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Příjemné prožití
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přejí zastupitelé obce
a zaměstnanci obecního úřadu

Jednání ZO Homole ze dne 14.12.2016
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- rozpočet obce se schodkem a rozpočet sociálního fondu na rok 2017
ve výši 19 063 000,00 Kč u příjmů, 44 063 000,00 Kč u výdajů,
financování celkem 25 000 000,00 Kč včetně sociálního fondu : příjmy 130 400,- Kč,
výdaje 61 900,- Kč, zveřejněno na ÚD a na elektronické ÚD umožňující dálkový přístup,
vyvěšeno : 24.11.2016, sejmuto : 12.12.2016.
- rozpočtový výhled na r. 2017 – 2020.
- konání plesů a Josefovskou zábavu v Obci Homole ve dnech : 13.1.2017 Černý Dub,
3.2.2017 Homole, 24.2.2017, Homole a 17.3.2017 Homole.
Začátek ve 20,00 hodin, ukončení do 02,00 hodin.
- zadání výběrového řízení na dodavatele stavby a zadávací dokumentaci na akci :
„kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole“.
- havarijní pojištění na hasičské vozidlo Ford Ranger pro SDH Homole, roční pojistné činí
4 040,- Kč.

Jednání ZO Homole ze dne 18.1.2017
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:
- nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a TJ Slovan Černý Dub
na pronájem hřiště a kabin ve vlastnictví Obce Homole, nájemné se sjednává
ve výši 500,00 Kč/rok
- sumář prací pro obecní lesy na rok 2017 a systém náležité péče na rok 2017
- uvolnění finančních prostředků ve výši 5 000,- Kč pro knihovnu ze schváleného
rozpočtu Obce Homole na rok 2017
- smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017 uzavřenou mezi
Obcí Homole a Dopravním podnikem města České Budějovice, celková výše
kompenzace činí 1 073 945,- Kč
- uvolnění finančních prostředků ve výši 200 000,- Kč pro MŠ Nové Homole na
základě schváleného rozpočtu Obce Homole
- poskytnutí dotace na letní soustředění mladých hasičů SDH Nové Homole ve výši

20 000,00 Kč a smlouvu o poskytnutí této dotace uzavřenou mezi JSDH Nové
Homole a Obcí Homole
- finanční dar ve výši 1 530,00 Kč na varhany do svatovítské katedrály
- finanční dar ve výši 1 530,00 Kč na BabyBox v Jindřichově Hradci
- podání žádostí o dotace na kulturní akce Setkání harmonikářů a Homolskou
křídlovku
ZO bere na vědomí :
- cenovou nabídku č. 200/2016a na zakázku, dodávku a montáž dopravního značení
a zpomalovacích prahů v Obci Homole
- zápis o otevření pokladniček – Tříkrálová sbírka 2017, výnos celkem 34 496,- Kč
+ 5 EUR
- zápis z jednání komise pro územní rozvoj a stavební činnost
- pohledávky za poplatek komunální odpad k 31.12.2016

Jednání ZO Homole ze dne 15.2.2017
Pan Ing. arch. Brůha představil návrh dopravního napojení letiště – změna obchvatu
Homol, posun směrem na sever k letišti.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje :
- dodatek č. 4 k SOD uzavřený mezi Obcí Homole a p. T. na akci : „demolice budov
a jejich příslušenství rozestavěných původních kasáren u Obce Mokré“, dodatek se
týká posunutí termínu k dokončení prací jednotlivých etap + dokončení terénních
úprav
- převedení výtěžku ze vstupného „Setkání harmonikářů“ na stavbu kapličky
v Černém Dubu
- 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
- zadání poptávky na zajištění činnosti TDI a koordinátora BOZP na akci : „kanalizace
Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole“
- nabídky na pořezání a likvidaci náletových dřevin v prostorách bývalých kasáren
u Obce Mokré a vybralo nabídku p. Trakala
ZO bere na vědomí :
- termín zápisu do Mateřské školy Nové Homole ve dnech 3. – 4. 5.2017
- posouzení přístupové cesty a přejezdového prahu v Černém Dubu
- vyřazený materiál JSDH Nové Homole

