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Krásné velikonoční svátky,
jaro jako z pohádky,
moc pěkně se mějte,
sluníčka si užívejte.
Krásné Velikonoce přeje
starostka a zaměstnanci obecního úřadu.

Jednání ZO Homole ze dne 16.12.2015
ZO projednalo a schválilo :
- smlouvu o spolupráci obcí uzavřenou mezi Obcí Jarošov nad Nežárkou a Obcí
Homole na spolupráci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na
projektu „Kalendáře Jihočeských vesnic roku na rok 2017“
- termíny svozů bio odpadů v roce 2016
- obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
- dodatek č. 2 uzavřený mezi Obcí Homole a KAPEX s.r.o., České Budějovice
- změna se týká navýšení za odvoz a zneškodňování odpadů
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce se schodkem a sociální fond
na rok 2016 ve výši 16 141 100,00 Kč u příjmů, 24 311 000,00 Kč u výdajů,
financování celkem 8 169 900,00 Kč včetně sociálního fondu – příjmy 119 250,- Kč,
výdaje 62 400,- Kč, zveřejněno na ÚD a na elektronické ÚD umožňující dálkový
přístup, vyvěšeno : 26.11.2015, sejmuto : 14.12.2015.
ZO bere na vědomí :
- p. Ing. Zitterbart podal informaci o záměru vybudovat hřiště v Homolích na pozemku
č. parc. 171/9 k. ú. Homole, zaslal podklady k vybudování hřiště – příspěvek od
Nadace ČEZ
- informaci „Bezpečnost v obci“- chodníky, přechody, zpomalovací retardéry atd.
(nemohou být rekonstruované nebo vybudované všechny chodníky, projekty mají být
realizovány tam, kde je to z hlediska bezpečnosti nezbytně nutné) možnost získání
dotace z IROPu
- oznámení Krajského úřadu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3 600,- Kč
na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje v roce 2015
- výsledky soutěže Jihočeši třídí odpady 2015
- technický návrh a cenovou nabídku na rozšíření osvětlení ul. Dolní N.Homole,
ZO navrhuje vypracovat ještě projekt a oslovit 3 firmy

Jednání ZO Homole ze dne 13.1.2016
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o veřejných službách v přepravě
cestujících na rok 2016.
P. Červák – informace k dopravní situaci při vjezdu do areálu Schenker v Homolích.
ZO požaduje oslovit Magistrát města, Odbor dopravy k řešení situace, popřípadě
osazení dopravní značky zákaz odbočení vozidel s délkou soupravy nad 10 m.
ZO projednalo a schválilo :
- kupní smlouvu o převodu pozemku uzavřenou mezi Jihočeským krajem České
Budějovice a Obcí Homole na prodej pozemku č. parc. 1848 k. ú. Homole za úplatu
- kupní smlouvu o převodu pozemku uzavřenou mezi Obcí Homole a Jihočeským
krajem České Budějovice prodej pozemku č. parc. 1901 k. ú. Homole za úplatu
- dobu, cenu u nájemní smlouvy uzavřenou mezi Obcí Homole a p. Jakešovou,
N.Homole na provozovnu cukrárny v Nových Homolích
- seznam požadavků pro MŠ Nové Homole na rok 2016 – oslovit firmy – zabezpečovací
zařízení a zastínění pískoviště a terasy
- protokol o vyřazení majetku a seznam vyřazeného majetku z operativní evidence 2015
MŠ Nové Homole
- systém náležité péče na rok 2016 a sumář prací pro obecní lesy Homole na rok 2016
- neprodávat pozemky č. parc. 639/2,641/1 a 638/5 k. ú. Homole na základě
doporučení komise pro územní rozvoj a stavební činnost a vyjádření zpracovatele
ÚP č. 4
- finanční příspěvek ve výši 5 600,- Kč na poskytování sociální služby rané péče v roce
2016 středisku I MY Soběslav
- cenovou nabídku na rozšíření veřejného osvětlení v Nových Homolích, ul.Dolní
ZO bere na vědomí :
- pohledávky za komunální odpad k 31.12.2015
- vyhodnocení Systému náležité péče za rok 2015, sumář prací pro obecní lesy Homole
za rok 2015
- návrh zprávy o uplatňování územního plánu Homole , která bude projednána v komisi
pro územní rozvoj a stavební činnost, na základě doporučení komise budou zastupitelé
seznámeni se zprávou, ke které se vyjádří a následně bude zpráva schválena na
jednání zastupitelstva

