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Vážení spoluobčané,
s přicházejícím vánočním časem a závěrem roku chci poděkovat všem občanům, kteří se podíleli na
obecních akcích v obci.
V tyto dny zdůrazňujeme lidskost a vzájemnou důvěru jednoho k druhému, pochopení a úctu. Žádné svátky
nenaplňují lidská srdce takovou pohodou, jako právě Vánoce.
O Vánocích říkáme, že je to čas odpuštění a lásky. Ať nás láska a pokora provází celý rok 2013. Vám všem,
kteří čtete tyto řádky přeji z celého srdce příchod pohody a štěstí, neboť nejen v tyto dny žije člověk touhou
po lásce a porozumění a potřebou blízkosti druhých.
Marie Štěpánková
Vážení spoluobčané,
ať jsou pro Vás všechny Vánoce krásné, plné
lásky, radosti a štěstí.
V novém roce hodně zdraví a vše dobré v roce
2013 přeje
starostka obce a zaměstnanci OÚ.

Redakční rada Homoláčku děkuje přispěvovatelům
za spolupráci v roce 2012. Všem spoluobčanům
přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví a štěstí.
Redakční rada Obce Homole

Jednání ZO Homole ze dne 1.10.2012
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo instalaci fotovoltaických modulů na střechu
OÚ, Budějovická 72, Homole.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zveřejnění výzvy k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci : „Dodávka a montáž fotovoltaické
elektrárny na objektu OÚ Homole“.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavřít mandátní smlouvu ve věci
organizace zadávacího řízení na uvedenou akci a pověřují starostku jejím podpisem.

Jednání ZO Homole ze dne 12.10.2012
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výzvu k podání nabídky na akci : „Demolice
rozestavěných objektů v bývalém vojenském prostoru letiště, k. ú. Homole – I. etapa“.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zadávací dokumentaci - pokyny pro
zpracování nabídky na akci : „Demolice rozestavěných objektů v bývalém vojenském
prostoru letiště, k. ú. Homole – I. etapa“.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh smlouvy o dílo na akci : „Demolice
rozestavěných objektů v bývalém vojenském prostoru letiště, k. ú. Homole – I. etapa“
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 8/2012.

ZO projednalo a schvaluje :
- architektonický návrh VKP Černý Dub
- smlouvu o dílo na údržbu vysázené zeleně v Homolích, Nových Homolích
a Černém Dubu
- návrh mandátní smlouvy na akci : „Dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny
na objektu OÚ Homole“

ZO bere na vědomí :
- zápis o předání a převzetí staveniště – sběrný dvůr Černý Dub
- zajištění internetu obcí v MŠ Nové Homole
- plnění rozpočtu 1.-9.2012 : příjmy : plnění : 84,60% vůči rozpočtu
výdaje : plnění : 88,05% vůči rozpočtu

Jednání ZO Homole ze dne 17.10.2012
Zastupitelstvo obce Homole vzalo na vědomí informaci o činnosti školské a kulturní
komise a činnosti finančního výboru. Kontrolní výbor pravidelně kontroluje plnění
přijatých usnesení zastupitelstva obce.

ZO projednalo a schvaluje :
- přijmout do pracovního poměru na veřejně-prospěšné práce 1 osobu na dobu určitou

ZO bere na vědomí :
- informaci o volbách do zastupitelstev krajů
- upozornění – restaurace Černý Dub - nevhodné vytápění
- žádost o retardéry v ul. Horní Nové Homole, o návrh řešení bude požádán projektant
ul. Horní, Dolní
- proinvestované finanční prostředky – I. etapa, stavební úpravy prodejna Nové Homole
ve výši : 1 650 720,- Kč firma Sexta, 1 716 120,- Kč ostatní dodavatelé
- zprávu o provedení kontroly spalinové cesty na prodejně Nové Homole
- stav finančních prostředků na běžném účtu :
provozní BÚ GE Money
1 134 844, 78 Kč
účet SF GE Money
54 169, 75 Kč
ČSOB – provozní účet
16 217, 97 Kč
ČSOB – úvěr komunikace - 2 531 250,00 Kč
ČSOB – úvěr MŠ
- 12 000 000,00 Kč
ČSOB – sbírka kaplička
241 492,73 Kč

Jednání ZO Homole ze dne 5.11.2012
ZO projednalo a schvaluje :
- smlouvu o poskytnutí podpory uzavřenou mezi Obcí Homole a Státním fondem ŽP
ČR Praha na akci : „Sběrný dvůr Homole“
- odborný posudek – podklad pro posouzení a hodnocení nabídek na akci : „demolice
rozestavěných objektů v bývalém vojenském prostoru letiště, k. ú. Homole – I. etapa“
- smlouvu o dílo na opravu fasády a vnitřních omítek kapličky N.Homole
- odborný posudek – podklad pro posouzení a hodnocení nabídek na akci : „dodávka
a montáž fotovoltaické elektrárny na objektu OÚ Homole“
- rozhodnutí zadavatele na akci : „dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny na objektu
OÚ Homole“

ZO bere na vědomí :
- porovnání skutečných nákladů na likvidaci komunálního odpadu

Jednání ZO Homole ze dne 7.11.2012
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 9/2012.

