitech pro předškoláky, průběžně se připravují po celý rok na vstup do
školy. Také sebeobsluha a sociální vyspělost dítěte jsou důležité faktory při posuzování školní
zralosti. Dbáme na dodržování stanovených pravidel chování ve třídě i na zahradě, snažíme se
předcházet vzájemným konfliktům, které narůstají se zvýšeným počtem dětí. Ve věkově smíšených
třídách se učí starší děti respektovat ty mladší a pomáhat jim, mladší děti zase rychleji získávají
dovednosti od starších. Masopustní průvod ve školce i při procházce obcí uzavřel pro nás zimní
období a s prvními vysetými semínky za okny, nám začíná už jaro. V nejbližší době nás čeká třeba
vyrábění plstěných loutek z vlny od oveček z Chlumečku, tvoření na Velikonoce, oslava Dne Země,
divadlo a další aktivity.
Marie Musilová

Přejeme všem občanům obce Homole veselé Velikonoce a příjemné jaro.
kolektiv dětí a zaměstnanců Mateřské školy Nové Homole

Mateřské a rodinné centrum Homole, o.s.

Zdravíme v těchto krásných jarních dnech všechny, které zajímá, co je v
našem centru nového. Opět se nám od minulého vydání Homoláčku podařilo
rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Zde je aktuální rozvrh.
Den
Pondělí
Úterý

Středa

Dopoledne
9:00 – 10:30
Montessori (1,5 – 3 roky)
9:00 – 11:30
Volná herna

9:30 – 11:00
MC – batolata

(klub maminek s dětmi)

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Odpoledne
15:45 – 17:15
Montessori (2,5 – 6 let)
15:30 – 16:30
Feuerstein (8 – 12 let)
16:30 – 17:30
Feuerstein (4 – 6 let)
16 – 17
výtvarný kroužek

Podvečer
18:00 – 19:00
Angličtina - dospělí
18 – 20 Dámský klub

16:25 – 17:10
angličtina ( děti 3 – 6 let)

17:45 – 18:45
kalanetika pro ženy

(pro děti od 8.třídy ZŠ a dospělé)

( jen 2. týden v měsíci)

18 – 19 (ostatní týdny)
cvičení Smovey
17:30 – 19:00
Němčina - dospělí

18:00 – 19:00
bodystyling

V nejbližší době Vás zveme na Vynášení Morany (6.4.2014) a Burzu dětského a
těhotenského oblečení, autosedaček, kočárků, sportovních potřeb, hraček apod.
( 24. – 27.4.2014) O všech našich akcích Vás informujeme pomocí plakátků na
obvyklých místech a také na našich webových stránkách, které najdete na
adrese: www.mrc-homole.cz Na této adrese bude od 1.4.2014 také k nahlédnutí
výroční zpráva občanského sdružení MRC Homole za rok 2013. Z této zprávy
snad jen finanční souhrn: naše příjmy i výdaje za rok 2013 činily 19 142,- Kč.
Pokud si přejete zasílat aktuální informace o dění v MRC emailem, kontaktujte
nás na adrese: mrc.homole@seznam.cz

Těšíme se na shledanou na některé z našich akcí.
Za MRC Homole správní rada občanského sdružení ve složení:
Petra Šustková, Petra Pražáková, Martina Maříková

18. ročník Vánočního turnaje
O pohár starostky OÚ Homole-stolní tenis dvojic
Autor: Karolína Schneiderová
Jako již pravidelně každý rok na Štěpána (26.12.) se sešli příznivci stolního tenisu v sále
v Homolích. Letošní účast byla hojná, sešlo se celkem 16 dvojic, které spolu bojovali ve 3
skupinách. Z každé skupiny postoupili 3 páry do finále, kde se rozhodl, až poslední zápas o vítězi
celého turnaje, kterém porazil David Schneider společně s Věroslavem Rosolem duo Josef Pileček a
Jiří Pileček 2:0 na sety. Celý turnaj pečlivě odřídili pánové Miroslav Schneider a Ctirad Barták.
Děkujeme paní starostce Marii Štěpánkové za přispění finanční části na nákup věcných darů.

