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S jarním úplňkem přišel k Vám zas, sluníčkem prozářený
velikonoční čas. Já Vám k tomuto krásnému světlu posílám
hezké přání po kuřátku a s ošatkou tradičních barevných
vajíček přibaluji spoustu jarních písniček.
Pomlázka ať Vám zdraví přinese, pohodu a štěstí s sebou
donese.
A ještě něco navíc ze srdce přeji, ať je Vám stále jen veseleji.
Hezké Velikonoce.
Jaroslava Heřmánková
starostka obce

Jednání ZO Homole ze dne 7.1.2015
Rozprava: vedoucí hodnotící komise okomentoval průběh jednání hodnotící komise na výběr
firmy k odstranění kasáren v obci Mokré. Komise vybrala jako nejvhodnější firmu pana Martina
Trakala, IČ: 86956361.
ZO projednalo a schválilo:
- dodatek č. 2 ke smlouvě na stavbu kaple se zvonicí Černý Dub uzavřený mezi Obcí
Homole a VHS České Budějovice - mění se lhůta provedení díla a pověřují místostarostku
a starostku jeho podpisem
- smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2015 uzavřenou mezi Obcí
Homole a Dopravním podnikem města Českých Budějovic a pověřují starostku jejím
podpisem, roční kompenzace činí 1 074 309,- Kč
- žádost o finanční příspěvek na letní soustředění mladých hasičů SDH Nové Homole
ve výši 20.000,00 Kč
- název pohostinství v Nových Homolích: „Hojdecká“
- nákup ojetého vozidla s tažným zařízením a ložnou plochou a pověřují p. Hüttnera,
p. Ing. Zitterbarta a p. Ing. Pavlíčka zpracováním podkladů k provedení výběru
- podat žádost o dotaci z grantového programu u Jihočeského kraje na akce:
Homolská křídlovka a Setkání harmonikářů
- podat žádost o dovybavení dětských hřišť
- podat žádost o dotaci na dovybavení JSDH Homole, N.Homole a Č.Dub do GP Jihočeského
kraje Podpora SDH a zajištění odpovídající výše finanční spoluúčasti na tomto projektu
- světelnou signalizaci s tříbarevným systémem – semafor u přechodu v Nových Homolích
ZO bere na vědomí:
- nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Jihočeským krajem na pozemek
- rozpočtové opatření č. 42/2014 ve výši 103 800,- Kč u příjmů, 178 100,- Kč u výdajů,
financování 74 300,- Kč

- rozpočtové opatření č. 43/2014 ve výši 101 500,- Kč u příjmů, 108 500,- Kč u výdajů,
financování 7 000,- Kč
- žádost o odprodej pozemku č. parc. 171/9 k. ú. Homole – bude zveřejněno na ÚD
- zveřejnit záměr obce směnit pozemek č. parc. 91/3 k. ú. Homole (cesta ul.Jižní)
za pozemek obce, bude zveřejněno na ÚD
- stav finančních prostředků ke dni 7.1.2015:
provozní BÚ GE Money
1 180 733,56 Kč
účet SF GE Money
56 389,41 Kč
ČNB
79 788,39 Kč
ČSOB – provozní účet
1 041,12 Kč
ČSOB – úvěr komunikace
0,00 Kč
ČSOB – sbírka kaplička
370 288,06 Kč
Pokladna 1
Pokladna 2

23 301,00 Kč
390,00 Kč

Mimořádné jednání ZO Homole konané dne 28.1.2015
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na akci: „Cyklistická stezka,
Levobřežní Vltavská stezka“ a pověřují starostku podepsáním žádosti o dotaci.

