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Vážení spoluobčané,
úvodem se sluší poděkovat všem kteří Hnutí nezávislých kandidátů Homole 1 dali v podzimních
komunálních volbách svůj hlas. Považuji to za velký závazek vůči všem občanům naší obce. Po
svém příchodu jsem se na obecním úřadě setkal s příjemnými a znalými lidmi, kteří mi
proniknutí do nové funkce radou i pomocí usnadňují. V té souvislosti chci poděkovat své
předchůdkyni v úřadu paní Jaroslavě Heřmánkové za obětavou práci pro obec v minulém
volebním období.
Po svém nástupu do funkce starosty se snažím zmapovat prostředí a jsem mnohdy
příjemně překvapen pestrostí profesního složení a zájmů našich obyvatel. Je zde zastoupen podnikatelský sektor jak
většími firmami, tak i živnostníky . Cennou devizou je bohatá zájmová a kulturní činnost. Zde se musím zmínit o
sportovním klubu TJ Slovan Černý Dub, který zastřešuje oddíl kopané a stolního tenisu.
Poněkud samostatné postavení mají naše 3 sbory dobrovolných hasičů. Hasiči k menším obcím patří a jsou kromě
jiného v mých očích především zárukou pokračování více než stoletých tradic dobrovolných hasičských sborů v ČR.
To vnímám nejen jako pomoc při různých živelných událostech (naše území je z tohoto pohledu relativně klidné), ale
zejména v pravidelné práci s mládeží a reprezentaci obce na hasičských soutěžích v rámci České republiky. Zde si
zaslouží obdiv, že je tato činnost vykonávána bez nároku na odměnu což v dnešním světě není zcela běžná záležitost.
Nechci se v tomto příspěvku zabývat rekapitulací toho co se v minulosti v naší obci podařilo-přečetli jste si to určitě
v našem volebním programu a letáku k volbám připravenému. Nicméně se musím zmínit o ukončené investici do
čističky odpadních vod v Homolích. Tato strategická investice podmínila další možnost rozvoje naší obce.
Dále považuji za nutné zmínit se o demografické struktuře našich občanů. Při pohlédnutí do statistik jsem zjistil,
že průměrný věk v Homolích je 37,5 roku tedy jsme z tohoto pohledu mladá obec. Jak mladá jsem se přesvědčil při
představení mikulášské pohádky pro děti - tolik malých dětí pohromadě jako minulou neděli v sále v Homolích jsem
dlouho neviděl.
Zde ovšem nemohu zapomenout na naše starší občany. Musím uvést, že je a bude naší snahou, aby obec Homole
byla příjemným místem k bydlení pro všechny její občany. Předpoklady k tomu máme.
-Máme dobrou infrastrukturu.
-Máme dobré dopravní napojení na MHD.
-Homole jsou ve vynikající finanční kondici – zde chci poděkovat všem minulým zastupitelstvům.
Úplným závěrem chci všem spoluobčanům popřát krásný adventní čas a prožití klidných pokojných Vánoc v rodinné
pohodě. Najděte si čas pro své blízké. I já sám jsem dospěl po mnoha letech cestování po Evropě k přesvědčení, že tu
vánoční náladu v rodinném kruhu není možné jenom tak něčím nahradit.
Váš Ing. Jan Loukotka, starosta obce
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Volby do zastupitelstev obcí 5.10. - 6.10.2018 - Obec Homole
Jmenné seznamy - zvolení zastupitelé dle výsledku
Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát
poř.
příjmení,
věk
číslo jméno, tituly

Navrhující Politická
strana příslušnost

Hlasy
abs. v %

Pořadí
zvolení

1

SNK
HOMOLE

2

Schneider
David

44

NK

BEZPP

377 10,55

1

1

SNK
HOMOLE

1

Loukotka Jan
Ing.

61

NK

BEZPP

310 8,67

2

1

SNK
HOMOLE

3

Pavlíček
Miroslav Ing.