Jednání ZO Homole ze dne 27.1.2016
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci – Státní podpora
sportu pro rok 2016 (MŠMT) na akci : „Zázemí sportoviště Nové Homole přístavba a
stavební úpravy č. parc.812/1 a 812/3 k. ú. Homole“.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uvolnit na základě schváleného rozpočtu Obce
Homole část provozního příspěvku pro MŠ Nové Homole ve výši 200 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje obecní příspěvek v rámci vyhlášené
1. Výzvy kotlíkových dotací.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádostí o dotaci na regulační plán obce
a změnu územního plánu.

Jednání ZO Homole ze dne 10.2.2016
I.

II.

Zastupitelstvo obce Homole bere na vědomí Vyhodnocení projednání návrhu
zprávy o uplatňování územního plánu Homole dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v platném
znění (dále jen „stavební zákon“) a za použití § 55 stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce Homole schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu
Homole dle § 6 odst. 5 písm. b stavebního zákona, za použití § 55 odst. 1 a § 47
odst. 5 stav. zák., jejíž součásti jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny
územního plánu.

Zastupitelstvo obce Homole rozhoduje o pořízení Změny č. 4 Územního plánu
Homole, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona a na podkladě
požadavků vyplývajících ze Zprávy o uplatňování územního plánu Homole, jejíž
součásti jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu.
IV. Zastupitelstvo obce Homole rozhoduje o pořízení Změny č. 7 Územního plánu
Homole, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona a za použití § 54 odst. 5
a § 55 odst. 3 stavebního zákona, která uvede do souladu Územní plán Homole se
zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje.
V. Zastupitelstvo obce Homole schvaluje, jako určeného zastupitele dle § 47 odst. 1
stavebního zákona, paní starostku Jaroslavu Heřmánkovou, která bude
spolupracovat s pořizovatelem při pořizování Změny č. 4 a 7 územního plánu
Homole.
VI.
Zastupitelstvo obce Homole rozhoduje v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona
o způsobu úhrady nákladů na pořízení Změny č. 4 územního plánu Homole tak, že
veškeré náklady na zpracování změny hradí navrhovatel, který podal návrh na
pořízení změny územního plánu.
Zastupitelstvo obce Homole projednalo a schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu
Homole jako celku.
Pan Červák vznesl 2 připomínky ke zprávě o uplatňování ÚP a odpověď zpracovatele ÚP
Pan Holík s návrhem celkem souhlasí, ale má připomínky k lokalitám č. 2,3,4,9,14,15,16,
které by nedoporučoval řešit jako komplex – celé území.
Zastupitelstvo obce projednalo a odložilo regulační plán – podrobnější regulace nové
výstavby v obci dle stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo žádost o připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.
ZO projednalo a schválilo :
- žádost o dotaci na provoz TJ Slovan Černý Dub ve výši 30 000,- Kč a smlouvu
o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Obcí Homole a TJ Slovan Černý Dub
- podání žádostí na Stavební úřad a Mag. Města Odbor životního prostředí o změnu typu
pozemku z orné půdy na ostatní plochu na pozemky č. parc.638/5 a 639/2 k. ú. Homole
- souhlas s přístupem na pozemky č. parc. 638/5 a 639/2 k. ú. Homole za účelem
přístupu na pozemek parc.č. 638/1 k. ú. Homole
- dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi Obcí Homole a p. Trakalem, Netolice,
na akci : „Demolice budov a jejich příslušenství rozestavěných původních kasáren u
obce Mokré“, změna se týká odst. IV, doba plnění – zahájení prací od 1.3.2016
- zahájit projektovou přípravu na realizaci chodníku od ul. Spojovací přes ul. Pivovarská
k točně MHD N. Homole
- podílení se obce na pořádání Velikonočního turnaje ve stolním tenise. Obec zajistí
ceny pro vítěze v ceně do 2 000,- Kč.
ZO bere na vědomí :
- informaci SÚ o neodkladném odstranění staveb – bývalé vojenské rozestavěné stavby
v prostoru letiště Homole - Mokré
- informaci k dopravní situaci u f. Schenker
- výtěžek z Tříkrálové sbírky ve výši 25 750,- Kč + 9 794,- Kč
- zisk z FVE na budově OÚ za rok 2015 ve výši 56 292,05 Kč
- stížnost občanů části obce Černý Dub na provoz ul. Boršovská
- žádost o majetkové vypořádání pozemku pod MK Spojovací , Černý Dub, dne
13.5.2015 na zasedání ZO usnesením č. 6/2015 byla schválena cena 200,-Kč/m2,
žadatelé s cenou nesouhlasili
III.

