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Vážené dámy, vážení pánové a milé děti,
srdečně vás všechny zveme na návštěvu naší obecní knihovny.
V letních měsících jsme pro vás knihovnu zvelebili. Knihovna je
nově vymalována a zařízena novým nábytkem pro děti i dospělé.
Fond naší knihovny je průběžně doplňován novými knihami, jak nákupem z obecního rozpočtu, tak i zápůjčkou z fondu Jihočeské vědecké knihovny
v Českých Budějovicích.

Knihy půjčujeme zdarma!!!
Výpůjční lhůta je jeden měsíc s možností prodloužení.
Celý fond naší knihovny se postupně elektronicky zpracovává. Po dokončení katalogizace
bude seznam knih k nahlédnutí na internetových stránkách naší obce. Knihovna se zároveň
zapojí do souborného regionálního knihovnického systému.
Věříme, že si každý z vás vybere knihu dle svého vkusu, nálady a zájmu.
Rády vás v nových prostorách knihovny přivítáme každou středu 15-18 hod.
									Těší se na vás
									vaše knihovnice
									Helena a Marie

MHD – linka č. 19 a její budoucnost
Po napínavém očekávání, jak dopadnou jednání ke kterým jsme nebyli přizváni nám bylo
začátkem června oznámeno společností JIKORD České Budějovice sděleno, že ve spolupráci
s Magistrátem města České Budějovice, Jihočeským krajem a Dopravním podnikem České Budějovice byl vypracován model financování ztrátových linek (č. 16 a 19). Výsledkem byla vyčíslena
ztráta 4,5 mil. Kč a návrh financování takto:
Město České Budějovice uhradí 25 % ztráty a o zbylých 75 % se podělí obec 37,5 % a 37,5%
Jihočeský kraj. Tento model nám byl předložen jako jediný pro udržení dopravní obslužnosti naší obce. K odsouhlasenému výdaji na dopravní obslužnost (r. 2018) 1 181 509 Kč bude ještě připočteno 507 096 Kč. Celkový předběžný náklad pro obec na MHD na rok 2019 bude činit
cca 1 688 605 Kč. O navýšení nákladů rozhodovaly ujeté kilometry a počet obyvatel.
Z důvodu, že v současné době nemá dopravní podnik schválen finanční plán na rok 2019 nemůže
tedy vyloučit případnou změnu kalkulace.
Zastupitelstvo obce schválilo předložený model financování dne 14. 6. 2018 na svém
64. zasedání. Od září tohoto roku se i na naše cestující budou vztahovat všechny výhody, které
MHD České Budějovice nabízí.
Děkujeme za intenzivní vyjednávání v této věci
našim zastupitelům – p. Ing. Michalovi Baboučkovi
a p. Ing. Miroslavu Pavlíčkovi.
OÚ Homole

OKÉNKO DO ŠKOLKY
Do zimního slunovratu nám zbývá ještě spousta času, ve kterém se chystáme užít si babí léto,
barevnou paletu podzimu i poetický čas bílé mlhy. V září nás navštívil „Klaun a jeho kamarádi“,
těšíme se na divadlo „O Červené Karkulce“a „O Zlaté huse“. Starší děti se v EKO programech dozví
o životě žížal a seznámí se s včelím královstvím. V programu „Hrátky zdravé pětky“ si všechny děti
vyzkouší, jak připravit zdravou dobrotu.
Po prázdninách školka přivítala 12 nových dětí, některé z nich jsou 2 leté. Kapacita je naplněna na
maximum, ve 2 třídách je zapsáno 55 dětí.
Během nového školního roku se uskuteční 6 odborných přednášek pro rodiče. Díky dotaci z EU
můžeme pozvat odborníky z oblasti psychologie, logopedie, grafomotoriky a usnadnit tak dětem
vstup do základní školy ve spolupráci s rodiči. Ve druhém pololetí se zaměříme na další oblasti důležité pro harmonický rozvoj dětí.
Zázemí pro výchovu a vzdělávání dětí je závislé také na materiálních podmínkách. Děkujeme
proto vedení OÚ Homole za vstřícné jednání, které nám umožňuje zkvalitnit a udržovat prostředí
v naší mateřské škole.
										Marie Musilová