40

NK

BEZPP

341 9,54

3

1

SNK
HOMOLE

4

Babouček
Michal Ing.

40

NK

BEZPP

353 9,88

4

1

SNK
HOMOLE

5

Hüttner
František

60

NK

BEZPP

332 9,29

5

1

SNK
HOMOLE

6

Fornbaum
Zdeněk DiS.

40

NK

BEZPP

313 8,76

6

2

HOMOLE náš
DOMOV

1

Červák Jiří

64

NK

BEZPP

212 10,38

1

2

HOMOLE náš
DOMOV

3

Holík Jaroslav

44

NK

BEZPP

210 10,28

2

2

HOMOLE náš
DOMOV

2

Holub Jiří Ing.

56

NK

BEZPP

190 9,30

3

35 JIH 12

BEZPP

151 11,53

1

36 JIH 12

BEZPP

141 10,77

2

JIHOČEŠI
2012
JIHOČEŠI
2012

3
3

3
2

Dvořáčková
Klára JUDr.
Trnka Tomáš
Ing.

Počet
Okrsky
Počet
volených
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
volebních
členů
v
seznamu
obálky účast v % obálky
hlasy
obvodů celkem zpr. v %
zastupitelstva
11
1
2
2 100,00 1 207
667
55,26
665
6 923
Kandidátní listina
číslo
1
2
3

název

abs.

SNK HOMOLE
3 572
HOMOLE náš DOMOV 2 042
JIHOČEŠI 2012
1 309
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Přepočtený
Počet
základ Přepočtené %
v % kandidátů dle počtu platných hlasů
kandidátů
51,60
11
6 923,00
51,59
29,50
11
6 923,00
29,49
18,91
11
6 923,00
18,90

Hlasy

www.homole.cz

Počet
mandátů
6
3
2
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Příjemné prožití
vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti v roce

2019
všem občanům přeje
kolektiv zaměstnanců
obecního úřadu

OZNÁMENÍ - VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ
Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky obce Homole
č. 1/2018 o místních poplatcích.
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.5. 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 vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Od poplatku se dále osvobozují :
a) každé třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18-ti let žijící s rodiči ve společné domácnosti
a to až do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší uvedený věk, pořadí dětí se určuje
od nejstaršího dítěte
b) každé narozené dítě po dobu, kdy některý z rodičů o něj pečuje a pobírá rodičovský příspěvek
a to až do konce kalendářního roku, ve kterém tato péče o dítě a pobírání rodičovského
příspěvku skončí
c) občan s pobytem v obci, dlouhodobě žijící mimo obec a to více než 300 kalendářních dní v
roce
Úleva se poskytuje / nárok na úlevu má :
a) vlastníkům staveb zařazených nebo sloužících 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
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v zařízeních určených a sloužících pro tyto účely a nedojíždí z důvodu studia každý 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 každý dalšího pes téhož držitele
50,- Kč/ 1. pes (držitel invalidního, starobního, vdovského,
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu)
100,- Kč/ 2. a každý další pes téhož držitele (držitel invalidního,
starobního, vdovského, nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu)