Jednání ZO Homole ze dne 24.2.2016
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předložení žádostí o dotaci pro JSDH Homole,
JSDH Nové Homole a JSDH Černý Dub do dotačního programu Jihočeského kraje
s názvem "PODPORA JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ
JIHOČESKÉHO KRAJE" a současně schvaluje jejich spolufinancování.

ZO bere na vědomí :
- objednávku č. 10/2016 na likvidaci KO z bývalých vojenských objektů

Jednání ZO Homole ze dne 9.3.2016
P. Ing. Lipold podal informace o kapacitě čističky odpadních vod.
ZO neschvaluje připojení nových RD na stávající kanalizační řad v nových lokalitách
v souladu s platným stanoviskem ČEVAK vzhledem k přetížení obecní ČOV. V případě,
kdy má dojít ke stavbě nového RD ve stávajícím, již částečně zastavěném území
(proluky), kde není příslib připojení k řadu od ČEVAK, anebo u RD, které nemají
možnost připojení na řad vzhledem k technickým možnostem umístění hlavního
kanalizačního řadu - v těchto případech ZO schvaluje umožnění vybudování
jímky/domácí ČOV v souladu s platnými normami.
Napojení nové nemovitosti na kanalizační řad obce Homole je možné pokud nový RD
je určen pro trvalé bydlení občana obce Homole, který měl trvalé bydliště v obci Homole
již ke dni 21.5.2014.
P. starostka podala informaci o cenových nabídkách na zabezpečení MŠ a zastínění
terasy a pískoviště. Budou osloveny ještě další firmy pro možnost většího výběru (dodány
byly pouze 2 cenové nabídky). Ve věci bude rozhodnuto na příštím jednání ZO.
ZO projednalo a schválilo :
- dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů uzavřenou mezi Obcí Homole
a Jihočeským chovatelem a.s., České Budějovice na předávku vody z vodovodu obce
do vodovodu Jihočeského chovatele, tato předávka je brána jako záložní zdroj vody
pro Jihočeského chovatele a pověřují starostku jejím podpisem
- smlouvu o převodu práv a povinností uzavřenou mezi Obcí Homole a ČEVAK
a.s.,Č.Budějovice na převod práv a povinností z uzavřené dohody vlastníků
- návrh nabídek na poskytování právních služeb a vybralo advok. kancelář Neubauer
a partner, cena 1500,-Kč/hod. bez DPH
- ceník samovýroby dřeva – možnost pro občany obce si v obecním lese zpracovat
palivové dřevo, které je pro vlastníka neekonomické, ale dle lesního zákona musí být
zpracováno (větve, zlomy, souše, dřevo slabé z prořezávek, probírek, potěžební zbytky)
- zadat výběrové řízení pro stavbu „kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole“
- uzavřít kupní smlouvu na odkup pozemků pod komunikací v ul. Spojovací Černý Dub
s p. G. za cenu 200,- Kč/m2 (schváleno ZO dne 13.5.2015,
usnesením č. 6/2015) – jedná se o pozemek č. parc. 561/29 o výměrě 67 m2
- revokovat v usnesení č.19/2016 ze dne 10.2.2016 – bod 7, písm. d) a nahradit jej
textem : ZO neschválilo příspěvek na vodohospodářskou infrastrukturu obce k novým
žádostem na výstavbu RD a připojení vodovodní sítě k parc. č. 1335/20 k.ú. Homole,
neboť se nachází uprostřed pod nedávno vybudovanou MK K Lesu – 10 let nesmí být
do komunikace zasahováno.
- žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – 17 ks smrk pichlavý stříbrný,
2 ks zerav západní z důvodu přístavby a stavebních úprav - zázemí sportoviště
N.Homole
- pořízení územní studie
- převést výtěžek z akce „Setkání harmonikářů“ na účet sbírky „Kaple Černý Dub“
ZO bere na vědomí :
- zápis z jednání komise pro územní rozvoj a stavební činnost ze dne 7.3.2016
- informaci o zápisu dětí do MŠ v Nových Homolích ve dnech 5. – 6.4.2016
- informaci o poškození 2 ks reklamních ploch na sportovišti v Nových Homolích, bylo
předáno Policii ČR k prošetření
- závěrečné vyúčtování Dopravního podniku Č. Budějovice - kompenzace za rok 2015
- informace o technologickém postupu stavebních prací – demolice býv. vojenských
objektů
- informaci f. ASEKOL o získání prestižního ocenění za vynikající výsledky v rámci
celé evropské unie (přispěli svým tříděním i občané naší obce)

