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Jednání ZO Homole ze dne 27.9. 2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo kapacitní listinu MŠ Nové Homole na rok
2017/2018, jedná se o navýšení kapacity z 24 na 27 dětí pro jednu třídu, pro druhou
třídu z 24 na 28 dětí.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nejvhodnější nabídku na dovybavení
sběrného dvora Homole za cenu 495 000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nejvhodnější nabídku na stavbu chodníku
v ul. Spojovací, Černý Dub za cenu 2 088 467,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poskytnutí daru ve výši 7 500,00 Kč
na kulturní činnost spolku ŢAS ţenský amatérský spolek z.s.
ZO bere na vědomí :
- informaci o 40. ročníku běhu kolem Baby
- informace o územní studii letiště
- ţádost o pronájem mateřského centra v Nových Homolích
- stavy na účtech ke dni 27.9.2017

Jednání ZO Homole ze dne 18.10. 2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dodatek č. 21 ke smlouvě o poskytování sluţeb
uzavřený mezi Obcí Homole a FCC Č. Budějovice, změna se týká oblasti sluţeb sběru,
svozu a nakládání s odpady.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo cenovou nabídku - návrh na uzavření smlouvy
na vypracování ţádosti o dotaci pro projekt Cyklostezka – levý břeh Vltavy, pro výzvu v roce
2017 do IROP – IPRÚ České Budějovice. Cena za dílo je 83 500,00 Kč bez DPH. Výsledná

cena bude rozdělena mezi všechny obce zúčastněné v projektu Cyklostezka – levý břeh Vltavy,
a to: Obec Boršov nad Vltavou, Obec Homole a Obec Planá na základě smlouvy o spolupráci
uzavřené dne 30.7.2015.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh ceny pro vodné a stočné pro rok 2018. Jelikoţ
obec přijala dotaci od Ministerstva zemědělství na akci Kanalizace Černý Dub, Nové Homole a
ČOV Homole, musí v rámci plnění dotačních podmínek zvýšit cenu stočného o 5,99 Kč/m 3. Takto
získané prostředky pouţijeme na tvorbu rezerv na opravy ČOV. Zvýšení ceny stočného bude
obyvatelům kompenzováno sníţením ceny vodného o stejnou částku, tj. o 5,99 Kč/m 3.
ZO bere na vědomí :
- informaci školské komise
- výsledky soutěţe Jihočeši třídí odpady 2017
- studii cyklostezek a cyklotras Černý Dub, Nové Homole s napojením na cyklostezku
Boršov n. Vlt., Homole, Planá
- seznámení s územní studií Homole, Nové Homole, Černý Dub
- stavy na účtech ke dni 18.10.2017

Jednání ZO Homole ze dne 8.11. 2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program jednání ZO a ověřovatele zápisu
č. 51/2017. Jednání zastupitelstva bylo starostkou obce z důvodu neschválení programu
jednání ukončeno.

Jednání ZO Homole ze dne 21.11. 2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo opravu VO v ul. Spojovací Černý Dub - budou
osazena nová svítidla v počtu 7 ks za cenu 212 368,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo cenovou nabídku na protipovodňové opatření
Nové Homole na provedení dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby
a zadávací dokumentace stavby za cenu 84 700,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Vnitřní směrnici č. 2/2017 obce Homole
pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo cenovou nabídku na oplocení hřiště Nové Homole
za cenu 216 481,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo opakované zadání výběrového řízení na nákup
komunální techniky – malotraktor.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zpracování ţádosti o dotaci na nákup výpočetní
techniky pro místní knihovnu. Ţádost o dotaci bude zpracována zdarma.
Dotace činí aţ 70 % celkových nákladů, zbytek uhradí obec.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr částečného rozšíření MK ul. Spojovací
o cca 90 cm.
ZO bere na vědomí :
- výsledky voleb do Parlamentu ČR
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – ČOV
- oplocení MŠ Nové Homole
- doplnění herních prvků na dětská hřiště
- opravu stávajícího oplocení ČOV
- stavy na účtech ke dni 21.11.2017

