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obecní noviny
homole ||| nové homole ||| černý dub
Vážení spoluobčané, je to
téměř přesně rok, co jsem
po volbách nastoupil jako
starosta obce do Homol.
Určité znalosti a zkušenosti
jsem nasbíral sám v letech
2003 – 2012, kdy jsem působil v zastupitelstvu obce
ve finanční komisi. Následujících 6 let bylo mé působení
soustředěné na území Maďarska, Polska a Slovenska
a bylo spojeno s německým
koncernem Caparol.
Po volbách působím od loňského roku v naší obci. Vím,
že jsem se již několikrát zmínil, že mně stále překvapuje
bohatost života v obci a iniciativa vás – občanů. Všímám
si pečlivě dění v obci a překvapuje mně vzhled a pořádek ať v Homolích, Nových
Homolích, Korosekách nebo
Černém Dubu. Zvlášť mne
těší, že je v obci vidět činnost
na všech úrovních, ať jsou to
naše 3 sbory dobrovolných
hasičů, sportovci nebo oddíly stolního tenisu. Rekreačně se sportuje v Mateřském
centru a sousední obce nám
( v dobrém)závidí naše nové
víceúčelové hřiště. Nejenom
sportem je živ člověk . Divadelní představení našich
amatérských hereček v ŽASu
(ženský amatérský spolek)
i letošní divadelní festival jsou
určitě zpestřením našeho
kulturního života v obci.

Nezapomínám ani na tradiční „Běh kolem Baby“, jehož
další ročník se uskuteční 24.
listopadu 2019.
Protože si myslím, že o obci
jsem toho napsal již dost,

ročník 23 ||| číslo 3

zmíním se o důvodech, které
vedly ke změně formy a formátu vydávání našeho periodika, které jste doposud znali
pod názvem „Homoláček“.
Důvod je prostý. Doba jde
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dopředu a chceme nabídnout modernější vzhled a informace, ke kterým se možná vrátíte i ve chvilce volného
času. Zkrátka moderní periodikum si zaslouží modernější
vzhled a mírně nadčasový
obsah. Je dnes těžko myslitelné, že text bude z příspěvků vznikat ve volných chvílích a z fotografií pořízených
mobilním telefonem. Jak se
tento záměr daří, posoudíte
sami, až otevřete první číslo
obecních novin.
Proč už ne Homoláček? Protože pod tímto názvem vycházel posledních více než
20 roků. Není to název úplně
přesný, neboť naše obec integruje části Homole, Nové Homole, Koroseky a Černý Dub.
Rozhodli jsme se dále vydá-

vat jednoduché informační
listy formou aktuálních informací vztažených k datům a událostem v naší obci.
Tyto budou umístěny jednak na webu obce a jednak
na obecních vývěskách, protože víme, že ne všichni mají
přístup k internetu.
Výsledek tohoto našeho
snažení vidíte před sebou.
Všichni jste určitě registrovali
probíhající rekonstrukci mostu mezi Homolemi a Černým
Dubem, která bude dokončena v listopadu. Tady je namístě poděkování za to, že
až na několik výjimek jezdíte
opatrně a v ulicích Mezi Potoky a U Potoka (kudy vede
objížďka) nedošlo k závažnějším nehodám.
Je to příprava na jaro, kdy

dojde k rekonstrukci mostů na hlavní silnici směrem
na Křemži. Nenechává mně
to úplně klidným, ale mosty
je zkrátka potřeba opravit.
Zde patří můj dík za profesionální přístup i firmě Strabag
za profesionální přístup.
Též považuji za potřebné
upozornit na blížící se zimu
a požádat vás o kázeň při parkování kvůli umožnění průjezdu úklidových vozů. Řečeno
jednoduše tam, kde nebude
umožněn průjezd sypače,
prostě uklizeno nebude.
Závěrem vám přeji klidný advent, krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Děkuji za spolupráci a jsem
s pozdravem
Ing. Jan Loukotka
Starosta obce