Jednání ZO Homole ze dne 23.2.2017
ZO schvaluje výsledek hodnocení podaných nabídek na akci „Kanalizace Černý Dub, Nové
Homole a ČOV Homole“.
Jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě doporučení hodnotící komise,
která posuzovala a hodnotila nabídky, ZO v souladu s § 48 odst. 2, písm. b) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění rozhodlo o vyloučení
účastníka zadávacího řízení FORTEX-AGS, a.s. Šumperk z důvodu neobjasnění a
nedoplnění údajů podle § 46 zákona č. 134/2016 Sb.
Jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě doporučení hodnotící komise,
která posuzovala a hodnotila nabídky v souladu s ustanovením § 122 zákona, ZO rozhodlo
o výběru nejvhodnější nabídky účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla podle
výsledku hodnocení nabídek vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou VHS
– SWIETELSKY, České Budějovice.
ZO po ukončení odvolací lhůty pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.

ZO posoudilo čtyři přijaté nabídky na TDI a koordinátora BOZP na akci „Kanalizace Černý
Dub, Nové Homole a ČOV Homole“ a schválilo nabídku Mane engineering s.r.o., České
Budějovice a požaduje doplnění cenové nabídky plánu BOZP.

Jednání ZO Homole ze dne 15.3.2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
- plné dofinancování akce:„nákup DA z vlastních zdrojů pro JSDH Nové Homole v roce
2017“.
- vykoupit pozemky č. parc. 1485/4, 614/1, 1485/3, 1485/7 a 614/5 k. ú. Homole podél
komunikace mezi Novými Homolemi a Černým Dubem za účelem budoucího využití –
přístup k pozemku č. parc. 614/7 k. ú. Homole.
- začlenit pozemky ve vlastnictví Obce Homole do protipovodňového opatření a zahájit
projektové práce v místě, kde je k dispozici souhlas s realizací díla.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje :
- smlouvu o právu provést stavbu – místo pro přecházení Homole uzavřenou mezi
Obcí Homole, Jihočeským krajem a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje
- žádost o zúžení veřejného prostranství v ul. Jižní, Homole ze 14 m na 8 m, v rámci
změny ÚP č. 4, týká se plochy B-4 – vznikne veřejné prostranství o šíři 8 metrů
z důvodu vypořádání s majiteli pozemků v ulici Jižní
- uspořádat výlet pro seniory
- návštěvu divadla ke Dni matek – v Praze, dle vybraného termínu a představení
- nákup 3 ks tenisových stolů a sítěk pro TJ Slovan Černý Dub a odprodej 2 ks
použitých stolů 3 500,- Kč/ks
- indikativní nabídku KB a.s. České Budějovice na poskytnutí úvěru ve výši
10 000 000,- Kč na financování akce : „kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV
Homole“
- žádost o finanční dar amatérskému klubu HC Hunters Homole na nákup dresů ve
výši 10 000,- Kč, podmíněné oficiálním doložením vzniku klubu a přihlášením
do soutěže – RHL-HCP a umístění znaku Obce Homole na dresech a reklamních
předmětech HC Hunters Homole
- umožnit samovýrobu dřeva i občanům z jiných obcí z důvodu minimálního zájmu
občanů naší obce - lesní hospodářský plán stanoví 5,41 ha probírek a 7,76 ha
prořezávek, těžené dřevo je z velké části nehroubí, průměr pod 7 cm
ZO bere na vědomí :
- kritéria pro přijetí dětí do MŠ Nové Homole ve školním roce 2017/2018
- uzavření MŠ Nové Homole v době letních prázdnin od 17.7. – 18.8.2017
- doplnění cenové nabídky na zpracování plánu BOZP na akci : „kanalizace Černý
Dub, Nové Homole a ČOV Homole“
- nákup sítěk k tenisovým stolům do hasičárny v Homolích
- zveřejnění inzerátu na Úřadu práce v Č. Budějovicích na volné místo údržbáře v Obci
Homole
- informace k otevírání obálek s nabídkami na zázemí sportoviště v Nových Homolích
- sdělení k prohlídce bývalých vojenských areálů
- sdělení obyvatel Homol ke stříhání růží

