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Vážení spoluobčané,

Krásné vánoční svátky, šťastný nový rok 2015

přeji Vám pokojné prožití svátků vánočních a
mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém
roce.

vám přejí knihovnice Helena Reisová
Marcela Pouzarová

Jaroslava Heřmánková

Jednání ZO Homole ze dne 6.10.2014
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh zadání Změny č. 6 ÚP Homole
projednaný s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky – jedná
se o pozemek č. parc. 648/56 k. ú. Homole.

ZO projednalo a schvaluje :
- rozšíření oplocení dětského hřiště v Nových Homolích z důvodu zajištění větší
bezpečnosti pro děti na hřišti
- poskytnutí finančního daru centru ARPIDA, o.s. České Budějovice ve výši 3 000,- Kč
- podat žádost Stavebnímu úřadu České Budějovice o změnu k umístění stavby
k vydanému stavebnímu povolení, č.j.: SU/1804/2013 Ho, které nabylo právní moci
24.6.2013, změna se bude týkat části pozemku č.parc. 864/1 k. ú. Homole, na které
bude umístěna stavba kaple po předběžném souhlasu majitele pozemku

ZO bere na vědomí :
- výtěžek veřejné sbírky na Václavském setkání dne 27.9.2014 ve výši 1504,- Kč,
finanční prostředky byly převedeny na účet zřízený pro stavbu kapličky v Černém
Dubu
- zamítavé stanovisko Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ve věci řešení přechodu
pro chodce v Nových Homolích od točny MHD
- sdělení občana Nových Homol ke stavu ul. J.Cimrmana po akci SDH (znečištění)
- účast zastupitelů na jednáních ve volebním období 2010 – 2014
- příspěvky poskytnuté Obcí Homole včetně jejich smluv
- objednávku na zpracování studie dopravního řešení křižovatky v Nových Homolích,
která bude vytvářet přechod z ul. Dolní, Příčná přes ul. Hlavní k točně MHD
- informaci k akci vodovod, kanalizace Nové Homole – Koroseky, VB a vypořádání
pozemků

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Homole
konané dne 10.11.2014
Zasedání zastupitelstva obce Homole (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17,00 hodin dosavadní starostkou obce p. Marií Štěpánkovou (dále jako „předsedající“).
Novým členům zastupitelstva obce bylo před zahájením zasedání předáno osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Zastupitelstvo obce na svém jednání pro volební období 2014 - 2018 zvolilo :
Starostka obce : p. Jaroslava Heřmánková
Místostarostové obce : p. Marie Štěpánková – 1. místostarostka
p. Ing. Michal Babouček – 2. místostarosta
Finanční výbor
Předseda : p. Pavel Šimeček
Členové : p. Ing. Marta Kokešová, p. Mgr. Marcela Pouzarová
Kontrolní výbor
Předseda : p. Ing. Miroslav Pavlíček
Členové : p. František Hüttner, p. Jarmila Šverclová

Jednání ZO Homole ze dne 19.11.2014
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh ceny vodného a stočného na rok 2015.
vodné – voda pitná :
voda odpadní :
r. 2014 – 33,45 Kč/1m3
r. 2014 – 19,57 Kč/1m3
r. 2015 – 33,50 Kč/1m3
r. 2015 – 20,14 Kč/1m3
navýšení o 0,05 Kč
navýšení o 0,57 Kč
(bez DPH)
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu Obce Homole na rok 2015 včetně
sociálního fondu - bude zveřejněno a ÚD a také na elektronické ÚD umožňující dálkový
přístup.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jednací řád zastupitelstva Obce Homole.

ZO projednalo a schvaluje :
- ceník pěstebních prací
- zadávací dokumentaci na akci : „Demolice budov a jejich příslušenství rozestavěných
původních kasáren u Obce Mokré“ s úpravami
- objednat zpracování PD na akci : „bezbariérový přechod pro chodce na silnici II/143
v obci Nové Homole“
- podat žádost o dotaci POV na rok 2015 „přechod pro chodce v Nových Homolích
a Homolích“
- studii na umístění bezpečného přechodu pro chodce v místě autobusové zastávky
na silnici II/143 k. ú. Homole – Budějovická ul. a dopravní řešení křižovatky
v Nových Homolích pro výstavbu přechodu pro chodce z ul. Dolní a Příčná přes ulici
Hlavní II/143 k točně MHD Nové Homole
- objednat úpravu (naladění) 6 ks radiostanic pro JSDH obce Nové Homole
- objednat aktualizaci PD na akci : „Nové Homole, oprava ul. K Lesu“ z důvodu rozšíření
MK a nové zástavby v ulici
- úpravu realizace „ oprava MK K Lesu, Nové Homole“ o protipovodňové opatření
v úseku u požární nádrže
- uspořádání Mikulášské nadílky s vánoční pohádkou pro děti dne 6.12.2014
- vánoční setkání občanů dne 20.12.2014

