HOMOLÁČEK
Ročník: 20. Číslo: 3/2016
www.homole.cz
e-mail: obec@homole.cz

Vydává OÚ Homole
tel.: 387 203 515

Jednání ZO Homole ze dne 30.6.2016
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
- pořízení ochranné stříšky k markýze JAMAJCA pro MŠ Nové Homole za cenu 8 645,-Kč bez
DPH, hrazeno bude z rozpočtu Mateřské školy Nové Homole
- umístění terénních úprav dle předloţené situace ze dne 23. 6.2016 na Obecní úřad Homole na
pozemních parc. č.639/2 a 638/5, k.ú. Homole, a to na náklady ţadatele, tato nově zpevněná
plocha bude navazovat na stávající zkolaudovaný sjezd a bude tvořit přístup výhradně k nově
plánované nemovitosti na parc. č.638/1k.ú. Homole
ZO bere na vědomí:
- informaci z kontrolního dne – demolice bývalých vojenských objektů
- sdělení MŠMT o neschválení dotace na sportoviště Nové Homole

Jednání ZO Homole ze dne 13.7.2016
Zastupitelstvo obce projednalo ţádost p. J. R.a p. J.B. o připojení sousední nemovitosti
pozemku č. parc. 888/19 k. ú. Homole k silnici č. III/14325 k. ú. Homole. Obec souhlasí se
záměrem ţadatele vybudovat přístup z pozemku parc.č. 1484/12 k.ú. Homole (silnice
č. III/14325) na pozemek parc.č. 888/19 k.ú. Homole. Vybudování přístupu není povaţováno
za narušení veřejné přístupnosti.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje směnit pozemek č. parc. 1848 o výměře 249 m2 za
pozemky č. parc. 90/18 a 91/3 o výměře 249 m2 k. ú. Homole z důvodu vybudování
komunikace v ul. Jiţní.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Mondi Bupak s.r.o., České Budějovice
na nákup poţárního speciálního nákladního automobilu tovární značky FORD, typ :
2AW, varianta 8F1, obchodní označení Rangers ve výši 121 000,- Kč včetně DPH
- darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Jihočeským krajem na finanční dar
ve výši 279 605,- Kč - kompenzace za přítomnost ochranného hlukového pásma Letiště
České Budějovice
- petici obcí a měst k návrhu nového zákona o odpadech
- vymalování MŠ Nové Homole za cenu 18 120,- Kč bez DPH
ZO bere na vědomí:
- poděkování Diakonie Broumov za uspořádání sbírky
- oznámení VLS Praha na veřejné výběrové řízení na moţnost odkupu 5 pozemků
sousedících s pozemky ve vlastnictví Obce Homole
- zprávu o činnosti komise pro územní rozvoj a stavební činnost

Jednání ZO Homole ze dne 3.8.2016
Pan Novák a p. Hanta seznámili zastupitele se situací v ul. Za Humny N.Homole
při přívalových deštích. ZO navrhuje svolat zasedání povodňové a stavební komise
do příštího jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje OZV č. 1/2016, kterou se ruší a mění některé
obecně závazné vyhlášky.
ZO projednalo a schválilo:
- uspořádání akce pro děti „Rozloučení s prázdninami“ dne 27.8.2016 od 14,00 hodin na hřišti
v Nových Homolích
- převedení výtěţku ze vstupného z Homolské křídlovky na účet sbírky na stavbu
kapličky v Černém Dubu
- výrobu nábytkových regálů do skladu MŠ Nové Homole za cenu 14 832,- Kč bez DPH,
bude hrazeno z vlastních prostředků MŠ
- nákup pozemku VLS č. parc. 611/2 k. ú. Homole
ZO bere na vědomí:
- zprávu o činnosti komise pro územní rozvoj a stavební činnost
- zprávu o demolici bývalých vojenských objektů Mokré
- vyjádření Povodí Vltavy k rozvodněnému potoku v Nových Homolích u č. pop.145
- poděkování za poskytnutí finančního daru ve výši 1 000,- Kč na Dubenský běh pro dobrou
věc
- sdělení f. ASEKOL o sběru elektrozařízení v roce 2015
- sdělení f. ČEVAK k ulici K Lesu Nové Homole – poškození hydrantu
- informaci o cyklostezce
- ţádost občana z Nových Homol, ul. Horní o změnu zvonění z 6,00 na 7,00 hodin