Jednání ZO Homole ze dne 22.3.2017
Zastupitelstvo obce navrhlo p. Frantálovi indikativní nabídku na odkup bývalého
objektu JZD Planá, Budějovická 19, Homole ve výši max. 4 000 000,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavřít smlouvu o dílo mezi Obcí Homole
a VHS – Swietelsky ( VHS, spol. s.r.o. České Budějovice a SWIETELSKY stavební
s.r.o. České Budějovice) na akci : „Kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV
Homole“, cena za dílo 37 888 851,- Kč včetně DPH a pověřují podpisem smlouvy.

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 :
24.4.2017 od 8,00 – 17,30 hodin
25.4.2017 od 8,00 – 15,00 hodin
26.4.2017 od 8,00 – 18,00 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

Obecní lesy HOMOLE
CENÍK SAMOVÝROBY DŘÍVÍ - platnost
od 1.1.2016
Sortiment

dřevina

Palivo
Nehroubí
Hroubí z porostů do 40 let

Hroubí z porostů nad 40 let

Nahodilá těžba

Potěžební zbytky
Klest

jehlič. a list.
jehlič. a list.
list. tvrdé (DB,
BR)
jehlič. a list.
měkké
list. tvrdé (DB,
BR)
jehlič. a list.
měkké
list. tvrdé (DB,
BR)
jehlič. a list.
jehlič. a list.

cena
Kč/m3 bez DPH (s
DPH)

redukční faktor

20 (23)
60 (69)

0,5
0,64 a 0,54

80 (92)

0,54

160 (184)

0,64 a 0,54

180 (207)

0,54

200 (230)

0,64 a 0,54

220 (253)
20 (23)
10 (11,5)

0,54
0,5
0,3

z prm na m3

Uvedené ceny jsou v Kč za 1 m3 bez DPH 15% (s DPH).
Vyrobené dřevo se ukládá do měřitelných hrání. Délka polen max. 1m (mimo nehroubí a klestu)

Redukční faktor:
- jehlič. 0,64 (tzn. 1 prostorový metr je 0,64 m3 dříví)
- list. 0,54 (tzn. 1 prostorový metr je 0,54 m3 dříví)
- nehroubí 0,5 (tzn. 1 prostorový metr je 0,5 m3 dříví)
- klest 0,3 (tzn. 1 prostorový metr je 0,3 m3 dříví)
Nehroubí - dřevo do 7cm bez ohledu na věk porostu
Hroubí z porostů do 40 let - dřevo nad 7cm z úmyslných i nahodilých těžeb v porostech do 40 let věku
Hroubí z porostů nad 40 let - dřevo nad 7cm z úmyslných i nahodilých těžeb v porostech od 40 do 80 let
věku
Nahodilá těžba - souše, zlomy, vývraty v mýtních porostech nad 80let věku
Potěžební zbytky - na pasece
Klest - na pasece
Jako oprávnění k provádění samovýroby je vystaven zadávací list. Po přijmutí dřeva je vystaven dodací
list s vyčíslením částky k úhradě. Po zaplacení na OÚ možný odvoz dřeva.

Zájemci se mohou přihlásit do pořadníku na OÚ Homole.

