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Jednání ZO Homole ze dne 28.3.2018
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
na letní soustředění mladých hasičů SDH Nové Homole ve výši 20 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o zpracování PD na hasičskou zbrojnici v N.
Homolích. Zastupitelstvo schvaluje zadání zpracování studie využitelnosti celého
zastavitelného území.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo cenovou nabídku na oplocení ČOV Homole.
ZO bere na vědomí :
- spoluúčast obce při pořádání velikonočního turnaje ve stolním tenise Homole
- veřejné projednání návrhu změny č. 4 ÚP Homole
- vypovězení smlouvy o dílo – údržba zeleně
- dubnové jednání s JIKORDem a Dopravním podnikem Č. Budějovice
- osazení dopravního zrcadla v ul. Horní Nové Homole
- dopravní značení konec a začátek obce
- výběr TDI na opravu MK Homole – Boršov nad Vltavou
- odstranění čapího hnízda a vybudování nového
- návštěva divadla ke dni matek

Jednání ZO Homole ze dne 25.4.2018
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí
Homole a nadačním fondem ZŠ a MŠ Dubné na finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč
na charitativní akci : Dubenský běh pro dobrou věc.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zhotovitele na akci : rekonstrukce
víceúčelového hřiště Nové Homole za cenu 1 907 938,38 Kč bez DPH.
ZO bere na vědomí :
- výlet pro seniory dne 10.5.2018
- informaci TDI – demolice bývalých vojenských objektů v roce 2017
- informaci o průběhu stavby zázemí sportoviště v Nových Homolích
- cenovou nabídku na zpracování PD na hasičskou zbrojnici v Nových Homolích
- informaci k MHD – oslovení dopravního inženýra ke zpracování koncepce
- informaci k odkoupení pozemků ve vzletových rovinách letiště Planá

Jednání ZO Homole ze dne 9.5.2018
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zhotovitele na akci : oprava povrchu stávající
místní komunikace Homole – Boršov n. Vltavou za cenu 1 180 411,72 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2017 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Zastupitelstvo obce na základě projednání
závěrečného účtu obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Homole (sídlo Budějovická 72,
Homole, IČ 00244902, předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy)
zpracovanou k 31.12.2017 za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Nové Homole (sídlo Nové Homole 152, IČ 75000890, předmět činnosti: předškolní
vzdělávání, stravování ve školních zařízeních, menzách) zpracovanou k 31.12.2017
za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poskytnutí dotace SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Nové Homole na autobusovou dopravu mladých hasičů ve výši
41 017,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poskytnutí daru ve výši 4 000,00 Kč Lince
bezpečí.

Jednání ZO Homole ze dne 14.6.2018
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zápis z jednání konaného dne 7.6.2018 na
OÚ Homole ve věci dopravní obslužnosti linky č. 19. Obec se bude podílet 37,5 % na
prokazatelné ztrátě tj. 507 096,- Kč. ZO schvaluje předložené stanovisko k modelu
financování firmou JIKORD s.r.o. České Budějovice s účinností od 1.1.2019.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo změnový list č. 1 na akci : zázemí sportoviště
Nové Homole ve výši 112 778,- Kč. Jedná se o prohloubení základů, vybourání desky
a betonáž.

Kuchyňské utěrky a další odpadky do kanalizace nepatří
Zbytky jídel, použité jednorázové hygienické ubrousky, kuchyňské utěrky, hygienické
potřeby a další různé předměty a látky končí v kanalizačním systému obce Homole.
Zaměstnanci vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s., která vodohospodářský majetek obce
spravuje, zaznamenali, že věcí, které jsou lidé schopni spláchnout do WC, přibývá. Přitom
hrozí, že ucpou kanalizační potrubí a problémy působí i při samotném procesu čištění
odpadní vody na čistírně.
Lidé si mohou takovým chováním dokonce sami způsobit velké problémy v podobě ucpaného
odpadu v domácnostech nebo zanesení domovní kanalizační přípojky.
Přestože kuchyňské utěrky připomínají toaletní papír, po spláchnutí do kanalizace se chovají
zcela jinak a ve vodě se nerozpustí, naopak se promění v poměrně pevnou hmotu. Tyto
utěrky, stejně jako vlhčené ubrousky, dětské pleny a další hygienické potřeby, do kanalizace
nepatří, lidé by je po použití měli vyhazovat do běžného komunálního odpadu. Podobné
problémy způsobují i různé druhy steliv pro domácí mazlíčky nebo použité tuky a oleje.
Na to, jak správně zacházet s odpadní vodou se specializuje vzdělávací projekt DOODPADU,
který společnost ČEVAK a.s. realizuje již čtvrtým rokem. Na webových stránkách
www.doodpadu.cz, najdou zájemci konkrétní případy i rady, jak s takovým odpadem
správně naložit.

