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Jednání ZO Homole ze dne 28.6.2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi
Obcí Homole a Jihočeským krajem na dovybavení zásahové jednotky SDH Černý Dub.
Výše poskytnuté dotace je 45 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi
Obcí Homole a Jihočeským krajem na dovybavení zásahové jednotky SDH Homole.
Výše poskytnuté dotace je 2 250,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi
Obcí Homole a Jihočeským krajem na dovybavení zásahové jednotky SDH N. Homole.
Výše poskytnuté dotace je 32 250,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh řešení územní studie letiště a návrh změny č. 4 ÚP
Homole - připomínkování k řešení ploch souvisejících s napojením na obchvat Homol.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo cenovou nabídku na PD „zázemí sportoviště
Nové Homole, č. parc. 812/1 a 812/3 k. ú Homole“.
ZO bere na vědomí :
- malování v MŠ Nové Homole v době letních prázdnin
- oprava obratiště MK K Lesu Nové Homole
- stav finančních prostředků ke dni 28.6.2017

Jednání ZO Homole ze dne 26.7. 2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh na uvolnění částky ve výši 600 000,- Kč
z rozpočtu obce na realizaci dokončení stavebních prací na hrubé stavbě díla „kaplička
Černý Dub“.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poskytnutí daru ve výši 4 000,00 Kč na
činnost spolku ŢAS - ţenský amatérský spolek.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příkazní smlouvu uzavřenou mezi Obcí
Homole a Stavební poradnou, spol. s.r.o. České Budějovice na zadávací řízení na akci :
„Chodník v ulici Spojovací, Černý Dub“
ZO bere na vědomí :
- zápis z jednání komise pro územní rozvoj a stavební činnost ze dne 17.7.2017
- seznámení s územní studií B - 27
- stav finančních prostředků ke dni 26.7.2017

Jednání ZO Homole ze dne 7.8.2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výsledek hodnocení podaných nabídek na
akci „Dopravní automobil s poţárním přívěsem pro hašení“ pro SDH Nové Homole. Jako
zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky mimo reţim
zákona 134/2016 Sb., na základě doporučení hodnotící komise, která posuzovala a
hodnotila nabídky, ZO rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky účastníka zadávacího
řízení, jehoţ nabídka byla podle výsledku hodnocení nabídek vyhodnocena jako
nabídka s nejniţší nabídkovou cenou – 909 090,00 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání ţádosti o investiční dotaci MŠMT,
státní podpora sportu 2017/2018 na akci „Zázemí sportoviště Nové Homole, přístavba a
stavební úpravy“. Zastupitelstvo obce souhlasí se zajištěním vlastních nutných
finančních prostředků na dofinancování akce.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2017 – 2020. Návrh bude vyvěšen minimálně 15 dnů na úřední desce a po uplynutí této
lhůty bude zastupitelstvo hlasovat o jeho schválení.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo převedení výtěţku ze vstupného z Homolské
křídlovky na sbírku na stavbu kapličky v Černém Dubu.
ZO bere na vědomí :
- veřejné projednání návrhu změny č. 4 a č. 7 ÚP Homole
- stavy na účtech ke dni 7.8.2017

Jednání ZO Homole ze dne 23.8. 2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky
2017 – 2020. Vyvěšeno na ÚD a na elektronické ÚD umoţňující dálkový přístup,
vyvěšeno 7.8.2017, sejmuto 24.8.2017.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo cenovou nabídku na zajištění zadávacího
řízení malého rozsahu na nákup komunální techniky – malotraktor.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zadávací dokumentaci VZMR „Chodník v ulici
Spojovací, Černý Dub“.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup laviček na sportoviště v Nových
Homolích, celkem 13 ks laviček, jednotková cena 8 500,-Kč, celkem 110 500,- Kč bez
DPH.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poskytnutí daru JSDH Nové Homole ve výši
2 000,- Kč na 5. ročník Homolského Firemana.
ZO bere na vědomí :
- informace o cyklostezce
- závěrečnou kontrolu MŠ Nové Homole z ROPu Jihozápad
- informace – zpomalovací polštáře, vodorovné značení
- sběrný dvůr – dotace
- informace o podání ţádosti na MŠMT – sportoviště Nové Homole
- stavy na účtech ke dni 23.8.2017