Jednání ZO Homole ze dne 31.8.2016
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poskytnutí daru na činnost spolku ŢAS Homole ve
výši 4 000,00 Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zadat zpracování cenové nabídky na opravu
MK Lesní a U Hřiště.
Zastupitelstvo obce projednalo cenové nabídky na zpracování výběrového řízení na stavební
práce „kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole a schválilo cenovou nabídku
společnosti Stavební poradna s.r.o.
Zastupitelstvo obce projednalo a odkládá dovybavení JSDH Homole, Nové Homole
a SDH Černý Dub.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
- návrh na vyřazení č. 9/2016, míchačka na beton
- zadat pořízení zpracování územních studií pro historické lokality jednotlivých částí obcí
(Homole, Nové Homole a Černý Dub – dolní část), s realizací díla do konce roku 2016
ZO bere na vědomí:
- zprávu o činnosti komise pro územní rozvoj a stavební činnost a povodňové komise
- zprávu o demolici bývalých vojenských objektů Mokré
- výnos ze sbírky víček pro Elišku - 145 kg, 1 kg/6 Kč, tj. 870 Kč; zasláno na účet rodičů
- oznámení vyhodnocení nabídky obce na koupi pozemku parc.č. 611/2 za kupní cenu
193 000 Kč – naše nabídka byla vyhodnocena jako vítězná
- informace o sportovišti Nové Homole
- aktualizace plánu investic Firmy ČEVAK
- opravu účelové komunikace parc.č. 142/3, k.ú. Homole
- vyjádření p. Lukše k přechodu pro chodce Homole
- vyčíslení a analýzu neuhrazených poplatků za komunální odpad