ZO projednalo a schvaluje :
- navýšení rozpočtu pro zbývající část roku o 50 000,- Kč pro MŠ Nové Homole
z důvodu nárůstu plateb v souvislosti s navýšením kapacity MŠ + 8 000,- Kč
na nákup hraček pro objekt SO 02
- návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
- návrh vodného a stočného na rok 2013 :
vodné : 33,10 Kč/1m3, stočné : 19,57 Kč/1m3, ceny jsou bez DPH
- finanční příspěvek na Běh kolem Baby ve výši 3 000,- Kč
- směrnice o pronajímání nebytových prostor mateřského centra v budově MŠ Nové
Homole, objekt SO 02
- směnnou smlouvu na směnu pozemků č. parc. 1337/59 a 1337/64 k. ú. Homole
- smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Homole a Mateřskou školou Nové Homole
na používání majetku, který byl financován z projektu „Mateřská škola Nové Homole
- rekonstrukce a rozšíření kapacity“ ROP Jihozápad. Hodnota předávaného majetku
činí 1 855 798,00 Kč

ZO projednalo a neschválilo :
- návrh na výstavbu rozhlasového vysílače pro pásmo středních vln
- žádost o blokaci míst na školní rok 2013/2014 pro obec Závraty, žádosti bude možné
vyhovět až v případě, že nebudou obsazena místa dětmi z naší obce

ZO bere na vědomí :
- příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce Homole k 31.12.2012
a seznam inventarizačních komisí
- stanovisko Krajského úřadu Č. Budějovice k návrhu změny č. 3 ÚP Homole
– f. SINOP, sklon střechy
- informaci k ČOV Homole a Černý Dub
- plánované uzavření MŠ N. Homole ve dnech 27.- 28.12. a 31.12.2012
- upozornění o nevhodném prostředí v restauraci Černý Dub, které nájemník doložil
dokladem o technické způsobilosti, jedná se o používání topidla IR 5000-IR 5000
turbo, ZO pověřuje kontrolní výbor o ověření skutečného stavu do 28.11.2012
- oznámení Dopravního podniku České Budějovice, a. s. o výši úhrady kompenzace
za MHD v roce 2013
- stavy na Bu k 1.11.2012 :
- provozní BÚ GE Money
1 000 960,44 Kč
- účet SF GE Money
52 415,81 Kč
- ČSOB – provozní účet
17 546,35 Kč
- ČSOB – úvěr komunikace
- 2 437 500,00 Kč
- ČSOB – úvěr MŠ
- 12 000 000,00 Kč
- ČSOB – sbírka kaplička
241 492,73 Kč
- informaci ředitelky MŠ N. Homole k padajícímu sněhu na střechách MŠ N. Homole

Jednání ZO Homole ze dne 14.11.2012
ZO projednalo a schvaluje :
- název nové ulice v Černém Dubu – Na Vyhlídce
- žádost o zahrnutí změny „využití území do změny ÚP Homole“, lokalita B 23
( Za Humny II), bude se měnit jižní hranice veřejného prostranství v rozsahu 3 – 7 m
na jižní stranu a posunutí severní hranice o 4 m severním směrem, celková plocha
3 200 m2 – nemění se zastavitelné území, ZO požaduje předložit vyjádření
zpracovatele ÚP k této problematice. Náklady spojené se změnou ponese ke své
tíži žadatel.

Jednání ZO Homole ze dne 21.11.2012
ZO projednalo a schvaluje :
- smlouvu o dílo uzavřenou na zhotovení díla : „Demolice rozestavěných objektů
v bývalém vojenském prostoru letiště, k. ú. Homole – I. etapa“
- dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla : „Demolice rozestavěných objektů
v bývalém vojenském prostoru letiště, k. ú. Homole – I. etapa“
důvodem schválení dodatku je předpokládané snížení finančních prostředků (dotace)
- podání žádosti na Krajský úřad Č. Budějovice o souhlas s prodloužením termínu
sbírky na kapličku v Černém Dubu do 31.12.2013

Jednání ZO Homole ze dne 30.11.2012
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu a sociálního fondu obce na rok 2013.
Návrh bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15-ti dnů před jeho schválením
v zastupitelstvu obce. Bude také zveřejněn na elektronické úřední desce umožňující
dálkový přístup.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 10/2012.

ZO projednalo a schvaluje :
- obecně závaznou vyhlášku Obce Homole č. 2/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, vyvěšeno na ÚD: 9.11.2012, sejmuto: 26.11.2012
- dodatek č. 15 smlouvy o poskytování služeb uzavřený mezi Obcí Homole a A.S.A.
Č. Budějovice
- rozpočtové náklady na opravu a úpravy před sběrným dvorem v Černém Dubu
- podat žádost – dotační program Jihočeského kraje po poskytování příspěvků v oblasti
kultury v roce 2013 na akci : „17. ročník setkání harmonikářů v Homolích a 10. ročník
Homolské křídlovky“
- podat žádost POV na akci : „Celková oprava fasády na prodejně Nové Homole
č. pop. 152“
- podat žádost na Agenturu ochrany přírody ve věci hnízdění čápů
- cenovou nabídku na služby v rámci provozu sběrného dvora Homole – Černý Dub,
předmět nabídky :
- zpracování provozního řádu včetně povinných příloh
- legislativní servis v rámci provozu sběrného dvora
- vypořádání pozemku č. parc. 869/3 k. ú. Homole o výměře 28 m2
- podání žádosti o vydání historického majetku
- smlouvu o dílo uzavřenou na dodávku a montáž statické solární elektrárny na OÚ
Homole
- rozšíření pojistné smlouvy na vybavení sběrného dvora Homole – Černý Dub

Volby do zastupitelstev krajů 12. - 13. 10. 2012 - výsledky
čísla
stran

název stran

vol.okrsek č. 1
Homole, N.Homole

vol.okrsek č. 2
Černý Dub

celkem

7

Volte Pravý blok

2

8

Strana Práv Občanů Zemanovci

10

2

12

20

Moravané

21

SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové

19

2

21

22

Národní socialisté – levice 21. století

3

3

30

Věci veřejné

4

4

33

TOP 09 a Starostové pro Jihočeský kraj

24

5

29

43

KSČM

39

14

53

51

Strana zelených

2

1

3

53

Dělnická strana sociální spravedlnosti

3

59

JIHOČEŠI 2012

76

11

87

60

ČSSD

66

17

83

64

SMK ED

7

2

9

65

Republikánská strana ČMS

70

ODS

87

12

99

77

Strana svobodných občanů

21

2

23

84

KDU - ČSL

18

19

37

93

Česká pirátská strana

8

CELKEM :
Počet zapsaných voličů
Počet platných hlasů
Počet odevzd. úředních obálek
Volební účast v %

389
892
389
408
45,74

2

3

8
87
178
87
87
48,88

Úspěšné dotace pro obec Homole v roce 2011 :
Dovybavení jednotky SDH Homole

25 000,- Kč

Dovybavení jednotky SDH Nové Homole

18 970,- Kč

Regenerace VKP Černý Dub (péče o krajinné prvky)

263 993,- Kč

Výměna oken a dveří na budově OÚ Homole

167 000,- Kč

Dotace úroků z úvěru (komunikace N.H. ul. Dolní)

105 000,- Kč

Dotace úroků z úvěru (rekonstrukce MŠ N.H.)