ZO bere na vědomí :
- informaci zástupce SWS real k pozemkům č. parc. 818/61, 818/88, 818/101 a 818/114
k.ú. Homole ve věci odkládání palivového dřeva a odpadu ze zahrádek - f. SWS real
nikomu souhlas k ukládání odpadu nepovolila
- informaci o odcizení poštovní schránky v Nových Homolích
- žádost o vyjádření ke stavbě průmyslového areálu f. Stavoklima - admin. Budova,
výrobní a skladová hala, výrobní hala VZT a MaR, terénní úpravy HTU, sadové úpravy,
oplocení
- informaci o průběhu stavebních prací na akci : „oprava MK K Lesu“
1) jednání s Policií ČR
2) změna stavby
3) výměna 8 nefunkčních vodovodních šoupat

Jednání ZO Homole ze dne 10.12.2014
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyrovnaný rozpočet obce a sociální fond na
rok 2015 ve výši 16 487 200,- Kč u příjmů, 16 487 200,- Kč u výdajů, včetně sociálního
fondu – příjmy 81 800,- Kč, výdaje 21 500,- Kč, zveřejněno na ÚD a na elektronické
ÚD umožňující dálkový přístup, vyvěšeno : 21.11.2014, sejmuto : 8.12.2014.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 10.12.2014.

ZO projednalo a schvaluje :
-

-

aktualizaci místního programu obnovy venkova na rok 2015 - 2016
zapojení Obce Homole do projektu „Kalendář jihočeských vesnic roku 2016“
zavedení GO SMS systému pro lepší informování občanů obce
vypsat výběrové řízení na zpracovatele změny ÚP Obce Homole (změna č. 4)
poptávku na zpracování PD na akci : „chodník, ul. Spojovací, Černý Dub“
pověření vypořádat vlastnické vztahy – MK ul. Spojovací dle GP č. 2052-727/2014
ze dne 17.11.2014, jedná se o části parcel 561/17, 561/18, 561/10 a 561/20
po dokončení opravy MK K Lesu Nové Homole nebude obec povolovat 10 let žádné
zásahy do komunikace
podat žádost na POV v r.2015 na akci : „výstavba kapličky v Černém Dubu“
pročištění 2 ks propustků včetně kamerové zkoušky v ul. K Lesu
osazení dopravní značky DZČB 20a omezení rychlosti - 30km/hod dle podmínky
Policie ČR ze dne 3.9.2014, naše č.j.: 1021/14 v ulici Na Homolce s tím, že realizaci
uhradí žadatel a následně převede do správy obce, úprava bude provedena
i v pasportu MK
příspěvek na uspořádání turnaje ve stolním tenise - „Memoriál Václava Vondruše“,
ve výši 2.500,- Kč v Homolích
příspěvek na uspořádání vánočního turnaje ve stolním tenise - „O pohár starostky
obce“, ve výši 2.500,- Kč v Černém Dubu

ZO bere na vědomí :
- oznámení Dopravního podniku města České Budějovice o výši úhrady kompenzace
za MHD v roce 2015 – cena zůstává stejná jako v roce 2014 - tj. 38,04 Kč/km
- výsledky soutěže obcí jihočeši třídí odpady 2014
- protokol Mag.města Č. Budějovice – řešení situace pro dokončení komunikace
v oblasti Černý Dub – Homole, ul. Slunná
- plán inventur na rok 2014
- jmenování komisí (sociální a kulturní, povodňová, školská, územní rozvoj a stavební
činnost a rozvoj sportu a podnikání)
- sdělení o stavu ul. K Lesu po dokončení prací f. Čevak
- jmenování hodnotící komise a náhradníků na akci : „Demolice budov a jejich
příslušenství rozestavěných původních kasáren u obce Mokré“ členové :
Ing. Babouček, Ing. Pavlíček, Ing. Zitterbart, náhradníci p. Šimeček, p. Hüttner,
p. Štěpánková
- informaci o opravě MK K Lesu