Vážení občané, v nedávné době byla zprovozněna nová lávka přes řeku Vltavu spojující České
Budějovice a obec Planá. Tímto spojením se v současnosti můžeme lépe a bezpečněji dostat na
jízdním kole z Nových Homol až do Rožnova bez jízdy po frekventovaných silnicích. Cesta z
Nových Homol vedoucí kolem prostor letiště nás přivede až do Plané, odkud se po nové lávce
svezeme až do ČB. Na budoucí připravované cyklotrase, která má spojovat obce Planá - Homole
-Boršov nad Vltavou se nadále plně pracuje a probíhají jednání o odkupu pozemků dle již
zpracované projektové dokumentace.

POZVÁNKY
ČOV – den otevřených dveří
Den otevřených dveří na ČOV pro občany obce se uskuteční dne 20.7.2018
v době od 17,00 – 19,00 hodin v areálu BEZETY (bývalá zemědělská technika Homole).
Homolská křídlovka
Obec Homole vás zve na 15. setkání dechových hudeb „Homolská křídlovka“
dne 1.9.2018 na návsi v Homolích.

Oznámení
• MHD – linka č. 19 bude i nadále po 1.1.2019 zachována s částečnými úpravami.
O těchto úpravách budeme občany informovat v podzimním vydání Homoláčku.
• Žádáme občany, aby větve, které z jejich pozemků přesahují na soukromé i
veřejné prostranství ořezávali.
Obecní úřad Homole
Z důvodu nařízení Evropské unie – GDPR s účinností od 25.5.2018 nebudou z důvodu
ochrany osobních údajů zveřejňována jména jubilantů.
Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad Homole

UPOZORNĚNÍ - k častým stížnostem na parkování
Obec Homole upozorňuje majitele motorových vozidel, aby parkovali vozidla na svých
pozemcích, ne na místních komunikacích.
Děkuji, starostka obce

Knihovna informuje
V loňském roce zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
podání žádosti do dotačního projektu Ministerstva kultury na zakoupení
výpočetní techniky pro knihovnu v Homolích. Žádost byla úspěšná.
Kvalitní počítačové vybavení je nezbytné pro zapojení naší knihovny
do regionálního informačního systému. Tento systém začíná v letošním roce
provozovat Jihočeská vědecká knihovna za finančního přispění Jihočeského
kraje.
První fází bude uložení knih do tohoto systému a po dokončení
těchto prací bude knihovna dokumenty půjčovat pomocí automatizovaného
knihovního systému. Uživatelé budou mít možnost používat také on-line
katalog.
Knihovnice Helena Reisová a Marie Vlčková

Mateřské a rodinné centrum
Úspěšně jsme zakončili školní rok 2017/2018, děkujeme všem lektorům za vedení
kroužků a cvičení. Abychom načerpali síly na příští školní rok, bude centrum přes léto
zavřené. Pokud by měl někdo zájem o klíče od centra během léta (oslava, besídka, cvičení
apod.) pište na email mrc.homole@seznam.cz nebo volejte 607249344.
Příznivci Powerjógy si mohou zacvičit i v létě a to v termínech 16.7. a 6.8. od 19:30.
Pokud si přejete dostávat aktuality z mateřského centra, napište na emailovou
adresu mrc.homole@seznam.cz nebo se přihlaste do facebookové skupiny MRC
Homole.