186 367,- Kč

Chodník od MŠ k ul. J. Cimrmana N.H.

397 721,- Kč

476
1070
476
495
46,26

Úspěšné dotace pro obec Homole v roce 2012 :
Mateřská škola Nové Homole – rekonstrukce
a rozšíření kapacity
Sběrný dvůr Černý Dub

12 914 342,99 Kč
4 087 556,46 Kč

Oprava kapličky sv. Josefa v Homolích

86 400,- Kč

Dovybavení jednotky SDH Nové Homole

28 808,- Kč

Dovybavení jednotky SDH Černý Dub

35 114,- Kč

Běh kolem Baby

8 500,- Kč

Obnova kaple Nejsvětější srdce Páně v N. Homolích

40 000,- Kč

Obnova pomníku 1. a 2. světové války v N. Homolích

20 000,- Kč

Oprava a rozšíření VO – ul. Horní a K Lesu N. Homole
Rekonstrukce ul. Dolní N. Homole – úroky

112 000,- Kč
77 000,- Kč

Neúspěšné dotace pro obec Homole v roce 2012 :
Oprava venkovní terasy MŠ N. Homole
Demolice rozestavěných objektů v bývalém vojenském
prostoru letiště
Homolské hudební slavnosti

200 000,- Kč

3 006 739,52 Kč
95 000,- Kč

OZNÁMENÍ - VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ
Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky obce Homole
č. 2/2012 o místních poplatcích.
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku.
Od poplatku se osvobozují :
a) každé třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18-ti let žijící s rodiči ve společné
domácnosti a to až do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší uvedený
věk, pořadí dětí se určuje od nejstaršího dítěte
b) každé narozené dítě po dobu, kdy některý z rodičů o něj pečuje a pobírá
rodičovský příspěvek
c) občan s pobytem v obci, dlouhodobě žijící mimo obec a to více než 300
kalendářních dní v roce

Úleva se poskytuje / nárok na úlevu má :
a) vlastníkům staveb zařazených nebo sloužících k individuální rekreaci
(tzv. zahradní domky) nacházející se v lokalitě Nové Homole – Korosecký kopec
a to ve výši 300,- Kč
b) občanům s pobytem v obci, kteří jsou studující a jsou ubytováni v průběhu
školního roku v zařízeních určených a sloužících pro tyto účely a nedojíždí
z důvodu studia každý den do místa trvalého bydliště a to ve výši 300,- Kč
Výše poplatku :
- poplatek za svoz komunálního odpadu : 600,- Kč/rok/1 osoba ( fyzická osoba)
- poplatek za psy : 100,- Kč/ 1. pes
200,- Kč/ 2. a každý dalšího pes téhož držitele
50,- Kč/ 1. pes (držitel invalidního, starobního, vdovského,
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu)
100,- Kč/ 2. a každý další pes téhož držitele (držitel invalidního,
starobního, vdovského, nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu)

Poplatky se vybírají pouze na OÚ Homole z důvodu
elektronického zpracování dat.
Poplatky se budou vybírat :
pondělí 14.1., 21.1., 28.1. a 11.2.2013
od 13,00 – 15,00 hodin
nebo ve středu 16.1., 23.1., 30.1. a 13.2.
od 13,00 – 17,00 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.
Obecní úřad Homole

Vážení občané,
naše obec se rozhodla pro realizaci úspory nákladů za elektřinu a zemní plyn a to díky chytrému nákupu a
výběru dodavatele pomocí takzvané elektronické aukce, kde mezi sebou dodavatelé soutěží o klienta a
nabízejí tak výhodnější ceny. Tímto způsobem dosažené úspory se průměrně pohybují v hodnotách 15 až
20%.
Společnost B4F, která aukci vyhlašuje, nabízí i Vám možnost ušetřit výdaje za energie v domácnostech.
Máte tak jedinečnou příležitost připojit se k velkému objemu energie a díky tomu získat takové ceny
elektřiny a zemního plynu, které běžně na trhu domácnost nedostane. Obec Homole ve spolupráci s B4F
Vám tuto možnost nabízí zcela zdarma.
V případě Vašeho zájmu o úspory nebo jakýchkoli otázek, se obracejte na organizátora celého projektu,
pana Lacha z Nových Homol, tel. 731 525 870 nebo na e-mail.: j.lach@b4f.cz

OZNÁMENÍ
MUDr. Jana Prüherová je dlouhodobě nemocná.

Oznámení voličům

Zastupují : MUDr. Nováková
MUDr. Brossand

Volba prezidenta České republiky
se koná ve dnech 11. a 12. ledna
2013.
Případné II. kolo se uskuteční ve
dnech 25. a 26. ledna 2013.

Ordinační hodiny zůstávají beze změny.
Telefon : 386 352 412, 601 504 514
Adresa : Lidická 54, České Budějovice
Obecní úřad Homole

Vážení spoluobčané,
nastává zimní období a chtěla bych
upozornit na problém s parkováním vozidel
na místních komunikacích. Vyzýváme
majitele vozidel, aby parkovali na svých
pozemcích, neomezovali průjezdnost a
bezproblémový úklid komunikací a chodníků.
Pokud nebude průjezd umožněn, nebudeme
úklid provádět.
Marie Štěpánková

Obecní úřad Homole

Upozornění pro majitele psů

Upozorňujeme na dodržování místní vyhlášky
č. 2/2008 omezující volné pobíhání
psů a soustavné porušování této vyhlášky.
Obecní úřad Homole upozorní majitele
psa na přestupek a dále věc postoupí k
řešení přestupkové komisi Magistrátu
města České Budějovice.
Obecní úřad Homole

