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Blíží se konec roku a tak chci poděkovat všem zaměstnancům Obecního
úřadu Homole za jejich odvedenou práci. Poděkování patří také našim
zastupitelům Obce Homole.
Vážení spoluobčané,
Vám všem přeji klidné vánoční svátky, pohodu a hlavně hodně zdraví
v novém roce.
Jaroslava Heřmánková, starostka obce

Jednání ZO Homole ze dne 4.11.2015
Paní Šustková představila p. Lenku Marešovou, která by se od ledna 2016 starala
o Mateřské rodinné centrum.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh ceny vodného a stočného na rok 2016.
ZO projednalo a schválilo :
navýšení příspěvku na provoz MŠ Nové Homole o 11 892,- Kč
- elektronickou dražbu na pozemky č. parc. 755/14 o výměře 301 m2 a č. parc. 1337/15
o výměře 284 m2 a pověřuje p. místostarostu Ing. Baboučka k účasti na dražbě
ZO bere na vědomí :
- sdělení občana obce ke svozu biologického odpadu
- propozice Běhu kolem Baby
- zkrácenou pracovní dobu ve sběrném dvoře Černý Dub od 1.11.2015 – 29.2.2016
středa od 13,00 – 17,00 hodin a 26.12.2015 – zavřeno
- objednání garáže do sběrného dvora Černý Dub
- žádost o umístění zpomalovacího retardéru v Černém Dubu, ul. U Strouhy,
nechat posoudit znalcem + ulice Horní v Nových Homolích
- informaci o rozvodnění stoky v Nových Homolích
- žádost o veřejné osvětlení v ulici Dolní, Nové Homole
- znalecký posudek na pozemek č. parc. 1901k. ú. Homole o výměře 2 896 m2
- rozdělení finanční částky z dětského bazárku : 550,- Kč MRC Nové Homole a 550,- Kč
na stavbu kapličky v Černém Dubu,
- osazení silničního zrcadla - bezpečný výjezd z pozemku č. parc. 66/5 k. ú. Homole
na MK ul. Budějovická, Homole
- žádost o změnu spádové školy
- žádost občana z Nových Homol na umístění sítí u fotbalového hřiště i z druhé strany

Jednání ZO Homole ze dne 16.11.2015
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
stezky a cesty uzavřenou mezi Obcí Homole a manželi Kačírkovými, Nové Homole na
pozemek č. parc. 755/16, 755/33, 755/34, 1335/19 a 1336/1 k. ú. Homole, které jsou
přístupné pouze z pozemku č. parc. 1337/15 a pověřují starostku jejím podpisem.
Pozemková služebnost se sjednává na dobu neurčitou a bezúplatně.

Jednání ZO Homole ze dne 25.11.2015
P. Ing. Pudil seznámil ZO s projektovou dokumentací pro stavební povolení na kanalizaci
Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo PD ke stavebnímu povolení na akci : „Černý
Dub, Nové Homole a ČOV Homole“.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh rozpočtu Obce Homole na rok 2016
včetně sociálního fondu - bude zveřejněno na ÚD a také na elektronické ÚD umožňující
dálkový přístup.
ZO projednalo a schválilo :
- dodatek č. 10 smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Homole,
splašková kanalizace Dvůr Koroseky uzavřený mezi Obcí Homole a ČEVAK a.s. České
Budějovice včetně znaleckého posudku
- návrh na navýšení rozpočtu pro MŠ Nové Homole na rok 2016 o 80 000,- Kč
- žádost Občanského sdružení PREVENT, z.s. Strakonice o dotaci ve výši 7 000,- Kč
- spoluúčast obce na vánočním turnaji ve stolním tenisu Memoriál Václava Vondruše
v Homolích a na turnaji ve stolním tenisu o pohár starostky obce v Černém Dubu, obec uhradí
ceny pro vítěze v předpokládané výši po 2 500,- Kč
- spoluúčast obce na 38 .ročníku běhu kolem Baby, obec zajistí odměny pro vítěze
v předpokládané výši 4500,- Kč
- ukončení spolupráce s p. Ing. Ježkem na dokumentaci k plánované přestavbě požární
zbrojnice v Nových Homolích
- návrh komise pro územní rozvoj a stavební činnost – oslovit p. Ing. Šlince na zpracování
jednoduché PD na opravu ulice Lesní Černý Dub a ul. U Hřiště Nové Homole
ZO projednalo a neschválilo :
- žádost o umístění reklamní cedule na pohostinství v Nových Homolích
ZO projednalo a odkládá :
- návrh na zpracování projektu dětského hřiště v Homolích na pozemku č. parc. 171/9 k. ú.
Homole o výměře 1 750 m2
- opětovnou žádost o prodej či dlouhodobý pronájem pozemku č. parc. 639/2 k. ú. Homole
o výměře cca 20 m2 a prodej pozemku č. parc. 641/1 k. ú. Homole – odkoupení od silnice
v plné šíři a dílce 170 m
ZO bere na vědomí :
- informaci občana z N.Homol k žádosti o prodej či dlouhodobý pronájem pozemků
č. parc. 639/2 a 641/1 k. ú. Homole
- usnesení Exekutorského úřadu o příklepu na pozemky č. parc. 755/14 a 1337/15 k. ú.
Homole
- seznámení ZO s prací komise pro územní rozvoj a stavební činnost
- informaci k zázemí sportoviště Nové Homole podal p. Schneider
- informaci k bezpečnostním přechodům pro chodce v Homolích a Nových Homolích