Jednání ZO Homole konané dne 4.2.2015
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s dopravním připojením pozemku č.parc. 137 k.ú.
Homole na stávající účelovou komunikaci dle technické zprávy
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
a rozhodlo takto:
Zastupitelstvo obce nedoporučuje se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ připojit.
ZO projednalo a schválilo :
- dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi Obcí Homole a Stavitelstvím Matourek
s.r.o.,Rudolofov na akci: „Rekonstrukce MK K Lesu“ – předmětem dodatku je změna
navýšení rozsahu prací na základě jednání z kontrolních dní; pověřují starostku jeho
podpisem.
ZO pověřuje kontrolní výbor kontrolou položkového rozpočtu, který je součástí dodatku č. 3.
- žádost p. Trakala o změnu pořadí etap demolice bývalých kasáren u obce Mokré a pověřuje
starostku obce k jednání se stavební poradnou za účelem zpracování dodatku č. 1 k SOD
v rozsahu změny pořadí etap a zachování páteřní komunikace a uložišť drceného materiálu
do ukončení poslední etapy.
- návrhy na vyřazení majetku č. 1/2015 – 5/2015
- nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Jihočeským krajem České Budějovice
na pozemek č. parc. 1901
- dodatek k nájemní smlouvě uzavřený mezi Obcí Homole a paní Janou Welserovou, bytem
Budějovická 98, Homole na prodloužení nájemní smlouvy, ve znění uplatněných připomínek
k bodu 2. a pověřují starostku jeho podpisem.
- záměr Obce Homole uzavřít dodatek č. 1/2015 smlouvy o provozování vodovodu pro
veřejnou potřebu Obce Homole uzavřené dne 11.12.2002 - bude vyvěšeno na ÚD
a na úřední desce umožňující dálkový přístup
- žádost o poskytnutí finančního příspěvku na poskytování sociální služby rané péče
společnosti I MY, o.p.s. Soběslav ve výši 5.500,00 Kč

- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem
- smlouvu o poskytnutí služby Go SMS uzavřenou mezi Obcí Homole a TERMS a.s. Planá
a pověřují starostku jejím podpisem, měsíční platba za odeslané SMS je 1198,- Kč
s DPH/jednorázová
- připojištění veřejného osvětlení, dopravního značení, dopravního hřiště v Nových Homolích
a dětských hřišť v Homolích, Nových Homolích a Černém Dubu
- dodatek č. 18 smlouvy o poskytování služeb uzavřený mezi Obcí Homole a A.S.A. České
Budějovice – týká se odvozu kovů a bioodpadu v Obci Homole; bude zpracována obecní
vyhláška na svoz bioodpadu (financování – 50 % spoluúčast občan a 50% spoluúčast
obec) a pověřují starostku jeho podpisem
- uvolnit z rozpočtu obce částku 160 000,- Kč na provoz MŠ Nové Homole
- smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB-014330024844/001 uzavřenou mezi Obcí
Homole a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice a pověřují starostku jejím podpisem
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a SWS real s.r.o., Č. Budějovice na pozemní
komunikaci Za Humny č. parc. 648/38, 648/45, 648/95, 648/111 a 648/112 k. ú. Homole
za úplatu ve výši 100,- Kč a pověřují starostku jejím podpisem
ZO bere na vědomí:
- úpravu pojistného na majetek obce Homole – navýšení o 2,- Kč/rok
- uzavírku místní komunikace Boršov nad Vltavou – Homole v době od 2.2. – 31.7.2015
z důvodu výstavby nového mostu pře řeku
- rozpočtové opatření č. 44/2014 ve výši 3 000,- Kč u příjmů, 10 100,- Kč u výdajů,
financování celkem 7 100,- Kč
- rozpočtové opatření č. 45/2014 ve výši 0,- Kč u příjmů, - 90 900,- Kč u výdajů,
financování celkem – 99 900,- Kč
- rozpočtové opatření č. 46/2014 ve výši 0,- Kč u příjmů, - 392 700,- Kč u výdajů,
financování celkem – 392 700,- Kč
- rozpočtové opatření č. 47/2014 ve výši - 50 300,- Kč u příjmů, - 527 852,- Kč u výdajů,
financování celkem – 477 552,- Kč
- informaci o zápisu dětí do MŠ Nové Homole v době od 24. – 25.3.2015
- výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
- závěrečné vyúčtování Dopravního podniku České Budějovice - kompenzace za rok 2014
- výtěžek Tříkrálové sbírky v obci Homole ve výši 27 351,- Kč
Homole („staré“ Homole) 4 468,- Kč
Nové Homole
8 193,- Kč
Nové Homole
5 160,- Kč
Koroseky
627,- Kč
Černý Dub
8 903,- Kč
- hodnotící zprávu za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu
za svazek obcí Blanský les – podhůří Jihočeského kraje
- informaci o možnosti zveřejnění územního plánu v elektronické podobě na stránkách obce
- stav finančních prostředků ke dni 4.2.2015:
provozní BÚ GE Money
2 032 035,78 Kč
účet SF GE Money
56 908,27 Kč
ČNB
82 167,19 Kč
ČSOB – provozní účet
941,21 Kč
ČSOB – sbírka kaplička
370 319,95 Kč
Pokladna 1
Pokladna 2