Jednání ZO Homole ze dne 21.9.2016
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání ţádosti o dotaci v rámci 40. výzvy OPŢP
na dovybavení sběrného dvora Černý Dub. Výše dotace činí 85% celkových nákladů,
spoluúčast obce činí 15%.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a VLS ČR, s.p. Praha na koupi pozemku
č.parc. 611/2 k. ú. Homole za cenu 183 000,- Kč a úhradu nákladů spojených s přípravou
a realizací převodu vlastnického práva včetně správního poplatku za podání návrhu
na vklad ve výši 2 348,- Kč
- kapacitní listinu MŠ Nové Homole na školní rok 2016/2017 – navýšení počtu zapsaných
dětí: jedna třída z 24 na 27 dětí, druhá třída z 24 na 28 dětí
- zadat zpracování PD na opravu MK Korosecká ulice
- umístit ţluté zpomalovací polštáře v ul. Horní, Za Humny, Dolní Nové Homole,
v ul. Spojovací Černý Dub – výměna za betonové prahy a vylučuje osazení zpomalovacích
prahů nebo polštářů v ul. U Strouhy Černý Dub
- zadávací dokumentaci na akci: „Sportoviště Nové Homole – přístavba a stavební úpravy
č. parc. 812/1, 812/3“ a jmenování hodnotící komise
- příkazní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Stavební poradnou České Budějovice
pro výběr zhotovitele na akci: „kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole“ za
úplatu ve výši 90 750,- Kč včetně DPH
- ţádosti JSDHO Homole, Nové Homole a Černý Dub na dovybavení zásahových jednotek
ve výši JSDHO Homole:
28 063,- Kč
JSDHO Nové Homole: 37 225,- Kč
JSDHO Černý Dub:
19 876,- Kč
- finanční dar JSDHO Homole ve výši 2 000,- Kč na hasičskou soutěţ FIREMAN
ZO bere na vědomí:
- podání ţádosti o zařazení do seznamu akcí programu MZe 109 250 - kanalizace Nové
Homole, Černý Dub a ČOV Homole
- školení 7 členů JSDHO Homole na obsluhu motorové pily
- informaci k místu přecházení – přechod pro chodce
- informace k opravě MK Lesní a U Hřiště bylo osloveno 7 stavebních firem
- zprávu povodňové a sportovní komise
- zpráva o činnosti komise pro územní rozvoj a stavební činnost
- ţádost občana z Korosek o náhradu škody majetku vzniklé při dešti dne 17.9.2016,
bude řešeno v komisi pro územní rozvoj a stavební činnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
kterou se ruší a mění některé obecně závazné vyhlášky
3. srpna 2016 schválilo zastupitelstvo obce Homole usnesením č. 28/2016, bod 4), Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se ruší a mění některé obecně závazné vyhlášky. Vyhláška
nabyla účinnosti dne 1. září 2016.
Tato vyhláška se týkala těchto vyhlášek:
a) obecně závazná vyhláška obce Homole č. 3/2000, o provozování výherních hracích přístrojů,
vydaná dne 23.8.2000 – tato vyhláška povolovala provoz výherních hracích přístrojů pouze
v hostincích. Hostince tak byly zvýhodňovány oproti ostatním subjektům, proto byla vyhláška
zrušena.
b) obecně závazná vyhláška obce Homole č. 3/2001, o podmínkách chovu zvířat na území obce,
vydaná dne 3. 10. 2001 – tato vyhláška byla zastaralá, neodpovídala aktuální legislativě, proto
byla zrušena. Chov zvířat upravují především zákony č. 246/1992 Sb., zákon České národní rady
na ochranu zvířat proti týrání a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon). Podmínky chovu psů v obci částečně upravuje i Obecně
závazná vyhláška č. 2/2008 k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku, ochraně
nočního klidu, regulaci hlučných činností a pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.
c) čl. 1 odst. 2 obecně závazné vyhlášky obce Homole č. 8/2008, o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění
veřejného pořádku, vydané dne 10. 12. 2008 - Ruší se bod, který umoţňuje starostce/ovi
na základě ţádosti pořadatelů kulturní či sportovní akce rozhodnout o změně doby ukončení akce
– tj. i povolit pořádání sportovních a kulturních akcí i po době, kdy uţ by podle vyhlášky měly
skončit (viz odst. 1 této vyhlášky).
d) čl. 1 odst. 1 písm. f) a část VII. obecně závazné vyhlášky obce Homole č. 1/2011, o místních
poplatcích, vydané dne 19. 12. 2011 - Ruší se ta část vyhlášky o místních poplatcích, která se
týká poplatku za odpad. Ten má obec upravený samostatně Obecně závaznou vyhláškou č.
2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů.
e) čl. 2 písm. c) a čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Homole č. 1/2012, k zabezpečení
místních záleţitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje uţívání
zábavní pyrotechniky, vydané dne 8. 8. 2012 - Změnila se zákonná definice ohňostrojů (viz
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého báňského úřadu č. 123/2014 Sb.,
o bezpečnostních a technických poţadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky), takţe
bylo třeba vyhlášku aktualizovat. Stačilo úpravu týkající se ohňostrojů vypustit, ohňostroje
dostatečně upravuje platná legislativa.
Aktuálně platné obecně závazné vyhlášky obce Homole jsou zveřejněny na našich internetových
stránkách: http://www.homole.cz/urad-obce/vyhlasky/.

Oznámení o konání voleb
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuji

dobu a místo konání voleb
do zastupitelstev krajů
a do Senátu Parlamentu České republiky
v obci ve dnech 7. a 8. října 2016
7.10. 2016 (pátek) : od 14,00 do 22,00 hodin
8.10. 2016 (sobota) : od 8,00 do 14,00 hodin
Volební okrsek č. 1 H O M O L E : volební místnost – budova obecního úřadu
Homole, Budějovická 72, zasedací místnost
OÚ, 1. patro – pro voliče s trvalým pobytem
z Homol a Nových Homol
Volební okrsek č. 2 Č E R N Ý D U B : volební místnost – sál u hasičské zbrojnice,
Spojovací 55, Černý Dub - pro voliče
s trvalým pobytem z Černého Dubu
Každý volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství
České republiky platným dokladem.