Letiště České, aneb co nového u sousedů
Po 4 poslední měsíce loňského roku vládly na Letišti České Budějovice místo letadel
bagry a buldozery. Důvodem dočasného uzavření letiště, byla důkladná oprava
vzletové a přistávací dráhy. Ta byla zdárně dokončena a 20. ledna 2016 bylo letiště
opět otevřeno pro letecký provoz. Součástí opravy ranveje bylo zpevnění a zdrsnění
povrchu dráhy, včetně doplnění nových leteckých znaků, které budou slouţit uţ i pro
navigaci běţných dopravních letadel. Oprava ranveje se uskutečnila v rámci I. fáze II.
etapy modernizace Letiště České Budějovice, která byla zahájena 18. června 2015.
Tato zahrnuje také vybudování vnitroareálových komunikací, inţenýrských sítí a
bezpečnostního centra, dokončena bude uţ za leteckého provozu v jarních měsících
tohoto roku. Náklady ve výši 115,2 milionu korun hradí vlastník areálu letiště, tedy
Jihočeský kraj.
Rok 2015 nebyl tedy z hlediska leteckého provozu rokem standardních, pro
ilustraci ještě kapka statistiky: Za osm měsíců provozu jsme v roce 2015 zaznamenali
7 202 pohybů (vzletů a přistání), coţ je 98% pohybů celého roku 2014. Také počet
mezinárodních pohybů do jisté míry kopíruje rok předchozí a to i přes omezenou dobu
provozu, 622 mezinárodních pohybů v roce 2015 odpovídá 96 % roku 2014. O 22%
se pak zvýšila tonáţ letadel, coţ znamená, ţe v roce 2015 Letiště České Budějovice
odbavovalo častěji a více větších, zejména pak obchodních, letounů. V posledních 3
měsících roku 2015 byla jediným uţivatelem letištní letové informační sluţby AFIS
letecká záchranná sluţba HEMS České Budějovice (KRYŠTOF-13). Ta na letišti
působila na novém heliportu od srpna.
Modernizace Letiště České Budějovice bude pokračovat ještě v letošním roce
II. fází, tj. výstavbou terminálu, dalších přístupových komunikací a parkovišť pro
cestující, osazením veřejného osvětlení. Nezbytnou investicí, zajišťující běţný
mezinárodní provoz, je pořízení navigačních zařízení a světelného vybavení.
V současné době investor, Jihočeský kraj, vybírá zhotovitele stavby, celkové náklady
by neměly přesáhnout půl miliardy korun. Po dokončení stavby přijde na řadu proces
certifikace pro veřejný mezinárodní provoz. Licenci uděluje Úřad pro civilní letectví,
který má na celý proces certifikace ze zákona aţ rok.
Společnost Jihočeské letiště České Budějovice je drţitelem licence pro neveřejný
mezinárodní provoz. Ta mu umoţňuje přijímat a odbavovat středně velká letadla do
rozpětí křídel 36 metrů. Kvůli chybějícímu vybavení tu zatím nelze přijímat lety za
zhoršeného počasí a letadla tu mohou přistávat pouze ve dne a za dobré viditelnosti.
Navíc se lety, u kterých je nutné celní odbavení a přítomnost cizinecké policie, musejí
hlásit 24 hodin dopředu. Plnohodnotný letecký přístav pro charterovou, turistickou,
obchodní i nákladní mezinárodní a vnitrostátní dopravu se z Letiště České Budějovice
stane teprve po získání certifikace pro veřejný mezinárodní provoz. Přistávat tu pak
budou moci letadla typu Boeing 737 či Airbus A320.
Mgr. Martina Vodičková
Autorka je tiskovou mluvčí Letiště České Budějovice