Pořadí :
1. Schneider David - Rosol Sláva
2. Pileček Jiří - Pileček Josef
3. Ďurica Petr - Ludačka Josef
4. Barták Radek - Welser Václav st.
5. Pileček Radek - Kolář Martin
6. Žlábek Martin - Koblic Josef ml.
7. Wesler Václav ml. - Ďurica Mil. ml.
8. Vondruš Václav st. - Ludvík Jan

9. Trapl Václav - Procházka Bohumil
10. Ďurica Míra - Ďurica Pavel
11. Tomáš Ondřej - Andrle Vít
12. Steinbauer Martin – Vaňač Václav
13. Schneider Miroslav – Bonuš Karel
14. Kapoun Zdeněk – Koblic Josef st.
15. Ďurica Milan st. – Doucha Václav
16. Vondruš Václav ml. – Beck Martin

Masopust v Černém Dubu

Masopust v Černém Dubu

Vánoční turnaj - stolní tenis v Černém Dubu, soutěžilo 9 dvojic

1. místo - Švestka, Zeman

Setkání harmonikářů dne 8.3.2014

Zahradnické práce
Jaroslav Oupic.
Kompletní realizace zahrad
a mnoho dalších činností
v zahradnických pracích
(kvalita a dobrá cena).
Telefon : 604 231 577, nebo
www.zahrady-zpo.cz

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
Homoláčku je 22.6.2014.
Děkujeme dopisovatelům za příspěvky a
informace shromažďované na OÚ Homole.
Vaše náměty můžete zasílat e-mailem na

obec@homole.cz

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

Burza
MRC Homole ve spolupráci s obecním úřadem Homole bude ve dnech
24. - 27.4.2014 pořádat v sále hasičské zbrojnice v Homolích prodejní burzu
těhotenského oblečení, dětského oblečení do cca 15ti let, sportovního vybavení,
hraček, knížek, kočárků, dětského nábytku, autosedaček, dětské obuvi….
Věci budou přijímány do komisního prodeje pouze vyprané, neroztrhané, nezničené,
jen s drobnými vadami způsobenými běžným opotřebením.
Ve čtvrtek 24.4.2014 od 16:00 do 20:00 - příjem věcí do komisního
prodeje
V pátek 25.4.2014 od 14:00 do 20:00 - příjem věcí do komisního prodeje
V sobotu 26.4.2014 od 10:00 do 18:00 - prodej
A v neděli 27.4.2014 od 15:00 do 17:00 – vyzvednutí neprodaných kusů a
peněz za prodané věci
Chcete-li prodávat, ze všeho nejdřív si na email mrc.homole@seznam.cz napište o
přidělení osobního čísla (nebo čísel, pokud Vám nebude stačit jeden formulář). Každou
věc nebo sadu věcí (pevně spojenou např. provázkem a prodávanou za jednu cenu) si pro
zjednodušení a urychlení agendy při příjmu věcí doma předem zapište do formuláře na
opačné straně tohoto listu (popište slovy o jakou věc se jedná, její velikost, příp.
popište její poškození, uveďte požadovanou cenu a zakroužkujte variantu, jak má být
naloženo s věcí v případě, že se neprodá – vyzvednete si jí zpět, či ji máme předat
charitě?) a zároveň každou věc, či spojenou sadu polepte papírovou lepenkou, náplastí,
pevnou větší etiketou (zkrátka něčím, co nepůjde tak snadno odlepit běžnou manipulací)
a na ní napište propiskou nebo permanentním fixem do kroužku přidělené osobní číslo,
pořadové číslo věci (číslo pod kterým věc uvádíte ve formuláři na druhé straně tohoto
listu) a vámi požadovanou cenu. Např. takto: 2 / 36 / 50,Na místě bude při příjmu věcí vybírán jednorázový manipulační poplatek
50,-Kč za jakékoliv množství věcí. Upozorňujeme, že neprodané věci, označené
k vyzvednutí zpět , které nebudou vyzvednuty v neděli 27.4.2014 do 17:00hod budou
bez rozdílu poskytnuty charitě.
Pokud by vám počet řádků v našem formuláři nestačil, je možné si další formulář
stáhnout v elektronické podobě na stránkách www.mrc-homole.cz. Případně vyplnit
přímo na místě, kde budou volné formuláře rovněž k dispozici.
Nezapomeňte, že každý další formulář potřebuje od nás přidělit osobní číslo !!!
K usnadnění naší práce a zkrácení vašeho čekacího času při příjmu věcí a samozřejmě
k eliminaci zmatků a nedorozumění při jejich výdeji, prosíme, věnujte předem
pozornost a čas přípravě polepení věcí a vyplnění formulářů. Děkujeme. S případnými
dotazy se, prosím, obracejte na adresu mrc.homole@seznam.cz

Osobní číslo (získáte na mrc.homole@seznam.cz):
Jméno a příjmení:
Číslo Popis věci + velikost
Popis drobného poškození Prodejní cena Vyzvednutí/Charita
věci
(zakroužkujte)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch

Svým podpisem stvrzuji, že pokud si neprodané věci označené k vyzvednutí nevyzvednu v neděli 27.4.2014 do 17:00hod, budou
poskytnuty charitě.