Volby do zastupitelstva obce Homole konané ve dnech 10.- 11.10.2014
V obci Homole byly 2 kandidátní listiny : č. 1 - Homole náš domov
č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů
Máme 2 volební okrsky : volební okrsek č. 1 – Homole, Nové Homole
volební okrsek č. 2 – Černý Dub
Celkem bylo zapsáno 1 125 voličů ve volebním seznamu.
Ve volebním okrsku č. 1 bylo zapsáno 944 voličů, volit přišlo 515 voličů,
tj.: 54,56%
Ve volebním okrsku č. 2 bylo zapsáno 181 voličů, volit přišlo 123 voličů,
tj.: 67,96%
Seznam zvolených zastupitelů dle výsledku :
Homole náš domov - 4 mandáty :
Jaroslav Holík
250 hlasů
Jiří Červák
213 hlasů
Jiří Holub Ing.
239 hlasů
Vítězslav Zitterbart Ing.
234 hlasů
Sdružení nezávislých kandidátů - 7 mandátů :
Jaroslava Heřmánková
364 hlasů
Marie Štěpánková
368 hlasů
Pavel Šimeček
356 hlasů
Michal Babouček Ing.
382 hlasů
Miroslav Pavlíček Ing.
333 hlasů
František Hüttner
376 hlasů
David Schneider
394 hlasů
Obecní úřad Homole

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 : 14.1., 21.1., 28.1. a 4.2.2015
od 13,00 – 17,00 hodin
a v pondělí : 19.1., 26.1. a 2.2. 2015
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

Vážení spoluobčané,
děkuji vám za podporu v komunálních volbách. Děkuji za vaše hlasy a také se chci krátce
ohlédnout za minulým volebním obdobím.
Za velmi důležité považuji udržení stabilní ekonomické situace obce, zajistili jsme pro
obec různé investiční i neinvestiční dotace ve výši celkem 23.760.612,- Kč, celkové náklady
na investice a opravy činily 52.186.319,- Kč.
V prosinci t. r. obec uhradila poslední splátku dluhu na opravu místní komunikace v ulici
Dolní v Nových Homolích a tím předáváme novému zastupitelstvu obec bez dluhů a s
finančním zůstatkem na běžném účtu ve výši 3.591.421,- Kč. V současné době provádíme
opravu ulice K Lesu v Nových Homolích na kterou při splnění podmínek obec obdrží dotaci.
Obec také získala darem, nebo za symbolickou cenu majetek ve výši 11.075.278,- Kč (jsou
to pozemky a lesy). Vypsali jsme veřejnou soutěž na odstranění bývalých vojenských areálů
a dokončili jsme vodovod a kanalizaci v ul. Korosecká a Na Rozcestí. Na stavební akce
připravujeme projektové dokumentace. Budoucí zastupitelstvo obce čeká oprava ul. Jižní,
chodník v Černém Dubu, rekonstrukce šaten TJ Slovan, přístavba hasičské zbrojnice v
Nových Homolích, rekonstrukce čistírny odpadních vod a její úprava na centrální čistírnu,
protipovodňová opatření. Věřím, že noví zastupitelé se budou i nadále snažit zlepšovat
situaci v obci, zvyšovat kvalitu života obyvatel a také navazovat na to co začali jejich
předchůdci.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům obecního úřadu, někdy to
se mnou neměli lehké, ale to už v pracovním životě bývá, odstupujícím zastupitelům za
jejich aktivitu při plnění voleb. programu a myslím, že toho bylo v průběhu těch čtyř let dost stavební úpravy a přístavba mateřské školy v Nových Homolích, výstavba sběrného dvora v
Černém Dubu, přístavba a stavební úpravy prodejny v Nových Homolích, opravy kapliček,
opravy rybníčku v Černém Dubu, oprava ul. Hojdecká, výstavba chodníku v Homolích ul.
Budějovická, výstavba vodovodu a kanalizace v ul. Korosecká a Na Rozcestí.
Nové paní starostce přeji hlavně podporu zastupitelstva a hodně psychické odolnosti.
Práci jsem dělala ráda, ale všechno má svůj čas.
Děkuji všem a přeji klidný adventní čas, radostný a spokojený čas vánoční a v novém
roce 2015 zdraví.
Marie Štěpánková