Ženský Amatérský Spolek – ŽAS Homole
JAK SE MÁME V ŽASu
Připravujeme novou hru
V ŽASu se máme pořád rády, hrajeme, zpíváme a dokonce i tančíme. V letošním roce jsme
zahrály několik představení hry Ženské nebe, ale už začínáme zkoušet hru novou „Dokud se
tančí….“. Jak jinak, zase o ženách. Naše režisérka a scénáristka Stáňa Kočvarová píše text a v její
hlavě se rodí pořád nové a nové nápady. Odolává trpělivě našim připomínkám a snaží se z nás
pro novou hru vytvořit postavy žen starších, než ve skutečnosti jsme (u některých to potřeba
ani není). Premiéru připravujeme někdy na jaře, až si budeme jisté, že to umíme.

Soustředění
V srpnu jsme si vyjely na chalupu jedné spoluŽASky do Slavkova u Větřní. Pobyt to byl velmi
příjemný, ale také pracovní. Právě tam, se začaly pomalu rodit postavy nové hry. Večer posezení u ohně, opékání špekáčků, grilování, kytara a zpěv. Co víc jsme si mohly přát. Když už jsme
byly v této oblasti, zajely jsme si ještě zahrát naše Ženské nebe. V Kaplici v rodinné kavárně
Kap cafe a v letním kině v Černé v Pošumaví. Tam bylo představení opravdu povedené. Bavili
se nejenom diváci, ale i my na jevišti.

Co přináší seniorský věk – Národní přehlídka seniorského divadla Česká Třebová
Slavná hláška z divadla Cimrman „Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme i s tím nesouhlasit, ale to je všechno, co se proti tomu dá dělat“, přesně vystihuje pocity
ohledně data našeho narození. Ano, některé z nás se už pomalu blíží seniorskému věku a některé už dokonce jezdí MHD zadarmo. Ale každý věk má svoje výhody. Byly jsme nominovány
na Národní přehlídku seniorského divadla Česká Třebová, která se koná16. – 18. listopadu.
Máme se na co těšit, protože konkurence ostatních souborů je dost slibující. Nicméně, budeme se snažit s Ženským nebem uspět a neudělat Homolím ostudu.

4. ročník ECCE HOMOle 2018
Budeme pokračovat v tradici již 4. ročníkem festiválku ECCE HOMOle 2018. Chceme tak
umožnit našim homolským divákům i divákům z okolních obcí, poznat i jiné divadelní
soubory a jejich představení, která nás zaujala a pobavila. Doufáme, že se budou líbit
i vám. Organizaci má na svých bedrech vedoucí spolku Irena Zlámalíková. Jsme už ale
sehraná parta, tak se určitě zapojíme všechny. Naše letošní heslo zní “vzájemně se podržíme“ a to opravdu platí.
Festiválek startuje již 23. 9. pohádkou pro děti a bude pokračovat každý měsíc až do
konce roku. Náš dík patří OÚ Homole za finanční podporu a Vám homolským občanům
za stálou přízeň.
Váš ŽAS

O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI
aneb
Jak sloni k chobotu přišli
Scénář a režie a hrají: S. Kočvarová, S Malinková, Výprava: H. Hrušová, Hudba: E.Trost
Vyprávěné představení pro děti podle bajky R.Kiplinga Sloní mládě. Kromě slůněte uvidíte
i další členy africké rodinky – velké loutky sloních rodičů, žirafy, hrocha , krokodýla, opice,
pštrosa, papouška mnoha jiných. Ocitnete se tedy v Africe!
HOTEL BLACKOUTH
Režie, výprava a hudební dramaturgie: Jaromír Hruška
Třeskutá komedie o mužích a ženách na síti i bez ní. Dnes již kultovní inscenace Šumavského
ochotnického spolku, která vyprodává divadelní sály.
ROMEO A JULIE
aneb
Kašpárek v Londýně
Scénář: S. Kočvarová, Scénografie: M. Tůmová, Hudba: E. Trost, Hrají: S Kočvarová, S Malinková
Kdo by neznal slavný příběh o tragické lásce Romea a Julie? Ovšem chopí-li se tohoto tématu Studio dell´ arte, stává se rázem z tragédie komedie. A k velkým postavám tohoto dramatu londýnského divadla The Globe přibude Kašpárek a trochu veselejší pohled „na věc“.
KOZÍ POHÁDKA
Režie: S. Kočvarová, Scénář: L. Fuxová, Scéna, kostýmy, loutky: Studio ŽAS
Tradiční pohádka v netradičním hávu vzniká přímo na scéně při dýchánku čtyř mladých maminek. Loutky, masky a další rekvizity jsou součástí domácnosti hostitelky. Při této pohádce
se vlk nažere, ale koza zůstane celá aneb pobaví se malí i velcí
ZPÁTKY DO BETLÉMA
Režie: S Kočvarová, Scéna: Simoneta Šmídová, Loutky: J. Růžička, Hrají: Pavel Šmíd a Vojta Vrtek
Kdyby tenkrát před dvěma tisíci lety ta patnáctiletá holka neřekla andělovi ANO, tak by teď
asi bylo všechno úplně jinak. Asi bychom neslavili vánoce, nestavěli bychom betlémy a dárky
by nenosil Ježíšek.