- provedení inventarizace a plán inventur
- oznámení Krajského úřadu Č.Budějovice o poskytnuté dotaci ve výši 279 605,- Kč,
tato dotace bude v letošním roce použita na zpracování PD ČOV 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.
Dle ustanovení § 10b odst. 3 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, bude od 1. ledna 2016 nově od místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
osvobozena fyzická osoba, která je:
- umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
- jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Od poplatku se dále 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 :
v pondělí : 18.1., 25.1. a 1.2. 2016
od 13,00 – 15,00 hodin
ve středu : 20.1., 27.1. a 3.2.2016
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.
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

Společenská kronika

Naši jubilanti - občané 70 a více let
4.čtvrtletí 2015
Homole

Nové Homole

Černý Dub

Vondrková Marie

Bícová Blažena

Božoň Pavel

Pešková Marie

Dychová Alžběta

Cíchová Anežka

Welserová Emilie

Pešek František

Čížek František

Šedivý Karel

Šejnohová Miloslava

Hölclová Libuše

Štolková Terezie

Hes Josef

Schwarzová Ludmila

Neubauerová Františka

Fesslová Marie

Hošna František
Mokráčková Marie
Toman Karel
Vejskrabová Marie
Pouzarová Stanislava
Voráčková Marie
Růžička Josef
Kostroun Jaroslav
Kostrounová Růžena
Tomanová Marie

Ševčík Jan
Kempská Marie

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

Cukrárna Nové Homole
Cukrárna v Nových Homolích,přeje Všem svým zákazníkům šťastné a veselé Vánoce,bohatého Ježíška a
mnoho úspěchů do nového roku.
Vánoční otevírací doba:
23.12...................8:00hod -12:00hod
24.12...................zavřeno
25.12...................zavřeno
26.12...................zavřeno
27.12...................zavřeno
28.12...................8:00hod -15:00hod

29.12...................8:00hod -15:00hod
30.12...................8:00hod -15:00hod
31.12...................zavřeno
1.1.2016..............zavřeno
2.1 – 10.1.2016...zavřeno
děkuji Petra Jakešová

Činnost oddílu stolního tenisu TJ Slovan Černý Dub v sezoně 2015/2016
V současnosti tvoří členskou základnu oddílu stolního tenisu TJ Slovan Černý Dub celkem 37 členů,
což nemají ani oddíly z krajského města. Pro obec je to dobrá vizitka, protože v letošním ročníku
startuje celkem v dlouhodobých soutěžích 5 družstev.
A tým působí v krajské soutěži nepřetržitě již 3. ročník a letos si vede zatím velmi dobře,
body z domácí herny si družstva těžko odvážejí – vizitka klubu, zatím v tabulce na 4. místě z 10
družstev.

4. TJ Slovan Černý Dub A

73220

57:54

15 bodů

Soutěž RP I – družstvo B, cílem je udržet tuto kvalitní soutěž, mělo by stačit současné umístění z 12
účastníků na 8. místě

8. TJ Slovan Černý Dub B

93150

70:92

16 bodů

Soutěž RP II – družstvo C, příjemné překvapení, z počátečních obav o sestupové příčky se
s přehledem pohybuje okolo středu tabulky, mělo by stačit současné umístění ze 14 účastníků na
pěkném 7. místě

7. TJ Slovan Černý Dub C

10 4 3 3 0 88:92

21 bodů

Soutěž RP III – nejnižší regionální soutěž, zde má oddíl 2 celky, družstvo D a E.
Zde právě hráči startující v této soutěži vypomáhají v družstvech RP II a RP III,
ostatní soutěží opravdu pro radost a zábavu, není nikam sestoupit.
Současná umístění z 15 celků:

9. TJ Slovan Černý Dub E
13. TJ Slovan Černý Dub D

94140

78:84

9 2 0 7 0 66:96

18 bodů
13 bodů

Těší nás, že k nám přicházejí každý rok další hráči a chválí si pohodu v oddíle. To dokazuje stávající
zájem o stolní tenis.
Závěrem této zprávy musím poděkovat Obecnímu úřadu Homole za podporu tohoto sportu a
možnosti využívat prostory obecního zařízení v Černého Dubu.
Zároveň zveme sportovní fandy a neregistrované hráče na tradiční již XVI. ročník VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISU ČTYŘHER – O POHÁR STAROSTKY OBCE, který se koná každý rok na
Štěpána – - letos opět 26.12.2015.