Poplatky se vybírají pouze na OÚ Homole z důvodu
elektronického zpracování dat.
Poplatky se budou vybírat:
v pondělí : 18.3., 25.3. a 1.4. 2019
od 13,00 – 15,30 hodin
ve středu : 20.3., .27.3. a 3.4.2019
od 13,00 – 17,00 hodin
Poplatky se vybírají pouze v tyto úřední dny !!!
Stávající známky z roku 2018 platí do 31.5.2019.
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 : 8308544/0600
Pokud budete tento způsob využívat uvádějte variabilní symbol platby takto :
příklad v.s.: 720301 přičemž : 72 – číslo popisné domu za který platíte
0 – slouží pro oddělení dalšího znaku
3 – počet osob za které platíte
0 – slouží 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 předložení převodního příkazu,
nebudou již roznášeny do schránek !!!
* Tento způsob volby variabilního symbolu není možný pro zasílání plateb od občanů, kteří bydlí
v obytných domech.
Obytné domy mají jedno číslo popisné a ze zaslané platby není možné identifikovat konkrétní
platící osobu/osoby.
Osoby, za které platíte, je v tomto případě třeba uvést do poznámky pro příjemce platby.
Svoz komunálního odpadu je každé pondělí, svoz plastových pytlů (PET lahve
a nápojové kartony) je každé poslední pondělí v měsíci – pytle připravte k popelnici.
Obecní úřad Homole
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Termíny svozů bio v obci Homole
2019
Datum
3.1.2019
7.2.2019
7.3.2019
4.4.2019
2.5.2019
16.5.2019
30.5.2019
13.6.2019
27.6.2019
11.7.2019
25.7.2019
8.8.2019
22.8.2019
5.9.2019
19.9.2019
3.10.2019
17.10.2019
31.10.2019
14.11.2019
28.11.2019
5.12.2019
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SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i
pracovní příležitost.

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
− letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
− lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
− látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
− domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
− vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
− obuvi – veškerou nepoškozenou
− hraček – nepoškozených a kompletních

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME :

− ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
- z ekologických důvodů
− nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
− znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
11.2.2019 od 8,00 – 17,30 hodin
12.2.2019 od 8,00 – 15,00 hodin
13.2.2019 od 8,00 – 17,30 hodin
místo: Obecní úřad Homole, Budějovická 72
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonu : 387 203 515.

Děkujeme za Vaši pomoc.
Obecní úřad Homole
BORŠOVSKÝ KOSTEL
PROSINEC 2018

Tříkrálová sbírka 2019 je za dveřmi

* 18.12.2018 - 18 hod. - Vystoupení dětí ZŠ Boršov nad Vltavou
* 20.12.2018 - 18 hod. - Adventní koncert duchovních písní

Vánoční pořad bohoslužeb

* 23.12.2018 - v neděli v 7.45 hod.
* 24.12.2018 - v pondělí v 21 hod.
* 25.12.2018 - v úterý v 7.45 hod. - Slavnost Narození Páně

Tříkrálová sbírka startuje v roce 2019 v
českobudějovické diecézi již po osmnácté.
Výtěžek ze sbírky je již tradičně určen na
pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a jinak
sociálně potřebným lidem a to zejména v
regionech, kde sbírka probíhá. Děkujeme všem
občanům obce za vlídné přijetí koledníků a za
poskytnuté finanční dary.

* 30.12.2018 - v neděli v 7.45 hod. - Svátek Svaté rodiny
* 31.12.2018 - v pondělí v 17 hod. - poděkování za uplynulý rok
* 1.1.2019 - v úterý v 7.45 hod. - Slavnost Matky Boží Panny Marie

Děkujeme, že pomáháte s námi.
Farní charita Boršov nad Vltavou

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HOMOLE
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Vážení spoluobčané, v příštím roce oslaví náš hasičský sbor výročí 120 let od svého vzniku. V současné době již
aktivně pracujeme na přípravě oslavy a v příštím čísle Homoláčku zcela určitě naleznete více detailů.
Tak významný milník v historii našeho sboru v nás mimo jiné vyvolal také myšlenu na potřebu řádného
zdokumentování působení hasičů v naší části obce.
Rádi bychom doplnili kroniku našeho sboru, ve které nám dnes bohužel chybí řada důležitých historických informací.
Chtěl bych touto cestou požádat o pomoc i vás. Máte doma staré fotografie, nebo jakékoliv jiné materiály týkající se
jak chodu našeho sboru, tak i událostí v naší obci? Byli byste ochotni je zapůjčit k okopírování a následnému použití
v naší kronice? Pokud ano, prosím kontaktujte nás na čísle 734 546 127.
Jménem našeho sboru předem děkuji všem za pomoc.
Josef Lejsek