Za MRC Homole
Lenka Cimlerová

OKÉNKO DO ŠKOLKY
Každým rokem se věnujeme podrobněji nějaké části ekosystému, jehož jsme součástí. Letos jsme
se zaměřili především na drobné živočichy, zejména hmyz. V projektu „My jsme malí hmyzáčci, Berušky a
Čmeláčci“ se děti naučily vnímat svět hmyzu jako součást přírody a pochopit jeho význam. Doplněním
projektu byly ještě tři výchovné programy realizované Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia.
V programu „Motýlí kouzla“ a „Život v mraveništi“ se nejstarší děti seznámily s vývojovým cyklem těchto
tvorů a ve hře si vyzkoušely způsob jejich života. Z programu „Pavoučí říše“ si odnesly poznatky o různých
druzích pavouků, jejich úkrytů, naučily se, jak jim neublížit a zapamatovaly si, že pavouk není hmyz. Třída
Čmeláčků nacvičila i vystoupení pro rodiče „Z říše hmyzu“, kde se to hemžilo beruškami, motýly, čmeláky
a mravenci. Ferda Mravenec a jeho puntíkovaný šátek, který mohl nosit každý den někdo za odměnu, nás
pak provázel až do léta. Na besídce u Berušek se zase všichni ocitli na louce, kde potkali spoustu hmyzích
přátel. Během společné oslavy Dne Země vzniklo kolektivní dílo z plastových lahví „Veselá housenka“,
která zdobí naši zahrádku.

Sférické kino nám v pořadu „Jak šel měsíc na návštěvu ke slunci“ umožnilo nahlédnout za obzor
naší planety. Slunečné počasí nám dopřálo zrealizovat 2 divadelní představení na zahradě a užít si výlet
s pohádkou „Bajaja a princezna“ na zámku Kratochvíle. 1.června, na závěr sportovních her na hřišti, nám
ale pořádně zapršelo. Přibyla tak další sportovní disciplína „běh v dešti“, jejíž pravidlem je „kdo uteče,
vyhraje“.
Závěr školního roku se nesl v africkém duchu. V pořadu „Bubnování s přesahem“ se rozeznělo 46
afrických bubnů, které dokázaly v podání dětí napodobit třeba hada či slona. Jejich zvuk nás natolik
zlákal, že jsme si dva zakoupili do školky. Hned jsme je využili při hrách a zejména při zahradní slavnosti
„Africký den“. Naše bubnování a zpěvy zpestřily také svým uměním africké tanečnice „Wanawake wa
nyoka“, ke kterým se děti brzo přidaly.

V rámci našich finančních možností se postupně snažíme rozšiřovat herní prvky na zahradě.
Letos nám přibyly dva díly lanové prolézačky a klády. Těšíme se na nový plot a jeho ozelenění, které nám
zastíní kontejnery na odpad a zkvalitní prostředí zahrady, zejména eliminací prachu a hluku ze silnice.

Slavnostní rozloučení na Obecním úřadu Homole bylo poslední akcí pro 9 dětí, které čeká po
prázdninách s nástupem do školy nový krok do života.
M.Musilová

PŘEJEME DĚTEM A VŠEM OBČANŮM OBCE HOMOLE HEZKÉ LÉTO!

KVĚTNOVÉ ZÁJEZDY
J I Ž N Í M O R A V A – zájezd pro seniory 10. 5 2018
•

V RANOV NAD DYJ Í

Zámek leží na jižní hranici českého státu a je součástí Národního parku Podyjí. Je národní
kulturní památkou a patří k nejhodnotnějším světským stavbám středoevropského baroka. Je to
krásná, z dálky viditelná stavba na skalním ostrohu.
Prohlédli jsme si autentické barokní interiéry předků a kapli, ale i nahlédli do kultury zámeckého
bydlení z 18. a 19. století v dokonale zachovalém stavu.
•

ZNOVÍN ZNOJMO

Společnost je pokračovatelem velkovýroby vína z hroznů vypěstovaných na vinicích
znojemského regionu. Zástupce firmy nás seznámil s výrobou i roční produkcí cca 5 mil. lahví,
především červeného vína. V mohutném sklepě jsme mohli na 6 ochutnávkách i jednotlivé druhy
posoudit.
•

ZNOJMO

Ve Znojmě jsme navštívili největší katolický kostel – děkanský chrám Sv. Mikuláše. Z krásné
barokní výzdoby, mimo krásného oltáře, nás upoutala kazatelna ve tvaru zeměkoule. Místní pan
farář nás seznámil s historií i současností kostela a na ochozu jsme si s ním vychutnali i krásné
pohledy na Znojmo.