Jednání ZO Homole ze dne 23.11. 2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo mezi obecní spolupráci mezi Obcí Homole
a Obcí Boršov nad Vltavou na opravu MK III. třídy mezi těmito obcemi a vypracování
PD (budoucí cyklostezka). V souvislosti s opravou komunikace v k. ú. Homole,
ZO schválilo podat ţádost o dotaci na opravu MK.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ţádost o dotaci PREVENT 99, z.ú. Strakonice
na zajištění běţného provozu sluţeb Jihočeský streetwork PREVENT Č.Budějovice
ve výši 7 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh územní studie Homole, Nové Homole a Č. Dub.
Zastupitelstvo obce po opravě návrhu ÚS schválilo podklady návrhů územní studie
Homole, Nové Homole a Černý Dub

Jednání ZO Homole ze dne 29.11. 2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Obcí
Homole a Jihočeským krajem na kofinancování akce prováděné v rámci programu MZe 129250
„výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Výše dotace bude
poskytnuta max. ve výši 3 778 000,- Kč.
I.

Zastupitelstvo obce Homole bere na vědomí důvodovou zprávu pořizovatele o průběhu
pořizování změny č. 7 územního plánu Homole.

II.

Zastupitelstvo obce Homole bere na vědomí skutečnost, ţe k návrhu změny č. 7 územního
plánu Homole nebyly uplatněny ţádné připomínky dle § 50 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

III. Zastupitelstvo obce Homole bere na vědomí skutečnost, ţe k upravenému a posouzenému
návrhu změny č. 7 územního plánu Homole nebyly uplatněny ţádné námitky a připomínky
dle § 52 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v platném znění.
IV. Zastupitelstvo obce Homole vydává změnu č. 7 územního plánu Homole, v souladu s § 6
odst. (5) písm. c), f) a § 54 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a podle ustanovení § 171 aţ § 174
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále podle ustanovení § 13 a přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
jako opatření obecné povahy po předchozím ověření jeho souladu se stanovisky dotčených
orgánů, stanoviskem krajského úřadu, politikou územního rozvoje a zásadami územního
rozvoje.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zadání vypracování PD na tenisový kurt Nové Homole
a obnovu oplocení.
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu Obce Homole na rok 2018 včetně sociálního fondu.
Bude zveřejněno na ÚD a na elektronické ÚD umoţňující dálkový přístup.
ZO bere na vědomí :
- návrh rozpočtu MŠ nové Homole na rok 2018
- návrh střednědobého výhledu MŠ Nové Homole na rok 2018 - 2020

Jednání ZO Homole ze dne 6.12. 2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výši odměn neuvolněným členům ZO, včetně odměny
neuvolněných místostarostů :
- měsíční výše odměny neuvolněných členů ZO je schválena ve výši dle přílohy k nařízení vlády
č. 318/2017 Sb.,
Uvedené měsíční odměny budou vypláceny s platností od 1.1.2018.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Dopravním
podnikem města České Budějovice o veřejných sluţbách v přepravě cestujících na rok 2018,
celková výše kompenzace činí 1 181 509,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zadání zpracování VŘ na akci : „Přístavba a stavební
úpravy zázemí sportoviště Nové Homole“.
ZO bere na vědomí :
- plán inventur a inventarizační komise
- stavy na účtech ke dni 6.12.2017

OZNÁMENÍ - VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ
Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky obce Homole
č. 2/2015 o místních poplatcích.
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku.
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je :
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na ţádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiţením na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální sluţby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiţením, domově pro seniory, domově se
zvláštním reţimem nebo chráněném bydlení.
Od poplatku se dále osvobozují :
a) kaţdé třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18-ti let ţijící s rodiči ve společné
domácnosti a to aţ do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší uvedený
věk, pořadí dětí se určuje od nejstaršího dítěte
b) kaţdé narozené dítě po dobu, kdy některý z rodičů o něj pečuje a pobírá
rodičovský příspěvek a to aţ do konce kalendářního roku, ve kterém tato péče
o dítě a pobírání rodičovského příspěvku skončí
c) občan s pobytem v obci, dlouhodobě ţijící mimo obec a to více neţ 300
kalendářních dní v roce
Úleva se poskytuje / nárok na úlevu má :
a) vlastníkům staveb zařazených nebo slouţících k individuální rekreaci
(tzv. zahradní domky) nacházející se v lokalitě Nové Homole – Korosecký kopec
a to ve výši 300,- Kč
b) občanům s pobytem v obci, kteří jsou studující a jsou ubytováni v průběhu
školního roku v zařízeních určených a slouţících pro tyto účely a nedojíţdí
z důvodu studia kaţdý den do místa trvalého bydliště a to ve výši 300,- Kč.