Jak třídit bioodpad v domácnosti?
Bioodpad z kuchyně doporučujeme před jeho uložením do sběrné nádoby uchovávat v omyvatelné nádobě. V ojedinělých
případech lze použít papírový sáček a ten případně odhodit přímo do sběrné nádoby.
V žádném případě prosím nepoužívejte tašky označené jako biologicky rozložitelné, protože zvyšují dobu
potřebnou k rozložení bioodpadu a celý proces tím i prodražují.
Bioodpad ze zahrady je možno ukládat přímo do sběrné nádoby. Pouze u spadaného ovoce je potřeba prokládání
posekanou trávou nebo ořezy z keřů.

Jak funguje sběrná nádoba na bioodpad?

Nádobu prosíme vystavujte stejně jako nádobu na komunální odpad ve svozový den od 6:00 do
22:00!!!
Termíny svozů bio v obci Homole

rok 2017
1.1.-30.4. (1x za měsíc)
1.čtvrtek v měsíci
5.1.
2.2.
2.3.
6.4.
1.5. - 30.11. (1 x za 14 dní)
sudý čtvrtek
4.5.
18.5.
1.6.
15.6
29.6.
13.7.
27.7.
10.8.
24.8.
7.9.
21.9.
5.10.
19.10
2.11.
16.11.
30.11.
1.12. - 31.12. (1 x za měsíc)
1. čtvrtek v měsíci
7.12.

Společenská kronika

Naši jubilanti – občané 70 a více let
1.čtvrtletí 2017
Homole

Nové Homole

Černý Dub

Vondruš Bohumil
Novotný Milan

Šimečková Marie
Kryštofová Dagmar

Zemanová Marta
Velek Jan

Dudáková Jiřina
Dvořáková Marie

Lavičková Ludmila
Kučera Jan

Šinková Emilie
Sekyra Václav

Faktor Jaroslav
Heřmánková Marie

Tibitanzlová Marie
Dohnal František

Sapáková Marie
Hölcl František

Bártová Miroslava
Ďuricová Mária

Hubáčková Vlasta
Matějka Jiří

Ševčíková Alžběta
Božoňová Katarína

Lávičková Šindelková Marie
Jahelka Václav
Borovka Vlastimil
Landa Jiří

Kočerová Marie
Janečková Marta
Šírková Marie
Růžičková Jarmila
Hubáčková Věra

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

Tříkrálová sbírka
V naší obci bylo vybráno :
Nové Homole 1. skupina
10 349,- Kč
Nové Homole 2. Skupina
3 980,- Kč
Homole
10 127,- Kč
Černý Dub
9 140,- Kč
Celkem bylo za farní charitu Boršov nad Vltavou vybráno 181 212,- Kč.
Použití vybraných finančních prostředků :
15% - podpora Domova pro matku a dítě Veselíčko
15% - podpora Domu svatého Františka – chráněné bydlení Veselí nad Lužnicí
15% - podpora hospicové péče Hospic sv. Jana Neumana Prachatice
10% - podpora dobrovolnického centra
20% - podpora volnočasových aktivit dětí ve farnosti
25% - podpora krizového fondu pro mimořádné události (živelné pohromy)
Farní charita Boršov nad Vltavou děkuje všem dárcům za podporu dobré věci.
Ludmila Marešová