Oznámení o změně ve funkci starostky
Tímto oznamujeme, že se dne 10.11.2014 uskutečnilo ustavující zasedání nového
zastupitelstva Obce Homole. Změna nastala ve funkci starostky.
Dosavadní p. starostka Marie Štěpánková se rozhodla již nadále ve funkci starostky
nepokračovat.
Má velké zásluhy na vedení chodu obce. Za to všechno, co pro Obec Homole udělala
jí od nás občanů patří velké poděkování.
Dovoluji si tedy ještě jednou poděkovat. Dále chci poděkovat za podporu a důvěru, kterou
jste mi vyjádřili při volbě nového starosty. Vnímám toto hlavně jako službu občanům.
Chtěla bych vést obec podle svého nejlepšího svědomí a spolu se zastupiteli pokračovat
v rozvoji naší obce.
Jaroslava Heřmánková

Vážení,
s příchodem zimy se opět ukázalo, kdo topí ekologicky zemním plynem rozvedeným na náklady obce
a kdo šetří za cenu znečišťování ovzduší a obtěžování sousedů smradem z kouře včetně spadu spalin.
Nevidím důvod, proč bych měl dýchat sousedy znečištěný vzduch, když je celá obec plynofikována a
já, i za cenu vyšších nákladů, se chovám ohleduplně.
Při zmínce o regulaci chování obyvatel si dovoluji připomenout, že je jen otázka času, kdy napadne
sníh a bude třeba jej uklízet. V naší lokalitě někteří jedinci považují příjezdovou komunikaci za jejich
parkovací plochu, takže cestou domů kličkuji mezi vozy zaparkovanými po obou stranách
komunikace.
Všichni jsme měli ve stavebním povolení povinnost mít parkovací místo v rámci pozemku; nevidím
tedy důvod, proč někteří, v podstatě stále ti samí, to nerespektují. Obávám se, že písemná upozornění
pro takovéto typy nestačí.
Zveřejňujeme část dopisu našeho občana.
Obecní úřad Homole
Oprava střechy kaple sv. Josefa v Homolích
V roce 2014 Obec Homole realizovala další opravy kaple sv. Josefa v Homolích. Tentokrát jsme se
zaměřili na střechu. Dosavadní nevyhovující betonová střešní krytina byla nahrazena pálenými
taškami cihlově červené barvy. Zároveň byly opraveny nárožní trámy střechy a vyměněno poškozené
laťování. Na tuto akci získala obec dar ve výši 35 500 Kč od společnosti ČEZ a. s., které tímto
děkujeme.
Vážení občané,
dovolujeme si Vám představit nový informační systém pro naší obec.

SMS ROZHLAS V NAŠÍ OBCI
Touto formou chceme přispět ke zlepšení individuální informovanosti našich občanů.
Jedná se SMS zprávu, kterou občan obdrží od OÚ – například :
Dovoluji si Vas upozornit, ze ve vasi ulici nepujde dne …............ elektrina,
z duvodu opravy silnice. Vas starosta.
Občan, který bude mít zájem o tuto informační službu, ať nahlásí na OÚ svůj kontakt.
Věřím, že toto přispěje k rychlé informovanosti občanů.
Jaroslava Heřmánková

Tříkrálová sbírka - V prvních dnech měsíce ledna 2015 se v naší obci uskuteční tradiční
Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem občanům za přijetí koledníků a finanční dary.
Obecní úřad Homole

Provoz sběrného dvora - zimní období - středa od 13,00 – 17,00 hodin,
sobota od 9,00 – 13,00 hodin.

Poděkování
- Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala p. místostarostce Štěpánkové za výrobu
a instalaci nových lávek na louce mezi Novými Homolemi a Závraty.
Milena Grňáková, Nové Homole
- Obecní úřad Homole děkuje všem dárcům, kteří se podíleli na sbírce pro Diakonii
Broumov, která se konala v prvních dnech měsíce října.