Vážení přátelé, přízniVci knih
současní i budoucí
Dnešní překotná doba, kdy
většina z nás by potřebovala den o několik hodin delší, příliš volných a poklidných chvilek neumožňuje.
Přesto každý potřebuje čas
na odpočinek a regeneraci sil fyzických i duševních.
Sama vím, o čem mluvím,
a neznám lepší způsob než
usednout s dobrou knihou,
která dokáže člověka aspoň
na chvíli odpoutat od každodenních starostí a problémů
a pohladit ho na duši.
Přijďte si pro takovou potěchu do naší homolské
knihovny, kde najdete řadu
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zajímavých titulů jak ze stálé nabídky, tak z výpůjček
z JVK, které se pravidelně obměňují. Můžete si tak
„pochutnat“ nejen na knihách našich současných
autorů, jako jsou např. Alena
Mornštajnová, Patrik Hartl,
Michal Viewegh, Jiří Hájíček,
Vlastimil Vondruška, Alena
Jakobková, Viktorie Hamišová, Jiří Hanibal a Robert
Bryndza, ale i na novinkách
literatury zahraniční – mnohdy titulech, které je v městské knihovně možno získat po rezervaci a dlouhém
čekání.

Naše knihovna nabízí především beletrii, ale ani milovníci literatury faktu nevyjdou
zkrátka. Školáci zde najdou
i „povinnou četbu“ a populárně naučnou literaturu přibližující svět, ve kterém žijeme.
Snad nejnadšenějšími čtenáři
jsou malé děti; doufejme, že
zaujetí knihami je bude provázet i v jejich dalším životě.
Na závěr bych ráda připomněla, že knihovna je také
dějištěm kulturních akcí,
jako byla naposledy výstava děl akademického malíře
Josefa Mokráčka.
Olga Loukotková, knihovnice

VýstaVa JoseFa Mokráčka V knihoVnĚ
Akademický malíř Josef
Mokráček se narodil 18. dubna 1938. Vyučil se litografem,
pak studoval na střední výtvarné škole v Praze, na Vysoké umělecko průmyslové
škole a na Akademii výtvarných umění. Studia ukončil
v roce 1966 v atelieru profesora Antonína Strnadela. Své
vědomosti uplatňoval jako
grafik v tiskárnách a později
se začal věnovat pedagogické práci na základních, středních a vysokých školách až
do odchodu do důchodu.
Ve své práci se věnuje malbě
a grafice, ze které byly ukázky na výstavě. Velkou část
tvorby věnuje české historii
a ve svých obrázcích nezapomíná ani na humor. Souhlasí
s tím, že humor je kořením
života. Další zásada jeho výtvarné práce je barevná jednota díla (viz krajina a koně).
Další grafické práce jsou zobrazení Prahy, kde uplatňuje
způsob malby monotypu.
Pravidelné výstavní činnosti se nevěnuje. Je členem
Unie výtvarných umělců
v Praze. Ve své výtvarné práci

se věnuje autorské grafice –
především monotypu, malbě,
nástěnné malbě a skleněným reliéfům, jak je možné vidět na www adrese. Některé

obrázky koní doplňuje o text
„Modlitba koně“. Na závěr lze
konstatovat, že jeho grafické
práce mohou být přínosem
v této oblasti.
-jl-

Modlitba konĚ
Nasyť mě pane, napoj mě
a dej mi čistou prostornou stáj, když skončena
je denní práce. Mluv se
mnou, neboť tvůj hlas mi
nahrazuje otěže. Budeš-li
ke mně laskavý, budu ti
sloužit s radostí a najdeš
místo v mém srdci.
Netrhej otěžemi, nesahej po biči, dej mi čas,
abych pochopil tvůj záměr a nebij mě, když ti
nerozumím. Neměj mě
za nepozorného, když
nesplním tvou vůli, mož-

ná, že sedlo nebo podkovy nejsou v pořádku.
Neuvazuj mě příliš krátce, nestříhej mi ocas, je
totiž mou jedinou zbraní
proti mouchám a komárům. Až poznáš, že se mé
dny krátí, že ti již nebudu
moci sloužit, můj milovaný pane, nenech mě, prosím hladovět a mrznout
a neprodávej mě. Buď
tak dobrotivý a připrav
mi rychlou a milosrdnou
smrt. Bůh se ti odmění
zde i na věčnosti.
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Mateřské a rodinné centruM