Jaká pravidla platí na místech pro přecházení ?
Jaké je značení místa pro přecházení ?
Místa pro přecházení postupně nahrazují klasické přechody pro chodce.
Jedním z důvodů je i to, ţe jsou paradoxně bezpečnější, neţ klasické zebry.
Nehody na místech pro přecházení v policejních statistikách nenajdeme, ale ze zkušenosti ukazují, ţe oproti
přechodům jsou tato místa bezpečnější. Pokud je takové místo pro přecházení uděláno správně, na správném místě, a
proto se vţdy velmi důkladně posuzují konkrétní místa, místo se povaţuje za bezpečné a to i z toho důvodu, ţe někdy
mívá chodec falešný pocit bezpečí v případě, ţe se blíţí k přechodu pro chodce a naopak na tomto místě ho to nutí
dbát zvýšené opatrnosti.
,, A právě z tohoto paradoxně plyne vyšší bezpečnost chodců.“
Chodec na místě pro přecházení nepoţívá ţádných zvláštních práv a nemá přednost před vozidly jedoucími po
pozemní komunikaci.
Vodorovná dopravní značka je V7b místo pro přecházení – značka vyznačuje místo pro přecházení chodců přes
pozemní komunikaci. Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení
ohrozit. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali můţe vozovku přejít, aniţ by ohrozil sebe nebo
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na
vzdálenost a rychlost jízdy přijíţdějících vozidel nedonutí řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
Svislá výstraţná dopravní značka A12a - červeně lemovaný trojúhelník s jdoucí postavou tedy značka pozor chodci,
upozorňuje na místo pro přecházení, nebo úsek pozemní komunikace se zvýšeným výskytem pohybu chodců po
krajnici nebo okraji vozovky.
Hlavní rozdíl mezi klasickým přechodem pro chodce a místem pro přecházení je v odpovědnosti chodce.

Poděkování všem občanům, kteří se podíleli na sbírce víček pro
Elišku.
Za 1kg víček jsme obdrželi 6,00 Kč, odevzdáno bylo 145kg víček - 145kg x 6,00Kč.
Výtěžek ze sbírky činil 870,00 Kč, který firma EKO DEAL EU s. r. o. zaslala přímo na
účet rodičů Elišky.
Přejeme Elišce, která nastoupila v září do první třídy mnoho školních úspěchů.

Upozornění
Upozorňujeme občany, aby přebytky z domácností a zahrad – bioodpad ukládali
pouze do hnědých sběrných nádob k tomu určených a nevyváželi jej na veřejná
prostranství obce.
Obecní úřad Homole

Společenská kronika

Naši jubilanti - občané 70 a více let
3.čtvrtletí 2016
Homole

Nové Homole

Černý Dub

Fuková Marie
Majerová Marie
Heřmánek Jaroslav
Horná Růţena
Zikmundová Helena

Neubauerová Marie
Štěřík Jan
Vejskrab Jan
Tomášová Marie
Vlček Štěpán

Sekyrová Marie
Cícha Josef
Velková Marie
Sviták Václav

Kořán Josef

Hubáčková Marie

Trapl Václav

Tomáš Milan
Hesová Aneţka
Turková Milada
Vlčková Marie
Pešková Bohunka
Štěříková Miroslava
Štěpánková Marie
Lieblová Ludmila

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

POZVÁNKA
Obecní úřad Homole zve děti na Mikulášskou nadílku s pohádkou
dne 4.12.2016 od 16,00 hodin do sálu v Homolích.
_____________________________________________________________________________________________


jubilejní taneční zábava pro všechny generace

 HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 30.
pátek 14. října 2016 v čase 19:00 – 2:00 hod.
v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ
CO VÁS ČEKÁ:
 hudbu 80. – současných let zahraje oblíbená kapela MAXA-BAND
 bohatý program: taneční show, půlnoční slosování vstupenek o zájezd, soutěţ, tombola, průvodce
večerem. S podtitulem „7 hodin oslav pro všechny generace“
Vstupné: 125,- Kč v předprodeji od 21. září 2016 ve Včelné (restaurace U Kaštanu, třída 5. května 461 denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky jsou k dostání v předprodeji, v den konání na místě, nebo na telefonu
606 273 121.
Přijďte se skvěle bavit i slavit v horečkovém tempu s báječnou kapelou a programem!
Více informací na www.horecka.estranky.cz. (oblečení: neformální)