Zveme děti i dospělé na kroužek zájmového
kreslení pravidelně vždy ve středu
(čtvrtek nebo pátek – dle zájmu) od 16,00 hodin
do mateřského centra v Nových Homolích.
Pomůcky a materiál domluvíme při první
schůzce.
První setkání se uskuteční 16.1.2013 od 16,00
hodin v MC Nové Homole.
Obecní úřad Homole
PODĚKOVÁNÍ
Výtvarný kroužek při OÚ Homole pod vedením p.Hany
Křelinové, který se koná 1x měsičně na OU srdečně děkuje
za finanční sbírka
příspěvek firmě Explantex Vondruš a Orchidea
Tříkrálová
klub České Budějovice.Tohoto daru využijeme ve prospěch
dětí a pro další činnost našeho kroužku.
Za výtvarný kroužek
Hana Křelinová

Obec Homole přijme pracovníka na
obsluhu sběrného dvora v Černém
Dubu.
Vhodné pro důchodce.
Informace na telefonu : 387 203 515.
Obecní úřad Homole
Půjčování párty stanů
p. Martin Hubinger
tel.: 604 779 028
e-mail :

info@pujcovanipartystanu.cz
Kominictví
Jiří Schönbauer
U Rybníka 346, 382 03 Křemže
tel.: 777 346 971

Společenská kronika

Naši jubilanti - 4.čtvrtletí 2012
Černý Dub

Homole

Nové Homole

Jandová Miloslava 85 let

Bícová Blažena

Pešková Marie 83 let

Dychová Alžběta 76 let

Cíchová Anežka 85 let

Welserová Emilie 79 let

Pešek František 72 let

Čížek František 77 let

Šedivý Karel 73 let

Fučíková Marie 85 let

Holclová Libuše 82 let

Vondrková Marie 84 let

Hes Josef 79 let

Schwarzová Ludmila 86 let

74 let

Božoň Pavel 76 let

Neubauerová Františka 73 let Fesslová Marie 72 let
Hošna František 79 let
Modráčková Marie 70 let
Toman Karel 73 let
Vejskrabová Marie 75 let
Exnerová Marie 71 let
Voráčková 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 Homole

V roce 2012 jsme přivítali tyto nové občánky obce :

Nelu Vašíčkovou z Nových Homol,
Karolínu Stehlíkovou z Nových Homol,
Elišku Šnajdrovou z Nových Homol,
Kateřinu Miňovskou z Nových Homol,
Tomáše Velka z Nových Homol,
Matyáše Vaja z Homol,
Jakuba Zimmela z Nových Homol,
Adama Muzikáře z Nových Homol,
Dominika Olšáka z Nových Homol,
Vojtěcha Davida z Nových Homol,
Adama Levého z Homol,
Tomáše Drnka z Nových Homol,
Damiána Baštu z Nových Homol

V roce 2012 jsme se naposledy rozloučili s :
p. Miloslavou Koubkovou z Nových Homol ve věku 79 let
p. Jakubem Šanderou z Homol ve věku 87 let
sl. Markétou Novou z Nových Homol ve věku 34 let
p. Karlem Šoltou z Nových Homole ve věku 61 let
p. Jiřím Exnerem z Nových Homole ve věku 75 let
V úctě zachováváme jejich památku.
Obecní úřad Homole

Vánoční bohoslužby 2012
24.12. Půlnoční
16.00 hod. Vrábče
21.30 hod. Boršov
22.00 hod. Kamenný Újezd
25.12. Vánoční Boží hod
7.45 hod. Boršov
9.30 hod. Kamenný Újezd
26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
9.30 hod. Kamenný Újezd

Drazí farníci,
chtěli bychom Vám popřát krásné prožiti vánočních svátků. Srdečně Vás
zveme do našich kostelů na vánoční bohoslužby, přijďte se poklonit Ježíšovi,
Synu Božímu, narozenému v Betlémě.
Načerpejte duchovní sílu a přijměte Boží milosti.
Přejeme Vám hodně Božího požehnání a zdraví v novém roce.
P. Václav Habart