Úspěšně jsme nastartovali
školní rok 2019/2020, děkujeme všem lektorům za vedení
kroužků a cvičení. V rozvrhu
máme spoustu volného místa, tak další zájem o vedení
kroužků jen uvítáme.
Pokud by měl někdo zájem
o klíče od centra během
roku (oslava, besídka, cvičení
apod.) pište na email mrc.homole@seznam.cz nebo volejte 604 650 398.
A co u nás všechno můžete
zažít?
Děti si mohou užít spoustu
zábavy ve Volné herně.
Větší dětičky si zase mohou
tvořit krásné výrobky na Tvořivé dílně.
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Pokud by se našel někdo,
kdo by rád pro děti vedl nějaké cvičení/sport, ať se prosím
ozve.😊 
Ani dospělí nezahálejí. Převážně ženy pravidelně docházejí na Powerjógu a Cvičení pro ženy. O středeční
lekce jógy zatím moc velký
zájem nebyl, tak doufáme, že
se to změní a cvičení si najde
své příznivce, byla by škoda
ho zrušit.
Chcete-li dostávat aktuality
z mateřského centra, napište na emailovou adresu mrc.
homole@seznam.cz
nebo
se přihlaste do facebookové
skupiny MRC Homole. A pokud vás napadá, jak zajímavě

vyplnit volné kapacity v centru tak, abyste je vy a vaše děti
rádi navštěvovali, ozvěte se.
Těšíme se na vaše nápady a budeme se těšit u nás
v MRC.
Za MRC Homole
Zdeňka Šejnohová
a Lenka Cimlerová

ohlédnutí se za žiVoteM
Velmi ráda se dívám na blankytně modrou oblohu, probarvenou podzimní zahradu
a vzpomínám.
Vzpomínám na rok 1949, kdy
jsem se provdala a mým novým domovem se stala obec
Černý Dub, letos 11. června to
bylo neuvěřitelných sedmdesát let. Narodila jsem se v nedaleké vesnici Kroclov v rodině rolníka. Od dětství jsem
byla vedena ke každodenní
práci, pomáhala jsem rodičům s veškerými pracemi,
které se musely denně vykonávat v malém hospodářství. V období 2. světové války
jsem byla nasazena do rodiny sedláka, kde jsem musela
tvrdě pracovat. Po skončení
války jsem se vrátila ke svým
rodičům, v zimních měsících
mi umožnili absolvovat kurz
vaření a pečení u sestřiček
Svatého Josefa v Českých
Budějovicích. Ve 23. letech
jsem se provdala též do rol-

nické rodiny. Takže tvrdá
práce pokračovala včetně
starostí o vlastní domácnost.
V období socializace vesnice
a vzniku Jednotných zemědělských družstev jsem musela pracovat nejen v ranních
hodinách u zvířat, ale po jejich
obstarání rychle jít na pole
a pomáhat v rostlinné výrobě.
Byla to velmi těžká doba.
Vychovala jsem spolu s manželem dvě děti. V 55. letech
jsem ovdověla, zůstaly mi rodiny mých dětí. Soustředila
jsem se na svá vnoučata a ze
všech sil pomáhala při jejich
výchově. Následně jsem se
občas starala i o nejstarší
pravnoučata, kterých mám
do dnešního dne deset.
V roce 1973 ve věku 75 let
ovdověl můj otec. Vzala jsem
si ho k sobě do domu v Černém Dubu, kde s námi žil téměř dvacet let. Byl příkladným dědou nejen pro svá
vnoučata, ale i pravnoučata.