Turistická oblast PodKletí certifikována!
Krajské zastupitelstvo schválilo koncepci cestovního ruchu
Jihočeského kraje, v rámci které vzniká na území kraje asi 11
turistických oblastí (TO) – destinací, např. Třeboňsko, Prácheňsko, Šumavsko, Novohradsko atd.
Jedná se vlastně o podobný systém organizace cestovního ruchu, který úspěšně funguje jiţ desítky
let v sousedním Rakousku. Díky profesionálnímu řízení a koordinaci cestovního ruchu v regionech,
ve spolupráci s obcemi a podnikateli, má Rakousko daleko větší příjmy z cestovního ruchu a daleko
víc lidí zaměstnaných v tomto oboru neţ ČR. Úkolem TO je tedy propagovat region, koordinovat
subjekty a aktivity v cestovním ruchu, zkvalitnit nabídku a sluţby návštěvníkům, za účelem zvýšení
návštěvnosti regionu a tím i příjmů a počtu pracovních míst.
Dovolte nám představit se. Na území MAS Blanský les – Netolicko a MAS Rozkvět vznikla
na začátku roku jedna z těchto turistických oblastí pod názvem PodKletí. Za tímto účelem také jiţ
více neţ před rokem, byla zaloţena destinační společnost Jihočeský venkov, z. s., která bude činnost
TO PodKletí administrovat jako destinační manaţer (DM). Jihočeská centrála cestovního ruchu
(JCCR) postupně jednotlivé destinační společnosti certifikuje, a ty, které uspějí, také částečně
finančně podpoří grantem Jihočeský kraj, alespoň v letošním roce při rozjezdu. TO PodKletí byla
jednou z prvních, která uspěla a obdrţela certifikát jiţ 1. února 2016. Financování činnost DM se
předpokládá částečně z dotací, vlastních projektů, příspěvků a placené reklamy. Hodláme
prezentovat nejen všechny stávající zajímavosti a aktivity v regionu, ale připravujeme i nové
turistické produkty a balíčky. V dohledné době budou spuštěny i nové internetové stránky. Oblast
chceme hlavně prezentovat jako autentický jihočeský venkov, oázu klidu a odpočinku, kam se kaţdý
bude rád vracet. Uvítáme jakoukoliv iniciativu, spolupráci a náměty obcí, podnikatelů, spolků i
jednotlivců.
Turistická oblast PodKletí o rozloze 859 km2 zahrnuje území pěti svazků obcí a 7
samostatných obcí. Svazky obcí Blata, Chelčicko - Lhenicko, Netolicko, Podkletí a Blanský les –
podhůří. Celkem 62 obcí s téměř 45 tisíci obyvateli, s asi 220 ubytovateli a 170 stravovacími a
občerstvovacími zařízeními. Rozkládá se západně od Českých Budějovic, od Zbudovských Blat přes
Chelčicko, Netolicko, Lhenicko, Křemeţsko aţ ke Zlaté Koruně, Kájovu, Chvalšinám, Boleticku a
Křišťanovu.
Dominantou oblasti je ze všech stran viditelná hora Kleť, která dala destinaci i své jméno a ze
které vychází i nové logo oblasti. Osu území tvoří historická Linecká stezka a nachází se zde řada
významných krajinných, přírodních i historických památek - jako jsou CHKO Blanský les, národní
kulturní památky klášter Zlatá Koruna a zámek Kratochvíle, památka UNESCO Holašovice a řada
městských a vesnických památkových rezervací a zón. Nově můţeme návštěvníků představit i
území, které bylo po celých 70 let veřejnosti zapovězené -tím je právě uvolněná část vojenského
újezdu Boletice, včetně původního románského kostela sv. Mikuláše, který patří k nejstarším
církevním památkám Jiţních Čech.
Turistická oblast PodKletí má obrovský potenciál, kde si kaţdý návštěvník jistě najde něco svého a snahou nás všech je, aby byla i pro své obyvatele dobrým místem k ţivotu.
Za Jihočeský venkov, z. s.
Oldřich Petrášek.