7 534,00 Kč
79 876,00 Kč

Jednání ZO Homole konaného dne 4.3.2015
Obec Homole podala žádost na Jihočeský kraj, Krajský úřad – majetkový odbor Č. Budějovice
žádost o odprodej pozemku č. parc. 1848 o výměře 249 m 2 k. ú. Homole.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pod č.j.: 160/15 doručenou Obecnímu úřadu Homole
dne 3.2.2015 o vyjádření k vybudování místní komunikace dle schváleného ÚP a rozhodlo
takto: na základě vyjádření pana Wortnera na pracovní schůzce před dalším jednáním
zastupitelstva obce bude panu Tadeáši Bürgerovi na jeho žádost odpovězeno.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na financování cyklostezky a rozhodlo takto: pověřuje
starostku obce k projednáním dopravního připojení obce Homole k plánované cyklostezce –
pracovní cestě.
ZO projednalo a schválilo:
- obecně závaznou vyhlášku Obce Homole č. 2/2015 na svoz bioodpadu a spolufinancování
- návrh na vyřazení dle inventury č. 6/2015 – pingpongový stůl
- dodatek č. 1/2015 smlouvy o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu obce Homole
uzavřené dne 11.12.2002 mezi Obcí Homole a ČEVAK a.s. České Budějovice, předmět
dodatku: rozšíření o majetek „Koroseky – Nové Homole – vodovod“ a pověřují starostku
jeho podpisem, zveřejněno na ÚD a na elektronické ÚD – vyvěšeno: 5.2.2015,
sejmuto: 23.2.2015
- dodatek uzavřený mezi Obcí Homole a ČEVAK a. s, České Budějovice, předmět dodatku:
technická činnost a specifikace prací, výkonů a služeb prováděných provozovatelem pro
vlastníka a pověřují starostku jeho podpisem
- projednat s Jihočeským chovatelem, Č. Budějovice - část kanalizace, která odvádí odpadní
vodu z 5-ti ŘD a 2 bytovek v Korosekách do nově vybudované obecní kanalizace
- předložení návrhů na koupi ojetého vozidla v ceně do 70 000,00 Kč a jeho koupě dle
technického stavu, který posoudí pan Ing. Pavlíček, termín realizace do 31.3.2015
- dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřený mezi Obcí Homole a p. Trakalem, Netolice, mění se
pořadí etap provedení díla, a pověřují starostku podpisem dodatku č. 1 po výběru
technického dozoru a koordinátora BOZP. K tomu pověřuje starostku ustanovením
hodnotící komise na výběr technického dozoru a koordinátora BOZP. Výběrová komise ve
složení pan Zitterbart, pan Pavlíček, pan Babouček
- darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a p. Vítkovou, České Budějovice
na bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku č. parc. 864/54 k. ú. Homole o výměře
911 m2, vzniklý dělením podle GP č. 2064-809/2014 a pověřují starostku jejím podpisem
- převod pozemku č. parc. 911/52 k.ú.Homole – ostatní plocha, o celkové výměře 182 m2,
který vznikl na základě geometrického plánu č. 2056-725/2014
- rozsah prací pro obecní lesy Homole na rok 2015
- podat žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle Pravidel
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období
2014 – 2020 a pověřují starostku jejím podpisem
- podat žádost na Krajský úřad Č. Budějovice o poskytnutí finančního příspěvku
na hospodaření v lesích – zpracování lesního hospodářského plánu a pověřují starostku
jejím podpisem
- rozpočtové opatření č. 6/2015 ve výši 219 700 Kč u výdajů, financování celkem
219 700,- Kč
- smlouvu o zemědělském pachtu uzavřenou mezi Obcí Homole a Lesy a rybníky města
Českých Budějovic, s.r.o. na pozemek č. parc. 818/61 o výměře 1 514 m2, pachtovné činí
227,- Kč /1 rok a pověřují starostku jejím podpisem
- obchodně technickou nabídku zn. proj/15023 na projektovou dokumentaci, inženýrskou
činnost na akci: kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole,
- požádat Jihočeského chovatele o pozemek o výměře 2 m2 – jedná se o el. kapličku
v Koroseckém Dvoře a pověřuje p. místostarostku jednáním s Jihočeským chovatelem
- cenovou nabídku na prodej pozemku pana Frantála