Protože práce s půdou byla
pro něj životním posláním,
strašně rád a s pečlivostí pomáhal s veškerými pracemi
na zahradě.
Dodnes na něj všichni z naší
rodiny s láskou a úctou vzpomínají!!!!
V mém životě bylo vedle
těžkých chvil i spousta krásných prožitků. Vždy jsem se
radovala ze všech úspěchů
svých vnoučat a pravnoučat.
Mezi jednu z velkých radostí
patří i výstavba nové kapličky v Černém Dubu, za její realizaci jsem se denně modlila a děkuji Bohu, že se její
stavba podařila a úspěšně
dokončila.
Milí spoluobčané přeji vám
všem ze srdce, aby jste měli
naši vesnici rádi, aby jste
se přičinili svou prací o její
zkrášlení, aby se vám zde
dobře žilo, byli zdraví, šťastní
a spokojení.
Ludmila Schwarzová

sdh hoMole
Léto je nenávratně pryč a pro
dobrovolné hasiče to znamená konec soutěžní sezóny, bilancování výsledků a zároveň
zahájení příprav na sezónu
společenskou.
I v letošním roce se naše družstva mužů pravidelně účastnila soutěží Velké ceny Českých
Budějovic. Celý program Velké ceny byl časově poměrně
náročný a zahrnoval dohromady 12 soutěží v požárním
útoku. V celkovém hodnocení
celého ročníku skončilo druž5

stvo našeho sboru na konečném 11. místě.
Poslední soutěží byl již tradičně Homolský Fireman,
kterého spolupořádají všechny hasičské sbory naší obce
a na kterém naši muži letos
obsadili v obou disciplínách
3. místa.
Požární sport ovšem není to
jediné, čemu se náš sbor věnoval. V červnu se zástupci
našeho sboru zúčastnili oslavy 110 let SDH Vrábče, která
se skutečně vydařila.
Na konci prázdnin jsme se
spolupodíleli na přípravě loučení s létem pro děti z celé
obce, které se uskutečnilo

na hřišti v Nových Homolích.
Podle celkového zájmu dětí
si troufám tvrdit, že akce se
všem líbila, a věřím, že není
posledním společným počinem obecního úřadu, fotbalistů a hasičů ze všech našich
sborů.
Rok ovšem ještě nekončí a již
nyní máme připravený plán
dalších akcí na zimu.
V sobotu 30.11. se uskuteční
výroční valná hromada členů
našeho SDH. Hned na následující den, tedy neděli 1. 12.,
připravujeme pro všechny již
tradiční rozsvěcení vánočního
stromku v Homolích.
Každoroční Hasičský ples SDH

Homole se uskuteční v sobotu
8. 2. 2020. A aby toho nebylo
málo, tak na 21. 3. 2020 plánujeme tradiční Josefovskou
maškarní zábavu.
Jak vidíte, náš sbor rozhodně
neuléhá k zimnímu spánku
a rádi vás všechny uvidíme
na našich plánovaných akcích.
Chtěl bych poděkovat všem
členům našeho hasičského
sboru za celoroční práci a pomoc s přípravou všech akcí,
členům soutěžních družstev
za reprezentaci našeho sboru
a nakonec i všem ostatním,
kteří se našich akcí pravidelně
zúčastňují.
Josef Lejsek
jednatel SDH Homole

sdh homole hledá nové členy
do soutěžního družstva v požárním sportu.
Nebaví tě sedět doma u televize nebo internetu?
Rád se občas trochu protáhneš, ale nechce se ti trávit čas v autobusu
na cestě za sportem do města?
Potřebuješ záminku, aby sis mohl zajít na pivo a pokecat s kamarády?
Zvládneš psychicky unést nekonečnou kritiku našeho trenéra?
Jsi rychlej? Jsi silnej? Máš nervy ze železa? Nebojíš se vody, bláta a pořádného hecování?