OKÉNKO DO ŠKOLKY
V září nastoupilo do školky celkem 16 nových dětí. Kapacita mateřské školy je 55 dětí a
v současné době je zcela naplněna pouze dětmi s trvalým bydlištěm v obci Homole. Prostředí
mateřské školy nám vylepšila barevná výmalba a natřená podlaha ve třídě Berušek, v létě se
osvědčila nová markýza, zastiňující terasu a okna do ložnice ve třídě Čmeláčků, kterou nám
zakoupil Obecní úřad Homole.
Letošní
jaro a léto přispělo k bohaté úrodě dýní na našem kompostu. Po prázdninách nás překvapily
svým vzrůstem a počtem. Brzy si z nich zkusíme něco vyrobit a vyzdobíme školku. Už se těšíme
na barvy podzimu, který nabízí mnoho materiálu ke kreativní tvorbě. Z připraveného projektu
„Tajemství v říši stromů“ se dozvíme více o životě a významu stromů v ekosystému, zaměříme se
také na polytechnickou výchovu. Předškoláčci se seznámí se životem v pravěku v edukativním
programu Jihočeského muzea. Podzim nám ještě zpestří několik divadelních představení,
program se „Zdravíkem“ z oblasti výchovy ke zdraví,
eko – program „Voňavé dřevo“ a
tvořivá dílna s rodiči.
Marie Musilová

SDH Nové Homole i ve třetím čtvrtletí pokračoval ve své činnosti. Soutěží se
zúčastňovala družstva mužů, žen i dětí.
Proběhla u nás na hřišti soutěž dospělých, která je zařazena do seriálu velkých
cen okresu České Budějovice a dětská soutěž, která proběhla v rámci
Českobudějovického dvojboje. Děkuji OÚ Homole za finanční přispění na ceny,
děkuji sportovcům za zapůjčení hřiště a především děkuji všem sponzorům za ceny
a finanční pomoc na zakoupení cen pro všechna soutěžní družstva dětí. Děkuji
všem vedoucím, kteří byli na letním soustředění našich mladých hasičů.

Letní soustředění mladých hasičů SDH Nové Homole
Blatná 31. 7. – 6. 8. 2016
V letošním roce jsme se rozhodli, že naše soustředění uspořádáme nedaleko obce Blatná.
Vybrali jsme si krásnou chatovou osadu Ostrý, která je obklopena kolem dokola lesy a rybníky.
Letos s námi jelo 25 dětí a 7 dospělých. Věk dětí se pohyboval od 6 do 14 let. Dospělí zastali
úlohu vedoucích a zdravotníka.
Ubytovaní jsme byli v dřevěných chatkách pro 4 osoby. Areál je čistý a před chatkami se
rozkládá větší palouk s volejbalovým hřištěm, ohništěm a je zde také velký rybník.
Na tomto soustředění děti hodně trénovaly zejména štafetu CTIF, štafetu požárních dvojic a
samozřejmě díky rybníku mohly také trénovat požární útok. Při zhoršeném počasí si děti
zopakovaly zdravovědu, vázání uzlů a poznávání topografických značek.
Na výletě jsme se podívali do Blatné a tam jsme navštívili slavný vodní zámek Blatná a
zámeckou zahradu s volně pobíhajícími daňky. Toto bylo velkým zážitkem nejen pro děti, ale také
pro dospělé.
Nezapomněli jsme na noční diskotéku, na pyžamovou párty, na opékání buřtů u táboráku
s kytarou a ani na slavnou stezku odvahy.
Všechny děti byly pasované na mladého hasiče s obdržením průkazu a složením přísahy.
Na konci soustředění každé dítě obdrželo diplom za účast. Tento diplom vystihoval chování
každého jedince po celou dobu trvání tohoto týdne.
Velmi děkujeme obecnímu úřadu Homole za jeho finanční podporu, který nám na toto
soustředění přispěl.
Děkujeme SDH Nové Homole za možnost zapůjčení skoro poloviny výbavy hasičské zbrojnice
a také hasičům z Černého Dubu za zapůjčení plovoucího čerpadla.
Mladí hasiči
SDH Nové Homole
Za SDH Nové Homole
Červák Jiří