INFORMACE - VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 20. října 2017 od 14,00 do 22,00 hod.,
v sobotu 21. října 2017 od 08,00 do 14,00 hod.
Sídla volebních okrsků:
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
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let.
Zveřejňujeme článek vězeňské sluţby, která nás oslovila ve věci moţné výstavby nové
ţenské věznice v k. ú. Homole – část Mokré, bývalá vojenská kasárna.
starostka obce

Věznice může být dobrým sousedem
Kriminalita i věznice odjakživa patří ke každé společnosti. Věznice zkrátka byly, jsou a budou a záleží na
každé zemi, jakým způsobem bude své vězeňství rozvíjet.
Posláním české vězeňské služby je zajišťovat výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a bezpečnost a
pořádek v soudních budovách. Vězeňská služba spravuje a střeží věznice a detenční ústavy. Dále střeží,
předvádí a eskortuje vězněné osoby. K dalším úkolům patří výzkum v oboru penologie (součást právní
vědy, jež se zabývá výkonem trestu), jehož výsledky aplikuje v praxi.
Vězni jsou rozmístěni ve 35 věznicích, kde se o ně stará více než jedenáct tisíc zaměstnanců. Každá
věznice má svého ředitele, centrálně správu zajišťuje generální ředitelství, které patří do resortu
ministerstva spravedlnosti. V ČR jsou čtyři typy věznic: s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou
ostrahou. Ve věznicích s dohledem vykonávají tresty lidé odsouzení za nejméně závažné trestné činy. Ve
věznicích s ostrahou a se zvýšenou ostrahou jsou pachatelé nejzávažnějších trestných činů. Nejvíce
odsouzených, více než 8 000, vykonává trest ve věznicích s ostrahou. V režimu se zvýšenou ostrahou je
kolem 1100 odsouzených. Za nejzávažnější trestnou činnost je v českých věznicích také 50 vězňů
odsouzených na doživotí, z toho 47 mužů a 3 ženy. V jedné věznici mohou být zřízena oddělení různých
typů, pokud tím není ohrožen účel trestu. Vězeňská služba jako součást trestní justice respektuje právní
řád České republiky, Listinu základních práv a svobod a Doporučení Rady Evropy.
Věznice se nacházejí v rozmanitých objektech, ať už takových, které kdysi sloužily k jiným účelům, např.
ženská věznice ve Světlé nad Sázavou sídlí v objektu bývalé školy v přírodě, nebo historických jako jsou
věznice Mírov, Plzeň či Pankrác. „Některé věznice stojí mimo města a obce, některé jsou přímo v jejich
centrech. Ať už stojí kdekoli, jsou pro příslušný region nejen významným zaměstnavatelem, ale také
odběratelem, neboť věznice je třeba zásobovat. Ve všech 35 lokalitách, kde věznice fungují, panuje
s okolními městy velmi dobrá symbióza. Ať už je to s ohledem na již zmíněnou zaměstnanost a podporu
podnikatelského prostředí, tak i na zapojení vězněných osob do veřejně prospěšných prací, či do prací
v případě přírodních kalamit,“ říká generální ředitel Vězeňské služby české republiky Petr Dohnal.