Mateřské a rodinné centrum
Po skončení letních prázdnin to v Mateřském a rodinném centrum Homole zase žije.
Pokud jste příznivcem aktivního odpočinku tak se opět můžete těšit na hodiny Powerjógy
- nově každé úterý a ve čtvrtek pak Cvičení pro ženy. Na lekce se není nutné hlásit
předem. Vaše děti rádi přivítáme v úterý na karate nebo ve čtvrtek na pohybovkách. Pro
ty nejmenší je každé pondělí připraven veselý program v klubu batolat a ve středu se pro
změnu mohou vyřádit na volné herně.
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.
Pokud si přejete dostávat aktuality z mateřského centra, napište na emailovou adresu
mrc.homole@seznam.cz nebo se přihlaste do facebookové skupiny MRC Homole.
Těšíme se na Vaše nápady a podněty.
Za MRC Homole
Lenka Cimlerová

SDH HOMOLE HLEDÁ NOVÉ ČLENY DO
HASIČSKÉHO DRUŽSTVA
VIDĚL JSI NĚKDY HASIČSKOU SOUTĚŽ A ZAUJALO TĚ TO?
MÁŠ RÁD TÝMOVÉ SPORTY A HLEDÁŠ TEN PRAVÝ PRO POŘÁDNÉ CHLAPY?
CHCEŠ SI VYZKOUŠET POŽÁRNÍ ÚTOK NA VLASTNÍ KŮŽI?
POKUD ANO A JE TI ALESPOŇ 15 LET, TAK SE DEJ K NÁM.
A POKUD TI BYLO 15 LET UŽ DÁVNO A PŘESTO BY JSI TO RÁD ZKUSIL, NEVADÍ. PŘIJĎ SE PODÍVAT A UVIDÍŠ
SÁM, JESTLI NA TO POŘÁD MÁŠ. 
NEJSME PARTA ATLETŮ, ALE DĚLÁME CO NÁS BAVÍ, TAKŽE SE NENÍ ČEHO BÁT.

