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Vážení spoluobčané
V minulém čísle Homoláčku jsem napsal, že jsem překvapen pestrostí života v naší obci. Tehdy jsem měl především na mysli
sociální prostředí v obci a různorodost zájmů obyvatel. Zároveň jsem napsal, že se snažím kvůli sobě zmapovat prostředí a
ukazovat se mezi Vámi. Není to z mé strany klišé, pravda je ovšem taková, že podnětů k zamyšlení je mnoho a to nemluvím o
aktuálních otázkách, které prostě odkládat nelze. Možná, že se Vám bude můj názor zdát dnes v době internetu zastaralý, ale
jsem starý pes (jak zpíval Michal Tučný) věřím více tomu, co vidím a mám nedůvěru k podle mě dosti vzdálenému světu virtuální
reality. U počítače a excelových tabulek se život vnímá jinak (obvykle je plošší a chudší)
Vrátím se tedy alespoň v nástinu k tomu, co je reálné. Po 4 leté přestávce se daří (to neznamená podařilo)obnovit jednání o
cyklostezce z Plané do Boršova a dále s odbočkou na Homole. Současně i v této záležitosti vyvíjíme se starosty okolních obcí
aktivity k dosažení této vize.
Reálněji vypadá projekt obnovy původních polních cest mezi Homolemi, Novými Homolemi a Černým Dubem. Záměrně
zdůrazňuji termín „polní cesta“, protože to v mém vnímání je krásná přírodní cesta v čistém prostředí, která má cíl. Tím cílem
není jen dostat se z místa A do místa B, ale pro vnímavého poutníka je to i pohlazení po duši jako odměna. Což je přesně to, co
v dnešním světě a na dnešních betonových a často neprůjezdných cestách chybí. Je to škoda.
Pokud jsem tedy jakousi smyčkou přešel k cestám, chci Vás ujistit, že naší snahou budou cesty, které povedou k cíli a budou
přímé.
Nedá mi to, abych se v rámci tohoto zamyšlení nezmínil o úspěšných akcích, které proběhly.
Je to například nově vybudované a zkolaudované sportoviště v Nových Homolích včetně kabin. Zde popřeji našim fotbalistům
dobrý vstup do nové sezony a v ní jenom úspěchy.
Hokejisté našeho klubu HC Homole Hunters úspěšně reprezentovali na turnaji v Budapešti.
Hasiči si neodřekli zásah ani při vlastním plese, kdy nějaký „vtipálek“ podpálil kontejnery na papír v Nových Homolích.
Profesionalita s jakou toto zvládli, byla příkladná.
K úplnosti chci zmínit i tradiční Běh kolem Baby a Vánoční turnaj ve stolním tenise.
Nemohu poděkovat všem, kteří se o to zasloužili, protože by mi určitě nějaká jména vypadla a nechci se nikoho dotknout.
Na závěr se těším na představení ŽASu, které bude jako již tradičně ozdobou kulturního života obce.
Á propos kultura. Zavedli jsme nový systém objednávání sálu v Homolích. Měl jsem zpočátku pochybnosti o jeho vytíženosti,
současně je sál o víkendech vytížen do 4.1.2020. To o něčem svědčí.
Úplně závěrem chci poděkovat svým kolegyním v administrativě. Bez jejich podpory a rad by to bylo složitější.
Ostatně by i zima byla horší bez kolegů v údržbě obce. Z mého pohledu ji zvládli dobře, 100% spokojenost je pojem z říše snů.
Jak tyto mé úvahy hodnotíte, ponechám na Vás.
Přeji nám všem klidný život v naší obci.
Váš ing. Jan Loukotka
Starosta obce
Napsal jsem dnes úvodem, že se snažím mapovat (poznávat obec). Jak se mi to daří, posuďte sami.
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USNESENÍ č. 3/2019
z jednání ZO Homole ze dne 23.1.2019
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o společnosti uzavřenou mezi Obcí Homole
a Jihočeským krajem, České Budějovice, předmětem smlouvy je realizace a finanční vyrovnání
veřejné zakázky „Most ev. č. 143 – 012 a nový most na sil. III/14326 Nové Homole“ a pověřují
starostu podpisem smlouvy.
a) Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030048260/001 uzavřenou mezi Obcí Homole a E.ON Distribuce , a.s. České Budějovice na akci :
„Koroseky, č. parc. 1320/1, příp.OM, p. Blaško“
b) Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB-014330046069/001
uzavřenou mezi Obcí Homole a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na akci : „Nové Homole,
Hojdecká 71,38
c) Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č.CB-014330043204/001
uzavřenou mezi Obcí Homole a E.ON Distribuce , a.s. České Budějovice na akci : „Nové Homole 37
– kabel NN“