Výše poplatku :
 poplatek za svoz komunálního odpadu : 600,- Kč/rok/1 osoba ( fyzická osoba)
 poplatek za psy : 100,- Kč/ 1. pes
200,- Kč/ 2. a kaţdý dalšího pes téhoţ drţitele
50,- Kč/ 1. pes (drţitel invalidního, starobního, vdovského,
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poţivatel sirotčího důchodu)
100,- Kč/ 2. a kaţdý další pes téhoţ drţitele (drţitel invalidního,
starobního, vdovského, nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poţivatel sirotčího
důchodu)
Poplatky se vybírají pouze na OÚ Homole z důvodu elektronického zpracování dat.

Poplatky se budou vybírat :
v pondělí : 22.1., 29.1. a 5.2. 2018 od 13,00 – 15,30 hodin
ve středu : 24.1., 31.1. a 7.2.2018 od 13,00 – 17,00 hodin

Poplatky se vybírají pouze v tyto úřední dny !!!
Zástupce poplatníků musí uvést jména poplatníků, za které úhradu provádí.
Poplatky je možné hradit také převodem z bankovního účtu* na účet obce.
Číslo účtu obce je 115-4489100207/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
Pokud budete tento způsob vyuţívat uvádějte variabilní symbol platby takto :
příklad v.s.: 720301 přičemţ : 72 – číslo popisné domu za který platíte
0 – slouţí pro oddělení dalšího znaku
3 – počet osob za které platíte
0 – slouţí pro oddělení dalšího znaku
1 – počet psů
Prosím vkládejte nuly mezi číslo popisné, označení počtu osob a označení počtu psů.
Usnadníte tím identifikaci platby.
Známku na popelnici si poplatník vyzvedne na OÚ Homole po předloţení
převodního příkazu.
* Tento způsob volby variabilního symbolu není moţný pro zasílání plateb
od občanů, kteří bydlí v obytných domech.
Obytné domy mají jedno číslo popisné a ze zaslané platby není moţné
identifikovat konkrétní platící osobu/osoby.
Osoby, za které platíte, je v tomto případě třeba uvést do poznámky pro příjemce
platby.
Svoz komunálního odpadu je kaţdé pondělí, svoz plastových pytlů (PET lahve
a nápojové kartony) je kaţdé poslední pondělí v měsíci – pytle připravte k popelnici.
Obecní úřad Homole

Čestné prohlášení – zvolení společného zástupce
Já níţe podepsaný(á) prohlašuji, ţe jsem společným zástupcem poplatníků pro
úhradu místního poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místních
poplatcích, čl. 2, bod 2) - poplatek za provoz systému shromaţďování, přepravy,
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů za nemovitost
č. pop.
* v Homolích
v Nových Homolích
v Černém Dubu
Jméno (za koho platíte)
Datum narození

Jméno platícího:

Datum :

Podpis :
* hodící se zatrhněte

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY - INFORMACE
Volba prezidenta republiky se uskuteční: v pátek 12. ledna 2018 od 14,00 do 22,00 hod.
v sobotu 13. ledna 2018 od 08,00 do 14,00 hod.
případné druhé kolo volby pak - v pátek 26. ledna 2018 od 14,00 do 22,00 hod.
v sobotu 27. ledna 2018 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. Ve druhém kole volby prezidenta můţe volit i občan, který alespoň druhý den konání
druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.
Hlasovací lístky Vám budou doručeny do schránek nejpozději 3 dny přede dnem volby,
tj. do 9. ledna 2018.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky obdrţíte ve volební
místnosti.
Obecní úřad Homole

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané
ve dnech 20.10. – 21.10.2017.
Okrsek: 1
Voliči
v
seznamu
1 002

Okrsek: 2
Volební
%
Vydané
Odevzdané Platné
účast v
platných
obálky
obálky
hlasy
%
hlasů
700
69,86
700
698
99,71