SBÍRKA POUŢITÉHO OŠACENÍ
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŢITÉHO OŠACENÍ
letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky
- vše nepoškozené
vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
obuvi – veškerou nepoškozenou
hraček – nepoškozených a kompletních
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŢEME :
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne: 16.5.2016 od 8,00 – 18,00 hodin
17.5.2016 od 8,00 – 15,00 hodin
18.5.2016 od 8,00 – 18,00 hodin
19.5.2016 od 8,00 – 15,00 hodin
místo: Obecní úřad Homole, Budějovická 72
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonu : 387 203 515.

Děkujeme za Vaši pomoc.
Obecní úřad Homole

Společenská kronika

Naši jubilanti – občané 70 a více let
1.čtvrtletí 2016
Homole

Nové Homole

Černý Dub

Vondruš Bohumil
Novotný Milan

Šimečková Marie
Kryštofová Dagmar

Zemanová Marie
Velek Jan

Dudáková Jiřina
Dvořáková Marie

Jodlová Terezie
Kučera Jan

Šinková Emilie
Zemanová Marta

Faktor Jaroslav
Heřmánková Marie

Tibitanzlová Marie
Hubáček František

Sapáková Marie
Hölcl František

Bártová Miroslava
Jahelka Václav
Landa Jiří
Semmelbauer Karel

Hubáčková Vlasta
Janečková Marta
Kočerová Marie
Hubáčková Věra
Růžičková Jarmila
Šírková Marie
Matějka Jiří

Ševčíková Alžběta
Valúch Miroslav

Přejeme oslavencům vše nejlepší,hodně zdraví, štěstí a hezkých dnů
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

Poděkování
 Obecní úřad Homole děkuje celému vedení občanského sdružení, které ke dni
31.12.2015 ukončilo svoji činnost za aktivity pořádané v rámci MRC Homole.
Jaroslava Heřmánková
starostka obce
 Obecní úřad Homole děkuje všem, kteří se podíleli na sbírce plastových víček pro
Elišku. Sbírka bude ukončena 31.5.2016 a výtěžek bude předán rodičům Elišky
na školní, nebo jiné pracovní pomůcky.
Jaroslava Heřmánková
starostka obce

Mateřské a rodinné centrum Homole
Ke konci roku 2015 ukončilo svoji činnost občanské sdružení, které se
2,5 roku staralo o aktivity v MRC Homole. Tímto bychom velmi rádi
poděkovali jeho členkám Petře Šustkové, Martině Maříkové a Petře Pražákové za
neúnavnou a dobrou práci.
Od ledna 2016 přešlo centrum zpět pod Obec Homole. Za necelé 3 měsíce tohoto roku
jsme uvítali více než 700 návštěvníků. Rádi bychom si Vaši přízeň udrželi i nadále. Proto
pro Vás chystáme rozšíření služeb a aktivit, které budete moci využívat. Jedná se
zejména o pravidelné hlídání dětí, které bude navazovat na klub Čtveráček, který
fungoval v první polovině loňského roku. Také chystáme výtvarný kurz pro dospělé i
děti, sportovní kroužek pro děti či různé aktivity pro seniory.
Pokud Vás napadá, jak zajímavě vyplnit volné kapacity v centru tak, abyste je Vy a Vaše
děti rádi navštěvovali, pište, prosím, na mail mrc.homole@seznam.cz, na facebookovou
stránku MRC Homole nebo se obraťte přímo na obecní úřad Homole.
Taktéž budeme rádi, pokud se ozvete vy, kteří něco zajímavého umíte a rádi byste tu
dovednost předali i ostatním.
Těšíme se na Vaše nápady