u nás ti silný kecy stačit nebudou!!!
Jestli se toho nebojíš a chceš se přidat,
koukni na stránky sboru www.sdhhomole.cz nebo se rovnou ozvi na číslo 734 546 127.
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polovi- zahrálo
naše stránky
připravenou
soutěž
a velice pěknédruhé
ceny. Tolik
krátkosti
z naší Připomínám
činnosti.
byly v
Nové
Homole
ně startovního
pole.
„www hasiči nové homole“
Důležitou soutěží pro naše a třetí Homole. V kategonebo nás najdete na stránděti je podzimní kolo celo- rii mužů nad 45 let vyhrálo
kách OÚ Homole.
státní hry“PLAMEN“, které družstvo z Nových Homol
a v kategorii dorostu vyhrá- Děkujeme vám všem za vaši
proběhlo
podporu.
12.10.2019 v Nové Vsi u Č.Bu- lo rovněž družstvo z Nových
Za SDH Nové Homole
dějovic. Zde jsme zazname- Homol. Důležité bylo to, že
Červák Jiří
nali pronikavý úspěch. Jedno jsme se sešli, zasportovali si
a
byla
velice
dobrá
nálada.
družstvo mladších žáků obsadilo 1. místo a druhé druž- Přálo nám i počasí. Je třestvo bylo 5. U starších žáků ba poděkovat fotbalistům
bylo jedno družstvo na 2. za zapůjčení hřiště a orgamístě a druhé družstvo bylo nizátorům z SDH Homole
rovněž 5. Celkově se u mlad- za velice dobře připravenou
ších žáků soutěže zúčastnilo soutěž a velice pěkné ceny.
9 družstev a u starších žáku Tolik v krátkosti z naší činbylo 10 družstev. Měsíc před nosti.
samotnou soutěží vynaložily Co nás čeká dále. Především
děti enormní snahu o co nej- proběhnou Výroční valné
lepší výsledek a trénovaly hromady dětí a dospělých,
i 3× týdně. Snaha byla oceně- na kterých se zhodnotí celo-

Co nás čeká dále. Především proběhnou Výroční valné hromady dětí a dospělých, na kterých se
zhodnotí celoroční činnost. V letošním roce se bude volit i nový výbor. Čeká nás běh kolem Baby
7
a to 24. 11. 2019. Poté rozsvěcování vánočního stromku a to 30. 11. 2019 a pak již ples 31.1.2020
Na rozsvěcování stromku i na ples dostanete pozvánku.
Připomínám naše stránky „www hasiči nové homole“ nebo nás najdete na stránkách OÚ
Homole.

tJ sloVan černý dub
Vážení sportovní přátelé, vážení spoluobčané,
rok 2019 se blíží ke svému
konci a tím i sportovní aktivity v obci. Je čas shrnout, co
všechno se v roce 2019 událo a co nás v roce 2020 čeká.
Rok 2019 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. 4. května
bylo slavnostně otevřeno
sportoviště v Nových Homolích. Právě nové sportoviště
přilákalo nové členy z řad
těch nejmenších, o které
se s velkým zápalem starají trenéři Lucka a Míra Lom-
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ských, Vlasta a Alča Borovků
a Radek Píša. Po zkušebním
„provozu“, jsme do soutěže
pro rok 2019/2020 přihlásili prozatím mladší přípravku
a jako každoročně i starší
žáky. Starší přípravka se připravuje formou přátelských
utkání a všechny tři družstva
si nevedou vůbec špatně.
V polovině roku si sportovní
aktivity vzaly částečnou dovolenou a nové ročníky soutěží 2019/2020 jak ve stolním
tenise, tak v kopané se naplno rozjely na konci měsíce
srpna. Po dlouhém procesu
příprav se podařilo zprovoznit rezervační systém víceúčelového sportoviště, takže,
kdo bude chtít, má možnost
využít služeb tohoto krásného plácku. (rezervace
na emailové adrese: https://
www. homole. cz/obec/
sluzby-obcanum/viceucelove-sportoviste/)
V tomto roce nás ještě čekají

dvě větší akce, a to Běh kolem Baby a vánoční turnaje
ve stolním tenise v Homolích a Černém Dubu, které
se jako každý rok konají 26.
prosince.
A co rok 2020? Věřím, že tento rok bude alespoň stejně
úspěšný jako rok 2019 a věřte, že se budeme snažit zapojit širší veřejnost do aktivního sportování.
Dovolte mi ještě tímto poděkovat všem sponzorům,
firmě KOVOTEX s. r. o. - panu
Petru Holému a Jitce Holovské, IZOLTECHNIK CZECH
s. r. o. – pánovi Ivanovi
Dobešovi, Stavitelství STEH-