Společenská kronika

Naši jubilanti - 4.čtvrtletí 2014
Homole

Nové Homole

Černý Dub

Vondrková Marie 86 let

Bícová Blažena

Pešková Marie 85 let

Dychová Alžběta 78 let

Cíchová Anežka 87 let

Welserová Emilie 81 let

Pešek František 74 let

Čížek František 79 let

Šedivý Karel 75 let

Šejnohová Miloslava 71 let

Holclová Libuše 84 let

Hes Josef 81 let

Schwarzová Ludmila 88 let

76 let

Božoň Pavel 78 let

Neubauerová Františka 75 let Fesslová Marie 74 let
Hošna František 81 let
Mokráčková Marie 72 let
Toman Karel 75 let
Vejskrabová Marie 77 let
Pouzarová Stanislava 71 let
Voráčková Marie 72 let
Růžička Josef 71 let
Kostroun Jaroslav 71 let

Ševčík Jan 71 let
Kempská Marie 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

V roce 2014 jsme do konce měsíce října přivítali tyto nové občánky obce
Václava Webera z Nových Homol
Matyldu Suchanovou z Nových Homol
Emu Vašíčkovou z Nových Homol
Davida Levého z Homol
Veroniku Švestkovou z Černého Dubu

Valérii Svačinovou z Nových Homol
Sáru Rolníkovou z Nových Homol
Šimona Berdycha z Homol
Dominika Vetráka z Homol

V roce 2014 jsme se do konce měsíce října naposledy rozloučili s
p. Františkem Bícou z Nových Homol ve věku 75 let
p. Janem Jozou z Nových Homol ve věku 73 let
p. Boženou Pekárkovou z Nových Homol ve věku 84 let
p. Marií Píšovou z Homol ve věku 86 let
V úctě zachováváme jejich památku.
Obecní úřad Homole
Vážení spoluobčané
Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s činností hasičů v Nových Homolích za druhé pololetí letošního
roku.
Naše soutěžní družstva žen,mužů i dětí jezdila na různé hasičské soutěže a memoriály po celém okresu České
Budějovice. Ženy byly celkem na 14ti soutěžích, muži na 15ti soutěžích. Kromě soutěží jsme se například
zúčastnili dětského dne v Nových Homolích,byli jsme s osvětlovacím balónem na akci „Vltava žije“ v Českých
Budějovicích a nezapomínáme ani na naše dříve narozené hasičské kamarády, ke kterým chodíme k jejich výročí
pogratulovat a přineseme nějakou maličkost. Staráme se o svěřenou techniku a měli jsme v letošním roce i tři
výjezdy k požárům i haváriím.
Samostatnou kapitolou jsou naše hasičské děti, které se zapojují i do celostátních soutěží a projektů. Byly
zpívat a přednášet v domově důchodců, byly na letním soustředění, jezdí na různá hasičská výročí,chodí do kina
a různé výlety.
Jejich aktivita je opravdu veliká a obdivuhodná. Svoji dovednost nám předvedly na naší Výroční valné
hromadě a 6.12.2014 nám překrásně zazpívaly při rozsvěcování vánočního stromku v Nových Homolích.
Dovolte mi, abych poděkoval soutěžním družstvům žen, mužů i dětí za jejich celoroční práci a vzornou
reprezentaci celé obce Homole. Zvlášť děkuji našim vedoucím dětí Marušce Peterků a Milanovi Fesslů. Jejich
práce s dětmi je velice záslužná a starají o výchovu naší mladé generace. Vždyť pokud chodí na hasiče, nemají
čas na „jiné“ aktivity.
Děkuji i našim sponzorům za jejich podporu a vám všem co nám fandíte a podporujete naší činnost.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám všem do nového roku 2015 popřál hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti. Ještě jednou vám všem děkuji.
Starosta Sboru dobrovolných hasičů Nové Homole a současný zastupitel obce Červák Jiří.

OKÉNKO DO ŠKOLKY
Vánoční hvězdy na oknech školky vzhlížejí na své nebeské kamarádky, děti netrpělivě čekají na každoroční
zázrak v podobě splněných přání, zpěv koled podtrhuje předvánoční atmosféru. K té také patří, kromě četby a
různých her, výroba čertíků, andílků, vánočních přáníček a dárečků, návštěva Mikuláše a čerta. Představení
„Čertovská pohádka“ a „Nová vánoční pohádka“, v podání divadla „Máma a táta“, nás vtahuje do kouzla
pohádek, adventní výstava ve školce představuje rodičům tvorbu dětí. Předškoláci si ještě prohloubí poznatky o
vánočních tradicích na výstavě v Jihočeském muzeu. Příprava besídky prolíná celým předvánočním obdobím,
děti se těší, až předvedou, co se naučily. K zachycení slavnostního okamžiku zbývá vyfotografovat se pro
potěšení rodičů a prarodičů a už může přijít tolik očekávaný Ježíšek. Nejprve do školky a potom domů. Předtím
si nezapomeneme pečlivě uklidit hračky, aby se to Ježíškovi líbilo. Nám dospělým se zase líbí rozzářené dětské
oči a pocit, že ta náročná příprava stála za to. Společné slavnostní posezení bude odměnou pro nás všechny.
Marie Musilová
Děkujeme p. Ing. Vondrušovi a Orchidea klubu za příspěvek na hračky pro děti, rodičům za opravy hraček i
zařízení, za různý materiál, hračky i sběr papíru.