OKÉNKO DO ŠKOLKY
Vánoční atmosféra ve školce začala „Čertovskou dílnou“, ve které si děti mohly spolu s rodiči vytvořit různé
výrobky. Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na její přípravě. Příchod čerta a Mikuláše, čertovské a
vánoční divadlo, besídky u Čmeláčků a u Berušek, autorské čtení z nově vycházející dětské knihy, vánoční
fotografování, Ježíškova nadílka, vyrábění ozdob, dárků a přáníček, nacvičování vystoupení, to vše je náplní
předvánočního období.
Když se zeptáme dětí „Co se Ti líbí na Vánocích?“, odpověď zní: „Rozsvícený stromeček s krásnými
ozdobami, dárky, dopis Ježíškovi, sníh a koulování“. To všechno je napadne dřív než cukroví a uklizený byt.
Představa, jak vypadá Ježíšek, je ale různá. Pro někoho je to miminko s křídly, jiní si ho představují jako
dědu s vousy a čepicí. Ani na barvě se děti neshodnou, může být celý bílý, červenobílý, hnědobílý, zlatý,
červený, či neviditelný. A dokonce má prý bodliny! Na otázku „Co by sis přál(a), aby Ježíšek změnil?“ děti
odpovídají: „Aby přestali lidi zlobit, děti nežalovaly a neříkaly ošklivá slova, aby všichni bydleli v hezkém
domečku a měli se rádi, aby nám Ježíšek dával lásku, štěstí a přinášel hezká překvapení“. Tak ať se všechna
ta dětská přání splní!
Marie Musilová

PŘEJEME VŠEM OBČANŮM OBCE HOMOLE KLIDNÉ A SPOKOJENÉ VÁNOCE,
HODNĚ ZDRAVÍ A POHODY V ROCE 2019!
Kolektiv zaměstnanců MŠ Nové Homole
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OZNÁMENÍ
Obec Homole přijme do pracovního poměru (možnost i zkráceného úvazku) pracovníka na
údržbářské práce a na údržbu veřejné zeleně.
Bližší informace podá p. starosta na telefonu 387 203 515, nebo 797 723 382.

Oznamujeme občanům, že od roku
2019 bude Homoláček vycházet
2x ročně v měsíci červnu a prosinci.

UPOZORNĚNÍ

Žádáme občany, aby v průběhu zimního období neparkovali svá vozidla na
chodnících a komunikacích. Vozidla tak brání průjezdu techniky zimní údržby.
Obecní úřad Homole

Pokud máte zájem o zasílání zpráv e-mailem,
nebo SMS zaregistrujte se na webových stránkách
Obce Homole – v části kontakty je v levém sloupečku.
- informace e-mailem a přihlásit se k odběru
SMS, které prosím vyplňte podle pokynů.

PSÍ VÝKALY
Máme krásnou obec. Při procházce ovšem zjistíte, že po
svých psích miláčcích řada majitelů hovínka nesbírá.
Odmítá se sehnout a uklidit veřejný prostor, který sami
znečistili.

Obecní úřad Homole

Uzavření MŠ Nové Homole

Uzavření obecního úřadu

Mateřská škola Nové Homole bude
uzavřena od 27.12. do 1.1.2019.