LÍK s. r. o. - manželům Stehlíkovým, JČC Strojní dílny
s. r. o. – ing. Miroslavovi
Jochovi, G-car s. r. o. – Radkovi
Bartákovi,
BARVY
KOMPLET – pánovi Robertovi Szó, HIGH-ENERGY
s. r. o. , DUGALAK s. r. o.
a PROPLAST s. r. o. – pánovi
Jaroslavovi Zedekovi, Vaškovi Vaňačovi, Filipovi Kapounovi a OÚ Homole, za podporu v tomto roce a věříme,
že spolupráce bude pokračovat i v následujících letech.
akce V roce 2020:
mistrovské
😊 
soutěže stolních tenistů TJ Slovan

Černý Dub konané v sále
v Černém Dubu
mistrovské
😊 
soutěže přípravky, záků 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
5.
😊  7. 2020 - nohejbalový
turnaj trojic konaný na víceúčelovém hřišti v Nových Homolích
začátek
😊 
srpna - fotbalové
turnaje žáků a mužů ko-

nané na fotbalovém hřišti
v Nových Homolích
poslední
😊 
listopadová neděle - 43. ročník Běhu kolem Baby
26.
😊 
12. 2020 - 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 2020.
Z celou TJ Slovan Černý Dub
David Schneider – předseda
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Údržba obce
Vážení občané
V letošním roce naši pracovníci údržbu obce zvládli podle
mého dobře, tím myslím zejména sečení trávy, které narostlo poměrně rychle velké
množství. Zde se projevilo posílení o 2 pracovníky které bylo
na práci znát. Naše obec je,
byť se to nezdá, rozsáhlá. Vím
to podle sebe, protože pravidelně jezdím na kontrolu obce
a na trase obecní úřad - Nové
Homole - Černý Dub - Koroseky a zpět najedu 14 km. Totéž
platí i pro odvoz odpadu jak
10

komunálního, tak biopopelnic.
Tato služba, na niž jsou všichni zvyklí, není samozřejmě
zadarmo. Kromě toho se naši
pracovníci starají o úklid obce.
V létě se osvědčilo přijetí brigádníků k úklidu kolem chodníků. Shrnu-li tyto zkušenosti,
musím říci, že obec vypadá
skutečně udržovaně. Proto
zamrzí, pokud někde vznikají
zákoutí, jaká vidíte na přiložených fotografiích. Nemyslím si,
že by je takto upravovali naši
občané, ale ukazuje to na lidi,
kteří projíždějí obcí z výletu