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č. 11 smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu Obce Homole uzavřený mezi Obcí Homole a ČEVAK a.s., České Budějovice.
Předmětem dodatku je rozšíření nájmu o následující majetek : kanalizace Černý Dub, Nové Homole
a ČOV Homole sestávající se z :
- kanalizačního výtlaku z ČS Černý Dub - směr ČOV Homole PE 110 o délce 711m
- gravitační stoky navazující na výtlak PVC KG DN 300, SN 8 o délce 72m
- intenzifikace ČOV Homole
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo sumář prací pro obecní lesy Homole na rok 2019.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo aktualizaci místního programu obnovy venkova Obce Homole
na rok 2019 – 2022.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek č. 24 smlouvy o poskytování služeb uzavřený mezi
Obcí Homole a FCC, Č. Budějovice. Předmětem dodatku je navýšení ceny dotřiďovaných plastů.
ZO bere na vědomí :
- výnos z Tříkrálové sbírky ve výši 42 891,- Kč
- rozpočtové opatření č. 24 /2018 a 25/2018
- korespondenci vlastní a přijatou
- výsledky soutěže Jihočeši třídí odpady 2018
- stavy na účtech ke dni 23.1.2019 :
provozní BÚ Moneta
4 367 717,37 Kč
účet SF Moneta
105 174,04 Kč
účet KB
1 024 319,29 Kč
ČSOB – sbírka kaplička
6 628,70 Kč
ČNB
48 991,76 Kč
Pokladna 1
45 746,00 Kč
Pokladna 2
3 812,00 Kč
Pokladna MC
21 620,00 Kč
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USNESENÍ č. 4/2019
z jednání ZO Homole ze dne 27.2.2019
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zadat výběrové řízení na stavbu 2 ks prefabrikovaných garáží
v areálu ČOV Homole dle platného územního souhlasu. ZO doporučuje na zpracování VŘ oslovit f. Certigo
s.r.o., Č. Budějovice.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zveřejnit záměr obce pronajmout kanalizaci K Lesu II. Jedná
se o rozšíření majetku : ZTV - prodloužení K Lesu II, kanalizace PP250 o délce 48 m na pozemcích 698/2
a 698/6, k. ú. Homole.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zveřejnit záměr obce darovat pozemky – jedná se o vypořádání
majetku s Jihočeským krajem (vzájemné darování), které bylo schváleno ZO dne 31.1.2018
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vybavení šaten na sportovišti v Nových Homolích.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek k nájemní smlouvě uzavřený mezi Obcí
Homole a AGROCON Kájov, předmětem dodatku je rozšíření pronajímaných pozemků a navýšení
nájemného na 2 000,- Kč / ha / hospodářský rok.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek č. 24 smlouvy o poskytování služeb uzavřený mezi
Obcí Homole a FCC, Č. Budějovice, předmětem dodatku je navýšení ceny dotřiďování plastů.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o dílo č. 80_2627 uzavřenou mezi Obcí Homole a
Energie – Reality s.r.o. Č. Budějovice za úplatu ve výši 498,- Kč / rok bez DPH. Předmětem smlouvy je
provádění odečtů spotřeby tepla na rozdělovačích topných nákladů.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1040013153/004 uzavřenou mezi Obcí Homole a E.ON. Distribuce a.s., Č. Budějovice na akci : „Homole
přepojení P Log CB na rozvod eonu“.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo územní studii – lokalita OV – 75, týkající se využití území na
stavbu multifunkčního zařízení, jehož součástí bude nová požární zbrojnice. ZO k současné studii
konstatuje, že bude dopracována záměna objektu požární zbrojnice a multifunkčního hřiště za multifunkční
sportovní centrum.
K bodu 10)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o poskytnutí příspěvku Středisku rané péče SPRP
České Budějovice ve výši 10 000,- Kč.
K bodu 12)
ZO bere na vědomí :
- rozpočtové opatření č. 1/2019
- poděkování hasičům z Nových Homol za pokácení stromů
- informaci o cyklostezce
- korespondenci vlastní a přijatou
- stavy na účtech ke dni 27.2.2019 :
provozní BÚ Moneta
4 419 358,47 Kč
účet SF Moneta
103 924,79 Kč
účet KB
1 125 520,35 Kč
ČSOB – sbírka kaplička
6 235,87 Kč
ČNB
23 969,85 Kč
Pokladna 1
57 984,00 Kč
Pokladna 2
7 308,00 Kč
Pokladna MC
22 758,00 Kč
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OČKOVÁNÍ PSŮ V OBCI
Očkování psů se uskuteční dne 13.4.2019