Obecní úřad Homole bude ve dnech 27. 12. –
31.12.2018 uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
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Ženský Amatérský Spolek – ŽAS Homole
V Mateřském a rodinném centru Homole se každé pondělí večer schází naše rodina
Po více než dvanácti letech existence, se skutečně rodinou nazývat můžeme. Máme spoustu krásných
společných zážitků, oblíbené písničky, oblíbená jídla a pití. Sdílíme spolu na přehlídkách a zájezdech
šatny, pokoje, koupelny a WC. Víme, jak se daří našim „žasáckým“ dětem i jejich otcům. Známe své
přednosti, slabosti i neduhy. Je nám spolu dobře a zažíváme hodně legrace. Slavíme narozeniny,
pořádáme letní soustředění. V těžkých životních chvílích se umíme vzájemně podržet a víme, že se
jedna na druhou můžeme spolehnout. A to je někdy víc, než úspěch na jevišti. I když i ten nás těší.
Umíme si vyříkat i to, co se nám nelíbí, aniž by nám hrozil rozvod. Žijeme tak, jako v každé správné
rodině a rády přivítáme i nové členky. Máme rády teplo a tak v zimním období pokračujeme ve
zkoušení nové hry, „Dokud se tančí…..“ v Mateřském a rodinném centru. Na základě scénáře, který
píše naše režisérka Stáňa Kočvarová, vzniká inscenace na téma, které je nám, hlavně těm starším, dost
blízké. Snažíme se, aby se nám zadařilo a vzniklo hezké a zajímavé představení.
Kabaret Ženské nebe stále hrajeme a už máme i termíny pro představení na únor, červen a srpen 2019.
V listopadu jsme se zúčastnily Národní přehlídky seniorského divadla v České Třebové. Měly jsme
možnost hlavně vidět práce ostatních souborů a večer v diskusi si o tom popovídat. Hosté z Belgie, ve
svém představení „O mém těle“, uvedli téma, které se objevilo i u většiny předvedených inscenací. Pro
nás asi i to, o čem bychom chtěly hrát v „Dokud se tančí…“.
Úvodní slovo jejich programu: „Moje tělo už má přes 55 let. Padesát pět let se drží vzpřímeně. Lopotí
se životem. Drbe se, kde je to nutné. Sem tam je jizva. Sem tam stopy lásky. Touží pokračovat v chůzi.
Stále cítit. A určitě se bude pořád snažit držet vzpřímeně.“
Byla to pro nás cenná zkušenost a byly jsme rády, že jsme tady mohly úspěšně zahrát i Ženské nebe.
Náš divadelní úŽASný festiválek, vyvrcholí 29. 12. 2018 v 18,00
vánočním příběhem ZPÁTKY DO BETLÉMA - loutkoherecká hra plná vtipu, žonglérských
kousků a písniček připomene prastarý příběh, díky kterému slavíme Vánoce.
Toto představení jsme viděly a moc se nám líbilo. Nenechte si ujít příjemně a zábavně strávený
večer ve společnosti Teátru Pavla Šmída a kejklíře Vojty Vrtka. Nebudete litovat a zůstane Vám
krásná vzpomínka na Vánoce 2018.
ŽAS a přeje všem pokojné Vánoce
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Vážení sportovní přátelé, vážení spoluobčané,
rok 2018 se nezávratně blíží ke svému konci a tím i sportovní aktivity v obci. Je čas shrnout, co
všechno se v roce 2018 událo a co nás v roce 2019 čeká.
Rok 2018 byl ze sportovního hlediska zahájen soutěžemi ve stolním tenise, ve kterých si TJ Slovan
Černý Dub nevede vůbec špatně. Dále se uskutečnil velikonoční turnaj ve stolním tenise jednotlivců,
který pořádá SDH Homole ve spolupráci s OÚ. Na přelomu března a dubna byla zahájena jarní část
soutěží v kopané žáků a mužů, která po dlouhých týdnech skončila v červnu.
Po dlouhých přípravách se konečně podařilo vysoutěžit a zrealizovat rekonstrukci kabin na sportovišti v
Nových Homolích a místo stávajícího antukového kurtu, vyrostlo zcela nové víceúčelové hřiště
(podmínky provozu jsou zatím ve fázi příprav, "ostrý" provoz s možností pronájmu se rozběhne na jaře
- ve zkušebním provozu, tj. přes zimu do jara, bude hřiště sloužit TJ Slovan Černý Dub). Tímto bych
rád poděkoval celému vedení obce v čele s paní Jaroslavou Heřmánkovou za velmi vstřícný přístup k
realizaci těchto projektů.
V polovině roku si sportovní aktivity vzaly částečnou dovolenou a nové ročníky soutěží 2018/2019 jak
ve stolním tenise tak v kopané se naplno rozjely na konci měsíce srpna.
Poslední víkend listopadového měsíce se uskutečnil již 41.ročník Běhu kolem Baby a jako již tradičně
se zúčastnili závodníci od předškolních let až po sportovce seniorového věku.
V tomto roce nás ještě čekají vánoční turnaje ve stolním tenise v Homolích a Černém Dubu, které se
jako každý rok konají 26.prosince.
A co rok 2019? Věřím, že tento rok bude alespoň stejně úspěšný jako rok 2018 a věřte, že se budeme
snažit navázat na již zrealizované projekty obnovy sportovišť i v ostatních obcích (některé jsou již v
projektové fázi) a zapojit širší veřejnost do aktivního sportování.
Akce v roce 2019:
- mistrovské soutěže stolních tenistů TJ Slovan Černý Dub konané v sále v Černém Dubu
- mistrovské soutěže žáků a mužů oddílu kopané TJ Slovan Černý Dub konané na fotbalovém hřišti v
Nových Homolích
- začátek dubna - velikonoční turnaj ve stolním tenise jednotlivců konaný ve společenském sále v
Homolích
- 4.5.2019 - slavnostní otevření sportoviště v Nových Homolích - o přesném harmonogramu Vás
budeme informovat, máte se na co těšit :-)
- 5.7.2019 - nohejbalový turnaj trojic konaný na víceúčelovém hřišti v Nových Homolích
- začátek srpna - fotbalové turnaje žáků a mužů konané na fotbalovém hřišti v Nových Homolích
- poslední listopadová neděle - 42.ročník Běhu kolem Baby
- 26.12.2019 - vánoční turnaj dvojic v Homolích a Černém Dubu
O případných nově vzniklých sportovních akcích Vás budeme informovat.
Závěrem mi dovolte Vám popřát krásné a pohodové Vánoce, hodně zdraví a vše nejlepší do
nadcházejícího roku 2019.
Za celou TJ Slovan Černý Dub David Schneider - předseda
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Z ČINNOSTI HASIČŮ NOVÉ HOMOLE.