Mateřské a rodinné centrum Homole

Ženský Amatérský Spolek – ŽAS Homole omládl
Co je nového v homolském divadle? Omládly jsme!
Ten proces mládnutí začal zjištěním, ţe jsme za 11 let naší existence zestárly. Začaly jsme
zkoušet novou a dost náročnou hru Ţenské nebe. Reţisérka Stáňa ze svých vysokých nároků
neslevila a slova „to nejde nebo je to moc dlouhé“ povaţuje za slova neslušná, aţ sprostá. A tak
na zkouškách jednu začalo bolet rameno, druhou zase koleno, ta si zlomila nohu a dokonce se
stávalo, ţe jsme neudrţely text v hlavě. Některé z nás se začaly shánět po Lexaurinu. Byly i
takové, které to začaly vzdávat, ba i vzdaly. Reţisérka Stáňa z toho dost znervózněla a
principálka Irena se přímo vyděsila. Ale okamţitě začala konat. Po Homolích se objevily
vylepené plakátky. „ŢAS hledá nové mladé herečky“. Teď jsme zase, my staré, trochu
znervózněly, trochu se urazily a hlavně čekaly, co bude. Přihlásily se čtyři Homolačky a byly
mladé. Později se ukázalo, ţe jsou nejenom mladé, ale i šikovné a sympatické.
Vzniklo Studio ŽAS a Ţenský Amatérský spolek Homole rázem omládl. Pod vedením Stáni a
Ireny Studio nazkoušelo Kozí pohádku. Premiéru měla 18. 9. na zahájení festiválku ECCE
Homole 2016. Děti, rodiče a kamarádi zcela zaplnili sál homolské hasičárny. To byla první velká
radost. To, jak si umí naše děvčata krásně hrát na kůzlátka, mamku kozu i vlka, to byla druhá
velká radost. Je známá zkušenost, ţe kdyţ děti chodí při představení čůrat, tak je to nebaví. Při
Kozí pohádce čůrat nechodily. To byla třetí velká radost. Pohádka jistě potěšila mladé maminky,
protoţe byla tak trochu i o nich. Prostě to bylo úŢASné a reţisérka Stáňa moc chválila, coţ se
vţdy nepovede. Studiu ŢAS se to povedlo.
Mezi tím stále zkoušíme hru Ţenské nebe. Není to ţádná předělávka Cimrmanů, to by byla
svatokrádeţ. Ale inscenace, kterou připravujeme, k nim odkazuje alespoň názvem: Ţenské
nebe. Bude to trochu kabaret, estrádní kvízová show… Tedy ţánr, který je pro nás nový a
náročný. Tak si dáváme načas s premiérou. Bude na závěr ECCE Homole 2016 ve čtvrtek
29.12. Naše snaţení posílila i dvě šikovná děvčata ze Studia ŢAS. Sice se tváří, ţe náš ŢASácký
ţivot berou, ale pro jistotu jsem se zeptala jedné z nich jak se v této uţ „gerontí“ partě cítí.
Tady je Lenčina odpověď:
„Určitě jsem měla pochybnosti - zda do tohoto spolku o generaci starších dam zapadnu. Ale už
na první zkoušce to ze mne spadlo. Měla jsem hned pocit, že jste bezva parta ženských, které se
umí bavit, mají se rády, pomáhají si a dokážou si udělat srandu samy ze sebe.
Takže - jak se tak může cítit mladá mamina mezi ŽASačkama? Naprosto výborně, vždyť právě v
ŽASu je vidět, že věk není absolutně rozhodující, neb zde je člověk svědkem toho, že padesátnice,
šedesátnice, či i sedmdesátnice se dokážou chovat stejně pošetile jako třeba puberťáci. Prostě to
nejsou žádné "sucharky", mají rády život, divadlo, humor, sebe navzájem. Pro mne osobně je to
úžasné odreagování od každodenních povinností a starostí.
I když je většina hereček ode mne věkově vzdálena o hezkých pár let, často si tam připadám jako
v první třídě (v dobrém slova smyslu) - jedna musí něco povědět, i když ještě nedomluvila druhá,
bláznivé projevy, nápady a popichování tam mají své pevné místo stejně jako buchty, chlebíčky a
kafíčko. Doufám, že s ŽASem potáhnu za jeden provaz hezkou řádku let! Díky, že mi pomáháte
plnit sen!
My se těšíme z toho, ţe máme své Studio, nové členky ŢASu, se kterými budeme hrát a
mládnout.
Nezbývá než vás pozvat na náš festiválek ECCE Homole 2016.
Těšíme se na Vás, jsme Vaše divadlo.
(viz přiloţený plakátek, nebo také na www.divadlo-zas.cz nebo stránkách obce Homole).

