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Příjemné prožití
velikonočních svátků,
hodně sluníčka
a jarní pohody
přeje starostka a zaměstnanci
obecního úřadu

Jednání ZO Homole ze dne 19.12.2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce se schodkem a rozpočet
sociálního fondu na rok 2018 ve výši 23 567 163,00 Kč u příjmů, 34 610 800,00 Kč
u výdajů, financování celkem 11 043 637,00 Kč. Rozpočet sociálního fondu byl schválen
ve výši: příjmy 153 000 Kč, výdaje 74 000,00 Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet Mateřské školy Nové Homole na rok
2018 ve výši 3 923 250,00 Kč u výnosů a 3 923 250,00 Kč u nákladů. Rozpočet je schválen
jako vyrovnaný.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy
Nové Homole na roky 2018 – 2020 ve výši 3 923 250,00 Kč u výnosů a 3 923 250,00 Kč u
nákladů za rok 2018, 4 242 000,00 Kč u výnosů a 4 242 000,00 Kč u nákladů za rok 2019 a
4 423 000,00 Kč u výnosů a 4 423 000,00 Kč u nákladů za rok 2020.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vypracování PD pro stavební povolení na stavbu
chodníku Nové Homole – Černý Dub.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pronájem hřiště na dobu 20-ti let jedinému
zájemci TJ Slovan Černý Dub. Záměr byl zveřejněn na ÚD a na elektronické ÚD
umožňující dálkový přístup.
ZO bere na vědomí:
- sdělení o neposkytnutí dotace na opravu sportoviště Nové Homole
- poděkování Linky bezpečí za finanční příspěvek
- vyhodnocení soutěže Jihočeši třídí odpad

Jednání ZO Homole ze dne 31.1.2018
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu Obce Homole
na roky 2018 – 2021.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení na nákup
malotraktoru.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce
na rok 2018 ve výši 5 000,- Kč pro ŽAS, 5 000,- Kč pro knihovnu a 200 000,- Kč pro MŠ
Nové Homole.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podat žádost o dotaci Jihočeskému kraji
na kulturní akci - Homolská křídlovka.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zadání VŘ na akci: kanalizace, stoka A, III.
etapa (po obnově stavebního povolení).
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zadání VŘ na akci: rekonstrukce víceúčelového
hřiště v Nových Homolích.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zadání VŘ na akci: oprava MK – směr Boršov
nad Vltavou (mezi obecní spolupráce s Boršovem nad Vltavou).
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o zakoupení 1 ks vycházkového obleku
pro SDH Nové Homole a 2 ks vycházkových obleků pro SDH Homole.

Jednání ZO Homole ze dne 21.2.2018
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo doplnění PD na rekonstrukci víceúčelového
hřiště v Nových Homolích o veřejné osvětlení.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh aktualizace ceníku samovýroby dřeva,
komodita hroubí jehličnaté stromy z porostu do 40 roků věku z 69 Kč na 100 Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo převedení výtěžku ze vstupného ze setkání
harmonikářů, které se bude konat 3.3.2018, na stavbu kapličky Černý Dub.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení na akci: Zázemí
sportoviště Nové Homole.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předložení žádostí pro JSDH Homole, JSDH
Nové Homole a JSDH Černý Dub do dotačního programu Jihočeského kraje a současně
schvaluje jejich spolufinancování.
ZO bere na vědomí:
- dopis tří obcí k dopravní obslužnosti

Jednání ZO Homole ze dne 28.2.2018
Zastupitelstvo obce posoudilo 4 nabídky na činnost TDI, Koordinátora BOZP a
vypracovaného Plánu BOZP na akci: zázemí sportoviště Nové Homole.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo navýšení 3 ks kontejnerů na papír.
Cena za 1 ks kontejneru: 5 510,- Kč bez DPH/rok.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poskytnutí daru ve výši 1 530,- Kč na BabyBox
ve Strakonicích.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dovybavení malotraktoru SXG dle cenové
nabídky - mezinápravové žací ústrojí, systém pro sběr trávy a listí GLS a mulčovací
rameno.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo cenovou nabídku na stavební úpravy – zvýšení
průjezdnosti hasičské zbrojnice v Nových Homolích.