* Homole u pohostinství

8:30 - 9:15 hodin

* Nové Homole na točně

9:15 - 10:15 hodin

* Černý Dub u zvoničky

10:15 - 10:30 hodin

* Černý Dub u trati

10:30 - 11:00 hodin

* Koroseky u býv. prodejny 11:00 - 11:30 hodin
Cena očkování :
* základní očkování 100,-Kč
* kombinace vakcín 300,-Kč
Očkovací průkaz s sebou

Zveme občany obce na
velikonoční výstavu prací dětí
z MŠ N. Homole do knihovny
v Homolích ve dnech

16. – 25. 4. 2019.
Zahájení 16.4. v 16,00 hodin.
Dále bude otevřeno :
17.4.
18.4.
23.4.
24.4.
25 4.

13,00 – 18,00 hodin
13,00 – 15,00 hodin
13,00 – 15,00 hodin
13,00 – 15,00 hodin
13,00 – 15,00 hodin

Velikonoční bohoslužby
kostel v Boršově nad Vltavou

18.4.2019 od 17,00 hodin
19.4.2019 od 17,00 hodin
20.4.2019 od 19,00 hodin
21.4.2019 od 7,45 hodin

Dne 19.5.2019 se od 11,00 hodin uskuteční mše v kapličce v Nových Homolích.
Dne 2.6.2019 se od 11,00 hodin uskuteční mše v kapličce v Homolích.
Obecní úřad Homole zve seniory
na zájezd dne 29.5.2019.
Zájemci se přihlásí na OÚ
tel. 387 203 515.
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Slavnostní otevření sportoviště TJ Slovan Černý Dub v Nových Homolích
Vážení sportovní přátelé,
po několikaletém úsilí o zvelebení sportovního zázemí v Nových Homolích, se vše nakonec povedlo a
sportoviště ve středu obce se úspěšně zkolaudovalo. Velký dík za podporu tohoto projektu patří všem minulým i
současným zastupitelům OÚ Homole, jmenovitě pak bývalým starostkám paní Marii Štěpánkové a Jaroslavě
Heřmánkové, současnému starostovi, panu inženýru Janu Loukotkovi a nemalou zásluhu na kontrole
prováděných prací má pan inženýr Miroslav Pavlíček, který dotáhl akci ke zdárné a bezvadné kolaudaci. Jako
každá, úspěšně ukončená akce, tak i toto dílo si zaslouží slavnostní pokřtění, doplněné doprovodným
programem, jak pro děti, tak i pro dospělé. Jak jsme psali v minulém Homoláčku, slavnostní otevření proběhne
4.5.2019 od 10.00 do 23.00 hodin.
Harmonogram slavnostního dne:
10.00 - 10.35 hodin - fotbalový zápas přípravek - Piráti TJ Slovan Černý Dub-FK Nová Ves/Brloh
10.45-12.50 hodin - fotbalový turnaj žáků - 3 týmy - předat ceny přijede bývalý reprezentant a úspěšný
fotbalista David Lafata - vyhlášení výsledků proběhne ve 13.00 hodin
13.30-14.30 hodin - slavnostní otevření sportoviště za účasti zástupců OÚ Homole. Dále proběhne ocenění
dlouholetých členů + předání pamětních plaket a drobných upomínkových předmětů
15.00 - 16.05 hodin - fotbalový zápas starých gard - TJ Slovan Černý Dub-SK Holubov
16.30 - 17.40 hodin - fotbalový zápas fans AC Sparta-SK Slavia, doplněný o některá jména z řad známých
sportovců - Martin Štrba, Petr Ton a další.
18.00 až ..... volná zábava
Po celý den budou probíhat doprovodné akce, jako, skákací hrad, rodinný fotbálek, elektrokoloběžky a další.
K dispozici bude otevřené, nově vybudované víceúčelové hřiště. Na asfaltovém parkovišti bude postavený velký
stan, ve kterém se můžete občerstvit a poslechnout pěknou muziku z let osmdesátých až po současnost. Celým
dnem nás bude provázet a bavit DJ Velek. Tak neváhejte a přijďte se pobavit se svými přáteli a kamarády.
Za OÚ Homole a TJ Slovan Černý Dub, David Schneider