39. ročník běhu KOLEM BABY
konaný 26. listopadu 2016
pořádá

SLOVAN ČERNÝ DUB
pod patronací OÚ Homole
spolu se
Sborem dobrovolných hasičů Nové Homole
Čestný ředitel závodu:
Předseda oddílu:
Technický delegát SDH:
Jednatel závodu:

starostka obce paní Heřmánková Jaroslava.
Schneider David
Toman Karel
Zlámalík Jaromír

Místo
konání:

Černý Dub - pohostinství Na kopečku.

Přihlášky:
Start a cíl:

Na místě startu od 12,30 hod. do 13,45 hod. v místním
pohostinství.
Před pohostinstvím Na kopečku.

Rozpis závodu

v 14,00 hod. start dětí do 5 let 200m
v 14,10 hod. start dětí 6-11 let 500m
v 14,30 hod. start žáci 12-15 let 1,5 km
v 14,31 hod. start hl. kategorie ženy a muži 8 km

Kategorie:

žáci a žákyně
žáci a žákyně
žáci a žákyně ml.
žáci a žákyně st.
dorostenky
juniorky
ženy
dorostenci
junioři
muži
muži
muži
muži
muži

Ceny:
Startovné:
Dodatek:

Ceny obdrží první tři v každé kategorii.
50 Kč pro závodníky 20 let a starší.
Každý závodník startuje na své náklady a na své nebezpečí.
Účastníci závodu, se budou držet vyznačených tratí pro jednotlivé kategorie
a řídit se pokyny technických komisařů závodu (hasičů).
Trať závodu vede po veřejných komunikacích a částečně terénem.
Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

2011 a ml.
2010 - 2005
2003 - 2004
2002 - 2001
2000 - 1999
1998 - 1997
1996 - st.
2000 - 1999
1998 - 1997
1996 - 1987
1986 - 1977
1976 - 1967
1966 - 1957
1956 a st.

0-5 let
6-11 let
12-13 let
14-15 let
16-17 let
18-19 let
20let a st.
16-17 let
18-19 let
20-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60 let a st.

200 m
500 m
1,5 km
1,5 km
3 km
3 km
3 km
3 km
3 km
5,7 km
5,7 km
5,7 km
5,7 km
5,7 km

ČESKÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA – masti, oleje, krémy, péče o tělo a vlasy, péče o vaše ruce i nohy, čaje, bio
produkty, ústní hygiena, bylinné kapsle, repelenty, péče o rty a opalovací produkty.

kosmetika kozí, konopná, tea tree, hyaluronová, mandlová, arganová, hadí, bio, Energy, mýdlárna, vánoční a dárkové
balíčky
www.teloveprodukty.cz

MOŽNOST OSOBNÍ ODBĚR- dle domluvy i 7dní v týdnu.

Jana Dobiášová, Na Homolce 254, 370 01 Homole tel.: 606 380 721 email: jannadobias@seznam.cz

Děkujeme dopisovatelům za příspěvky a informace shromažďované na OÚ Homole.
Vaše náměty můžete zasílat e-mailem na obec@homole.cz ,uzávěrka dalšího čísla Homoláčku
12.12.2016
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.