Jednání ZO Homole ze dne 8.3.2018
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo koupi pozemku u ČOV Homole.
Jedná se o pozemek p.č. 428/62 k.ú. Homole o výměře 875 m2 za nabídkovou cenu ve
výši 550 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a
Jihočeským krajem o poskytnutí dotace na akci: oprava povrchu stávající MK Homole
– Boršov nad Vltavou. Výše poskytnuté dotace max. ve výši 690 000,- Kč.
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1. kolo
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Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy % hlasy %
číslo
příjmení, jméno, tituly
1
Topolánek Mirek Ing.
Senátoři
BEZPP
51 6,03
X
X
2
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Občan
BEZPP
94 11,12 X
X
3
Fischer Pavel Mgr.
Senátoři
BEZPP
115 13,60 X
X
4
Hynek Jiří RNDr.
Poslanci REAL
14 1,65
X
X
5
Hannig Petr Mgr.
Poslanci Rozumní 5
0,59
X
X
6
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
Poslanci ODA
5
0,59
X
X
*7 Zeman Miloš Ing.
Občan
SPO
211 24,97 352 39,15
8
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Senátoři
BEZPP
86 10,17 X
X
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan
BEZPP
264 31,24 547 60,84
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Společenská kronika

Naši jubilanti – občané 70 a více let
1. čtvrtletí 2018
Homole

Nové Homole

Černý Dub

Vondruš Bohumil
Novotný Milan

Šimečková Marie
Kryštofová Dagmar

Zemanová Marta
Velek Jan

Houšková Olga
Dvořáková Marie

Lavičková Ludmila
Kučera Jan

Šinková Emílie
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

Lavičková Šindelková Marie
Jahelka Václav

Kočerová Marie
Janečková Marta

Valúch Miroslav
Kokeš Bohumil

Houška Jan
Šedivá Květuše

Šírková Marie
Růžičková Jarmila

Homolková Alena

Landa Jiří
Borovka Vlastimil

Rozboudová Miluška
Míčová Vlastimila

Hubáčková Věra
Přejeme oslavencům vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a hezkých dnů do dalších let.
Obecní úřad Homole
Žádáme občany, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice „Naši jubilanti“, aby svůj požadavek sdělili osobně na OÚ v
Homolích, nebo telefonicky na tel. čísle 387 203 515, případně e-mailem obec@homole.cz. Obecní úřad Homole

OKÉNKO DO ŠKOLKY
Začátkem roku se objevovala voda v jiném skupenství, než by se dalo čekat, a tak místo
zimních radovánek se děti věnovaly více výtvarným činnostem. Kromě přípravy tříkrálového
průvodu stihly ještě starší děti vytvořit kolektivní práci z recyklovatelného materiálu s názvem
„Voda voděnka“ na výstavu, pořádanou ateliérem Tvor na Krajském úřadu JČ kraje. Téma výstavy
„Kdybych byl kouzelníkem“ směřovalo především k podpoře ekologické výchovy na školách. Při
slavnostní vernisáži nás mile překvapilo ocenění 2. místem, hned za SOŠ veterinární. Kromě
diplomu děti obdržely výtvarný materiál, který využijí při další tvorbě. Ocenění práce je motivací
nejen pro děti.
Sněhu jsme se přece jen dočkali a mohli se také radovat ze sportovních úspěchů našich
olympioniků. Výstřižky z novin, malování vlajek různých zemí a „olympijský oheň“, podpořily
atmosféru během našeho sportování ukončeného vlastnoručně vyrobenými medailemi.
V období masopustního veselí spojeného s tancem, koblihami a převlékáním do kostýmků
poznávaly děti různé hudební nástroje a tradiční řemesla. Kromě pořadu klaunů „Hugo a Fugo“
zaměřeného na poznávání profesí, shlédly děti ještě několik divadelních představení v podání
divadel „Máma a táta“ a „Téměř divadelní společnost“.
Ve třídě starších dětí od podzimu nově funguje logopedický kroužek určený k prevenci
poruch řeči. Předškoláci se správnou výslovností se zase seznamují s anglickým jazykem. Oba
kroužky jsou pro děti zdarma pod vedením učitelek naší mateřské školy. Nad rámec školního
programu se mohou děti učit hrát na zobcovou flétnu nebo navštěvovat taneční školičku
v odpoledních hodinách pod vedením externí lektorky.
S příchodem jara se už těšíme na další akce, například „Velikonoční tvoření“, kdy nás
navštíví studio „Flema“ s výrobou zvířátek z ovčí vlny nebo na návštěvu do základní školy.
Marie Musilová
PŘEJEME VŠEM OBČANŮM OBCE HOMOLE RADOSTNÉ VELIKONOCE!
KOLEKTIV DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ MŠ