Strana
číslo
název
1
Občanská demokratická strana
2
Řád národa - Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ
3
SPOLEČNOSTI
4
Česká str.sociálně demokrat.
6
Radostné Česko
7
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
8
Komunistická str.Čech a Moravy
9
Strana zelených
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
12 Strana svobodných občanů
13 Blok proti islam.-Obran.domova
14 Občanská demokratická aliance
15 Česká pirátská strana

Strana
číslo
název
19 Referendum o Evropské unii
20 TOP 09
21 ANO 2011
22 Dobrá volba 2016
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
25 Česká strana národně sociální
26 REALISTÉ
27 SPORTOVCI
28 Dělnic.str.sociální spravedl.
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
30 Strana Práv Občanů

Platné hlasy
celkem v %
127
18,19
0
0,00

Předn.
hlasy
X
-

2

0,28 X

28
0
45
27
13
4
16
0
2
79

4,01
0,00
6,44
3,86
1,86
0,57
2,29
0,00
0,28
11,31

X
X
X
X
X
X
X
X

Voliči
v
seznamu
189

v%
0,00
6,73
28,36
0,00
0,14
5,01
0,57
1,71
0,14
0,28
7,44
0,42

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Platné hlasy
celkem v %
17
12,23
0
0,00

Strana
číslo
název
1
Občanská demokratická strana
2
Řád národa - Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ
3
SPOLEČNOSTI
4
Česká str.sociálně demokrat.
6
Radostné Česko
7
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
8
Komunistická str.Čech a Moravy
9
Strana zelených
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
12 Strana svobodných občanů
13 Blok proti islam.-Obran.domova
14 Občanská demokratická aliance
15 Česká pirátská strana

Platné hlasy Předn.
hlasy
celkem
0
47
198
0
1
35
4
12
1
2
52
3

Volební
%
Vydané
Odevzdané Platné
účast v
platných
obálky
obálky
hlasy
%
hlasů
140
74,07
140
139
99,29

0,00 -

8
1
6
10
1
0
2
0
0
17

5,75
0,71
4,31
7,19
0,71
0,00
1,43
0,00
0,00
12,23

celkem
0
13
30
1
0
13
0
5
0
1
14

v%
0,00
9,35
21,58
0,71
0,00
9,35
0,00
3,59
0,00
0,71
10,07

30

Strana Práv Občanů

0

0,00 -

Pozvánka – vánoční turnaj ve stolním tenise
TJ Slovan Černý Dub dne 26.12.2017od 13,00 hodin v sále v Černém Dubu.
Prezentace od 12,30 hodin.
Memoriál Václava Vondruše dne 26.12.2017od 13,00 hodin v sále v Homolích.
Prezentace od 12,30 hodin.

X
X
X
X
X
X
X

Platné hlasy Předn.
hlasy

Strana
název
Referendum o Evropské unii
TOP 09
ANO 2011
Dobrá volba 2016
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Česká strana národně sociální
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic.str.sociální spravedl.
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

Hasiči Černý Dub dne 19. 1. 2018 od 20,00 hodin v hasičárně Černý Dub.
SDH Nové Homole dne 2. 2. 2018 od 20,00 hodin v hasičárně Homole.
SDH Homole dne 16. 2. 2018 od 20,00 hodin v hasičárně Homole.

X
-

0

číslo
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Pozvánka - plesy v obci

Předn.
hlasy

X
X
X
X
X
X
X

OZNÁMENÍ - SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Svoz komunálního odpadu se uskuteční v sobotu 30.12.2017 místo svozu dne 1.1.2018.
Obecní úřad Homole

Uzavření MŠ Nové Homole

Uzavření obecního úřadu

MŠ Nové Homole bude uzavřena
od 27.12.2017 do 1.1.2018.

Obecní úřad Homole bude ve dnech
22.12. a 27.– 29.12.2017 uzavřen
z důvodu čerpání dovolené.

„Kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole“
Váţení spoluobčané a zároveň vlastníci nemovitostí v naší obci, s radostí Vás informujeme, ţe
na konci měsíce listopadu byla uvedena do provozu nová čistírna odpadních vod - Homole včetně
čerpací stanice a výtlaku Černý Dub, Nové Homole. V praxi to znamená, ţe v současné době jsou
veškeré splaškové vody z Nových Homol a Černého Dubu čerpány do Homol na novou ČOV, která
byla postavena v prostoru původní čistírny. V běţném ţivotě bereme všichni odvod splaškových vod
z nemovitosti jako samozřejmost a známe ji pouze jako řádek na faktuře při ročním vyúčtování za
odběr vody. Bezprostředně se nás občanů modernizace ČOV nedotýká, ale vzhledem ke kapacitnímu
přetíţení původní ČOV museli budoucí stavebníci čekat na tuto intenzifikaci čistírny, aby mohli na
svých stavebních pozemcích v naší obci stavět. Stavba byla plánována v obci řadu let a v předešlých
obdobích na ni byly šetřeny prostředky z našeho rozpočtu obce. V roce 2016 byly dokončeny veškeré
projektové a přípravné práce a v letošním roce došlo na realizaci. Vzhledem k tomu, ţe stavba byla
částečně financována z dotace Ministerstva zemědělství ČR a Jihočeského kraje, bylo zásadním úkolem
stihnout uvést dílo do provozu v letošním roce 2017. Za značného úsilí a profesionality ze strany
dodavatele prací sdruţení „VHS a SWIETELSKY“ byla akce předána v termínu a dílo je jiţ ve
zkušebním provozu. Přejme si, aby toto nové technologicky moderní dílo slouţilo nám i budoucí
generaci, plnilo svoji úlohu při nakládání se splaškovými vodami z obce a šetřilo naše ţivotní prostředí.

Dále důleţité statistické údaje v číslech:
cena zhotoveného díla:
celková dotace na zhotoveného díla:
naspořené prostředky obce na zhotovené dílo:
úvěr obce na zhotovené dílo:
termín realizace zhotoveného díla:
uvedení zhotoveného díla do zkušebního provozu:
Foto: březen 2017 – původní ČOV Homole

cca. 40 mil. Kč
cca. 22 mil. Kč
cca. 8 mil. Kč
cca. 10 mil. Kč
duben – říjen 2017
listopad 2017

Foto: listopad 2017 – nová ČOV Homole

V novém roce 2018 se bude konat v prostorách ČOV prohlídka pro veřejnost, na kterou Vás srdečně
zveme v termínu, který bude uveřejněn na webových stránkách obce.
Obec Homole

Společenská kronika- Naši jubilanti

Občané 70 a více let - 4.čtvrtletí 2017
Homole

Nové Homole

Černý Dub

Vondrková Marie

Bícová Blažena

Božoň Pavel

Pešková Marie

Pouzarová Stanislava

Kempská Marie

Welserová Emilie

Vejskrab František

Čížek František

Šedivý Karel

Šejnohová Miloslava

Hölclová Libuše

Becková Božena

Hes Josef

Schwarzová Ludmila

Neubauerová Františka

Fesslová Marie

Tomanová Marie

Ševčík Jan

Mokráčková Marie
Kostrounová Růžena
Voráčková Marie
Vlk Petr
Toman Karel
Vejskrabová Marie
Kočer Jiří
Růžička Josef

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.

Váţení sportovní přátelé,
jak jste jiţ mohli zaregistrovat, dalším milníkem ve sportovním odvětví obce je zaloţení
nového sportovního klubu. Tentokrát z odvětví hokejového. Pár nadšenců z řad
sportovců, jmenovitě, Václav Welser mladší a Milan Ďurica mladší, oslovilo několik
amatérských hokejistů z obce a zaloţili hokejový klub s názvem HC HUNTERS
HOMOLE. V jarním a letním období se tým stabilizoval, doplnila se soupiska a po
zajištění ledové plochy pro domácí zápasy – HOKEJOVÉ CENTRUM POUZAR – se
mohlo muţstvo připravit na první sezónu. Po přípravných zápasech, které ukázaly, ţe tým
na tom herně je celkem v pořádku, nastoupili hráči k prvnímu mistrovskému utkání
s týmem HS Válec. HC HUNTERS sice prohrál 5:12, ale jak se v současnosti ukazuje,
HC Válec je jeden z favoritů na vítězství ve skupině. Následovala prohra s HC Ledenice
8:1 a s LHK Kačeři 9:6. První bod ukořistili lovci v utkání s týmem HC Brick-Stav po výsledku 7:7 a to ještě 10 minut před
koncem jsme vedli 6:2….. Tímto Vás všechny rádi zveme na zápasy HC HUNTERS HOMOLE. Rozpis zápasů najdete na
internetových stránkách RHL (Rybníkářská hokejová liga) www.rhl-hcp.cz.
Soupiska HC HUNTERS HOMOLE pro ročník 2017/2018:
Brankáři: Václav Welser ml., Stanislav Nejedlý
Obránci: Jiří Anderle, Ctirad Barták st., Petr Ďurica, Libor Flíček, Radek Hauser st., Radek Hojda, Tomáš Homolka, Zdeněk
Kapoun, Filip Kapoun, Josef Koblic st., Josef Koblic ml., Jiří Lhota, Jan Musil, David Neškodný, Tomáš Švarc
Útočníci: Ctirad Barták ml., Milan Ďurica, Martin Fischer, Petr Hošna, Tomáš Huttner, Aleš Kňourek, Miroslav Liebl, Petr
Mlčák, Erik Poula, Václav Pouzar, Štěpán Ryneš, Martin Řepa, David Schneider, Jiří Ševčík, Václav Švepeš, Michal Švercl,
Václav Trapl, Tomáš Vojta, Václav Vondruš, Jaromír Votruba, Václav Welser st.