P. Tomasz Piechnik

jáhen Vojtěch Talíř

Novinky z Mateřského centra Homole
Léto se překlopilo do podzimu a po prázdninové pauze začalo v září opět fungovat i naše mateřské
centrum. Nové počátky nebyly snadné, protože jsme se jednak stěhovali do zcela nových prostor,
jednak část maminek, které pomáhaly s vedením centra od února 2012, nastoupila do práce nebo
jim nastaly jiné povinnosti. A především se s námi po dvou letech úspěšného vedení centra
rozloučila i Petra Šustková, která činnost centra rozjela a nasadila
nám vysokou laťku. Téměř dva roky vedla centrum prakticky sama a byla zakladatelem a
hybatelem akcí pro děti i dospělé, které směřovaly k zachování již zavedených (řehtání, Mikuláš) i
obnovení dalších lidových a duchovních tradic v obci (Svatomartinský lampionový průvod, Živý
betlém), i programů týkajících se zdraví batolat (zdravé vaření, setkáni s fyzioterapeutkou),
pořádaly se i výtvarné večery pro maminky. Poslední její akcí bylo krásné červnové zakončení
sezóny ve vodáckém oddíle Valcha, které jsme si moc užili.
Zasoutěžili jsme si na suchu i na kánoích, projeli jsme se po soutoku Vltavy s Malší, prohlédli si
zblízka chobotnici Elišku v slepém rameni, někteří si dokonce i sáhli a vše završila sladká tečka v
podobě čokoládového fondue. Chtěli bychom Petře za současné vedení centra i za všechny, kteří se
programu či akcí účastnili, moc poděkovat a popřát jí hodně radosti z rodinného života i úspěchů v
další práci.
Naštěstí se nám podařilo přenést se přes počáteční technické i organizační obtíže a rozjeli
jsme centrum, byť v trochu jiné podobě, v nových prostorách. Trochu nám to usnadnil i fakt,
že konečně sídlíme ve vlastním a máme k dispozici pestré nové vybavení. Scházíme se nově
každou středu od 9.30 do cca 11-ti hodin, společně se učíme nové říkanky s pohybem,
zpíváme s nástroji, cvičíme s pomůckami, tvoříme a hrajeme si. Překvapil nás a stále nás těší velký
zájem nových maminek a dokonce i tatínků ze střediskové obce i z okolí o pravidelnou středeční
činnost centra a doufáme, že si jejich zájem udržíme. Zároveň doufáme, že se mezi vámi najde
několik statečných, kteří nám s vedením centra časem pomohou, protože čas neúprosně běží a
členky vedení postupně odcházejí do práce, která jim neumožní se vedení středečního programu
účastnit, i když nadále pomáhají s pořádáním akcí.
Jsme rádi, že se nám daří zachovat i tradiční akce. V říjnu jsme k druhému výročí založení centra
pozvali divadélko LUK a shlédli jejich vtipné představení O kačence, při kterém se ohromně
pobavili nejen děti, ale i dospěláci. V listopadu jsme uspořádali tradiční Svatomartinský průvod a
jsme rádi, že jste Svatého Martina na cestě podpořili svou hojnou účastí, přízní nás poctila i nebesa,
která nepřinesla předpovídaný déšť ani silný vítr. Také proběhla dvě večerní tvoření pro maminky,
pletení šál z bambulkové příze a výroba dekorací
a přání s vánoční tématikou – adventní věnce, vánoční přání a výzdoba. Na středu 5. prosince
chystáme v pro děti z MC malé mikulášské překvapení. A v sobotu 22. prosince od 16.30 se můžete
těšit opět na Živý betlém se třemi králi, svatou rodinou a malou skupinkou muzikantů, možná i s
něčím na zahřátí. Pokud budete mít chuť, přijďte s námi prožít sváteční atmosféru a společně si
zahrát a zazpívat koledy, kdo bude chtít, třeba i v nějakém tradičním oblečení ,
děti v kostýmech andílků a s jednoduchými hudebními nástroji. Přejeme všem čtenářům krásný
Advent a prožitek z nadcházejících svátků.
Za MC Helena Procházková

Okénko do školky
V novém školním roce nastoupilo do naší školky 35 nových dětí. Nová třída „Berušky“
a původní třída „Čmeláčci“ mají celkem 50 dětí. Po příjemně prožitém podzimu v nově zařízených
třídách a na zahradě, vnímáme nyní předvánoční atmosféru všemi smysly. Při tvořivých dílnách
s rodiči „Čmeláčci“ vyrobili voňavé perníkové čerty, Berušky zase vyzdobily svoji třídu výrobky s
vánočními motivy. Adventní výstava ve školce představuje výtvarné práce dětí se zimní a vánoční
tematikou. Mnoho starších dětí zlákalo „Veselé pískání“ na zobcovou flétnu, kde se učí kromě
hraní i první notičky. Hodně času věnujeme přípravě na vánoční besídku pro rodiče i veřejnost.
„Berušky“ potěší svým čertovským vystoupením, jejich rodiče naopak předvedou dětem vánočně
laděné představení. Ve třídě „Čmeláčků“ mají starší děti ve svém repertoáru kromě koled i anglické
písničky. K vánoční atmosféře přispělo i divadelní představení „Jak čertík psal vánoční přání“,
těšíme se ještě na divadlo „O hvězdě a pacholátku.“ Nezapomeneme o Vánocích ani na zvířátka
v lese, máme pro ně přichystané žaludy a kaštany.
Naše aktuality pravidelně zveřejňujeme na www.msnovehomole.cz
Marie Musilová
Přejeme všem občanům obce Homole „Klidné a příjemné Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti
v novém roce“.
Kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ

Vážení čtenáři,
dovolte mi Vás tímto článkem blíže seznámit, s ne tak u nás rozšířeným, i když celosvětově populárním
druhem sportu a to K-1. Jedná se o bojový sport, vycházející z technik různých bojových umění (muay
thay,karate,taekwondo,savate, san shou a mnoha dalších). Vím, že pro mnohé z Vás je to pouze bezduché
otloukání dvou navzájem se nenávidících lidí, kdy jeden se snaží co nejvíce ublížit tomu druhému, ale to
není tak úplně pravda.Stejně jako každý sport, tak i K-1 má svá přísná pravidla, dbající především na zdraví
a bezpečnost zápasníků. Bojovníci K-1 mají hluboce vyvinutý smysl pro fair play a v každém ohledu ctí
soupeře, to vše vychází z tradic a smyslu všech bojových umění.
V běžném životě potkáváme každý den na ulici spoustu lidí, mnozí z nich se tomuto sportu věnují, aniž by
to na nich bylo jakkoli znát. I v řadách občanů naší obce, je jeden takový a já Vám ho teď v krátkosti
představím. Jmenuje se Jan Korčák a již řadu let se věnuje tomuto bojovému sportu. Narodil se 17.2.1995 a
i přes svůj nízký věk má za sebou několik cenných vítězství v K-1, kickboxu a thajském boxu. Pravidelně se
objevuje na domácích i mezinárodních soutěžích a důstojně reprezentuje, pod vedením trenéra Michala
Nováka, svůj oddíl GLADIATORS GYM České Budějovice.
V létě letošního roku Honza vybojoval bronzovou medaili na mistrovství České Republiky v kickboxu a to
ve váhové kategorii do 63,5 kg, kdy postup do finále mu překazil juniorský reprezentant a mistr Evropy Jiří
„démon“ Hopp.
Následovalo několik měsíců tvrdého tréninku, plných bolesti, krve a potu. Honza trénuje 6x týdně v
tělocvičně a ve zbylém volném čase běhá a jezdí na kole.
Je příkladem toho,že když člověk opravdu něco chce a udělá pro to maximum, svého cíle nakonec dosáhne.
V případě Honzy to bylo mistrovství ČR v K-1,kde vybojoval zlatou medaili a stal se juniorským
MISTREM ČESKE REPUBLIKY !!!
Jsem přesvědčen o velké sportovní budoucnosti tohoto nenápadného hocha a přeji mu tímto mnoho
sportovních i životních úspěchů.
Libor Flíček
předseda sportovní komise

Zimní příprava SLOVANu Černý Dub
V historicky 1. sezóně, ve které jsou přihlášeni fotbalisté SLOVANu Černý Dub v 5 věkových
kategoriích, se nejvíce dařilo našim fotbalovým benjamínkům = mladší přípravce. Z deseti odehraných
utkání odešli jen jednou poraženi (Sedlec) a dvakrát se rozešli se soupeřem smírně (Borek a Zliv), zbylá
utkání vyhráli, když přehráli i Týn nad Vltavou, SKP a zejména 3:0 Dynamo ČB a přezimují tak za
Sedlecem na pomyslném 2.místě!