Za oddíl stolního tenisu organizační pracovník Radek Húska

OKÉNKO DO ŠKOLKY
Tradiční tvořivou dílnu s rodiči jsme letos nahradili adventním jarmarkem, který nabízel voňavá ručně
vyráběná mýdla a vánoční dekorace, děti si samy vyrobily svíčku z včelího vosku. Některé maminky
připravily materiál a pod jejich vedením si mohly děti nazdobit perníčky, poskládat stromeček
z ubrousků, vytvořit ozdoby z filcu, z modelovací a pěnové hmoty nebo ozdobit šišky na stromeček.
Děti si také prohlédly, co se dá udělat z drátků a korálků a s radostí si to vyzkoušely. „Kavárnička“
nabízela ovocný punč, pečivo od rodičů nebo vánočku upečenou s paní učitelkou. Prožili jsme příjemné
a inspirativní odpoledne.
Marie Musilová
Děkujeme rodičům za pomoc na přípravě a průběhu jarmarku, za dobrovolné příspěvky na hračky.
Děkujeme Obecnímu úřadu Homole za vstřícnost a spolupráci po celý rok.
Přejeme všem občanům obce Homole radost a pohodu o Vánocích a spokojenost v novém roce!

Kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ Nové Homole

TJ SLOVAN ČERNÝ DUB
- oddíl stolního tenisu
pořádá XVI. ročník tradičního vánočního turnaje čtyřher ve
stolním tenise “Na Štěpána - O pohár starostky obce Homole“.
Termín konání : sobota 26. 12. 2015 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. 2015.
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 22.1.2016 se od 20,00 hodin koná ples SDH Černý Dub v sále u hasičské
zbrojnice v Černém Dubu.



Dne 5.2.2016 se od 20,00 hodin koná ples SDH Nové Homole v sále u hasičské
zbrojnice v Homolích.



Dne 13.2.2016 se od 20,00 hodin koná ples SDH Homole v sále u hasičské zbrojnice
v Homolích.

Karneval pro děti
Dětský karneval se uskuteční dne 30.1.2016 od 14,00 hodin v sále v Homolích.

Pozvánky
Dne 26.12.2015 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 26.12.2015 se od 13,00 hodin uskuteční vánoční turnaj o pohár starostky obce ve stolním
tenise v sále u hasičské zbrojnice v Černém Dubu.
Dne 19.3.2016 se od 20,00 hodin uskuteční Josefovská zábava v sále u hasičské zbrojnice
V Homolích. Masky vítány.
OZNÁMENÍ
 Provoz sběrného dvora do 29.2.2016 ( zimní období ) :
- středa : 13,00 – 17,00 hodin
- sobota : 9,00 – 13,00 hodin
V sobotu 26.12.2015 (vánoční svátek) bude sběrný dvůr uzavřen.
Obecní úřad Homole



Ve dnech 23.12. a 28. – 31.12.2015 bude Obecní úřad Homole z důvodu dovolené
uzavřen.
Obecní úřad Homole



Zastupitelstvo obce Homole na své jednání dne 23.9.2015 schválilo pronájem pivních
setů : 1 set se skládá z : 1 stolu a 2 lavic za 50,- Kč/1 den
do 5 setů – vratná záloha 1 000,- Kč
do 10 setů – vratná záloha 2 000,- Kč
Obecní úřad Homole

Tříkrálová sbírka
V prvních dnech měsíce ledna 2016 se opět v naší obci uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka.
Děkujeme všem občanům za přijetí koledníků a finanční dary.
Obecní úřad 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
26.12. 2.svátek vánoční od 17,00 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

Ohlédnutí za PODZIMNÍ BURZOU
Podzimní burzy, která se letos konala 16.-17.10.2015, se zúčastnilo 22 prodávajících.
V sále hasičské zbrojnice byly využity veškeré možné plochy a prostory k vystavení
prodávaných věcí. Mezi prodávajícími a kupujícími byli obyvatelé naší obce, Boršova
nad Vltavou, Vrábče, Včelné, Kremže, Plané, Litvínovic a Českých Budějovic.
V příjemné atmosféře se prodávalo převážně dětské zimní a podzimní oblečení, obuv,
hračky, knížky, sportovní vybavení apod. Zisk z burzy v celkové částce 13 664,- Kč byl
dle seznamů prodaných věcí přerozdělen a vyplacen prodávajícím. Celková částka
z manipulačního poplatku ve výši 1 100,- Kč byla rozdělena mezi mateřské centrum
Nové Homole a obec Homole na výstavbu nové kapličky v Černém Dubu. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu burzy, tj. MRC Homole, tiskárně
TYPODESIGN, restauraci Na staré kovárně. Děkujeme také maminkám za darované
věci charitě. Monika Steinbauerová, Andrea Heřmánková, Petra Berdychová
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Mikulášská nadílka s pohádkou

Redakční rada Homoláčku děkuje přispěvovatelům za spolupráci v roce 2015. 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 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
21.3.2016.
Obecní úřad Homole sděluje občanům, že je možné komunikovat s úřadem prostřednictvím internetu. E-mailová 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.