Kontakty:
Venca Trapl – 774 270 062
Pepa Lejsek – 734 546 127

Vážení a milí spoluobčané,
blíží se konec volebního období 2014 – 2018 a to je vždy období bilancování. Myslím si, že se nám
podařilo mnoho věcí, se kterými jsme šli do voleb. Realizace jednotlivých projektů a aktivit odpovídá většinovým potřebám a zájmům občanů.
Dovoluji si tímto zrekapitulovat, co se nám v tomto volebním období podařilo zrealizovat:
1) rok 2015:
- rekonstrukce místní komunikace K Lesu (realizace od roku 2014, kolaudace 2015)
– náklady spojené se stavbou celkem 5 219 991,- Kč
- zadání vypracování projektové dokumentace Jižní ulice, Homole
- „Demolice budov a jejich příslušenství rozestavěných původních kasáren u obce Mokré“.
ve výběrovém řízení byla vybrána firma, cena demolic 883 301,- Kč
- přenosná stříkačka SDH Homole – 125 00,- Kč
- obecní automobil Ford DOKA transit, valník – 69 015,- Kč
- garáž - sběrný dvůr Černý Dub – 30 250,- Kč
- zadání vypracování LHP (lesní hospodářský plán) – 32 415,- Kč
- zadání projektové dokumentace na akci: „Cyklostezka levý břeh Vltavy“,
příprava projektové dokumentace – 232 919,- Kč
- opravy majetku obce - 200 491,- Kč
Celkové dotace získané v roce 2015: 552 412,- Kč
Dary a dotace poskytnuté v roce 2015 místním neziskovým organizacím:
Mateřské centrum		
4 000,- Kč
ŽAS Homole			
10 000,- Kč
TJ Slovan Černý Dub		
30 000,- Kč
SDH Nové Homole		
20 000,- Kč
2) rok 2016:
- oplocení hřiště Černý Dub – 31 201,- Kč
- výsuvná markýza MŠ Nové Homole – 54 988,- Kč
- požární automobil a přívěs SDH Homole – 122 500,- Kč
- veřejné osvětlení Nové Homole – 37 545,- Kč
- oprava místní komunikace Lesní, Černý Dub a místní komunikace U Hřiště,
Nové Homole - 471 671,- Kč
- oprava pohostinství Černý Dub – 190 434,- Kč
- další opravy majetku obce – 148 774,- Kč
- pokračují demolice kasáren u obce Mokré
Celkové dotace získané v roce 2016: 306 762,- Kč
Dary a dotace poskytnuté v roce 2016 místním neziskovým organizacím:
ŽAS Homole			
4 000,- Kč
TJ Slovan Černý Dub		
30 000,- Kč
SDH Nové Homole		
24 000,- Kč

3) rok 2017:
- kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole – celkové náklady ke 31.12.2017
39 355 076,- Kč (z toho dotace 22 668 000,- Kč a úvěr 10 000 000,- Kč)
- veřejné osvětlení ulice Dolní, Nové Homole – 188 886,- Kč
- zpomalovací prahy ulice Dolní a Horní, Nové Homole – 41 550,- Kč
- dovybavení sběrného dvora – 716 320,- Kč
- chodník ul. Spojovací, Černý Dub 2 536 518,- Kč
- kontejner na bioodpad do sběrného dvora – 50 820,- Kč
- hasičský automobil s přívěsem SDH Nové Homole – 1 117 474,- Kč
- výpočetní technika OÚ – 35 769,- Kč
- stoly na stolní tenis - 41 850,- Kč
- křovinořez – 20 490,- Kč
- renovace podlahy, výměna dveří v sálu Homole – 96 328,- Kč
- výměna laviček hřiště Nové Homole – 133 705,- Kč
- přílož kabelu veřejného osvětlení ul. Jižní, Homole – 38 347,- Kč
- nákup pozemků v Nových Homolích – 1 932 226,- Kč (určeno pro výstavbu hasičské
zbrojnice a volnočasové aktivity)
- další opravy majetku obce – 308 937,- Kč
- pokračují demolice kasáren u obce Mokré
Celkové dotace získané v roce 2017: 24 427 164,- Kč
Dary a dotace poskytnuté v roce 2017 místním neziskovým organizacím:
HC Hunters Homole		
10 000,- Kč
ŽAS Homole			
11 500,- Kč
TJ Slovan Černý Dub		
30 000,- Kč
SDH Nové Homole		
49 000,- Kč
4) rok 2018:
- rozšíření rámu vrat u hasičské zbrojnice v Nových Homolích – 60 519,- Kč
- montáž veřejného osvětlení ul. Spojovací, Černý Dub – 287 406,- Kč
- oplocení dětského hřiště Nové Homole – 188 598,- Kč
- malotraktor + příslušení – 1 443 969,- Kč
- klimatizace pohostinství Nové Homole – 140 780,- Kč
- rekonstrukce knihovny – 30 445,- Kč (+ každoroční doplnění knižních titulů)
- PC, tiskárna a čtečka do knihovny – 21 696 Kč
- místní komunikace K Lesu, Nové Homole – obratiště – 260 323,- Kč
- oprava oplocení ČOV Homole – 167 202,- Kč
- oprava oplocení MŠ, Nové Homole – 49 068,- Kč
- oprava povrchu komunikace Homole – Boršov n. Vltavou – 1 491 823,- Kč
- rekonstrukce víceúčelového hřiště Nové Homole – 2 346 675,- Kč
- zázemí sportoviště Nové Homole (stavební úpravy) – 6 805 730,- Kč
- oprava povrchu místní komunikace – Koroseky – 2 969 886,- Kč
- další opravy majetku obce – 168 414,- Kč
- dále pokračují demolice kasáren u obce Mokré
Celkové dotace získané ke dni 18.9.2018: 843 005,- Kč
Dary a dotace poskytnuté ke dni 18.9.2018 místním neziskovým organizacím:
HC Hunters Homole		
10 000,- Kč