PŘEJEME VŠEM OBČANŮM OBCE HOMOLE PŘÍJEMNÉ VÁNOCE A SPLNĚNÍ VŠECH
PŘÁNÍ V NOVÉM ROCE.
Kolektiv dětí a zaměstnanců Mateřské školy Nové Homole

Vánoční bohoslužby
24.12. Štědrý den od 16,00 hodin – kostel Vrábče
24.12. Štědrý den od 21,00 hodin – kostel Boršov nad Vltavou
25.12. Boží hod od 7,45 hodin – kostel Boršov nad Vltavou
27.12. sobota
od 16,00 hodin – kostel Boršov nad Vltavou
28.12. neděle
od 7,45 hodin – kostel Boršov nad Vltavou
31.12. Silvestr od 16,00 hodin – kostel Boršov nad Vltavou
1.1. Nový rok od 7,45 hodin – kostel Boršov nad Vltavou
Vážení farníci,
chceme 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 2015 Boží požehnání a zdraví přeje
P. Václav Habart

P. Tomasz Piechnik

Otvírací doba prodejny potravin v Nových Homolích
o vánočních svátcích
24.12.2014 - 8,00 – 12,00 hodin
25.12.2014 - zavřeno
26.12.2014 - zavřeno
27.12. – 31.12. 2014 - 7,00 – 19,00 hodin
1.1.2015 – zavřeno
Prodejna potravin Nové Homole děkuje všem svým zákazníkům a přeje vše dobré,
hodně zdraví a spokojenosti v roce 2015.

Pozvánky


Dne 26.12.2014 se od 13,00 hodin uskuteční vánoční turnaj „Memoriál Václava Vondruše“
ve stolním tenise dvojic v sále u hasičské zbrojnice v Homolích.
Prezentace účastníků je od 12,30 hodin.



Dne 26.12.2014 se od 13,00 hodin uskuteční vánoční turnaj ve stolním tenise v sále
u hasičské zbrojnice v Černém Dubu.



19. ročník setkání harmonikářů se uskuteční dne 7.3.2015 od 13,00 hodin v sále
u hasičské zbrojnice v Homolích.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ SLOVAN ČERNÝ DUB - oddíl stolního tenisu
pořádá XV. ročník tradičního vánočního turnaje čtyřher ve
stolním tenise “Na Štěpána - O pohár starostky obce Homole“ .
Termín konání : pátek 26. 12. 2014 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. 2014.
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

Plesy v obci
- Dne 16.1.2015 se od 20,00 hodin koná ples SDH Černý Dub v sále u hasičské zbrojnice
v Černém Dubu. Hrají Kameňáci.
- Dne 30.1.2015 se od 20,00 hodin koná ples SDH Nové Homole v sále u hasičské zbrojnice v
Homolích. Hraje G klub.
- Dne 21.2.2015 se od 20,00 hodin koná ples SDH Homole v sále u hasičské zbrojnice
v Homolích. Bohatá tombola. Hraje K klub.
Obec Homole hledá výpomoc na úklid sněhu v Homolích, k dispozici máme zametač
na sníh. Informace na OÚ, telefon 387 203 515, 799 506 110
Redakční rada Homoláčku děkuje přispěvovatelům za
spolupráci v roce 2014. Všem spoluobčanům přejeme
příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně
zdraví a štěstí.

Vážení čtenáři našeho čtvrtletníku i vy můžete přispět svým článkem, proto neváhejte a

obec@homole.cz

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. 2015.
Obecní úřad Homole sděluje občanům, že je možné komunikovat s úřadem prostřednictvím

obec@homole.cz

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.