H UD E B N Í D I V A DL O K A R L Í N –
M U Z I K Á L Č A S R Ů Ž Í - zájezd ke Dni matek – 19. 5. 2018
Odhalení příběhu starého obrazu, který v sobě skrývá osud jedné celoživotní lásky, podle scénáře
Sagvana Tofiho. Příběh prostého chlapce od dětských snů, přes období slávy po stáří, do kterého
jsou začleněny všechny slavné dobové hity Karla Gotta. V hlavní roli vyniká, od dětství nám
známý, Jan Kopečný, jako herec i zpěvák.
Pro každého, koho provází Gottova tvorba celým životem a má ji rád, to byl životní zážitek.
Děkujeme Obecnímu úřadu a hlavně Mařence Štěpánkové, která oba zájezdy vzorně
zorganizovala.
Marie Vejskrabová

Vážení spoluobčané,
Jednotce našeho sboru se naskytla jedinečná příležitost, zúčastnit se akce FONTÁNA PRAHA
2018. Více než tisícovka dobrovolných a profesionálních hasičů z celé České republiky, se dne
2.6.2018 sjela do našeho hlavního města, aby na březích Vltavy, vytvořila neskutečnou
podívanou.
Za zvuku hasičských čerpadel, státní hymny a tónů písní Bedřicha Smetany, dopadaly tisíce litrů
vody, na jinak klidnou hladinu Vltavy. To vše doprovázela úchvatná světelná show, zakončená
ohňostrojem. Pro obyčejného člověka úžasný zážitek, pro hasiče důkaz soudržnosti a dokonalé
vzájemné spolupráce s kolegy z jiných sborů, ať už profesionálních nebo dobrovolných.
Právě bez dokonalé souhry všech, by se takováto akce vůbec nemohla konat. Dát dohromady
více než tisíc hasičů, kteří natáhnou přes sedm kilometrů hadic a v jeden okamžik spustí tři
stovky čerpadel, to vyžaduje opravdu dokonalou organizaci.
Proto všem organizátorům patří veliké díky. Poděkování též zaslouží členové naší jednotky, kteří
se akce zúčastnili a důstojně tak reprezentovali nejen náš sbor, ale také obec Homole, za jejíž
významné podpory, naše jednotka funguje.
Za SDH Homole, zástupce starosty sboru
Libor Flíček

HASIČSKÁ FONTÁNA PRAHA 2018
SOBOTA 2. ČERVNA 2018
RAŠÍNOVO A HOŘEJŠÍ NÁBŘEŽÍ, JIRÁSKŮV A PALACKÉHO MOST, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PODĚKOVÁNÍ VŠEM HASIČŮM
Poděkování vyjadřuje také senátor za Českolipsko Jiří Vosecký a jeho asistent Petr Hejma.
Vážení a milí kolegové hasiči,
plni nepopsatelných dojmů, pýchy, národní a hasičské hrdosti a dojetí, vám chceme s odstupem několika
hodin od Hasičské fontány Praha 2018 poděkovat a složit maximální poklonu za váš heroický výkon,
kterým jste se zapsali do dějin nejen české, evropské, ale i světové historie.
Když Jiří Havner, hasič ze Skalice u České Lípy a otec myšlenky uspořádat hasičskou fontánu právě na
Vltavě přišel s tímto nápadem, setkal se na jedné straně s velikým nadšením a podporou, na straně druhé
pak musel spolu se svými kolegy z organizačního týmu čelit celé řadě situací a momentů, které naopak
spíše nahrávaly pochybovačům. Dohody, které platily rok, najednou platnosti pozbývaly, věci, které se
zdály jako jasné, se ztrácely v mlhách nejistoty, ale tím, co platilo vždy a za všech okolností, byla
neuvěřitelná podpora, zájem a připravenost právě vás hasičů, která náš organizační tým naplňovala
jistotou, že se vše nakonec v dobré obrátí a že sobota 2. června 2018 bude v české hasičské historii
přelomovým dnem.
Dnem, kdy se více než 1.000 hasičů, bez ohledu na to, jestli jsou dobrovolní, jestli jsou organizováni v té,
či které hasičské jednotě, či sdružení, jestli jsou profesionální, jsou z Čech, Moravy, nebo Slezska, postaví
jako jeden obrovský a nepřehlédnutelný šik na břehu nejsymboličtější řeky Vltavy, té řeky, která před
několika lety přinesla hlavnímu městu, a nejen jemu, dny zkázy v podobě drastické záplavy, při které
právě zde hasiči zachraňovali životy a majetky svých spoluobčanů. V sobotu jste všichni jako jeden muž
opět stanuli na vltavském nábřeží, ovšem při zcela jiné příležitosti a my věříme, že jste byli jako my pyšní
na název svého hasičského sboru, který hrdě nosíte na zádech.
Skládáme vám hold za to, s jakou odpovědností a zároveň, promiňte, „chlapskou“ radostí a jiskřením v
očích jste příkladně a bez sebemenšího problému, či omezení Pražanů a návštěvníků hlavního města,