Za MRC Homole

Lenka Marešová

Zde je náš aktuální rozvrh
Den

Dopoledne

Odpoledne

19:00 - 21:00
ŽAS - zkoušky

Pondělí

Úterý

Středa

Večer

9:30 - 11:30
MC Batolata
(klub rodičů s dětmi)
9:00 - 11:30
Volná herna

16:30 - 17:30
Pilates
17:45 - 18:45
Pilates (50+)

19:00 - 20:00
Pilates

18:00 - 19:00
Powerjóga

Čtvrtek

18:00 - 19:00
Kalanetika

Pátek

17:00 - 18:30
Hasiči - děti

20:00 -21:00
Angličtina (začátečníci)

Pohár starostky OÚ Homole – 20.ročník Memoriál Václava Vondruše
Autor: David Schneider
Jiţ po dvacáté se sešli příznivci stolního tenisu na turnaji čtyřher v Homolích. Účast byla jako kaţdoročně veliká, do
třech skupin se rozdělilo po pěti dvojicích. Celý turnaj s jistotou bez jediné prohry ovládli bratři Josef a Jiří Pilečkové, za
nimi skončila dvojice Vráťa Kokta s Milanem Ďuricou mladším a na bronzovém stupni se umístili Sláva Rosol
s Davidem Schneiderem. Srandaklání splnilo hlavní účel, a to pobavit se v uvolněné „štěpánské“ atmosféře.Turnaj
s přehledem odřídili pánové Ctirad Barták a Miroslav Schneider. Děkujeme paní starostce Jaroslavě Heřmánkové a
celému OÚ za finanční příspěvek na zakoupení věcných cen pro účastníky.
Pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jiří a Josef Pilečkové
Vráťa Kokta - Milan Ďurica mladší
Sláva Rosol - David Schneider
Václav Welser mladší – Ondřej Tomáš
Michal Švercl – Miroslav Liebl
Martin Steinbauer – Václav Vaňač
Josef Koblic – Václav Welser starší
Jiří Welser – Petr Ďurica
Ctirad Barták – Bohumil Majer starší
Ondřej Sýkora starší a mladší
Pavel Ďurica – Václav Vondruš
Jiří Dusil – Václav Trapl
Mařík – Radekovský
Miroslav Schneider – Karel Bonuš
Bohumil Majer mladší – Ctirad Šťáva

Na Štěpána 26.12.2015 se konal turnaj ve stolním tenise
- O pohár starostky obce Homole.
Turnaj proběhl ve vánoční pohodě a zúčastnilo se celkem 7 dvojic. Oproti minulým letů byla účast
slabší, coţ lze téţ přičíst nezvykle teplému a slunečnému počasí a hodně lidí asi dalo přednost
procházkám v přírodě.
Výsledek turnaje:

7. místo – Varyš, Kokeš
6. místo – Pumpr, Růţička
5. místo – Larisách, Pumpr
4. místo – Kubíček, Chmel
3. místo – Švestka, Škopková
2. místo – Húska, Marek
1. místo – Sekyra, Babouček

(Č.Dub, neregistrovaný)
(Zliv, neregistrovaný)
(Č.Dub, Zliv)
(Č. Dub, Nová Ves)
(Č. Dub, Č. Budějovice)
(Č. Dub, Doubravice)
(Č. Dub, Č. Dub)