ZO bere na vědomí:
- nabídku kácení stromů v Obci Homole
- cenovou nabídku na pojištění 10 000 000,- Kč
- cenovou nabídku na kanalizaci Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole
- sdělení Policie ČR na přechod pro chodce přes silnici č.II/143
- rozpočtové opatření č. 1/2015 ve výši 25 100,- Kč u příjmů, 110 000,- Kč u výdajů,
financování celkem 84 900,- Kč
- rozpočtové opatření č. 2/2015 ve výši 128 856,- Kč u výdajů, financování celkem
128 856,- Kč
- rozpočtové opatření č. 3/2015 ve výši 191 552 Kč u výdajů, financování celkem
191 552,- Kč
- rozpočtové opatření č. 4/2015 ve výši 80 200,- Kč u příjmů, 90 000,- Kč u výdajů,
financování celkem 9 800,- Kč
- rozpočtové opatření č. 5/2015 ve výši 1 000,- Kč u příjmů, 123 000,- Kč u výdajů,
financování celkem 122 000,- Kč
- zajištění pečovatelské služby a osobní asistence našich občanů spol.Ledax
- žádost o opravu příjezdové komunikace v Černém Dubu, č. parc. 529/2
- stav finančních prostředků ke dni 4.3.2015:
provozní BÚ GE Money
2 058 652,54 Kč
účet SF GE Money
57 365,69 Kč
ČNB
103 405,49 Kč
ČSOB – sbírka kaplička
364 295,47 Kč
3 818,00 Kč
24 304,00 Kč

Pokladna 1
Pokladna 2

- Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost stavebnímu úřadu k zahájení územního
a stavebního řízení na akci „Výstavba kapličky Černý Dub na pozemku č.p. 864/54, k.ú.
Homole
- Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením prací ke zpracování projektové dokumentace
na stavbu chodníku, ulice Spojovací – Černý Dub.

Sbírka umělohmotných víček pro holčičku z naší obce Homole
Název sbírky

ELIŠKA
Obec Homole oznamuje svým občanům, ţe se mohou zapojit do sbírky zaměřené
na zdravotní péči, popřípadě na rehabilitační pomůcky pro malou Elišku.
Na OÚ Homole v přízemí bude umístěna nádoba, kam mohou občané dávat
plastová víčka.
Červená víčka budou v samostatné nádobě – dostane se za ně víc peněz.

Všem, kteří se sbírky na dobrou věc zúčastní, velice
děkujeme.

Společenská kronika

Naši jubilanti – 1.čtvrtletí 2015
Homole

Nové Homole

Černý Dub

Vondruš Bohumil

Šimečková Marie

Zemanová Marie

Novotný Milan
Dudáková Jiřina

Kryštofová Dagmar
Jodlová Terezie

Velek Jan
Šinková Emilie

Dvořáková Marie
Ďuricová Mária

Jozová Vlasta
Hütterová Marie

Zemanová Marta
Sapáková Marie

Heřmánková Marie
Bártová Miroslava

Hubáček František
Hubáčková Vlasta

Hölcl František

Jahelka Václav

Janečková Marta
Hubáčková Věra
Lavičková Ludmila
Růţičková Jarmila
Šírková Marie

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

Ţádáme občany, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice „Naši jubilanti“,
aby svůj poţadavek sdělili osobně na OÚ v Homolích, nebo telefonicky
na tel. čísle 387 203 515, případně e-mailem obec@homole.cz.
Děkujeme.
Obecní úřad Homole