Mateřská škola Nové Homole
vyhlašuje termín pro
přijímání žádostí o přijetí do mateřské školy na školní rok 2018/2019

Těšíme se na Vaši návštěvu ve dnech 9.5. - 10.5.2018
(středa - čtvrtek) vždy od 9.00 do 11.30 hodin
Tiskopis žádosti k přijetí dítěte je možné vyzvednout v mateřské škole od 3. dubna. Součástí žádosti
je evidenční list dítěte v mateřské škole potvrzený lékařem. Rodiče se dostaví k zápisu i s dítětem a
předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
V průběhu zápisu si můžete prohlédnout naši mateřskou školu.

Bližší informace u ředitelky školy: 387 250 395

Zimní radovánky dětí z MŠ Nové Homole

Masopust v MŠ Nové Homole

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Homole
v prvním čtvrtletí roku 2018.
Vážení spoluobčané.
Začátek letošního roku jsme zahájili pořádáním plesu. Děkuji našim občanům, že se ve velkém
počtu tohoto plesu zúčastnili. Děkuji i všem sponzorům za jejich příspěvky, jak finanční, tak i za
ceny do tomboly. Máme vždy velkou radost, když sál je plný. Ples pořádáme pro vás, občany naší
obce a jsme vždy velice rádi a velice si vážíme toho, se přijdete na náš ples podívat a pobavit se.
Svoji činnost zahájily také dětské kolektivy. Máme v letošním roce přihlášených 58 dětí, další 4
budeme přihlašovat a máme 3 děti v přípravce. Celkem máme k dnešnímu dni 65 dětí.
Máme rovněž 3 nové vedoucí, pí. Lieblovou Alenu a p. Janouška Jiřího a p. Fessla Josefa, kteří v
sobotu17.3.2018 složili zkoušky na „Vedoucího kolektivu mladých hasičů“. Celkem máme 7
vedoucích. Máme i jednoho nového rozhodčího pro dětské kolektivy a to je pí. Fesslová Jana.
Do soutěží můžeme postavit 4 kolektivy mladých hasičů a jeden kolektiv dorostu. Děti a dorostenci
mají svoje cvičení každý pátek. Prozatím se scházejí v Mateřském centru, ale jakmile bude počasí,
půjdou ven. Mateřské centrum se nám stává pro naše počty dětí malé.
Soutěžní sezóna začíná jarním kolem hry Plamen a pokračuje „Dvojbojem“ pořádaným v rámci
okresu České Budějovice. Jedna ze soutěží „Dvojboje“ 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 udržujeme i ostatní
materiál uložený v hasičské zbrojnici. Naše jednotka, která je v rámci Jihočeského kraje předurčená
jako jednotka CO, se zúčastní v měsíci dubnu, stavění protipovodňových hrází v Č. Budějovicích.
Bude proveden sběr železného šrotu po obci Nové Homole. Přesný termín vám dodáme na lístku
do vašich schránek.
Přihlásili jsme se, stejně jako v roce 2017, do grantového programu MŠMT pod názvem „Můj
klub“. V loňském roce jsme z dotace MŠMT dostali 45 000,-Kč, za což jsme koupili dětem vybavení
pro požární sport a ochranné prostředky.
V okrese České Budějovice pracuje „Okresní odborná rada prevence, jejímiž členy jsem já a
Ing. Jana Neškodná z HZS České Budějovice. Dne 10.3.2018 jsme uskutečnili „Odbornou přípravu
preventistů jak pro potřeby OÚ, tak pro potřeby jednotlivých SDH. Náš sbor má nového preventistu
p. Kalíka Petra. Pokud budete mít potřebu se v oblasti prevence na něco zeptat, můžete tak kdykoli
udělat. Rádi vám pomůžeme i poradíme.
Přejeme vám všem příjemné prožití Velikonočních svátků a bohatou pomlázku.
Děkuji vám všem za podporu, kterou nám dáváte.
Nové Homole
19.3.2018