V současné době řeší Vězeňská služba ČR problém s přeplněností věznic. Naplněnost je nyní na téměř
107%. Vězeňská služba hledá způsoby, jak ubytovací kapacity věznic navýšit. Jednotlivé věznice v rámci
jejich možností navyšují kapacity uvnitř objektů dílčími rekonstrukcemi, během prázdnin se podařilo
vězeňské službě otevřít dva zrekonstruované objekty v Drahonicích u Lubence, kde věznice bývala, ale po
amnestii v roce 2013 byla zrušena, a v Poštorné u Břeclavi. Otevření věznic v obou městech tamní občané
přivítali.
"Spolupráce s věznicí byla vždy dobrá, proto její otevření vítáme. Získáme nová pracovní místa, zakázky
budou mít služby i zásobování," řekl starosta Lubence Jiří Chaloupecký. V Drahonicích vzniklo 106
pracovních míst.
Zatímco možného rozšíření tábora pro běžence se Břeclavané podle starosty Břeclavi Pavla Dominika
kvůli migrační krizi vesměs obávali, věznice takové vášně nebudí. „Za léta, kdy vězeňská služba ve městě
funguje, si naopak zvykli, že toto zařízení je bezproblémové, prakticky o něm vlastně ani příliš nevědí,“
řekl. Otevřená pobočka břeclavské věznice v Poštorné také nabídla několik desítek pracovních pozic.
Dlouhodobé sousedství s věznicí si pochvaluje také město Světlá nad Sázavou. „V souvislosti s věznicí
jsme doposud nezaznamenali ani neřešili jediný problém. Vnímáme především to, že je po místních
sklárnách se svými zhruba dvěma stovkami zaměstnanců je druhým největším zaměstnavatelem ve
městě a okolí", řekl starosta Jan Tourek. Světelský místostarosta Josef Hnik v této souvislosti podotkl, že
město s věznicí dlouhodobě a ke spokojenosti obou stran spolupracuje. „Děje se tak například v rámci
veřejně prospěšných prací, nebo i v rámci některých kulturních projektů," upřesnil.
Veřejnost věznice a vězeňství vnímá velmi rozporuplně. Je řada mýtů a předsudků, které kolem vězeňství
jsou a ty je třeba postupně odstranit. Jedním z nich je například domněnka, že v okolí věznice je
nebezpečno. Opak je však pravdou. Areály věznic jsou velmi dobře zabezpečeny a střeženy. Občasné
zprávy v médiích o útěcích vězňů jsou pro veřejnost zavádějící. Jedná se totiž o vězně, kteří jsou na
pracovištích mimo věznice, jsou tedy v „lehčích“ typech věznic. Nejde tedy o útěky, jak média prezentují,
ale o odchody z pracoviště. Vězněné osoby, které takto opustí pracoviště, nebývají nebezpečné, zpravidla
je k tomuto kroku vede například to, že nemá dlouhodobě zprávy z domova a má potřebu zjistit, co se
děje. Tyto osoby bývají prakticky okamžitě dopadeny, vrací se do věznice a čeká je kázeňský trest. Na
pracoviště mimo věznici se už nedostanou.
Ukažte mi vaše vězení a já vám řeknu, jaká je vaše společnost.“ řekl Winston Churchill. Pokud bychom
měli dostát tomuto mottu, je třeba, aby se české vězeňství dále rozvíjelo a bylo moderní jako v mnoha
dalších evropských státech, kde je přijímáno jako nedílná součást společnosti a věznice jsou vnímány jako
každé jiné instituce.
„Vzhledem k tomu, že v Jihočeském kraji není žádná věznice pro výkon trestu, ale pouze věznice vazební
v Českých Budějovicích, má Vězeňská služba ČR zájem postavit věznici v této lokalitě. Důvodem, kromě
vyřešení přeplněnosti věznic, je také to, že obyvatelé jižních Čech, ať už se jedná o sociálně slabé občany
či rodiny s malými dětmi, kteří mají někoho blízkého ve výkonu trestu, musí nyní složitě dojíždět do
věznic v jiných krajích, což je pro tyto skupiny lidí finančně velmi náročné. Kontakt s rodinou je totiž pro
odsouzené jedním z nejdůležitějších faktorů k jejich úspěšnému návratu do společnosti,“ dodává Petr
Dohnal.
Lokalita v okolí obce Homole je ale pouze jednou z variant, kde by mohla věznice stát a rozhodně nelze v
tuto chvíli hovořit o definitivním rozhodnutí.
-pekPopiska k fotkám:
Některé věznice jsou přímo v centrech měst, jako například v Břeclavi nebo v Hradci Králové.
Foto: Archív VS ČR