Na základě upozornění občanů ţádáme o dodrţování Obecně závazné vyhlášky č. 2/2008
k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku, ochraně nočního klidu, regulaci
hlučných činností a pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. Jedná se o článek
4 vyhlášky:
Čl. 4
Omezení činností
(1) Noční klid je dobou od 22:00 hod. do 06:00 hodin. V této době je kaţdý povinen
zachovat klid a omezit hlučné projevy.
(2) Kaţdý je povinen zdrţet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
veškerých prací spojených s uţíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např.
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. V případech, kdy neděle a
státem uznaný den pracovního klidu na sebe navazují se toto omezení vztahuje pouze na
neděli; ve dnech státem uznaného svátku platí omezení uvedené v odst.3.
(3) Kaţdý je povinen zdrţet se o sobotách do 7:00 a od 20:00 hodin veškerých prací
spojených s uţíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

Připomenutí obecně závazné vyhlášky č. 2/2008
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
Na základě stížností o volně probíhajících psech v obci oznamujeme, že dle vyhlášky č. 2/2008 o pravidlech pro
pohyb psů na veřejném prostranství je povolen pohyb psů jen za předpokladu, že jsou vedeni doprovázející
osobou na vodítku. Na ostatních veřejných prostranstvích na území obce (viz zákres v mapě, která je přílohou
vyhlášky) vyhláška uvedenou povinnost nevyžaduje. Pokud bude opakovaně upozorněno na volné pobíhání psa
v obci, toto bude předáno na Magistrát města České Budějovice k přestupkové komisi. Pes bude odchytovou
službou odchycen a převezen do útulku pro psy na náklady majitele psa.
Přes písemné upozornění obce majitelům volně pobíhajících psů není z jejich strany sjednána náprava, proto se
musí přestoupit k tomuto řešení.
Jaroslava Heřmánková
starostka obce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zprávu, která dorazila z českobudějovického magistrátu. Věřím, ţe Vás mile potěší a moţná inspiruje.
„Krátce před podpisem je smlouva na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu cyklolávky přes
řeku Vltavu u TJ Meteor. “Signovat ji budou zástupci města a Nadace Jihočeské cyklostezky, která
věnovala příspěvek na projekt ve výši 409.585 korun. „Potřebná dokumentace by tak měla být
vypracována do 30. listopadu 2015,“ uvedla předsedkyně finančního výboru zastupitelstva Petra
Šebestíková s tím, ţe budoucí lávka pomůţe zlepšit bezpečnost cyklistů. „Ti totiţ musejí sjíţdět aţ na
Lidickou třídu, kde kvůli vysoké intenzitě dopravy, občas dochází ke kolizním situacím. Bezpečnější
trasu zřejmě ocení především rodiny s dětmi,“ dodala Petra Šebestíková. Reálný termín pro zahájení
stavby je první polovina příštího roku.“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LETIŠTĚ 2014 - ohlédnutí, 2015 - vyhlídky
Počasí v začátku loňského roku létání mimořádně přálo, své vrtochy ukázalo aţ v dalších měsících, a tak
Letiště České Budějovice podle statistik zaznamenalo příjemný nárůst pohybů a to téměř o tisíc oproti
roku 2013. Přesně vyčísleno, v roce 2014 mělo Letiště České Budějovice 7318 pohybů, tedy vzletů a
přistání. Ještě pozitivnější je nárůst pohybů mezinárodních o více jak stovku, na konečný počet 648.
Statistické údaje potvrzují to, co zaznamenávají ti, kteří pracují při odbavení letadel, a sice postupně
stoupající zájem o Letiště České Budějovice ze zahraničí. Značný podíl na nárůstu mezinárodních letů
má i to, ţe řada českých letadel, která v letních měsících míří k moři do Chorvatska, opouští Českou
republiku s tím, ţe se odbavuje a tankuje pohonné hmoty právě na jihočeském letišti. Nejčastěji
zahraniční klienti přilétají ze sousedních zemí, Rakouska, Německa a Slovenska.
Vy, kteří projíţdíte kolem letiště směrem na Český Krumlov, jste jistě zaznamenali, ţe se z bývalého
vojenského maskování „vyloupla“ budova hasičů, která v loňském roce prošla rekonstrukcí, jíţ završilo
„obléknutí“ budovy do nově barevného firemního kabátu. Všímavým jistě neuniklo, ţe ve východní části
areálu v průběhu roku postupně rostla nová budova určená jako zázemí zdravotní záchranné sluţby a také
hangár pro záchranářský vrtulník, které jsou součástí heliportu. Stavba bude dokončena v polovině
letošního roku a z Hosína se bude moci přestěhovat letecká záchranka. Pro sanitní vozy, které budou
vyjíţdět z letiště se díky napojení na E55 sníţí dojezdové časy směrem na Křemţi a Brloh.
Rok 2015 bude pro Letiště České Budějovice rokem stavebně zlomovým, protoţe souběţně s
dostavbou heliportu bude v rámci modernizace letiště zahájena příprava území pro další výstavbu a
navigaci. Prakticky to znamená například terénní úpravy či přípravu šachet pro sítě a navigační
technologii, počítáme i s výstavbou bezpečnostního centra. Půjde-li vše podle plánu, měla by být také
postavena páteřní komunikace, která v uzavřené bezpečností zóně propojí východ a západ areálu. Bude-li
počasí přát, bude moţné ještě v druhé polovině roku zahájit práce na osazení navigačních systémů a
stavbu terminálu. Vivat rok 2015!
Martina Vodičková, autorka je tiskovou mluvčí Letiště České Budějovice