Vážení spoluobčané z obce Homole.
V letošním roce jsme svoji činnost zaměřili především na práci s dětmi. K dnešnímu dni
máme v našem sboru registrováno 67 dětí a dorostu do 18 let věku. Jsme zapojeni do celostátní
soutěže hry „Plamen“. Zúčastnili jsme se jarního i podzimního kola této soutěže s velice
dobrými výsledky a to v kategorii mladších žáků (tři soutěžní družstva) a v kategorii starších
žáků (jedno soutěžní družstvo). Naši dorostenci se letos zúčastnili okresního kola, které v
kategorii smíšených družstev vyhráli.
Výjezdová jednotka měla v letošním roce 4 zásahy. Vždy nás k výjezdu vyzvalo operační
středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
Jedna naše jednotka je určena k civilní ochraně obyvatelstva. Tato jednotka civilní ochrany byla
povolána na cvičné stavění protipovodňových hrází na náplavce v Č. Budějovicích.
Dospělí se kromě soutěží zúčastňovali i jiných akcí jako: výročí založení sborů (Planá,
Koroseky). 100. ho výročí založení republiky v Trocnově u památníku Jana Žižky, kde byly
slavnostní prapory z celého Jihočeského kraje. Akce proběhla pod záštitou hejtmanky paní
Stráské, která byla osobně přítomna.
Uspořádali jsme pietní akt ke 100. výročí republiky a to na točně MHD, kde je památník
padlých z 1. světové války a s tím spojené slavnostní předání nového hasičského auta, které
nám požehnal pan farář Habart.
1.12.2018 proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Naše hasičské děti nám velice
pěkně zazpívaly a zahrály koledy a při dobrém punči byla i pěkná nálada. Děkujeme všem
občanů za jejich přítomnost na rozsvěcování vánočního stromku.
Dovolte mi, abych vás pozval na náš hasičský ples a to 1.2.2019 do sálu v Homolích.
Pozvánky vám samozřejmě osobně přineseme.
V příštím roce budeme pracovat stejně jako v roce letošním. Opět se zaměříme na práci s
dětmi, na jejich tělesný a duševní rozvoj. Budeme dělat stejné akce jako letos a budeme vás na
tyto akce zvát.
Na začátku roku 2019 založíme webové stránky pod OÚ Homole, kde vás budeme informovat
o akcích, které chystáme a seznamovat vás s jejich výsledky.
Děkuji OÚ Homole za jejich finanční podporu v letošním roce. Děkuji i fotbalistům za
zapůjčení hřiště na akce, které zde pořádáme. Děkuji i vám všem za vaši podporu.
Do nového roku 2019 vám hasiči z Nových Homol přejí vše nejlepší, hodně zdraví a
osobních úspěchů.
Za SDH Nové Homole
Červák Jiří