OKÉNKO DO ŠKOLKY
Letošní pohádková zima nám umožnila užít si „Sněhulákový den“ nejen ve třídě v bílých tričkách,
ale i na zahradě pořádnou koulovačku a bobování. Snad jen na ty sněhuláky mohlo být sněhu
trochu víc. EKO program „Poznáváme zvířátka“ nás seznámil se životem divoce žijících zvířat,
kterým jsme také odvezli kaštany do lesa. Na karnevalu ve školce, se děti kromě tance a her
dozvěděly něco o tradicích masopustu. Objevily se tradiční i méně obvyklé masky, ale přece jen
princezen a víl bylo asi nejvíc. Předškoláci obdivovali tajemství hvězdné oblohy v planetáriu. Divadlo
„O kouzelné rukavičce“ a „Hurá na černokněžníka“ nás zavedlo do pohádkového světa. V zimě se
nejlépe poslouchají pohádky, ale i vymýšlejí. Tahle je od našich dětí ze školky:
Byl jednou jeden začarovaný les. V tom lese žilo strašidlo paní Bubáčková. Mělo rádo všechny děti,
hrálo si s nimi, pomáhalo lidem, když byli nemocní a dávalo jim kouzelné kapičky. Někdy bylo úplně
neviditelné, někdy bílé, mělo modré oči a blonďaté dlouhé vlasy. Nosilo šatičky s kytičkama, klobouk
s motýlkem, bylo trošku kostrbaté a ručičky mělo třpytivé. Jednou strašidlo paní Bubáčková potkalo
v lese draka a začali se prát. Drak řval: „Jdi pryč z mého lesa, ať už Tě tu nevidím!“ Drak v boji
vyhrával, ale pak přišla na pomoc paní Bubáčkové liška a řekla: „Já toho zlého draka vyženu, neboj
se a schovej se.“ Potom draka zubama kousala a drápy drápala do nohy a krku, až se drak polekal a
utekl. Paní Bubáčková poděkovala: „Děkuji Ti mockrát lištičko.“ Potom šla po cestě dál, až potkala
další strašidýlko, podobné jako byla sama. Také pomáhalo chudým lidem bez penízků, ale byl to kluk
a jmenoval se Honzík. Zrovna byl celý nahatý, protože se šel koupat. Byl hrozně špinavý a chtěl se
paní Bubáčkové líbit. A když se vykoupal, vzal si červené triko a zelené kalhoty a ještě si oholil vousy
a zeptal se: „Paní Bubáčková, můžu si Tě vzít za ženu?“ A ona řekla, že smí a dostala od Honzíka
prstýnek, růži a čokoládu. A byla svatba, strašidýlka si dala pusu, všichni tancovali, hrála muzika, na
hostině měli třípatrový dort a žili ve strašidelném lese až do smrti.
V rámci velikonočního úklidu, bude v úterý 11.4.2017 dopoledne do 12.00 přistaven kontejner na
papír před mateřskou školou. Je možno svázaný starý papír přihodit.
Přejeme všem čtenářům Homoláčku hodně jarního sluníčka, veselý úsměv a příjemné Velikonoce!
Kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ Nové Homole

Mateřská škola Nové Homole
vyhlašuje termín pro přijímání ţádostí o přijetí do mateřské školy
na školní rok 2017/2018
Těšíme se na Vaši návštěvu ve dnech 3.5. - 4.5.2017
(středa - čtvrtek) vţdy od 9.00 do 11.30 hodin
Tiskopis ţádosti k přijetí dítěte je moţné vyzvednout v mateřské škole od 3.dubna. Součástí ţádosti
je evidenční list dítěte v mateřské škole potvrzený lékařem. Rodiče se dostaví k zápisu i s dítětem a
předloţí občanský průkaz a rodný list dítěte.
V průběhu zápisu si můţete prohlédnout naši mateřskou školu.