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Homole.
Váţení spoluobčané.
Velkou pozornost zaměřujeme na výchovu mladých hasičů. K 22.9.2017 má naše organizace 61
mladých hasičů ve věku 6-18let. K dnešnímu dni jsme se zúčastnili 9 soutěţí zařazených do
„Českobudějovického dvojboje“ a tří soutěţí mimo tento dvojboj a to v Plané, Boršově nad
Vltavou a Nových Homolích.
Děti mají zatím, kaţdý pátek, cvičení na fotbalovém hřišti v Nových Homolích a to do té doby,
pokud bude vhodné počasí. Pak se přesuneme do Mateřského centra. Naše děti mají před sebou
ještě jednu soutěţ a to podzimní kolo celostátní hry „Plamen“, které se uskuteční 7.10.2017 ve
Stráţkovicích.
Náš sbor rovněţ uspořádal jednu soutěţ v Českobudějovickém dvojboji a to 9.7.2017 na hřišti
v N. Homolích. Přítomno bylo 27 druţstev dětí. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
sponzorům, kteří nám finanční částkou přispěli na zakoupení cen pro všechna zúčastněná
druţstva. Kaţdé jednotlivé dítě dostalo medaile (270medailí = cca 7 000,-Kč), sladkosti do tašky
a nějaké drobné dárkové předměty. Celkem nás ceny pro děti přišly na téměř 13 000,-Kč.
Ale jsme velice rádi, ţe jsme tuto soutěţ mohli uspořádat a kdyţ si uvědomíte, ţe se koná v době
prázdnin, tak je to velice pěkný počet soutěţících sborů. V loňském roce bylo přítomno pouze
12 druţstev. Tuto soutěţ bychom rádi uspořádali i v roce příštím.
Děti byly i na letním soustředění a co tam dělaly a jak se měly, si můţete přečíst v jiném
článku. Jenom chci poděkovat všem vedoucím a zdravotnici za vzornou péči.
V letošním roce jsme uspořádali na hřišti v N. Homolích tři soutěţe. Bylo to obvodové kolo,
kterého se zúčastnilo 6 druţstev muţů nad 35 let, 4 druţstva ţen nad 30 let, 4 druţstva muţů bez
omezení a 2 druţstva ţen bez omezení. Celkem to bylo 16 soutěţních druţstev. Běhal se poţární
útok a štafeta 4 krát 100m. Vítězná druţstva postoupila do okresní soutěţe.
Pak to byla soutěţ o „Putovní pohár SDH Nové Homole“ a „Fireman“. Soutěţe o „Putovní
pohár se zúčastnilo 10 druţstev ţen a 14 druţstev muţů. Vítězem a drţitelem putovního poháru
se opět stalo druţstvo muţů z Borovan „A“.
Homolského „Firemana“ se zúčastnilo celkem 7 druţstev. Vítězi bylo druţstvo ţen i muţů z
Nových Homol. Troufám si říci, ţe všechny soutěţe byly organizačně zvládnuty velice dobře.
Děkuji fotbalistům za zapůjčení hřiště a OÚ za finanční podporu.
Ještě nás čeká poslední hasičská soutěţ a to HZS v Českých Budějovicích 30.9.2017 a po té
ukončení sezóny.
Bude následovat rozsvícení vánočního stromku na točně v Nových Homolích a to v sobotu
2.12.2017 od 17.00 hodin. Koledy nám zazpívají naše děti a bude i malé občerstvení.
Všichni jste srdečně zváni.
A poslední plánovanou akcí bude výroční valná hromada našeho sboru.
Naše zásahová jednotka byla i u dopravní nehody v N. Homolích a to na spojnici ulic Horní a
Příčná (Tušlák). Příčinou bylo nedání přednosti zprava. Chci vás upozornit na přednost zprava,
která platí v celé naší obci. Všímejte si prosím dopravních značek, kdyţ vjíţdíte do obce a jezděte
prosím pomalu a opatrně. Všude po obci nám běhají děti.