Za HC Hunters Homole David Schneider

Horní řada zleva: Fischer, Ďurica Milan, Barták Ctirad ml., Barták Ctirad st., Schneider, Neškodný, Votruba, Hauser
Dolní řada zleva: Vojta, Trapl, Poula, Welser Václav ml., Ševčík, Koblic Josef ml.

Mateřské a rodinné centrum Homole
Tak se nám ten rok zase krátí. Martin letos opět dorazil ke kapličce
v Homolích na bílém koni a kromě prvního sněhu přinesl i dobrou náladu a pěknou písničku.
Koník se nám trošku ošíval, což jsme přisuzovali množství lidí, ale pak jsme se dozvěděli,
že Martin letos změnil brnění a šťouchal oře do hřbetu. Je třeba, Martine, změnit
kováře. Lampionový průvod prošel obcí a byl zakončen u rybníčku, kde jsme si opekli
buřty, popili teplý čaj, děti napsaly Ježíškovi, ale hlavně jsme se potkali, což se teď
v tom podzimním nevlídném počasí už moc často nestává. V okamžiku uzávěrky tohoto
čísla Homoláčku máme před sebou ještě tradiční živý Betlém s koledami a punčem, který
se koná 17. Prosince v 16:30. Věříme, že se opět uvidíme, než se úplně zazimujeme ve
vyhřátých příbytcích, společně si zazpíváme a nasajeme tu pravou vánoční atmosféru.
Na závěr Vám chci touto cestou také sdělit, že
hledáme pro naše Mateřské a rodinné centrum

nadšenou maminku nebo babičku, která by se
ochotně ujala jeho vedení. Aby centrum nezůstalo
zavřené nebo nejelo jen na "nouzový" režim, ráda Vám sdělím veškeré informace o chodu
centra, o odměně atd. Zároveň nabízím veškerou možnou součinnost tak, aby předání
proběhlo bez problémů. Pokud Vás tato možnost zaujala, ozvěte se nám nejpozději do
konce prosince na mrc.homole@seznam.cz nebo na tel. č. 602 506 035.
Pokud si přejete dostávat aktuality z MRC Homole, napište na mailovou adresu mrc.homole@seznam.cz
nebo se přihlašte do facebookové skupiny MRC Homole.