ŽAS Homole			
TJ Slovan Černý Dub		
SDH Nové Homole		

19 000,- Kč
30 000,- Kč
61 017,- Kč

Výdaje obce na činnost dobrovolných hasičů od roku 2015 do 18.9.2018
Výdaje
hrazené
z
SDH Homole dotací - SDH
Homole
Celkové výdaje
Celkové výdaje
hrazené pouze
obcí
Neinvestiční
výdaje celkem
Celkové neinvestiční výdaje
hrazené pouze
obcí

449 140,00

51 700,00

397 440,00

201 640,00

194 940,00

SDH
Nové
Homole

Výdaje hrazené z dotací
- SDH Nové
Homole

DH Černý
Dub

Výdaje
hrazené
z dotací - DH
Černý Dub

1 743 536,00

839 117,00

114 607,00

70 399,00

904 419,00

6 700,00

538 671,00

44 208,00

89 117,00

449 554,00

114 607,00

70 399,00

44 208,00

Co se nám nepovedlo v tomto volebním období dokončit:
- přechody pro chodce v Homolích a Nových Homolích – zde nás zdržely jednak problémy se
získáváním všech potřebných pozemků, jednak jednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR
(DIPČR), který nám odmítl povolit klasické přechody pro chodce. Nakonec jsme se dohodli na
vybudování tzv. míst pro přecházení. V současné době probíhá příprava nové projektové dokumentace, která se bude s DIPČR projednávat a následně se k ní bude vyjadřovat Odbor dopravy
a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice.
- cyklostezka levý břeh Vltavy – na akci spolupracujeme s obcemi Planá a Boršov n.Vlt. Žádná z obcí nevlastní všechny pozemky potřebné k tomu, abychom mohli navázat na cyklostezku
z Plané do Českých Budějovic. I proto bylo časově náročné nalézt vyhovující trasu cyklostezky.
V současnosti probíhá jednání o odkupu potřebných pozemků.
- oprava komunikace v ul. Jižní v Homolích - prioritou obce bylo zachování obousměrného
provozu, bohužel jsme museli ustoupit stanovisku DIPČR, který vyžadoval jednosměrný provoz.
Projektová dokumentace je připravena. V současné době jednáme o odkupu části pozemků (jedná se výměru od 3 m2 až 103 m2). Zároveň se snažíme získat souhlas majitelů pozemků k vynětí
těchto pozemků ze ZPF (zemědělský půdní fond).
- demolice bývalých kasáren u obce Mokré – práce byly zahájeny a nadále pokračují
Každý, kdo v posledních letech stavěl rodinný domek nebo jinou stavbu, ví, že před tím, než se
„poprvé kopne do země“, je třeba získat mnoho povolení, což nezřídka trvá déle než samotná
stavba. Jak během „vyřizování papírů“, tak i během samotné stavby se čas od času vyskytují komplikace, které nikdo nemůže předem předvídat. Důsledkem toho jsou pro obec projekty, které při
nejlepší vůli není možné realizovat během jednoho volebního období.