Nové Homole
25.9.2017

Za SDH Nové Homole
Červák Jiří
starosta sboru

Letní soustředění mladých hasičů
SDH Nové Homole
Míreč 29. 7. – 5. 8. 2017
Pro letošní rok jsme dětské hasičské soustředění opět směřovali nedaleko obce Blatná.
Vybrali jsme si krásnou, ač malou obec, která se jmenuje Míreč, kde se také nachází naše
Rekreační středisko Míreč. Tato oblast je obklopena velkými pastvinami s volně se pasoucími
koňmi. Na soustředění se s námi vydalo 41 dětí, 10 vedoucích a zdravotnice. Věk dětí se
pohyboval od 6 do 15 let.
V tomto areálu se nachází dřevěné chatky, jídelna, terasa u jídelny, toalety a sprchy, čistý
bazén, ošetřovna pro zdravotnici a samozřejmě i marodka, tu jsme naštěstí nepotřebovali. Byla
zde i společenská místnost v podkroví jídelny, kterou jsme mohli využít v případě špatného
počasí. Samozřejmě tady nechybí ani travnatý prostor pro pořádné řádění našich dětí.
Nějaká ta odřeninka nebo natlučené koleno také bylo, ale žádné závažné zranění naše
zdravotnice ošetřovat nemusela. Což je pro nás velmi pozitivní zpráva. O areál jsme se letos
museli dělit s jiným táborem, který přijel z Prahy a dělil se na tábor filmařů a tábor fotbalistů.
Každý den začínal rozcvičkou, na které jsme se všichni krásně protáhli, pak následovala ranní
hygiena a snídaně.
První den v sobotu jsme připravili prostor, kde pánové umístili základnu, požární stříkačku a
káď na vodu, kterou jsme plnili vodou z místní řeky pomocí plovoucího čerpadla. Plovoucí
čerpadlo jsme si zapůjčili od hasičů z Černého Dubu. Poté jsme přichystali dráhu pro štafetu CTIF
a pro štafetu požárních dvojic. Po večeři děti vybarvily vlajku, kterou jsme si také pověsili na
stožár.
V pondělí nás čekal celé dopoledne trénink, který se v průběhu dne střídal. Trénovali jsme
požární útok, štafetu požárních dvojic a štafetu CTIF. Odpoledne děti psaly dopisy domů
rodičům. Ti, kteří ještě neumí psát, tak namalovali obrázek a ten pak také poslali poštou
rodičům či babičkám a dědečkům. U psaní dopisů nám trošku propuklo slzavé údolí, ale vše jsme
za krátkou chvilku opět překonali. Stezku odvahy jsme uspořádali v lese, který byl vzdálený asi
tak 1km od tábořiště. Stezka byla potmě a aby děti alespoň trochu viděly na cestu, tak byla cesta
označená svítícími náramky, které děti také dostaly na ruku. Nejprve jsme rozdělali oheň, kde se
děti rozdělily na mladší a starší, u ohně jsme počkali na pořádnou tmu a pak se vydali na
vytouženou stezku odvahy. Začínaly mladší děti a po nich následovaly starší a všichni touto
stezkou zdárně prošli.
Každý den byla pro děti připravena celodenní pracovní i zábavná náplň. Děti si barvily černá
trička podle připravených šablon, jezdily na koních, koupaly se v bazénu, procvičovaly uzle,
topografické značky, zdravovědu, samy mezi sebou soutěžily v jednotlivých hasičských
disciplínách, udělaly si branné cvičení atd.

Ve čtvrtek nás navštívili POLICEJNÍ PSI. Nejdříve jsme si popovídali, k čemu se tito psi
využívají, kde bydlí, jak se dají vycvičit a bylo zodpovězeno plno dalších otázek, které děti
zajímaly. Dále nám bylo předvedeno, jak pes pracuje v terénu, s figurantem byl předveden zásah
psa a někteří dobrovolníci si oblekli cvičný rukáv a vyzkoušeli si jaké to je, když pes na povel
zaútočí. Opět byli všichni z této ukázky velmi nadšeni.
Večer si děti připravily scénky, které nám předvedly před zahájením diskotéky. Diskotéku jsme
uspořádali venku na palouku za chatkami. Od sousedního tábora jsme si zapůjčili barevnou
discokouli, která nám louku krásně osvětlila. V pátek děti, které byly na táboře poprvé, byly
pasované DO STAVU HASIČSKÉHO a poté následovala slavná HASIČSKÁ PŘÍSAHA NOVÝCH I
STÁLÝCH ČLENŮ MLADÉHO HASIČE. Jelikož se naše soustředění chýlilo ke konci, tak nás také
čekalo celkové vyhlášení, které vystihovalo chování každého jedince po celou dobu trvání tohoto
týdne. Děti obdržely DIPLOM a z kouzelného pytle si vytáhly PLYŠÁKA NA PAMÁTKU.
Hlavně musíme říci, že strava byla 5x denně (někdy i vícekrát) plus pitný režim. Vařili výborně,
což děti daly opravdu najevo, protože se nenašel nikdo, kdo by si nešel alespoň jednou přidat. A
nebylo to tím, že by dávali malé porce, to opravdu ne. Prý jsme lepší jedlíci než děti z Prahy. Na
vzduchu opravdu vyhládne. Personál byl vstřícný a ve všem nám vyhověl. Pokud jsme něco
potřebovali, kdykoliv jsme se na ně mohli obrátit.
Na závěr jsme se všichni shodli, že se letošní soustředění mladých hasičů opět vyvedlo.
Velmi děkujeme obecnímu úřadu Homole za jeho finanční podporu v částce 20.000,- Kč.
Kolektiv mladých hasičů
SDH Nové Homole