Za SDH Nové Homole
Červák Jiří
starosta sboru

Co se děje u sousedů?
12. 12. 2017 ve 12 hodin byla po 12 letech existence společnosti Jihočeské Letiště
České Budějovice a.s. slavnostně zahájena poslední etapa Modernizace Letiště České
Budějovice. Odhalením základního kamene ji odstartovali hejtmanka Ivana Stráská,
ředitel Letiště České Budějovice Ladislav Ondřich a předseda představenstva
HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda.
Jaká jsou základní fakta: Cena s DPH zhruba 495 milionů korun, doba stavby 550
dní s dokončením do května 2019, zhotovitel firma HOCHTIEF CZ a.s.
„Jedná se o další krok k tomu, aby se naše letiště stalo plnohodnotným
veřejným mezinárodním leteckým přístavem pro charterovou, turistickou, obchodní i
nákladní mezinárodní a vnitrostátní dopravu a mohla tu přistávat taková letadla jako
Boeing 737 či Airbus A320. Jsem přesvědčena o tom, že tato konečná fáze jeho
modernizace, po které volají lidé i firmy, přinese ve finále prosperitu celému
jihočeskému regionu,“ uvedla hejtmanka Stráská.
Modernizace zahrnuje výstavbu terminálu pro odbavení cestujících, vybavení
letiště radionavigací a světelnou navigací, rozšíření odbavovací plochy, stavbu
parkoviště pro cestující a vybudování zázemí pro zabezpečení leteckého provozu.
Podle slov předsedy představenstva Hochtief CZ Tomáše Korandy má firma s
podobnými projekty dlouholeté zkušenosti. „Například jsme dokončili a předali do
provozu novou řídící věž na letišti Leoše Janáčka v Ostravě, účastnili jsme se několika
etap rozšíření letiště Václava Havla v Praze či jsme budovali integrované řízení
letového provozu v Praze Jenči. Jsem přesvědčený, že i tento projet bez problémů
zvládneme,“ míní Koranda.
Ředitel Letiště České Budějovice Ladislav Ondřich doplnil, že po dokončení
modernizace přijde na řadu proces certifikace pro veřejný mezinárodní provoz.
„Licenci uděluje Úřad pro civilní letectví, který má na tento proces ze zákona až rok,“
vysvětlil Ondřich. „Z toho vyplývá, že by zde provoz v tomto plném rozsahu mohl být
zahájen někdy během roku 2020,“ dodal ředitel.
Martina Vodičková s využitím oficiální tiskové zprávy Jihočeského kraje
Autorka je tiskovou mluvčí Letiště České Budějovice
K poslednímu lednu ukončila vedení mateřského a rodinného centra Lenka
Marešová, tímto bych jí chtěla poděkovat za její práci a rozvoj našeho centra. Od 1. 2.
2018 se můžete v záležitostech MRC Homole obracet na Lenku Cimlerovou. Ať už
plánujete dětskou oslavu a rádi byste využili prostor centra, nebo Vás napadá, jak vyplnit
volné kapacity v centru, neváhejte se ozvat na email mrc.homole@seznam.cz, tel.
607 249 344 nebo na facebookovou stránku MRC Homole.
I v letošním roce nás můžete navštívit v klubu batolat, volné herně či na tvořivých
hrátkách. Pro větší děti je možnost vyřádit se na pohybovkách či karate. Nebo nechte
děti doma a přijďte si zacvičit Powerjógu, cvičení pro ženy nebo Aerobic Body s

Vendulou, který je od února novinkou a koná se pravidelně každé pondělí od 17:00. Od
3. 4. 2018 si také můžete přijít zarelaxovat na cvičení s Pavlou, která je tu pro Vás každé
úterý od 18:00.
V květnu se také můžete těšit na Burzu dámského a dětského oblečení, která
proběhne 12. 5. 2018 v Homolské hasičárně, o detailech budete včas informováni.
Pokud si přejete dostávat aktuality z MRC Homole, napište na emailovou adresu
mrc.homole@seznam.cz nebo se přihlaste do facebookové skupiny MRC Homole.
Za MRC Homole
Lenka Cimlerová

Dne 19.3.2018 byla zahájena přístavba a
stavební úpravy zázemí sportoviště
v Nových Homolích.