I v ostatních kategoriích naši borci nezaháleli a zejména výsledky mužů a dorostenců jsou
příslibem do budoucna. Muži po nevalném začátku (3 prohry v řadě 0:6, 1:5, 1:5) posílili tým o 2 zkušené
hráče a výsledkem je 5.místo o skóre za 4.týmem z Trhových Svinů při 21 bodech.
Průběžné 5.místo obsadili i dorostenci. Po výborném výkonu přehráli N.Hodějovice a Včelnou
shodně 3:2 a Jankov 6:4. Pochvalu zaslouží i za těsné porážky 1:2 s H.Stropnicí a 3:4 s Velešínem. Dvě
zbylá utkáni jsme prohráli díky nedostatečnému počtu hráčů, proto tyto nelze hodnotit.
Podzimní část sezóny 2012 / 2013 skončila, ale všechny mládežnické kategorie budou trénovat po
celou zimu. Dorostenci a starší žáci trénují každou sobotu od 10:00 do 12:00 v tělocvičně ZŠ Grunwaldova
(sraz v 9:40 u kabin v Nových Homolích) a přípravka bude po celou zimu zdokonalovat v pohybové
všestrannosti (každou středu od 17:30 do 19:00 ve školce v Nových Homolích).
Krásné vánoce a šťastný nový rok
přeje za SLOVAN Černý Dub Pavel Pojar

Letiště České Budějovice - rok 2012

Rok se sešel s rokem a nastala doba, kdy je nejvyšší čas na rekapitulaci, hodnocení a na spřádání plánů
budoucích.
Pro Letiště České Budějovice byl rok 2012 rokem velkých změn. Začátek roku ovlivnilo stanovisko
Evropské komise, která nedoporučila spolufinancovat modernizaci Letiště České Budějovice z prostředků
Regionálního operačního programu (ROP). Doporučení Evropské komise nebylo příjemným sdělením, ale
okamžitě začala práce na dalších krocích, které spočívají v jednoznačném zájmu Jihočeského kraje, coby
vlastníka pozemků a budov na letišti, pokračovat v procesu modernizace letiště a dovést toto letiště do
statutu mezinárodního veřejného letiště. Byla zpracována odborná analýza nezbytných a méně zbytných
kroků, které směřují k modernizaci letiště v úspornější variantě, kterou bude kraj schopen sám financovat.
„Pokračování výstavby se bude určitě týkat navigačního vybavení, částečně úpravy stojánky pro velká
letadla, dále pak oplocení letiště a bezpečného vstupu na letiště. To jsou věci, bez kterých se neobejdeme.
Naopak nebudeme plánovat výstavbu nového terminálu, ale chceme některou ze současných budov za
rozumné finanční prostředky přebudovat pro terminál, který by splňoval veškeré požadavky na vybavení,“
vysvětluje další postup ředitel Letiště České Budějovice Ladislav Ondřich. Práce na oplocení areálu budou
zahájeny co nejdříve, jak jen to počasí v novém roce umožní, souběžně je plánována ve východní části
areálu, u tzv. opraven, výstavba heliportu zdravotní záchranné služby. Toto místo bude také sloužit jako
další výjezdní místo pro sanitky, které tak budou moci v kratším čase obsloužit oblast pod Kletí.
Zajímavý byl rok 2012 ve statistických číslech. Je zřejmé, že pod dopadem ekonomických těžkostí ubylo
malých, zejména pak ultralehkých a sportovních letadel, která nad letištěm poletovala. Naopak ale stále
velmi razantně stoupá počet mezinárodních letů a to zejména za obchody či rekreací. Jen připomenu jeden
dubnový týden, kdy na Letiště České Budějovice přilétlo 30 letounů z Dánska z tamního aeroklubu, jejich
pasažéři si chtěli prohlédnout Jižní Čechy a strávili tu několik dní. Mimochodem podle statistik každý
turista utrácí na dovolené v průměru 100 euro denně a přiznejme, Dánové na své dovolené určitě nešetřili.
Pro nás je pak pozitivním signálem, že v průběhu roku se dánská letadla na letišti objevovala častěji, což
svědčí o dobré pověsti naší i jihočeské pohostinnosti.
Naší snahou je, aby budování letiště bylo zcela transparentní, pod veřejným dohledem, protože koneckonců
využíváno bude také jednou širokou veřejností. Však jsme také letos spolu s veřejností oslavili 75. výročí
založení letiště dnem otevřených dveří, který jsme pořádali ve spolupráci s Jihočeským krajem v červnu
2012. Přišlo přes pět tisíc návštěvníků, mnozí z nich se mnou pak absolvovali komentovanou projížďku
areálem. Nezřídka jsem slýchala přání lidí: už abyste to dobudovali, už abychom létali...
Jeden z výroků, který jsem si zapamatovala, hovoří za všechny: „Kdybychom propásli tuhle šanci a letiště
nechali ležet ladem, naše děti by nám to neodpustily“.
Martina Vodičková
autorka je tiskovou mluvčí Letiště České Budějovice