Bližší informace u ředitelky školy: 387 250 395

Mateřská škola - třída Berušky

Mateřská škola - třída Čmeláčci

Studio ŽAS slaví úspěchy se svou Kozí pohádkou
Jedna divadelní pohádka, pět ţen a dva úspěchy. To je výčet nejdůleţitějších čísel týkajících se prvotiny
Studia ŢAS (Ţenský amatérský spolek).
Prvním úspěchem je cena dětského diváka, kterou Kozí pohádka získala na přehlídce amatérského divadla
Štítek v Prachaticích.
Druhý, ale o to větší úspěch slavila pohádka ve Strakonicích. Zde se konal v březnu jiţ 52. ročník tradiční
krajské loutkářské postupové přehlídky Skupovy Strakonice. O postup na národní soutěţ bojovalo devět
představení. První cenu, tedy postup na loutkářskou Chrudim, získalo právě Studio ŢAS se svou Kozí
pohádkou!
ŢAS má jiţ dlouholetou divadelní tradici a v Homolích, se kterými je silně spjat, jej zná téměř kaţdý. Co však
znamená to slůvko STUDIO v názvu spolku? Na jaře loňského roku se sešlo pět odváţných "homolských"
ţen, z toho divadlem 4 nepolíbené, aby pod vedením ostřílené reţisérky ŢAS Stáni Kočvarové „secvičily“
Kozí pohádku na motivy klasické Pohádky o neposlušných kůzlátkách.
Pohádka měla premiéru loni v září v Homolích a od té doby sehrál Spolek sedm repríz.
"Jsme nadšeny, ţe se pohádka tolik líbí. Vzhledem k tomu, ţe čtyři z nás stály na prknech divadla úplně
poprvé, nás úspěchy moc překvapily. Velký dík patří reţisérce, která má nos na to, co se bude nejen dětem, ale
i jejich rodičům líbit. Dokázala připravit milou a veselou pohádku," říká představitelka vlka Irena
Zlámalíková.
Odborná porota ve Strakonicích ocenila zejména vtip, nápaditost a hravost s jakou byla pohádka představena
divákům. Výjimečné je, ţe se při představení pobaví i dospělí diváci, kteří se v mnoha případech ztotoţní s
pouţitými fórky. Jedná se totiţ o takzvané "divadlo na divadle", kdy pohádka vzniká přímo na scéně při
dýchánku čtyřech mladých dam. Loutky, masky a další rekvizity jsou součástí domácnosti hostitelky.
"Porota nám kromě slov chvály, dala i několik uţitečných rad a nápadů, jak pohádku ještě zdokonalit", uvádí
Lenka Fuxová autorka textu, loutek a představitelka jedno z kůzlátek. A další „kůzlátko“ Olga Houšková
dodává: „Rády bychom Vás pozvaly do Lipí, kde hrajeme Kozí pohádku v neděli 9. dubna ve čtyři
odpoledne.“ A poslední „kůzlátko“ Eliška Čepová, Vás zve na své poslední představení před narozením úplně
malého kůzlátka do Tábora 27.dubna v 16,00 hodin, kdy sehrajeme benefiční představní pro vznikající
Waldorfskou školu.
Přejeme Vám za Studio ŢAS krásné VELIKONOCE a drţte nám palce.
Michaela Suchanová /stará koza/