z chaty nebo chalupy a nejpohodlnější je při průjezdu obcí
odpad prostě někam vyhodit.
Bohužel jsem nikoho fyzicky
nechytil za rukáv, a tedy není
s kým tento nešvar projednat.
Našim pracovníkům i brigádníkům tímto děkuji za jejich
píli a ochotu při úklidu těchto
míst.
Za pár dnů začne zima a kolečko - tentokrát s úklidem
sněhu - se bude opakovat.
S pozdravem Jan Loukotka
starosta obce
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oznáMení - VYbírání poplatků
Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky obce Homole č. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a na základě Obecně závazné vyhlášky obce Homole č. 1/2019 o místním poplatku
ze psů.
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) 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 nejstarší dítě dovrší uvedený věk, přičemž při osvobození od poplatku se pořadí dětí určuje od nejstaršího dítěte,
b) děti do tří let, a to do konce kalendářního roku, ve kterém dítě tento věk dovrší,
c) každé dítě starší tří let 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,
d) poplatník s pobytem v obci, dlouhodobě žijící mimo obec, a to více než 300 dní v kalendářním roce.
Úleva se poskytuje / nárok na úlevu má:
a) ve výši 300 Kč poplatníkům – vlastníkům staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, pokud se tato nemovitost
nachází v lokalitě Nové Homole – Korosecký kopec, a dále poplatníkům, kteří jsou v této lokalitě
hlášeni k pobytu, a to z důvodu snížené dostupnosti svozu,
b) ve výši 300 Kč poplatníkům, kteří jsou studující a jsou ubytováni v průběhu školního roku v místě
studia nebo jeho okolí a nedojíždí z důvodu studia každý den do místa bydliště. Podmínkou úlevy
je doložení studia (potvrzení o studiu, případně jiný relevantní dokument).
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31. 1. následujícího
kalendářního roku (tj. roku 2021). V případě poplatníka, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl
plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, ohlásí rozhodný údaj jeho zákonný zástupce.
Od poplatku ze psů jsou nově od 1. 1. 2020 osvobozeni držitelé průkazu ZTP.
Výše poplatku:
😊 poplatek za svoz komunálního odpadu: 600 Kč/rok/1 osoba (fyzická osoba)
100 Kč / 1. pes
😊  poplatek za psy:
200 Kč / 2. a každý dalšího pes téhož držitele
50 Kč / 1. pes – držitelé starší 65 let
100 Kč / 2. a každý další pes téhož držitele, tj. osoby starší 65 let.
Poplatky se vybírají pouze na OÚ Homole z důvodu elektronického zpracování dat.
poplatky se budou vybírat:
v pondělí 30. 3. a 6. 4. 2020, 13:00 – 15:30
ve středu 1. 4. a 8. 4. 2020, 13:00 – 17:00
Poplatky se vybírají pouze v tyto úřední dny!!!
stávající známky z roku 2019 platí do 31. 5. 2020.
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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 počínaje 6. 1. 2020 každé sudé pondělí,
svoz plastových pytlů (PET lahve a nápojové kartony) je každé poslední pondělí
v měsíci – pytle připravte k popelnici.
K lednu příštího roku dojde ke zdražení svozu komunálního odpadu o 12%. ZO na svém zasedání dne
13. 11. tuto situaci projednalo a rozhodlo, že nebude poplatek za svoz navyšovat. Zároveň pro udržení
ceny za svoz komunálního odpadu rozhodlo o změně termínu svozu na 1x za 14 dní.
1. svoz v roce 2020 bude tedy v pondělí 6. 1. a dále každé sudé pondělí. Pro zachování komfortu
ve svozu komunálního odpadu rozhodlo dále ZO navýšit počet velkoobjemových kontejnerů o obsahu
1000 litrů ze stávajících dvou na celkových 7 ks, které budou umístěny v Homolích, Nových Homolích
a Černém Dubu. Do těchto kontejnerů budete moci vyhodit komunální odpad při naplnění vaší popelnice u domu.
Obecní úřad Homole

terMínY sVozů bioodpadu V obci hoMole
2. 1. 2020

11. 6. 2020

17. 9. 2020

6. 2. 2020

25. 6. 2020

1. 10. 2020

5. 3. 2020

9. 7. 2020

15. 10. 2020

2. 4. 2020

23. 7. 2020

29. 10. 2020

30. 4. 2020

6. 8. 2020

12. 11. 2020

14. 5. 2020

20. 8. 2020

26. 11. 2020

28. 5. 2020

3. 9. 2020

3. 12. 2020
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čaruJeMe s podziMeM Ve Školce
Barevná paleta podzimu
nabízí rozmanité činnosti
ve školce. Mladší děti si už
našly kamarády a postupně
se zapojují do nabízených
aktivit, starší děti se připravují
na úspěšný start do školy.
Co se nám už podařilo?
Výrobky z dýní z naší zahrádky, výstava „Kouzelná
zahrada“ ve spolupráci s rodiči, tvoření z přírodnin.
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Kdo nás navštívil?
Cirkus „ Klaun a jeho kamarádi “, divadlo „ Divoloď “, lektorky s programy „O ježcích“
a „ Život broučka “.
Co bylo pro nás úplně nové?
Pozorování hmyzu mikroskopem, seznámení se s africkým ježkem.
Jaké máme další aktivity?
Roztančené
dopoledne
v rytmu moderních tanců,

seznámení s angličtinou,
vyrábění z různých materiálů s použitím nástrojů, hru
na ﬂétnu a taneční školičku.
Na co se těšíme?
Na ukázku dravců, odpolední tvoření s rodiči, na novou
fotbalovou branku na zahradě a další lanové prvky, na besídku, ale hlavně
na Mikuláše a Ježíška.
Marie Musilová