Pozvánka – vánoční turnaj ve stolním tenise
Dne 26.12.2018 se od 13,00 hodin uskuteční vánoční turnaj „Memoriál Václava
Vondruše“ ve stolním tenise dvojic v sále u hasičské zbrojnice v Homolích.
Prezentace účastníků je od 12,30 hodin.
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Mateřské a rodinné centrum Homole
Letošní rok opět utekl jako voda. V listopadu jsme si užili lampionového průvodu, na který
dorazil i Martin na bílém koni. Od kapličky vedl náš průvod obcí až k rybníčku na návsi,
kde jsme si opekli buřty a dali teplý čaj.

V prosinci se můžete opět těšit na živý Betlém, který se bude konat v neděli 23.12.
v 16:30 u kapličky v Homolích. Věřím, že dorazíme v hojném počtu a společně si
zazpíváme, nasajeme Vánoční atmosféru a užijeme zlatou adventní neděli.
Závěrem bych se ráda zeptala, zda by se našla maminka či babička, která by měla čas a
chuť vést pondělní Klub batolat? Hledáme od ledna 2019. Pro více informací mě
kontaktujte na tel. 607 249 344.
Pokud si přejete dostávat aktuality z MRC Homole, napište na mailovou adresu
mrc.homole@seznam.cz

nebo

se

přihlaste

do

facebookové skupiny MRC Homole.
Za MRC Homole
Lenka Cimlerová
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TJ SLOVAN ČERNÝ DUB
- oddíl stolního tenisu
pořádá XIX. ročník tradičního vánočního turnaje
čtyřher ve stolním tenise
“Na Štěpána - O pohár starosty obce Homole“
Termín konání : středa 26. 12. 2018 od 13.00 hodin
Místo konání : Černý Dub - sál v hospodě „Na kopečku“
Podmínka účasti: 1 hráč neregistrovaný + 1 hráč neregistrovaný či registrovaný
Startovné - Každý účastník přinese věcnou cenu.
Vstup do herny s obuví se světlou podrážkou.
Prezentace : zahájení od 12.30 do 13.00 hodin
Důležité upozornění - při pozdější prezentaci již nemusí být příslušná dvojice zařazena do turnaje!!!
Hraje se dle platných pravidel stolního tenisu, doporučujeme se přihlásit telefonicky ještě předem
do 24. 12. 2018.
Za oddíl stolního tenisu Vás srdečně zvou a přihlášky přijímají hlavní pořadatelé vánočního turnaje:
* Radek Húska tel. 608956365 e-mail: rhuska@volny.cz
* František Babouček 774123350 fr.baboucek@centrum.cz