Za MRC Homole Lenka Marešová

OKÉNKO DO ŠKOLKY
V závěru podzimu jsme prožili vzrušující podívanou při ukázce dravců a ptáků. Vládci vzduchu nám na
zahradě předvedli, co se dokáží naučit pod vedením sokolníka. Pro děti neznámý raroh ukázal, jak umí
létat a přistávat na zavolání, orel je udivil svým mohutným rozpětím křídel, krkavec Ferda, opakující
své jméno, zase rozesmál. Pohladit si sovu a dokonce výra, byl zážitek pro nás všechny. S příchodem
prvních mrazíků jsme se vypravili do lesa uspořádat hostinu pro zvířátka. Kaštany, se kterými si děti
hrály celý podzim, poslouží ještě jednou. Zábavný hudební pořad „S čerty nejsou žerty“ nám
připomněl, že je třeba se připravit na návštěvu pekelných a nebeských bytostí. Zanedlouho po té se
u nás zastavil Mikuláš, tentokrát s čerticí, která se hrozně podobala paní školnici. Zkrátka to tak čerti
umí. Se sněhovou nadílkou přichází pravá předvánoční atmosféra. Vločky rozveselí nejvíce děti, které
už připravují dárečky a přáníčka pro své nejbližší. Letošní adventní jarmark jim nabídl mnoho
příležitostí ke tvoření. Díky rodičům, kteří připravili různé aktivity, si děti mohly vyrobit andílky
a ozdoby z těsta, papíru, vlny, korálků a z dalších výtvarných materiálů. Hodně maminek napeklo různé
dobroty, kluci a holčičky pomohli připravit ovocný punč pro všechny. Všem za to moc děkujeme. Při
dalším společném setkání na vánoční besídce děti zase potěší rodiče svým vystoupením. Potom už nás
čeká Ježíšek ve školce a poslední divadelní představení v tomto roce „Cesta do Betléma“, v podání
divadla „Máma a táta“.
Marie Musilová
PŘEJEME VŠEM OBČANŮM OBCE HOMOLE PŘÍJEMNĚ PROŽITÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, PEVNÉ ZDRAVÍ
A SPOKOJENOST V NOVÉM ROCE!
kolektiv zaměstnanců MŠ Nové Homole

Homolský festiválek ECCE Homole 2017 pomalu končí.
Festiválek Ecce HOMOLE 2017, který za podpory OÚ Homole pořádá Ženský Amatérský Spolek – ŽAS
Homole, se blíží ke konci.

Festiválek ECCE Homole uzavře představení Baroko všemi smysly od Studia dell´arte.
Konec roku musíme vychutnat všemi smysly. A proč ne třeba v baroku. Herečky se
Studia dell´arte, ví jak na to. A když se k tomu po představení přidáme my, „děvčata“
ze ŽASu, bude to krásný a dlouhý večer.
Nenechte si ujít pátek 29. 12. od 18.00. V homolské hasičárně se na vás těší Váš ŽAS
V letošním, již třetím ročníku se hrála pohádka Lovci mamutů, ohně a života – divadlo Nitka Písek.
Nápad, opékání mamutích špekáčků po představení Mamutů, se opravdu vydařil a nestačily jsme ani
opékat.
Kabaret Ženské nebe byl pro nás tak trochu adrenalinový. Zraněná noha v ortéze jedné z hereček
těsně před představením, redaktorka a fotograf z magazínu Barbar, si tady dokumentovali představení
pro článek o ŽASu a další kolegyně nám oznámila, že bude rodit. Všechno ale dopadlo úŽASně.
Kolegyně zase chodí, článek v BARBAR vyšel a narodilo se nám další zdravé úŽASňátko.
FAUS od Studia dell´arte byl zážitkem hlavně pro dospělé. Kašpárek, který ani tady nemohl chybět,
zase potěšil děti. Celé představení nenechalo diváky na pochybách, že herečky ze Studia dell´arte, jsou
profesionálky. I když i profesionálkám se stane, že třeba zapomenou důležitou část kostýmu. Ale od
toho mají nás, abychom to vyřešili tak, aby divák nic nepoznal.
Nedělní odpoledne bylo věnováno dětem. Větrná
pohádka – Teátr Pavla Šmída vtáhla malé diváky do
děje a společně dětem od větrného mlýna pomáhaly
najít vítr, který zmizel ze světa. Moc se při tom snažily
a bavily.

Přišlo i slíbené překvapení a do homolské hasičárny
přišel Mikuláš, anděl a čerti a začalo se nadělovat.
Hezké odpoledne završilo rozsvícení vánočního
stromečku na návsi.