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Ženský Amatérský Spolek – ŽAS Homole
srdečně zveme homolské diváky na premiéru hry
DOKUD SE TANČÍ - představení o tom, že to nejlepší, co se může člověku ve stáří přihodit, je
zůstat mladý, ale ne vždy se to povede.
V těchto dnech přípravy a zkoušky na premiéru vrcholí a všechny se snažíme, aby to vyšlo a
nezklamaly pravidelné homolské diváky. Jsme spolu již třináctou sezonu a těší nás Vaše velká
návštěvnost na našich premiérách. Víme, že když se homolská hasičárna na ten premiérový večer
promění v divadelní sál, chce to určité úpravy, abyste dobře viděli a slyšeli.
Proto bychom si rády udělaly předběžnou představu o tom, jaká bude účast na té letošní premiéře.
Napadlo nás, že ti, kteří se k nám chystají, by nám mohli zavolat. Asi tak, jako když chtějí navštívit své
kamarády nebo příbuzné a dají předem vědět.
Premiéra hry Dokud se tančí se uskuteční 30. května od 20.00 hod. a 31.května od 20.00 hod. Vy
můžete svou účast předem ohlásit na č. t. 724 089 700 a my se na vás budeme těšit.

ŽAS Homole

FOX ICE HOCKEY CUP 2019 – BUDAPEŠŤ
Hokejový turnaj v Budapešti se konal 21. – 24. února.
Už od první chvíle bylo jasné, že to bude neskutečný zážitek a taky, že byl.
Sestava byla jasná:
Brankář:
Václav Welser ml. – při výjezdu z ČR byl jasným aspirantem na zisk nejlepšího brankáře turnaje. Škoda jen, že
mu na hranicích s Maďarskem zabavila celní správa formu, při dalším čtení zjistíte, jak se na to přišlo.
Obrana:
Filip Kapoun – svoje si odehrál a patřil mezi ty hráče, kterým se na ledě dařilo. Odjezdil si to na 100% a výkon na
turnaji vylepšil jednou asistencí (ale nevíme, jestli mu to můžeme počítat, prý střílel) :-D
Jiří Anderle st. – návrat ztraceného otce, do Budapeště jel sám autem a svůj příjezd hlásil cca ve 22:00. No,
trošku se to protáhlo, příjezd v 1:00 nočního času, když jsme ho asi 3 hodiny naváděli z hotelového pokoje
ulicemi Budapeště.
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Michal Mrázek – náhradník, který zaskakoval za odpadlé hráče. Do naší party skvěle zapadl a na ledě nechal
všechno. Byla to posila jak na led, tak hlavně do hospody.
Petr Mlčák – první zápas odehrál v útoku, ale vzhledem k jeho zranění (lenost bruslit, přežrání a alkohol) šel do
obrany, kde zahrál výborně. V hospodě zranění vliv nemělo. :D
Útok:
Milan Ďurica – velká škoda, že s námi jel. Se 4mi góly byl nejlepším střelcem týmu na turnaji a tohle budeme
poslouchat hodně dlouho.
Jiří Anderle ml. – podle ega, které má na úrovni hráče z NHL to vypadalo, že bude největší hvězda týmu, ale
skutek utekl.
Zbyněk Svoboda – Další nový hráč, velmi tichý, ale jen v kabině. Před každým zápasem, byl tak vystresovaný, že
si bral prášky a proto nemluvil. Jeho výkony rostly jen při večerních akcích, tam patřil mezi nejproduktivnější
hráče.
Jiří Ševčík – svoji roli splnil, bohužel ne hokejovou, ale cateringovou. I za to mu patří velký dík.
Ctirad Barták ml. – jelikož Bary a Nepál neumí hrát hokej, od Baryho jsme nečekali velké věci.
Tomáš Barták – záskok na poslední chvíli. Jsme velmi rádi, že s námi jel a pomohl nám k velkému úspěchu.