OKÉNKO DO ŠKOLKY
„Tak uţ tu máme jaro!“ oznámila nám sovička Jůla, která nás letos bude provázet aţ do října dle projektu,
který jsme pro děti připravili. V zimě jsme byli v lese navštívit její kamarády, přinesli jim nějaké dobroty
a pravidelně sypali do krmítka na zahradě. Sovička nám toho hodně prozradila o svém ţivotě, ale i o
ostatních ptáčcích. Třeba čím se ţiví, kteří u nás přezimují, kde si staví hnízda. My jsme potom hledali
jejich stopy a pozorovali je, hráli si na ně, vyráběli je a četli si o nich. Teď uţ posloucháme jejich
prozpěvování a těšíme se na jejich svátek. 1. dubna na „Den ptactva“ se převlékneme za ptáčky a na
zahradě si formou her proţijeme něco z jejich ţivota. Letos se nám uţ na zahradě předvedli 3 pejsci
z kynologického klubu. Děti překvapilo, co všechno cvičený pes dokáţe a vyzkoušely si, jak se chovat
při setkání s nebezpečným psem. K našim strašilkám ve třídě přibyli další ţiví tvorové. Dva velcí šneci
„oblovky“ si spokojeně ţijí v teráriu, kde je děti pozorují a starají se o ně, kreslí si je. Velkou radost nám
udělalo vítězství Michalky Bromové v celostátní výtvarné soutěţi, „Školka plná dětí“, kde uspěla
s obrázkem nazvaným „Indiánský kůň – Můza“, který v loňském roce nakreslila ve školce.
Marie Musilová
PŘEJEME VŠEM OBČANŮM OBCE HOMOLE VESELÉ VELIKONOCE A KRÁSNÉ JARO,
ZPŘÍJEMNĚNÉ PTAČÍM ZPĚVEM

Mateřské a rodinné centrum Homole, o.s.