ženský aMatérský spolek – žas hoMole
Pozvánka na divadelní úŽASný festiválek ECCE Homole 2019
22. 11. v 19:30
1. 12. v 15:00

DOKUD SE TANČÍ – Divadlo ŽAS Homole
VÁNOCE ZA ČASŮ NAŠICH PRABABIČEK ANEB JAK SE V ČECHÁCH
STRAŠÍVALO - Studio dell‘arte + Mikulášská nadílka

20. 12. v 19:30

SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM - Divadlo Víti Marčíka

kulturní akce V obci na přeloMu roku
30. 11. 2019 Rozsvícení vánočního stromku v Nových Homolích.
1. 12. 2019 Mikulášská nadílka – sál Homole 16:00.
Po skončení nadílky následuje Rozsvícení vánočního stromku v Homolích.
12. 12. 2019 Tvořivá vánoční dílna v zasedací místnosti OÚ Homole
15. 12. 2019 Adventní koncert dětí + rozsvícení vánočního stromku 17:00 kaplička Černý Dub.
29. 12. 2019 Vánoční koncert – kaplička Černý Dub 15:00.
Účinkuje Moravská cimbálová muzika „Hlaholica“
4. 1. 2020 Tříkrálové setkání občanů – Sál Homole 14:00.
4. 1. 2020 Tříkrálová sbírka v obci.
Bližší informace k akcím – sledujte vývěsky

LÁSKA
UPŘÍMNÁ PÉČE
POROZUMĚNÍ
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
ZDRAVÁ STRAVA
...PRO DĚTIČKY
1 - 5 LET

PŘIJĎTE SE K NÁM
KDYKOLIV PODÍVAT ;-)

PEČUJEME O DĚTI S OPRAVDOVOU LÁSKOU,
POROZUMĚNÍM VZHLEDEM K JEJICH VÝJIMEČNOSTI
DOPOLENÍ HLÍDÁNÍ - ODPOLEDNÍ HLÍDÁNÍ - ZÁJMOVÉ KROUŽKY
NÁRAZOVÉ HLÍDÁNÍ - ANIMÁTOR NA DĚTSKÉ OSLAVY
SUPER PROSTORY PRO DĚTSKÉ PARTY

Jak se žiJe V koroseckéM dVoře

Ještě nedávno byl Korosecký Dvůr jakousi „vyloučenou
lokalitou“ obce. Místem, které nebylo upravené a úplně nelákalo svým dojmem.
To se ale k dnešku změnilo
natolik, že se nám zde bydlí
dobře a v úplně jiném prostředí, než bývalo. Za zmínku
určitě stojí úpravy menšího
rozsahu veřejného prostran-

ství. Místní občané se zde
starají o zeleň a zatravněné plochy. Díky spolupráci
s obcí, která nám zapůjčila
sekačku, obyvatelé pravidelně sekají trávník.
Od loňského roku se začaly
realizovat jednotlivé úpravy,
vždy po společné domluvě občanů a zastupitelstva
obce. Vznikl plán úprav – vi-

zualizace hřiště (přesazení
herního prvku na nové místo), osázení zelení (okrasné záhony, keře a stromy),
umístění odpadových nádob
a laviček, revitalizace sušáků
na prádlo zásluhou obyvatel, úprava terénu aj.
Tímto chceme poděkovat
místním občanům za iniciativu a péči o své okolí.
-jl-

Vydává: OÚ Homole, www.homole.cz, e-mail: obec@homole.cz, tel.: 387 203 515
Obecní noviny vydává Obec Homole se sídlem Budějovická 72, Homole, IČO 00 244 902, které jsou zapsány do evidence periodického tisku
a bylo jim Ministerstvem kultury Praha přiděleno evidenční číslo MK ČR E 15511.
Přináší informace občanům Obce Homole.

16