OKÉNKO DO ŠKOLKY
První sluneční paprsky nám vytáhly semínka ze země a uţ se těšíme na naše zahradničení. Jarní
osení, připravené na Velikonoce, děti pečlivě zalévají. Zdobení vajíček, pečení mazance, výroba
kuřátek, slepiček a dalších dekorací zaplnila sváteční čas. „Velikonoční pohádka o pokladu“,
v podání „Divadélka máma a táta“, dodala trochu tajemnosti z historie. Ještě více se o
velikonočních tradicích dozvěděli předškoláci v Jihočeském muzeu, v edukativním programu
„Hody hody doprovody“. Prohlédli si tam i naši výtvarnou práci „Černá věţ o Vánocích“, která
získala 3.místo v soutěţi Jaroslava Kerlese. Atmosféru jarních svátků podpořil ve školce také
velikonoční jarmark, připravený ve spolupráci s rodiči. Děkujeme všem, kteří se podíleli na této
akci.
Marie Musilová
PŘEJEME VŠEM OBČANŮM OBCE HOMOLE SVĚŢÍ A RADOSTNÉ VELIKONOČNÍ
SVÁTKY!
Kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ Nové Homole

Návštěva muzea

karneval v Homolích

Nepalte odpad
Ničíte zdraví sobě i ostatním
pálením odpadků vzniká obrovské množství velmi jedovatých látek
(dioxiny, furany, fosgen, ftaláty, PAU, dichlormethan, čpavek,
formaldehyd, těţké kovy, oxidy síry, oxid uhelnatý, kyanovodík, arzén…)
ty způsobují rakovinu či narušují hormonální či imunitní systém
nejvíce těchto jedovatých látek z komína spadne v místě vzniku (na
pozemek toho, kdo odpadky pálí a na pozemek nejbliţších sousedů)
zejména pro malé děti je to nenávratné poškození zdraví, ale i pro dospělého to
znamená závaţné zdravotní riziko
pálením vzniklé jedovaté látky dále způsobují nemoci dýchacích cest, škrábání v
krku, bolesti hlavy, nevolnost a závratě, slabost a deprese, poškozují ledviny, játra a
plíce, dráţdí oči a sliznice, působí alergie, ovlivňují nervový systém…
jedovaté spodiny se dále hromadí v ovoci a zelenině ze zahrádky, v tkáních
živočichů, splachují se do podzemních vod
spalování odpadu v topeništích je nezákonné (hrozí pokuta v desítkách tis. Kč)
Jako důkazy mohou poslouţit např. svědectví spoluobčanů či fotodokumentace kouře
z komína.
Co lze pálit doma: papír (ne však letáky a časopisy), dřevo v přírodním stavu (dobře
proschlé, bez lepidel, nátěrů a jiných chemických úprav, ne starý nábytek), maximálně
uhlí. Pozor, nekvalitní uhlí můţe produkovat mnoţství oxidu siřičitého (můţe
vznikat jedovatý oxid uhelnatý).

taneční zábava pro všechny generace

PLAVSKÁ HOREČKA
pátek 8. dubna 2016 v čase 19:00 – 2:00 hod.
v sále hostince NA OSTROVĚ, PLAV
CO VÁS ČEKÁ:
 hudbu 80. – současných let zahraje oblíbená kapela MAXABAND
 zajímavý doprovodný program, taneční show, soutěţ o ceny,
bohatá tombola, průvodce večerem
Vstupné: 125,- Kč v předprodeji od 16. března denně na telefonu
606 273 121
Vstupenky lze vyzvednout po dohodě v kanceláři České pojišťovny,
Č. Budějovice – Roţnov, Lidická tř., 30 m vedle pumpy Benzina.
(Vstupenky je lépe zakoupit předem, případně i v den konání na místě.)
Budeme se na vás těšit na pohodové zábavě v zavedeném horečkovém
formátu, tentokrát v Plavě :-) Info na www.horecka.estranky.cz.
(oblečení: neformální)

Zahrady Oupic – kompletní realizace zahrad
a mnoho dalších činností v zahradnických
pracích (kvalita a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz.
Výtvarná práce Mateřské školky Nové Homole
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Homoláčku je 22.6.2016.
Děkujeme dopisovatelům za příspěvky a informace shromažďované na OÚ Homole.
Vaše náměty můžete zasílat e-mailem na obec@homole.cz
Homoláček vydává Obec Homole jako čtvrtletník, který je zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu Ministerstvem kultury
Praha přiděleno evidenční číslo MK ČR 15511. Přináší informace občanům obce Homole.