Jsme občanské sdruţení, které v současnosti zajišťuje chod prostor nad MŠ Nové Homole.
Zde je náš aktuální rozvrh aktivit pro různé věkové kategorie.
Dopoledne

Odpoledne
16:00 – 17:30
Montessori

Podvečer
18:30 – 21:00
ŢAS

9:30 – 11:00
MC – batolata

16:45 – 17:45
Cvičení Pilates I

18 – 19
Cvičení Pilates III

Středa

9:00 – 11:00
Volná herna

Čtvrtek

8:00 – 12:00
Dětský klub
Čtveráček
9:45 – 10:45
Strollering ( s kočárky )

15:30 – 16:30
Feuerstein ( 8 - 12 let )
16:30 – 17:30
Feuerstein ( 4 – 6 let )
13:45 – 14:30
Předškolák

17:45 – 19:15
Němčina – dospělí
18:20 – 19:20
Orientální tance
17:45 – 18:45
Kalanetika pro ţeny

Den
Pondělí

Úterý

(klub rodičů s dětmi)

Pátek

(věk.kategorie 50+)

16.30 – 17:30 (sudé týdny) 20:00 – 21:00
Tvořivá dílna pro děti Angličtina
17:00 – 18:00
Cvičení Pilates II

Více informací o všech uvedených aktivitách naleznete na www.mrc-homole.cz.
Pokud si přejete zasílat aktuální informace o dění v MRC emailem, kontaktujte nás na
adrese: mrc.homole@seznam.cz. Zároveň o všech nových nabídkách informujeme pomocí
plakátů na obvyklých vylepovacích plochách obce.
Upozorňujeme, ţe v době velikonočních prázdnin, tedy od 2.4.2015 do 6.4.2015,
budeme mít zavřeno a všechny obvyklé krouţky a činnosti poběţí opět aţ po Velikonocích.
V termínu 10. - 12.4. Vás tradičně zveme do hasičárny v Homolích na jarní burzu.
Děkujeme všem, kteří činnost našeho občanského sdruţení podporují vyuţíváním sluţeb
a aktivit, které se snaţíme zajistit podle Vašich přání. Chcete-li i Vy být součástí našeho
dobrovolnického týmu, máte zajímavé nápady, chcete poznat fungování občanského
sdruţení a neziskové organizace, kontaktujte nás.
Rády bychom ve svém sdruţení přivítaly nové dobrovolníky, kteří by nás postupně v našem
snaţení vystřídaly a nahradily.
Těšíme se na shledanou na některé z našich akcí.
Za MRC Homole správní rada občanského sdruţení ve sloţení:
Petra Šustková, Petra Praţáková, Martina Maříková

19. ročník memoriál Václava Vondruše
stolní tenis dvojic – 26.12.2014
Autor: David Schneider
Jako jiţ pravidelně kaţdý 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 kaţdé skupiny
postoupili 3 páry do finále. Celý turnaj pečlivě odřídili pánové Miroslav Schneider a Ctirad Barták.
Děkujeme paní starostce Jaroslavě Heřmánkové za přispění finanční části na nákup věcných darů.
Pořadí :
1. Pileček Jiří - Pileček Josef
9. Vondruš Václav st. – Vondruš Václav ml.
2. Schneider David - Rosol Sláva
10. Tomáš Ondřej – Frdlík Martin
3. Ďurica Petr – Welser Jiří
11. Kolář Martin – Kovář Pavel
4. Švercl Michal – Liebl Miroslav
12. Schneider Miroslav – Bonuš Karel
5. Koblic Josef ml. – Welser Václav st.
13. Steinbauer Martin – Vaňač Václav
6. Barták Ctirad – Majer Bohuslav
14. Trapl Václav – Dusil Jiří
7. Wesler Václav ml. - Ďurica Milan ml.
15. Ďurica Pavel – Ďurica Miroslav
8. Koblic Josef st. – Kapoun Zdeněk
16. Sýkora Ondřej st. – Sýkora Ondřej ml.