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Homole.
Váţení spoluobčané.
Dovolte mi Vás v krátkosti seznámit s tím, co hasiči dělali nebo budou dělat po zbytek roku.
Jak bylo v minulém Homoláčku řečeno, zúčastnili jsme se hasičské soutěţe v Č. Budějovicích, na
poslední soutěţi zařazené do seriálu Velké ceny okresu České Budějovice.
V letošním roce měly děti svoji Výroční valnou hromadu zvlášť a to 18.11.2017 a dospělí měli svoji
Výroční valnou hromadu 25.11.2017. Na obou se zhodnotila činnost, řekli jsme si, co bylo dobře a co
nás ještě trápí. Rovněţ jsme si řekli, co dělat v roce 2018.
2.12.2017 jsme jiţ tradičně rozsvěcovali vánoční stromek na točně v Nových Homolích. Hasičské děti
nám zazpívaly koledy, byl výborný punč a něco dobrého na zub. Děkuji všem přítomným, ţe na toto
rozsvěcování přišli a doufám, ţe jsme je naladili na vánoční atmosféru.
6.12.2017 obdrţel náš sbor nové zásahové vozidlo značky FORD o 9ti místech a k tomu závěsný
vozík. Cenu soupravy 1 100 000,-Kč pokryla dotace z Ministerstva vnitra ČR, Jihočeský kraj a obec
Homole. Kaţdý přibliţně 1/3 ceny, za coţ velice děkujeme. Vozidlo je především určeno pro jednotku
Civilní obrany, kterou má náš sbor zřízenou a vyškolenou. Vozidlo bude zatím v naší hasičárně a
doufáme, ţe někdy obě auta převezeme do nové hasičárny.
Dovolte, abych vás pozval na náš hasičský ples, který se bude konat 2.2.2018 a to v hasičárně v
Homolích. Samozřejmě, ţe vás přijdeme osobně pozvat.
Váţení spoluobčané. SDH Nové Homole Vám všem děkuje za vaši podporu, jak finanční tak i
morální, naší bohaté a potřebné činnosti, především činnosti s dětmi a mládeţí.
Přejeme Vám klidné a šťastné svátky vánoční. Do nového ruku hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti a těšíme se s Vámi všemi na shledanou v roce 2018.

Nové Homole
12.12.2017

TŘI

Za SDH Nové Homole
Červák Jiří
starosta sboru

MUŠKETÝŘI

14. 10. jsme dostaly odloţený dárek ke Dni matek. Byl to zájezd na původní český muzikál Tři
mušketýři. Představení se konalo v divadle Brodway v Praze a zúčastnilo se i několik muţů. Počasí
nám přálo, byl krásný sluneční den. Po příjezdu do Prahy jsme měli 2 hodiny volna do začátku
představení. Kaţdý si je uţil dle svých představ. My jsme se s děvčaty rozhodly potěšit se památkami
Starého města. Prošly jsme si Staroměstské náměstí, Královskou cestu i Václavské náměstí a nasály
trochu praţské atmosféry. Po Příkopech jsme došly do divadla Brodway.
Divadlo je ve druhém podzemním podlaţí, je pěkné a dosti prostorné. Příběh byl řešen velmi názorně.
Cesty, které podnikali byly promítané na zadní stěnu a na jevišti se odehrával příběh. V roli Dartaňana
jsme viděli Jana Kopečného. Z Přehlídky harmonikářů v Homolích si jej pamatujeme jako malého
chlapce, kterého společně s bratrem přivedl dědeček a kaţdoročně jako harmonikáři všichni tři
vystupovali. Představení bylo krásné, ale i pro nás, méně slyšící, aţ příliš hlasité.
Děkujeme Obecnímu úřadu za krásně proţitý den.
Marie Vejskrabová

Redakční rada Homoláčku děkuje přispěvovatelům za spolupráci v roce 2017. Všem spoluobčanům přejeme příjemné proţití vánočních
svátků a do nového roku hodně zdraví a štěstí.
Váţení čtenáři našeho čtvrtletníku i vy můţete přispět svým článkem, proto neváhejte a napište na e-mail obec@homole.cz. Vaše dotazy,
příspěvky, ale i připomínky rádi uvítáme a v nejbliţším vydání zveřejníme. Uzávěrka příspěvků do 1. čísla Homoláčku je 21. 3. 2018.
Obecní úřad Homole sděluje občanům, ţe je moţné komunikovat s úřadem prostřednictvím internetu. Internetová adresa je:
obec@homole.cz.
Homoláček vydává Obec Homole jako čtvrtletník, který je zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu Ministerstvem kultury Praha
přiděleno evidenční číslo MK ČR 15511. Přináší informace občanům obce Homole.