Sbor dobrovolných hasičů Nové Homole
– činnost v roce 2012
Vážení spoluobčané,
letošní soutěžní sezóna byla tradičně zahájena soutěží sv. Florián. Tato soutěž se konala
dne 28. dubna 2012 v Českých Budějovicích a zúčastnilo se jí družstvo mužů. Soutěž je jiná tím, že si
družstva vyndavají svůj soutěžní materiál přímo z hasičského auta až po odstartování disciplíny a vodu
nenasávájí z kádě, nýbrž přímo z řeky Vltavy. Družstvo našich mužů zde obsadilo 11. místo. Následovalo
stavění máje, které se konalo dne 30. dubna. Stavění se zúčastnilo mnoho našich obyvatel a někteří
pomohli máj postavit. Počasí bylo typicky jarní, tudíž proměnlivé. Družstvo mužů se zúčastnilo i další
soutěže, která se konala dne 8. května na Rudolfově. Jedná se o první soutěž v roce, která je zařazena do
Velké ceny okresu České Budějovice. Obvodová soutěž se konala dne 19. května ve Vrábči. Této soutěže se
zúčastnilo družstvo mužů bez věkového omezení, družstvo mužů nad 35 let a družstvo žen nad 30 let. Tato
soutěž bylo pro naše družstva velice vydařená. Družstvo žen nad 30 let
a družstvo mužů nad 35 let postoupila na okresní soutěž v Českých Budějovicích, která se konala dne 9.
června. Muži nad 35 let skončili na 7. místě s časem 37,58s. Družstvo žen nad 30 let skončilo na 1. místě
s časem 26,71s. Je důležité podotknout, že na této okresní soutěži běhají všechna družstva žen a družstva
mužů s jednou – stejnou mašinou. Mašiny byly letos úplně nové a dlouholetá hasičská praxe se při
soutěžení opravdu hodí. Další soutěž se konala u nás na hřišti v Nových Homolích dne 30. června. Tento
den vládlo přímo krásné, letní a prosluněné počasí. Na naší soutěži skončilo družstvo žen na 6. místě a
družstvo mužů na 11. místě. Poslední soutěž započítávaná do VC okresu České Budějovice se konala dne 6.
října na Hasičském záchranném sboru v Českých Budějovicích. Družstvo mužů na této soutěži obsadilo 8.
místo s časem 40,94s.
Náš dětský kolektiv v letošní sezóně začal soutěžit s jedním družstvem. Během roku se tento kolektiv
rozrostl a na podzim mohly závodit hned dvě soutěžní družstva. V současné době má dětský kolektiv 18
členů. Dětem začala soutěžní sezóna Jarním obvodovým kolem hry Plamen, které se konalo dne 5. května
2012 v Roudném. Dále se zúčastnily dvojboje dne 19. května v Ledenicích. Dne 2. června předvedla
přípravka a mladší žáci požární útok na soutěži v Plané. Děti z přípravky také předvedly požární útok dne
23. června na letišti v Plané, při příležitosti předávání Hasičských grantů do obcí a zároveň při oslavě 75.
výročí založení letiště v Plané. Zde byly k vidění všechny složky Integrovaného záchranného systému.
Zejména práce záchranářů, policistů, hasičů, letištních hasičů, vězeňské policie, vodních záchranářů,
záchranářů se psy a v neposlední řadě letadla a vše co k nim patří. Dále se děti zúčastnily soutěže
v Malešicích dne 18. srpna, na Srubci dne 25. srpna a v Ohrazeníčku dne 15. září.
Na naší soutěži předvedly ukázku jak děti z přípravky, tak mladší žáci. Podzimního obvodového kola hry
Plamen, které se konalo dne 20. října v Dolním Bukovsku se zúčastnila už dvě družstva dětí. Během zimní
sezóny, kdy se nekonají soutěže, se děti připravují převážně teoreticky a učí se základní věci o hasicích
prostředcích, vázání uzlů, topografických značkách atd.. Za svou snahu a práci získávají určité body a
každý rok na Výroční valné hromadě jsou ohodnoceni svými vedoucími. Avšak při pravidelných pátečních
schůzkách není možné se do stávajících prostor vejít. A to jak z důvodu malého prostoru, tak z důvodu, že
v naší hasičárně není jakékoliv hygienické zázemí. Děti musely být rozděleny do dvou skupin a scházejí se
pouze jednou za 14 dní.
Naši členové jsou pravidelně školeni, tzn. zúčastňují se školení strojníků, školení velitelů, školení dětských
vedoucích atd.. Během letošního roku se naše Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Homole zúčastnila
dvou výjezdů. První výjezd byl dne 8. srpna k hořícímu stohu v Černém Dubu, naproti kravínu. Naše
jednotka po svém příjezdu a nařízení velitele jednotky hasičů z HZS ČB celou noc monitorovala požářiště,
aby nedošlo k dalšímu vzplanutí. Druhého výjezdu se zúčastnila naše jednotka dne 16. října, kdy se na
„Homolském kopečku“ stala dopravní nehoda. Během této nehody byly zraněny dvě osoby, které odvezla
ZZS Jihočeského kraje a místo nehody naše jednotka dala do původního stavu a posypala vozovku
Sorbenten, z důvodu vyteklých provozních kapalin. Je důležité také podotknout, že JSDH obce Homole je
pravidelně každoročně školena členem HZS Jihočeského kraje.
V sobotu 1. prosince se konala v sále v Černém Dubu naše Výroční valná hromada.
Na VVH zhodnotili vedoucí dětí a velitelé družstva žen a mužů uplynulou sezónu. Děti si připravily

pro svůj program vánoční hru, kterou si samy vymyslely, připravily a zrealizovaly. Valné hromady se
zúčastnilo 70 členů včetně dětí a několika hostů. Za Obecní úřad Homole byl na VVH pan Ing. Michal
Babouček a za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska paní Marie Kolářová z SDH Ledenice, která je
„čerstvou“ držitelkou nejvyššího hasičského ocenění „Zasloužilý hasič“. Toto ocenění drží v současné době
z našeho sboru pan František Neubauer, který se jím může pyšnit už od roku 2005. Každoročně se zasloužilí
hasiči z celého Jihočeského kraje sjíždí na setkání, kde se společně potkají mezi sebou
i s vedením Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Letos se tito hasiči sjeli do města Strakonice a pan
Neubauer se s námi podělil o jeho dojmy z tohoto setkání.
Ráda bych Vás pozvala na náš hasičský ples, který se bude konat v pátek 25. ledna 2013
od 20. hodin v sále v Homolích. K poslechu a tanci bude hrát kapela B-Quintet a také jako každoročně Vás
čeká bohatá tombola.
Za celý Sbor dobrovolných hasičů Nové Homole Vám přeji šťastné prožití vánočních svátků
a úspěšný nový rok 2013.
Za SDH Nové Homole Veronika Jodlová