Společenská kronika

Naši jubilanti - občané 70 a více let
3.čtvrtletí 2017
Homole

Nové Homole

Černý Dub

Fuková Marie
Hes František
Heřmánek Jaroslav
Horná Růţena
Zikmundová Helena

Neubauerová Marie
Štěřík Jan
Vejskrab Jan
Tomášová Marie
Vlček Štěpán

Sekyrová Marie
Rončáková Marie
Velková Marie
Sviták Václav
Fesslová Hana

Trapl Václav

Hubáčková Marie
Tomáš Milan
Vlčková Marie
Hesová Aneţka
Postl Tomáš
Šafařík František
Dubský František
Turková Milada
Rozboud Václav
Kučerová Marie
Koubek Karel
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.

Obec Homole si Vás dovoluje pozvat na

výstavu obrazů a mozaik
do sálu u hasičské zbrojnice v Homolích
Vystavují: Zuzana Bínová, Lída Broncová, Jaroslav Hlásek, Jaroslava Linhartová,
Jana Stejskalová, Pavel Rožboud, Pavel Vandas a děti z MŠ Nové Homole

Slavnostní vernisáž bude zahájena ve čtvrtek 16. listopadu 2017
v 18.oo hodin s vystoupením folklorního souboru Úsviťáček
Výstava bude dále otevřena od 17. do 19. listopadu vždy od 10. do 18. hodin

Těšíme se na setkání s Vámi!

Mateřské a rodinné centrum Homole
Se začátkem nového školního roku ožilo i Mateřské a rodinné centrum Homole. Rádi Vás
přivítáme na hodinách powerjógy a cvičení pro ženy. Vaše mrňata zase rádi uvidíme na
karate, pohybovkách a ty úplně nejmenší na volné herně či v klubu batolat.
Novinkou letošního září jsou Tvořivé hrátky, které se budou konat vždy jedenkrát za 3
týdny s paní Majkou Ledvinkovou z Černého Dubu. Máme za sebou první hodinu a všem
se tam moc líbilo. Přijďte i Vy popustit uzdu své fantazii a v příjemné atmosféře si něco
hezkého vyrobit. Vítáni jsou jak rodiče s dětmi, tak i rodiče bez dětí, děti bez rodičů,
nerodiče, prarodiče…. Prostě úplně všichni. Termíny budou vždy v předstihu oznámeny.
Také Vám vždycky připadá podzim strašně krátký? Utíká jak Martin na bílém koni,
kterého budeme v listopadu tradičně vítat u kapličky v Homolích. A ani se nenadějeme a
potkáme se u živého Betléma u punče a koled. Těšíme se na Vás.
Pokud si přejete dostávat aktuality z MRC Homole, například také termíny a
témata Tvořivých hrátek, napište, prosím, na mailovou adresu
mrc.homole@seznam.cz nebo se přihlašte do facebookové skupiny MRC Homole.
Těšíme se na Vaše nápady a podněty
Za MRC Homole
Lenka Marešová