Něco málo o tom jak to všechno probíhalo:
Výjezd byl naplánovaný 21. února od restaurace Na Staré Kovárně v 10:00, nakonec jsme vyjeli asi o půl hodiny
později. Zásoby piva, ovoce, řízků s chlebem, piva a energy drinků byly připraveny a tak se vyjelo směr
Budapešť. První zastávka cca v 11:15 Třeboň Penny Market kde jsme posnídali. Druhá zastávka o 6km dál
v restauraci, kde jsme poobědvali. Všichni jsme byli naladěni na stejné vlně, když jsme si objednali smažák
s kroketama/hranolkama a jedinej Ďuri si dal kaťák. Poté se už konečně jelo směr Budapešť, vlastně ne. Další
zastávka za Suchdolem na benzínce – káva. Bylo 13:00 a my jsme ujeli 60km, hrozná sranda. Přesný výjezd do
Budapeště nakonec byl v cca 13:15 a tak se teda konečně vyjelo.
Příjezd do Budapeště cca v 19:00, zaregistrování na pokojích a zjištění, že ten hotel je fakt TOP!! Po ubytování
jsme hned využili možností hotelu a šli do termálních lázní. Po zrelaxování, jsme očekávali příjezd Jirky st., ale
málem jsme nedočkali. Tady začala teprve zábava, po hádce syna s otcem po telefonu, jsme mysleli, že to starej
Jirka nikdy nenajde, tak jsme všichni vyndali chytré telefony a začali navigovat – úspěšně! Po příjezdu jsme
mohli jít konečně všichni spát. Snídaně – Venca se rozčiluje, že jedeme brzo na stadion, za ten výkon po prvním
zápase bylo jasné, že tam měl odjet už ve čtvrtek. Příjezd na hokejový stadion a po zaregistrování týmu, jsme
analyzovali hru soupeřů a usoudili jsme, že by to mohl být úspěch. Po analýze prvního zápasu, mladej Andy
prohlásil, že to není naše úroveň, že bychom měli jet do Kanady. Hrálo se 2x20 min. První zápas HC Hunters
Homole – HC Sršni Kejžlice. Venca se oblékal do výstroje tak dlouho, že se nestihl ani rozhýbat, prý to
nepotřebuje – EGO lvl. 100! Zápas začal. Prohrané buly a Kejžlice se řítili do útoku, starej Andy, který byl na ledě
se ještě fotil s fanouškama a namyšlenej Venca tam měl prvního fíka. Ten zápas se nedařilo nikomu a soupeř
nás přehrával, asi jsme si mysleli, že to půjde samo, ale nešlo. Zkoušeli jsme i taktiku, kdo brání, nevěří
gólmanovi, ale to taky moc nešlo, jelikož Venca by ten zápas nechytil ani taxík. Po první půlce to bylo 8:0 a Andy
ml. povídá: „Pojďte hoši, druhou půlku zabereme a vyhrajeme jí!“ no, to jsme dostali jen 6 gólů a zápas skončil
14:0. Zklamáni svým výkonem jsme odešli do kabiny, jediný Andy ml. přišel do kabiny a řekl: „Nemám si co
vytknout, byl jsem nejlepší hráč na ledě!“ Zjistili jsme, že slovo sebereflexe je pro něj tabu. Telefon od předsedy
Davida Schneidera, který i když s námi nejel, byl s námi aspoň psychicky a povzbuzoval tým. Druhý zápas HC
Hunters Homole – Fox B. Začali jsme mnohem lépe, ale chybělo nám štěstíčko. Celý zapás, jsme byli lepším
týmem. Pro nás to ovšem mělo smutný konec, když jsme prohráli 4:3. V tu chvíli už nám bylo jasné, že budeme
strana 9