Sbírka pro Diakonii Broumov se letos na jaře z
důvodu přeplněných skladů konat nebude.

Tříkrálová sbírka
V lednu 2018 v naší obci proběhla
Tříkrálová sbírka. Celkem bylo vybráno
30 154,- Kč a 5 Euro.
Děkujeme všem za finanční příspěvky.

Zahrady Oupic – kompletní realizace zahrad a
mnoho dalších činností v zahradnických pracích
(kvalita a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577, www.zahradyoupic.cz.

Obecní úřad Homole Očkování psů

Dopravní omezení na
mostě v Plané bude
probíhat do 13.11.2018.

Dne 21.4.2018 proběhne v naší obci očkování psů dle
následujícího rozpisu :
Homole u pohostinství
8,30 – 9,15 hodin
Nové Homole u točny
9,30 – 10,15 hodin
Černý Dub u zvoničky
10,15 – 10,30 hodin
Černý Dub na rozcestí u trati 10,30 – 11,00 hodin
Koroseky u bývalé prodejny 11,00 – 11,30 hodin
Cena základního očkování je 90,- Kč.
Očkovací průkaz s sebou.
Obecní úřad Homole

Sběr železného šrotu
se uskuteční
v Homolích
dne 6.4.2018
od 17,00 hodin.

Upozornění

Cukrárna Nové Homole děkuje
Všem svým zákazníkům a přeje
krásné Velikonoce.

Upozorňuje majitele psů, aby na
veřejných prostranstvích uklízeli
psí exkrementy, které mohou
vyhazovat do zelených košů
k tomu určených.
Obecní úřad Homole

OZNÁMENÍ
Knihovna v přízemí Obecní úřadu Homole je otevřena každou středu od 15:00 – 18:00 hodin.
V době letních prázdnin je knihovna uzavřena.

RE/MAX G8 Reality
Dobrý den,
dovolte, abychom se Vám představily. Jsme realitní tým působící několikátým rokem na trhu s nemovitostmi.
V roce 2015 - 2017 jsme ve spolupráci se společností RE/MAX AB Normal a RE/MAX Invest úspěšně zobchodovaly
stovky nemovitostí. Na tomto základě jsme si zřídily vlastní pobočku RE/MAX G8 Reality se sídlem B. Němcové
1692/38, České Budějovice 7.
Vzhledem k momentální situaci na trhu s nemovitostmi jistě oceníte, že pro Vás vyhledáme kupce s nejvyšší možnou
nabídkou a postaráme se o celý průběh prodeje a převodu nemovitosti. Chcete pronajímat Vaši nemovitost? V rámci
našich služeb Vám zajistíme bonitního nájemce a vyřídíme za Vás veškerou dokumentaci. Zároveň pro Vás zajistíme
nejvýhodnější a nejrychlejší financování Vašeho záměru.
V případě, že by jste potřebovali jakékoliv realitní či finanční služby, rádi Vám poskytneme zcela nezávaznou konzultaci
v oblasti:






prodej a koupě nemovitostí





byty 1+1, 2+1, 3+1 v osobním vlastnictví

analýz tržních cen nemovitostí
přímý výkup nemovitostí

finančního poradenství
Aktuálně pro své klienty hledáme nemovitosti tohoto typu:

rodinné domy
pozemky pro výstavbu rodinných a bytových domů

Pokud byste o podobných nemovitostech věděli, prosím kontaktujte nás. Osobní doporučení považujeme za ideální
začátek obchodního případu a velmi rádi Vás oceníme doporučitelnou provizí pro Vás 5-10 % z naší celkové provize. Náš
tým si zakládá ne rychlém, profesionálním a přátelském jednání.
S přáním krásných dní.

Váš tým RE/MAX G8 Reality

Lenka Macháčková
bankovní poradce
mobil: 736 154 857
email: machackovalenka8@gmail.com

Iveta Tonzarová
realitní makléř CRM ISO,bankovní poradce
mobil: 602 308 333
email: iveta.tonzarova@re-max.cz

Miroslava Bauerová
realitní makléř, asistent Ivety Tonzarové
mobil: 724 069 445
email: miroslava.bauerova@re-max.cz

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Homoláčku je 22.6.2018. 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.