Stavba kapličky v Černém Dubu se blíží k dokončení. Děkujeme všem občanům, firmám a boršovským farníkům,
kteří přispěli do veřejné sbírky a stavbu podpořili.
Obecní úřad Homole
strana 13

www.homole.cz

Homoláček 4/prosinec 2018

Prodejna potravin
Nové Homole
Vánoční prodejní doba:
Nastal ten vánoční čas,plno dárků přejeme zas.
K tomu krásné klidné chvíle v novém roce hezké cíle.
Kolem sebe přátele, ať jde život vesele.
Krásné Vánoční svátky přeje kolektiv
Cukrárny z Nových Homol.
Vánoční otevírací doba:
21.12. 2018 ----- 8:30 – 16:30
22.12. 2018 ----- 8:00 – 12:00
23.12. 2018 ----- 8:00 – 12:00
24.12. 2018 ----- zavřeno
25.12. 2018 ----- zavřeno
26.12. 2018 ----- zavřeno
27.12. 2018 ----- 8:30 – 15:00
28.12. 2018 ----- 8:30 – 16:00
29.12. 2018 ----- 8:00 – 11:00
30.12. 2018 ----- zavřeno
31.12. 2018 ----- zavřeno

Pozvánka – plesová sezona 2019
01.02.2019 - se od 20,00 hodin koná ples SDH Nové Homole
v sále u hasičské zbrojnice v Homolích
09.02.2019 - se od 20,00 hodin koná ples SDH Homole
v sále u hasičské zbrojnice v Homolích

24.12. 2018 8:00 - 16:00
25.12. 2018 ZAVŘENO
26.12. 2018 8:00 - 16:00
31.12. 2018 8:00 - 19:00
01.01. 2019 ZAVŘENO
02.01. 2019 8:00 - 18:00
Krásné, klidné a přátelské Vánoce
přeje kolektiv prodejny potravin
a těší se na Vaší návštěvu.
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
OBCE HOMOLE

Obecní úřad Homole zve seniory obce
na novoroční setkání, které se koná
dne 12.01.2019 od 14:30 hod.
v sále v Homolích.

16.02.2019 - DĚTSKÝ KARNEVAL v Homolích
08.03.2019 - se od 20,00 hodin koná ples Hasičů Černý Dub
v sále u hasičské zbrojnice v Černém Dubu

Kulturní program a malé občerstvení
zajištěno.

Vážení a milí čtenáři Homoláčku,
rok se s rokem sešel a my pracovnice knihovny vám všem chceme popřát

krásné, klidné vánoční svátky,
šťastný a veselý příští rok 2019.

Tento rok nám přinesl mnoho nového a to nejenom v podobě knížek,
ale i v podobě nově zařízené knihovny, ve které vás rády přivítáme i v roce 2019.
V novém roce si seznam knih naší knihovny budete moci prohlédnout i na internetových
stránkách naší obce v online katalogu. Věříme, že nejeden z vás si tam vybere tu pravou
knihu, která zaujme, potěší i pobaví.
Těšíme se na vás v naší knihovně
vaše knihovnice Marie Vlčková
Helena Reisová
Redakční rada Homoláčku děkuje přispěvovatelům za spolupráci v roce 2018. Všem spoluobčanům přejeme příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku hodně zdraví a štěstí.
Vážení čtenáři našeho pololetníku i vy můžete přispět svým článkem, proto neváhejte a napište na e-mail obec@homole.cz.
Vaše dotazy, příspěvky, ale i připomínky rádi uvítáme a v nejbližším vydání zveřejníme. Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla Homoláčku je 12.06.2019.
Obecní úřad Homole sděluje občanům, že je možné komunikovat s úřadem prostřednictvím internetu. Internetová adresa je : obec@homole.cz
Homoláček vydává Obec Homole se sídlem Budějovická 72, Homole, IČO 00 244 902 jako pololetník, který je zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu
Ministerstvem kultury Praha přiděleno evidenční číslo MK ČR E 15511. Přináší informace občanům obce Homole.
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