www.homole.cz

Homoláček 1 / duben 2019

hrát dvojzápas o 8. a 9. místo. Příjezd na hotel a opětné navštívení termálních lázní po náročném dni. Večer
jsme vyrazili do místní restaurace. Pivo nám chutnalo a jídlo bylo také skvělé. Konečně jsme někde začali
vynikat.
V sobotu jsme hráli první utkání z dvojzápasu o umístění s Ujpesti Ragadozók. Bylo nám jasné, že pokud zápas
prohrajeme, budeme to muset rozpustit, protože prohrát s Maďary by byla hodně velká potupa. Zasloužená
výhra 3:0, i když těch gólů mohlo být více. Odmakáno od všech na 100% i Vencu to párkrát trefilo, takže to čistý
konto má za 1000,- Kč. :D Po zápase jsme se vyrazili kouknout po městě na nějaké památky, udělali jsme pár
selfieček a zakončili jsme to v pizzerii na obědě. Po příjezdu na hotel, klasický relax v termálních lázní kde jsme
vždy hodnotili výkony. Večer byla na programu společná akce všech zúčastněných týmu, kde proběhly nějaké
soutěže. Jednu z nich vyhrál Andy ml., ale pak se zase nedal poslouchat – EGO lvl. 100! Venca jich hrál asi pět,
bohužel i tady se ukázalo, že má velký sportovní talent a vše prohrál. Bartáčcci taky neuspěli. :D Poslední den
bylo odvetné utkání s Ujpesti Ragadozók. Utkání jsme chtěli odehrát stejně dobře jako den předtím. Ejhle,
Venca zas na hrušce po vychytaný nule se viděl v síni slávy a my prohrávali 1:0. :D Ale nic dalšího jsme jim
nedovolili, přidali góly a nakonec zvítězili 3:1. Za zmínku stojí neskutečná střela Zbyňka Svobody, kterou
okořenil trojitým axlem, kotrmelcem, pádem a dojel do branky rychleji než puk. Ještě jedna situace, která stojí
za zmínění. Neuvěřitelná přihrávko-střela Filipa Kapouna, která měla rychlost spící želvy, naštěstí pro nás se tam
přimotal Milan Ďurica a bez svého vědomí tečoval puk za gólmanova záda. Díky tomuto vítězství jsme se
nakonec umístili na 8. místě, a jelikož je to náš první mezinárodní turnaj, považujeme to za úspěch.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zúčastnili. Zejména Jiří Ševčík za občerstvení, Filip Kapoun, Jiří
Ševčík, Jiří Anderle ml. a st., kteří vzali auto. A všem ostatním za předvedené výkony a reprezentaci obce
Homole.
Autor: Václav Welser ml., Milan Ďurica
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Mateřské a rodinné centrum Homole
Batolátka Nové Homole
V pondělí odpoledne herna v N. Homolích ožívá těmi nejmenšími. Dětičky do 3 let přijdou i s jejich
doprovodem, nejčastěji s maminkami, ale ani tatínkové, babičky nebo chůvy nejsou výjimkou.
Společně se učíme chvilku posedět v kroužku u básniček a písniček, když už tělíčka nedovolí zůstat v
klidu, postavíme si opičí dráhu. Po vyběhání a svačince se s chutí vrháme do různých malířských a
tvořivých aktivit. Každou hodinu organizují samy děti svou chutí a motivací k jednotlivým aktivitám.
Zároveň děti pravidelně využívají míčkového bazénku s klouzačkou a nepřeberné množství hraček v
herně.
Lenka Macháčková
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Jmenuji se Dana Švehlová a žiji v naší malebné vesničce Černý Dub.
Mám tříletou dceru Terezku a pětiletého syna Vojtíka.
Děti Vám změní život....mě osobně ho obrátili naruby. Dnes už jsem za to ráda :)
O tvořivé dílně
A jak to všechno začalo....
Psal se rok 2013, tehdy byl položen první základní kámen naší tvořivé dílny.
Tím základem bylo narození našeho syna.
Od té doby uplynulo několik krásných let a k základnímu kameni postupně přibývaly další.
I k našemu synovi přibyla sestřička. Skládaly se menší i větší kamínky,aby se nakonec všechny spojily.
A dohromady vytvořily "Tvořivou dílnu HMATOLÍNU".