OKÉNKO DO ŠKOLKY
S novým školním rokem proběhlo v naší školce několik změn. V souladu s novelou školského
zákona, k nám mohly nastoupit od září i dvouleté děti. Z důvodu většího věkového rozdílu mezi
dětmi, přešly ty nejstarší do třídy Čmeláčků. Nejmladší děti ve třídě Berušek mají ještě
dopoledne, kromě paní učitelky, chůvu. Pro děti, v posledním roce před zahájením školní
docházky, je od září předškolní vzdělávání povinné 4 hodiny denně. Předškoláci si tak zvykají
přijít do třídy ráno do 8.00 a zúčastnit se celého dopoledního programu. Nastávající podzim nám
nabízí pestré možnosti k tvoření a poznávání. Díky letošní houbové nadílce, si děti prohlédly
poklady lesa přímo ve školce na výstavce hub, uspořádané spolu s rodiči. Písně, básničky,
pohádky a hry s tematikou ovoce, lesních plodů, podzimních květin a bylin, doplněné výtvarnou
a tělovýchovnou činností, nás provázely po celé září. V říjnu ukončíme dlouhodobé seznamování
se s rostlinami, dle našeho projektu „Kouzelné semínko a jeho kamarádi aneb putování
zahradou“. Budeme si všímat změn v přírodě, a také si užijeme mnoho dalších radostí. Těšíme se
na cirkusové představení s pejsky, divadla, netradiční tvoření a program podporující zdravý
životní styl.
Marie Musilová

taneční zábava pro všechny generace

HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 31.
pátek 20. října 2017 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, soutěţ, tombola, průvodce večerem. S podtitulem „7 hodin
zábavy pro všechny generace“
Vstupné: 125,- Kč v předprodeji od 22. září 2017 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 v horečkovém tempu s báječnou kapelou a programem !
Více informací na www.horecka.estranky.cz. (oblečení: neformální)

40. ročník běhu KOLEM BABY
konaný 26. listopadu 2017
pořádá

OÚ Homole
Ve spolupráci se

Slovanem ČERNÝ DUB
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, dorost a juniorky 1,5 km
v 14,31 hod. start hl. kategorie ženy a muži 8 km

Kategorie:

Ceny:
Startovné:
Dodatek:

ţáci a ţákyně
2012 a ml.
0-5 let
200 m
ţáci a ţákyně
2011 - 2006
6-11 let
500 m
ţáci a ţákyně ml.
2004 - 2005
12-13 let
1,5 km
ţáci a ţákyně st.
2003 - 2002
14-15 let
1,5 km
dorostenky
2001 - 2000
16-17 let
1,5 km
juniorky
1999 - 1998
18-19 let
1,5 km
dorostenci
2001 - 2000
16-17 let
1,5 km
ţeny
1997 - st.
20 let a st.
8 km
junioři
1999 - 1998
18-19 let
8 km
muţi
1997 - 1988
20-29 let
8 km
muţi
1987 - 1978
30-39 let
8 km
muţi
1977 - 1968
40-49 let
8 km
muţi
1967 - 1958
50-59 let
8 km
muţi
1957 a st.
60 let a st.
8 km
Ceny obdrţí první tři v kaţdé kategorii.
50 Kč pro závodníky 20 let a starší.
Kaţdý závodník startuje na své náklady a na své nebezpečí.
Účastníci závodu, se budou drţet 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.

PRONÁJEM NOVINOVÉHO STÁNKU
Obec Homole nabízí k pronájmu novinový stánek u točny v Nových Homolích.
Bliţší informace na OÚ Homole, telefon 387 203 515.

Váţení spoluobčané,
v Černém Dubu a Nových Homolích byla renovována dětská hřiště. U kaţdého hřiště
jsou odpadkové koše, které bohuţel nejsou vyuţívány. Ţádáme Vás tímto, aby jste
odpadky dávali do těchto nádob a neznečišťovali našim dětem prostředí, ve kterém si
hrají.
18. září naši zaměstnanci natřeli počmáranou zeď u kurtu v Nových Homolích, která
byla do druhého dne opět počmáraná. Také je poničený stůl na stolní tenis na dětském
hřišti.
Ţádáme rodiče, aby dohlíţeli na chování svých i dospívajících dětí, aby neničily obecní
majetek a práci našich zaměstnanců, aby nebyla zbytečná.
Děkuji.
starostka obce

Děkujeme dopisovatelům za příspěvky a informace shromažďované na OÚ Homole.
Vaše náměty můžete zasílat e-mailem na obec@homole.cz ,uzávěrka dalšího čísla Homoláčku 12.12.2017
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.