Co se nám povedlo v tomto volebním období zrealizovat:
- v roce 2017 obec zakoupila pozemek vhodný pro sportovní účely a výstavbu hasičské zbrojnice v Nových Homolích. Výstavba nové hasičské zbrojnice v Nových Homolích či přestavba stávající je v plánu již několik let, pokaždé ale ztroskotala na tom, že obec neměla k dispozici vhodný
pozemek. Od přestavby stávající hasičské zbrojnice bylo upuštěno z důvodu nevyhovujícího sjezdu z komunikace k objektu. Poté, co se obci konečně podařilo získat vhodný pozemek, mohly být
zahájeny další práce na realizaci projektu. V červenci
r. 2018 byla odsouhlasena změna územního plánu č. 4, ve které byla i žádost na změnu využitelnosti tohoto území. Dalším postupem bude zadání zpracování územní studie k tomuto
pozemku za účelem výstavby hasičské zbrojnice, částečného využití pozemku pro tréninkovou
plochu a pro volnočasové aktivity. Předběžný návrh projektové dokumentace na výstavbu hasičské zbrojnice byl představen zastupitelstvu obce. Vypracování projektové dokumentace zohledňující specifika tohoto pozemku již bude úkolem pro příští zastupitelstvo.
- ve změně Územního plánu Homole č. 4. se nám podařilo zabránit další výstavbě rodinných domů
o třech bytových jednotkách, které by svou povahou narušovaly ráz obce
- kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole – jedná se o rozšíření kapacity ČOV Homole a vybudování nové kanalizace v částech obcí Černý Dub a Nové Homole. Pro uskutečnění
tohoto projektu jsme se rozhodli proto, že stávající kapacita ČOV nedostačovala rostoucím potřebám obce a po určitou dobu dokonce nebylo možné povolovat připojení nových rodinných
domů. Příprava projektu začala již za činnosti předchozího zastupitelstva. Náročné a zdlouhavé
bylo jak zajištění veškerých potřebných povolení, tak získání finančních prostředků. Jednou z věcí,
které jsme měli na zřeteli, bylo, aby se intenzifikace ČOV v co nejmenší míře dotkla peněženek
našich občanů. V současné době ČOV Homole funguje ve zkušebním provozu, což je v souladu
s běžnou praxí.
- rekonstrukce kabin a víceúčelového hřiště v Nových Homolích
- zahájení výstavby kapličky v Černém Dubu – ve sbírce na kapličku bylo vybráno od dárců celkem: 1 006 000,- Kč, obec v letech 2017 a 2018 uvolnila ze svého rozpočtu 870 000,- Kč, (kaplička
je a zůstane majetkem obce).
- za jeden z našich největších úspěchů považuji zachování dopravní obslužnosti MHD České
Budějovice, spoje č. 19. Zabránit plánovanému zrušení MHD nás stálo mnoho sil a času, vyjednávání probíhalo několik měsíců, ale veškeré vynaložené úsilí se vyplatilo. Velkou zásluhu na udržení obslužnosti mají také paní místostarostka Marie Štěpánková, pan místostarosta Ing. Michal
Babouček a pan zastupitel Ing. Miroslav Pavlíček.
K tomu co se v obci dělá a o co se všichni snaží, by mělo být nahlíženo a posuzováno nejen
dneškem, ale především budoucností našich dětí, které v tomto prostředí vyrůstají, zároveň je
velice důležité myslet i na děti jejich dětí.
Každá předvolební kampaň je vždy náročná pro všechny zúčastněné, a to nejen pro politiky,
kteří se do ní často snaží vtěsnat vše, co nestihli během svého volebního mandátu, ale zejména
pro Vás voliče, na které se doslova valí informace o té či oné kampani ze všech stran.
Doufám, že i v letošním předvolebním období budou občané Homol, Nových Homol, Černého
Dubu a Korosek ve stále stejném „relativním klidu“, a že se místní kandidáti do komunálních voleb

nenechají strhnout k dnes tak častým moderním negativním a osobním kampaním.
Chtěla bych promluvit i k našim kandidátům - o hlasy voličů se ucházejte svým programem,
dle svého nejlepšího svědomí, vědomí a vizemi, jak dále zvelebovat naši obec (je to stejné jako
starost o rodinný dům, stále dokola, na jedné straně skončíte a na druhé můžete začít znova), ne
však zbytečnými urážkami a osočováním mezi sebou.
Věřím také, že po oznámení výsledků komunálních voleb nebudou kandidáti pouze dobře vypadající tváří na kandidátce, bez snahy skutečně něco pro obec udělat. Tím, že získali důvěru nás
voličů, ujmou se zodpovědnosti, o kterou se při volbách ucházeli.
Apeluji na všechny voliče, aby se zamysleli nad tím, zda ten či onen kandidát chce skutečně pro
obec něco udělat.
Buďme tedy optimisté a věřme, že kandidáti, kteří se ucházejí o naše hlasy v komunálních
volbách 2018, se také chtějí co nejvíce aktivně zapojit a podílet na rozvoji naší obce. 100%-ní
účast na jednáních zastupitelstva obce není zárukou přiložení ruky k dílu. Již brzy budeme mít
možnost přesvědčit se o tom, jak to bude vypadat ve volebním období 2018 – 2022.
Vážení spoluobčané, nezapomeňte, že jednání zastupitelstva obce
jsou vždy přístupná veřejnosti.
Přijďte podpořit svou kandidátku pro volby do zastupitelstva obce