Proč právě "HMATOLINA"

Hmatatelné výsledky, Mnohaleté zkušenosti z vlastního
dětství,

Atraktivní nápady, Tvůrčí činnost, Originální
výrobky, Láska k dětem,
Individuální
přístup,

Nadšení pracovat, Autorská tvorba...

Ráda bych Vám nyní představila svoji knihu.
Jedná se o originální autorskou knihu v dřevěných deskách, které si ručně vyrábím.
Díky dřevěným deskám, ručnímu zpracování a kresbě dřeva je každá kniha jiná. A tím se stává
jedinečným originálem.
Dřevěný oblak na titulní straně je možné použít jako záložku do knihy.
Na zpracování knihy a její vazbu je podán průmyslový vzor.
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Jde o veršovaný příběh skřítka Huklíka a červánkové víly jak Hmatolínu vytvořili.
Příběh je rozdělený do jednotlivých kapitol. A nechybí ani mocný král, ten však místo kralování má
raději malování.
Druhá polovina knihy je plná říkanek a děti v nich mohou hledat hvězdičku skřítka Huklíka, která se
mu v říkankách ztratila.
V zadní části knihy jsou omalovánky hlavních postav příběhu.
Jak jsem již psala jde o autorskou knihu. To znamená, že tvůrcem textu i ilustrací je sám autor.
Takové knihy nejsou moc k vidění. A jak řekl sám majitel nakladatelství, které ji vydalo: "jde o unikát"
a to nejen díky dřevěným deskám, které si sama vyrábím.
Jsem velice činorodý člověk a tak ve svém volném čase odpočívám jak jinak než prací... a toto se stalo
mým velkým koníčkem.
Však kdo mě zná...tak ví.
Moji vizí je skloubit pro děti čtenářský zážitek společně s rukodělnými dílnami, které budou aktivně
rozvíjet nejen jejich tvořivost, ale podpoří i rozvoj jemné motoriky. Tvořivé dílny zatím pořádám ve
svém okolí a v MRC Homole, ale do budoucna bych je chtěla rozšířit i do dalších míst.
Tato kniha vznikla díky mým dětem a já věřím, že rozzáří oči i ostatním dětem!
Napsání této knihy beru jako uzavření jedné životní kapitoly a otevření nové ....ještě krásnější.
V současné době připravuji ve volném čase další díl knihy. Čtenáři se na něj mohou těšit v průběhu
tohoto roku.
Knihu je možné zakoupit v nakladatelství - nyní je tam však vyprodaná a připravuje se dotisk.
Nebo u mě - ještě jich pár mám. Nakladatelství stanovilo prodejní cenu na 380Kc , já ji prodávám jen
za nákladovou cenu 270Kč ( jsou zde vysoké náklady na tisk vzhledem k tomu, že je celobarevná a na
dřevěné desky...)
Pokud budete chtít je možné se domluvit na tvořivých dílnách i mimo mateřské centrum (mám
připraveno velikonoční téma a mnoho dalšího) materiál si vyrábím z vlastních návrhů a jde především
o dřevěné věci.
Na podzim jsem si založila webové stránky pro knihu. www.hmatolina.cz
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Farní charita Boršov nad Vltavou
Vážení čtenáři našeho Homoláčku, 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.
Obecní úřad Homole sděluje občanům, že je možné komunikovat
s úřadem prostřednictvím internetu.
Internetová adresa je : obec@homole.cz
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Poděkování
Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili
"Tříkrálovou sbírku" v naší obci. Celkem
bylo vybráno 42 891,- Kč.
Ludmila Marešová
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Dne 5.5.2019
od 14,00 hodin
bude svěcení
nové kapličky
v Černém Dubu.

Homoláček vydává Obec
Homole se sídlem
Budějovická 72, Homole,
IČO 00 244 902, 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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