Vánoční turnaj o Pohár starostky obce - stolní tenis v Černém Dubu, soutěţilo 11 dvojic
Malé zamyšlení
Jsem místní rodačka a do Homol jsem se po mnoha létech vrátila. No, abych byla upřímná, spíše
jsem sem utekla ze špíny a anonymity jednoho českobudějovického sídliště.
Neberte, prosím, tyto řádky jako útok na sousedy, ale pokuste se zamyslet, jak se v posledních letech
změnil náš přístup k obci, ve které bydlíme. Někteří si jistě pamatují, ţe jsme kdysi poctivě zametali
chodníky, jiţ v brzkých ranních hodinách uklízeli čerstvě napadlý sníh, prostě, udrţovali jsme
pořádek nejen v domácnostech, ale i na přilehlém obecním pozemku. Kdyţ byla před léty naše obec
vyhodnocena jako jihočeská obec roku, byla všechna prostranství krásně uklizena a na náves bylo
radost pohledět.
A nyní? Rozhlédněte se, prosím, všichni po svém nejbliţším okolí. Čisté chodníky průběţně a snad i
ze zvyku udrţuje jen několik starousedlíků. Chodník kolem hlavní silnice je lemován mnoţstvím
cigaretových nedopalků, odhozených obalů od sušenek, zmačkaných jízdenek z městské dopravy,
není výjimkou, ţe na zahrádku někdo přes plot odhodí prázdnou plastovou láhev. Vrcholem všeho
je, kdyţ člověk zjistí, ţe mu někdo u plotu v noci zanechal obsah svého ţaludku. Nebudu moralista
ani puritán. Stát se můţe leccos. Ale ţe by se v dotyčném hnulo svědomí a šel po sobě třeba druhý
den to nadělení uklidit, to ani náhodou. A tak nevábná hromádka zkrášlovala chodník, po kterém
prochází spousta lidí, více neţ týden.
V Homolích bydlím a v Homolích i pracuji, takţe vesnicí procházím i několikrát denně. Tak mi
věřte, ţe si nevymýšlím.
Nechci se vracet do minulosti a ke starým pořádkům. Chci vás, váţení, jen poţádat, nemohli
bychom si ve svém nejbliţším okolí udrţovat všichni pořádek? Hodně nerada bych se dočkala doby,
kdy to u nás bude tak zaneřáděné, jako to sídliště, ze kterého jsem se do své rodné vesnice
přistěhovala.
Jitka Jahelková, Homole

taneční zábava pro všechny generace

HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 28.
pátek 24. dubna 2015 v čase 19:30 – 2:30 hod.
v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ
CO VÁS ČEKÁ:
 hudbu šedesátých – současných let zahraje oblíbená kapela MAXA-BAND
 bohatý doprovodný program, taneční vystoupení, soutěţ o ceny, tombola,
průvodce večerem. S podtitulem „7 hodin zábavy pro všechny generace“
Vstupné: 125,- Kč v předprodeji od 24. března 2015 ve Včelné (restaurace U
Kaštanu, třída 5. května 461 - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky jsou k dostání
v předprodeji, v den konání na místě, nebo na telefonu 606 273 121.
Přijďte se pohodově bavit a oslavit život a třeba i svátek všech Jirků a Jiříků!
Více informací na www.horecka.estranky.cz. (oblečení: neformální)
Očkování psů proti vzteklině
sobota

25.4.2015

OSIVA BORŠOV, spol. s r.o. nabízí:


Pronájem hal (nezateplených); k dispozici cca od dubna:
Boršov n/Vlt.:
o hala 2 x 216 m2 (nebo celek 432 m2); výška v okapu 9
m
o hala 1 x 176 m2; výška v okapu 7 m
o hala 1 x 126 m2; výška v okapu 7 m
Slapy u Tábora:
o hala 1 x 432 m2; výška v okapu 9 m
o hala 1 x 351 m2; výška v okapu 7 m
o hala 1 x 192 m2 + 135 m2 (nebo celek 327 m2)



Vážení na mostní váze (50 t) pro cizí subjekty



Prodej sil:
o 1 x 2-silo, celkem cca 70 t
o 1 x silo (čtvercové), cca 45-50 t

Homole před pohostinstvím 8.30-9.30
Nové Homole, u točny MHD 9.30-10.30
Černý Dub, u zvoničky 10.30-10.45
Černý Dub, na rozcestí 10.45-11.15
N.H.,Korosecká, u prodejny 11.15-11.45
Cena základního očkování je 80 Kč.
Očkovací průkaz s sebou!

Informace: 602 138 638

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Homoláčku je 22.6.2015.
Děkujeme dopisovatelům za příspěvky a informace shromaţďované na OÚ Homole.
Vaše náměty můţete 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.