ve dnech 5 – 6. 10. 2018.
Naše obec má v současné době cca 1575 obyvatel, v roce 2014 nás bylo 1435. Zaznamenáváme postupný nárůst obyvatelstva, nejen díky výhodné poloze obce, která zajišťuje obyvatelům
dobrou dostupnost služeb a pracovních příležitostí u místních podnikatelských subjektů, ale také
díky výraznému rozvoji (budování komunikací a chodníků, intenzifikace kanalizace a ČOV), podpoře udržování tradic a dobrému životnímu prostředí.
Nová výstavba rodinných domů s sebou přináší především mladé obyvatele, a tím samozřejmě
každoročně přibývá nových občánků, které dvakrát do roka přivítáme do života. V obci funguje
mateřská škola a mateřské centrum. V příštích letech bude zapotřebí obnova a doplnění herních
prvků na dětských hřištích v celé naší obci.
Obec podporuje kulturní a sportovní aktivity a snaží se o udržování tradic, které jsou blízké jak
starším občanům, tak rodinám s dětmi, které podporují jejich rozvoj.
Připomeňme si události, které provázely život ve všech částech naší obce v minulém období:
Živý Betlém a rozsvěcování vánočního stromu
Vynášení Morany
Koledování
Běh kolem Baby
Martinské setkání
Pingpongové turnaje
Blázniliáda
Ukončení prázdnin
Mikulášská pohádka spojená s nadílkou
Vítání občánků
Dětský karneval
Divadelní představení spolku ŽAS
Vánoční setkání občanů
Václavské setkání

Den matek
Výlety se seniory
Homolská křídlovka
Setkání harmonikářů
Výstavy obrazů a orchidejí
Tří královská sbírka
Hasičské plesy
Homolský Fireman

Na závěr svého funkčního období vám všem děkuji za důvěru, které se mi od vás dostávalo.
Věřte, že každá zpětná vazba od vás byla pro mne velmi důležitá a pomáhala mi v obci prosazovat, obhajovat a realizovat udržitelný rozvoj, který je základem dobré komunální politiky.
Především chci při této příležitosti poděkovat své rodině, která pro mne byla a je velkou oporou a to zejména po celé funkční období.
Velké poděkování patří paní místostarostce Marii Štěpánkové za vstřícnou pomoc při vstupu
do funkce a panu Ing. Miroslavu Pavlíčkovi, který byl po celé volební období
u zrodu všech projektů a jejich realizací.
Dále chci poděkovat zastupitelům obce, zaměstnancům obecního úřadu a hlavně všem spoluobčanům, kterým není lhostejný chod obce a pomáhají svými nápady a připomínkami k dalšímu zdárnému vývoji v celé naší obci Homole.
Dovolte mi, abych se tímto s Vámi v dobrém rozloučila
Jaroslava Heřmánková
starostka obce

Vážení sportovní přátelé,
rekonstrukce sportoviště v Nových Homolích se
blíží ke zdárnému konci a s tím i další cíl který
jsme si předsevzali. Rozšiřujeme členskou základnu, v tomto případě, o minipřípravku
-přípravku oddílu kopané.
Pokud máte doma budoucího Ronalda,
či Messiho ve věku od 4 do 7 let a nechcete,
aby se jen povaloval u televize a počítačových
her, tak nyní nastal čas přípravy. Přes zimu by se

vše připravilo, na jaře by se
trénovalo a od sezóny 20182019 by se naostro zahájilo.
Pokud budete mít zájem,
prosím kontaktujte trenéry
pana Vlastimila Borovku ml.,
tel.: 602 615 002 a Václava
Welsera st., tel.: 777 055 293
Za TJ Slovan Černý Dub
David Schneider
předseda

Stavebniny PRODOMOS s.r.o.,
HOMOLE
Přijmeme do svého kolektivu pracovní posilu na pozici: UKLÍZEČKA
Pracovní vztah: Dohoda o provedení práce
Pracovní doba: 2x 4h týdně
Odměna: 120 Kč/1h
Kontakt: uctarna@prodomos.cz, tel.: 725 172 200
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Homoláčku je 3.12.2018.