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Homole
v prvém čtvrtletí roku 2017.
Váţení spoluobčané.
Ke konci roku 2016 měl SDH Nové Homole svoji Výroční valnou hromadu, na které zhodnotil
svoji činnost za celý rok. Naše činnost byla velice bohatá a zaměřovala se na připravenost zásahové
jednotky obce, na činnost soutěţních druţstev, ale především na činnost dětských kolektivů.
Na konci roku jsme měli 42 dětí do 15 let, z toho 5 dětí v přípravce. Měli jsme dva vedoucí
mládeţe. Naše děti nám také v tomto počtu zazpívaly koledy na rozsvěcování vánočního stromku v
Nových Homolích. Chtěl bych poděkovat pí. Heřmánkové, starostce naší obce, ţe se této akce
zúčastnila.
Začátek letošního roku jsme zahájili pořádáním plesu. Děkuji našim občanům, ţe se ve velkém
počtu tohoto plesu zúčastnili. Děkuji i všem sponzorům za jejich příspěvky, jak finanční, tak i za
ceny do tomboly. Máme vţdy velkou radost, kdyţ sál je plný. Doufáme, ţe je to známka toho, ţe
plesy se líbí.
Svoji činnost zahájily také dětské kolektivy. Máme přihlášených 36 dětí, dalších 10 jich budeme
přihlašovat a máme 6 dětí v přípravce. Celkem máme k dnešnímu dni 52 dětí.
Máme rovněţ dva nové vedoucí, kteří v sobotu18.3.2017 sloţili zkoušky. Celkem máme 4 vedoucí
a to: Fessla Milana, Jakešovou Petru, Červákovou Jolanu a Koblice Josefa.
Do soutěţí můţeme postavit 4 kolektivy mladých hasičů. Děti mají svoje cvičení kaţdý pátek.
Soutěţní sezóna začíná jarním kolem hry Plamen a pokračuje „Dvojbojem“ pořádaným v rámci
okresu České Budějovice. Jedna ze soutěţí se bude konat i u nás na fotbalovém hřišti.
Pracují i dospělí. V rámci přípravy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pořádáme nebo
budeme pořádat jednotlivá školení zaměřená na zdravovědu, takticko-technickou přípravu, školení
na motorové pily. Provedli jsme přechody strojního zařízení na letní provoz a udrţujeme i ostatní
materiál uloţený v hasičské zbrojnici.
Přihlásili jsme se i do grantového programu a to od MŠMT na zabezpečení práce s dětmi. Zde
zatím nevíme ţádné výsledky a nemáme informace, zda tento grant dostaneme nebo ne.
Druhý grant je na pořízení nového DA(dopravní automobil). Zde je to jiţ připraveno ke
schvalovacímu řízení jak na Jihočeském krajském úřadu, tak i na ministerstvu vnitra. Od obce jiţ
máme dotační titul schválený. V rámci grantu bude i nový přívěsný vozík.
Ještě mi dovolte jednu informaci. V okrese České Budějovice pracuje „Okresní odborná rada
prevence, jejímiţ členy jsem já a Ing. Jana Neškodná z HZS České Budějovice. Tím chci říci, ţe
pokud budete mít potřebu se v oblasti prevence na něco zeptat, můţete tak kdykoli udělat. Rádi vám
pomůţeme i poradíme.
Děkuji vám všem za podporu, kterou nám dáváte.
Nové Homole
20.3.2017

Za SDH Nové Homole
Červák Jiří
starosta sboru

Moţná se naši občané dotazují, co jsou ty údery od bouracího kladiva vycházející z prostoru
„Bývalých vojenských objektů Mokré“. Odpověď je taková, ţe Obec Homole získala do svého
vlastnictví cca. 27 objektů v areálu bývalých vojenských kasáren severozápadně od letiště. Areál byl
ve velmi špatném stavu, proto se obec rozhodla rozpadlé a ţivotu nebezpečné objekty zbourat. S
bouracími pracemi se začalo v květnu 2016 a budou postupně pokračovat aţ do roku 2020. V
současné době je v rámci I. Etapy zbouráno cca. 6 halových objektů.

2016

2017

2018-2020

Obec Homole

Oznámení

Oznámení

Obec Homole pronajme
stánek PNS
v Nových Homolích
u točny. Bližší informace
na OÚ, tel. 387 203 515.

Od 2.5.2017 bude na
OÚ Homole otevřená
PEDIKÚRA.
Objednávky na telefonu
607 556 273.

Oznámení
Dne 10.5.2017 se uskuteční
zájezd pro seniory.
Bližší informace
na OÚ, tel. 387 203 515.