dovezli svá čerpadla, hadice a proudnice na Rašínovo a Hořejší nábřeží, abyste je během několika desítek
minut připravili na jejich největší historický a monumentální výkon.
Věřte, že bylo úchvatné sledovat to červené hasičské mravenčení na obou březích a také na obou mostech
a věřte prosím, že bylo o to úchvatnější být svědky vaší generální zkoušky, kdy bylo již od prvních taktů a
pohybů proudnic nadevše jasné, že tato událost se prostě zdaří !
Děkujeme vám za to, s jakou disciplinovaností a opatrností jste se pohybovali nejen na samotných
náplavkách, ale také při pěších přesunech centrem Prahy, za jejichž zvládnutí vás obdivujeme, neboť jste
během dvou dnů museli absolvovat neuvěřitelné kvantum kilometrů.
A co říci k samotné sobotě 2. června 2018, kdy jste se ve 22.00 hodin za podpory nádherného osvětlení a
ozvučení najednou stali hudebníky, tanečníky a ve své podstatě umělci zároveň?
Nejsou slova, která by ten nádherný zážitek, jenž jste na Vltavě doslova vykouzlili, popsala lépe než
desítky tisíc shlédnutí na veřejných informačních sítích, tisíce povzbuzujících a děkovných vzkazů a
blahopřání, která k vám doléhala doslova ze všech koutů České republiky.
Vy všichni jste svým obrovským dílem přispěli k tomu, že slovo HASIČ není pouze slovem a označením
profese, ale je symbolem člověka, který jeden den hasí rozsáhlý lesní požár, snáší nemocnou babičku z
osmého patra domu do sanitky, o hodinu později již jako jeden z prvních pomáhá při dopravní nehodě a
druhý den se rozloučí polibkem se svou manželkou, pohladí své děti po vlasech a odjede do hlavního
města své České republiky, aby vzal do ruky proudnici, postavil se vedle kolegy hasiče, kterého dost
pravděpodobně vidí poprvé a naposledy, a spolu s ním se poklonil 100 letům československé státnosti.
Vy jste to dokázali a jste tak od soboty 2. června 2018 součástí historie.
Přejeme vám, abyste ve své hasičské práci a poslání zažívali co nejméně těch „ostrých“ zásahů a naopak
co nejvíce takto pozitivních a příjemných okamžiků s ostatní kamarády hasiči.
S poděkováním a úctou,
senátor za Českolipsko Jiří Vosecký, Jiří Havner, Plk. Boleslav Lang a David Sobotka za zapsaný spolek
Hasičské Fontány a generální partner Hasičské fontány Praha 2018, Generální ředitelství HZS ČR

Bc. Jaroslava Voců
Generální reprezentant
Hypocentrum Modré pyramidy
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
jaroslava.vocu@bidli.cz
+420 724 907 797
www.bidli.cz

Služby pro váš domov pod jednou střechou s osobním přístupem
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zajištění financování před nákupem i při nákupu nemovitosti
Ošetření rizik finančního závazku v rámci rodiny životním pojištěním
Pomoc s výběrem nemovitosti
Výstavba dřevostavby
Zajištění servisu před zahájením stavby (vyřízení stavebního povolení)
Zajištění energií jako nového odběrného místa
Finanční prostředky bez zajištění na vybavení domácnosti
Interiéry pro váš domov – montáž, dodání nábytku a kuchyňské linky
Pojištění nemovitosti a domácnosti

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Homoláčku je 26.9.2018.
Vyzýváme občany, aby se zapojili a posílali své příspěvky, postřehy o dění v obci ke zveřejnění.
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