Výstava obrazů – ohlédnutí
Ve dnech 16. - 18. listopadu 2012 se v sále u hasičské zbrojnice v Homolích konala výstava
obrazů doplněná pracemi dětí výtvarného kroužku při OÚ Homole, dětí Diagnostického ústavu
Homole a Dětského domova se školou Šindlovy Dvory.
Obrazy vystavovali : p. Jan Houska za Včelné, p. Simona Koryntová z Kutné Hory,
p. Světlana Macyšina ze Včelné, Akad. malíř p. Josef Mokráček z Nových Homol,
p. Pavel Rožboud ze Včelné a p. Bohuslav Sýba ze Soběslavi.
Byl to hezký zážitek, všem vystavovatelům děkujeme.
Obecní úřad Homole

Jak probíhaly oslavy – 650. výročí založení obce Homole
V pátek 7. září 2012 jsme společně shlédli divadelní představení Českokrumlovské
divadelní scény „Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmberka“.
Sobotu 8. září 2012 ráno zahajovala budíčkem dechová hudba Babouci
ve všech částech naší obce. Následovala mše svatá v kapličce sv. Josefa v Homolích
s požehnáním obci.
Ve stanu se střídali účinkující – vystoupil Ženský amatérský divadelní spolek
Homole, děti z MŠ Nové Homole, mažoretky z Českých Budějovic a následovala přehlídka
dechových hudeb. V sále se setkali rodáci a přátelé obce a byly zde vystaveny staré fotografie ze
života obce a kroniky. Poprvé byl v Homolích připravený ohňostroj ve 22,00 hodin s tím, že oslavy
končí, ale hudba K Klub hrála dál a lidé se nerozcházeli.
Děkuji všem našim sponzorům za jejich pomoc – finanční či materiální.
Počasí nám přálo a byl to hezky prožitý den.
Marie Štěpánková

Pozvánka do knihovny
Zveme čtenáře naší obce k návštěvě knihovny do které jsme zakoupili nové knihy :
- 4 čertovské příběhy
- 50 supetriků pro děti
- 7 kamenů pro cizoložnou ženu
- Blonďatá stíhačka Monyová
- Byla jsem svědkyní vraždy
- Čekání na jarní den
- Deník 1938 – 1945
- Dětská ilustrační encyklopedie – Lidské tělo
- Dohoda s ďáblem
- Fifty Shades of Grey: Padesát
- Hobit
- Jak být ženou
- Jejich láska
- Jitčino bloudění
- Jižní Čechy – kraj, lidé, tradice
- Krotitelka snů
- Nahá pravda
- Největší záhady světa
- Nikdy
- Obnažená Paříž
- Odsouzený
- Otrokyní v 11 letech
- Po kamenité stezce
- Poselství růží
- Proti zákonu
- Rodinná kuchařka
- Svědkyně ohně
- Motýlí křídla
- Vstupenka do ráje
- Za bílého dne
- Zapomeň na minulost
Příjemné prožití vánočních svátků, do nového roku 2013 vše nejlepší, hodně zdraví
přejí a na návštěvu knihovny se těší knihovnice
p. Helena Reisová
sl. Marcela Pouzarová

KNIHOVNA
V obci je otevřena každou středu od 15,30 do 18,00 hodin otevřena knihovna.
Zveme Vás k její návštěvě.
Marie Štěpánková

TJ SLOVAN ČERNÝ DUB
- oddíl stolního tenisu
pořádá XIII. ročník tradičního vánočního turnaje
čtyřher ve stolním tenise
“Na Štěpána - O pohár starostky obce Homole“
Termín konání: středa 26. 12. 2012 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. 2012.

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 tel. 774123350 e-mail: fr.baboucek@centrum.cz
PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ POŘÁDANÝCH OBCÍ
HOMOLE V ROCE 2013

19.1.2013 – dětský karneval v Homolích
25.1.2013 – ples SDH Nové Homole
22.2.2013 – ples SDH Homole
23.2.2013 – dětský karneval v Černém Dubu
2.3.2013 – 17. ročník setkání harmonikářů v Homolích
9.3.2013 - ples SDH Černý Dub
30.3. – 1.4.2013 – velikonoční výstava obrazů Černý Dub
4.5.2013 – Den matek – sál Homole
26.5.2013 – pouť v Nových Homolích
2.6.2013 – pouť v Homolích
31.8.2013 – sportovní den pro děti v Nových Homolích
7.9.2013 – 10.ročník Homolské křídlovky, setkání dechových hudeb
28.9.2013 – Václavské setkání v Černém Dubu
4. - 6.10.2013 – 16. ročník výstavy orchidejí v Homolích
15. -17.11.2013 – výstava obrazů v Homolích
24.11.2013 – běh kolem Baby
26.12.2013 – vánoční turnaj o pohár starostky ve stolním tenisu v Černém Dubu
26.12.2013 – vánoční turnaj SDH Homole ve stolním tenisu v Homolích

Mikulášská nadílka s pohádkou 6.12.2012
Vážení čtenáři našeho čtvrtletníku i vy můžete přispět svým článkem, proto neváhejte a napište na e-mail

obec@homole.cz.
Vaše dotazy, příspěvky, ale i připomínky rádi uvítáme a v nejbližším vydání zveřejníme. Uzávěrka příspěvků do 1. čísla Homoláčku
je 21. 3. 2013.
Obecní úřad Homole
Obecní úřad Homole sděluje občanům, že je možné komunikovat s úřadem prostřednictvím internetu. Internetová adresa je : 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.