Pohár starostky OÚ Homole – 21.ročník Memoriál Václava Vondruše
Autor: David Schneider
Jiţ po jednadvacáté se sešli příznivci stolního tenisu na turnaji čtyřher v Homolích. Účast byla jako
kaţdoročně veliká, do dvou skupin se rozdělilo celkem 13.dvojic. Celý turnaj s jistotou bez jediné
prohry ovládli Josef a Jiří Pilečkové, za nimi skončila dvojice Vráťa Kokta s Milanem Ďuricou
mladším a na bronzovém stupni se umístili Pepík Ludačka s Petrem Ďuricou. Srandaklání splnilo
hlavní účel, a to pobavit se v uvolněné „štěpánské“ atmosféře.Turnaj s přehledem odřídili pánové
Ctirad Barták a Miroslav Schneider. Nejsympatičtější dvojice – Véna Welser-Ondra Tomáš, nejlepší
nováček-Pája Peterka ml. Děkujeme paní starostce Jaroslavě Heřmánkové a celému OÚ za finanční
příspěvek na zakoupení věcných cen pro účastníky.
Pořadí:
1. Jiří a Josef Pilečkové
2. Vráťa Kokta - Milan Ďurica mladší
3. Pepa Ludačka – Petr Ďurica
4. Sláva Rosol - David Schneider
5. Véna Vondruš st. – Pavel Ďurica
6. Véna Welser ml. – Ondřej Tomáš
7. Ctirad Barták – Pepa Koblic ml.
8. Martin Steinbauer – Véna Vaňač
9. Miroslav Schneider – Karel Bonuš
10. Véna Vondruš ml. – Jan Ludvík
11. David Mařík – Ruslan Radekovský
12. Véna Trapl – Bohouš Bednář
13. Pája Peterka – Ondra Sýkora

Výsledky 17. Ročníku o pohár starostky Homole.
Celkem hrálo 10 dvojic ve 2 pětičlenných skupinách, 4 dvojice šly nahoru.
Dvojice z 5. míst skupiny A a B čekaly na 2 poslední, kteří vypadli z pavouka.
Konečné pořadí:
1.
Lenc Zdeněk – Varyš Milan
2.
Larisch Heinrich – Kubíček Petr st.
3.
Marek Josef – Kočer Jiří
4.
Moudrý Radek – Moudrý Filip
5.
Škopková Daniela – Bromová Jana
6.
Kokeš Bohumil – Kašparů Jakub
7.
Frank Stanislav ml. – Frank Stanislav st. – vítězové útěchy
8.
Bednář Jiří – Babouček František
9.
Mirosavič Uroš – Húska Radek
10. Švestka Petr – Švestka Pavel
Zároveň děkuji OÚ Homole za poskytnutí finančního daru ve výši Kč 3.000,- na nákup hodnotných
věcných cen.
Díky, Radek Húska

Dětský karneval v Homolích

Dětský karneval v Homolích

Masopust v Černém Dubu

Poděkování
Děkuji dobrovolným hasičům z
Homol, kteří se zúčastnili vymalování
a provedení drobných úprav sálu v
Homolích. Také děkuji dobrovolným
hasičkám za úklid sálu po malování.

V říjnu 2017 se ke Dni matek uskuteční návštěva
divadelního představení v Praze.
Bliţší informace na OÚ, tel. 387 203 515.
Zahrady Oupic – kompletní realizace zahrad a mnoho dalších
činností v zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz.

Sběrný dvůr - Černý Dub -

J. Heřmánková, starostka obce

Očkování psů
Očkování psů se uskuteční dne 29.4.2017 v těchto časech :
Homole u pohostinství
Nové Homole u točny
Černý Dub u zvoničky
Černý Dub u přejezdu
Nové Homole, Korosecká
( u bývalé prodejny)

8,30 – 9,15 hodin
9,15 – 10,15 hodin
10,15 – 10,30 hodin
10,30 – 11,00 hodin
11,00 – 11,30 hodin

Cena očkování je 80,- Kč.
Očkovací průkaz s sebou.
Obecní úřad Homole

Setkání harmonikářů

PROVOZNÍ DOBA

Středa - 13:00 hod. - 18:00 hod., Sobota - 9:00 hod. - 13:00 hod.

Místní knihovna otevřena ve
středu od 15:00 hod. - 18:00 hod.
V době prázdnin je knihovna
UZAVŘENA.
Taky máte doma velké mnoţství
letáků, které dostáváte skoro kaţdý den
do poštovní schránky ?
Pojďme společně podpořit děti v naší
Mateřské škole Homole.
Dne 11.4.2017 bude do 12 hodin
přistaven kontejner na papír. Za
získaný finanční obnos budou dětem
pořízeny hračky a potřebné pomůcky.

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Homoláčku je 22.6.2017. 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.

