prosinec 2020

obecní noviny
homole ||| nové homole ||| černý dub
Milí spoluobčané tento úvod
našeho obecního zpravodaje
v nelehkém roce 2020 píšu
i v situaci pro mě osobně
nelehké – totiž na oddělení Gastro Nemocnice České
Budějovice kde jsem hospitalizován s nepříjemnou
chorobou. Proto i dnešní zamyšlení bude zřejmě meditativnější než obvykle.
Po optimistickem začátku
roku spojených s každoročními očekáváními se veškerý
život v naší obci ubíral normálním směrem. Bohužel,
v březnu dorazila první vlna
pandemie a vyhlášená vládní
nařízení vše tvrdě zabrzdila.
Najednou se nekonaly žádné
akce ve společenském sále,
omezily se sportovní akce,
prostě život se změnil.
Následovala nařízení a příkazy z vyšších míst vesměs
se popírajících a odporujících si. Pravda byla to nová
situace se kterou žádné
zkušenosti nebyly, ale podle
mého názoru nebyla zvládnuta dobře.
Právě proto mně těší že jsme
se společně semknuli, zachovali si chladnou hlavu a žili.
Ostatně podle statistik naše
obec postižena příliš nebyla.
Vždyť ještě v září tohoto roku
mi chodily od Ústředního krizového štábu statistiky nakažených -1. To asi komentář
nepotřebuje.

Podnikatelům a firmám v obci
jsme vyšli vstříc odpuštěním nájmu, co bude při druhé vlně která právě probíhá
si tvrdit netroufam, snažíme
se na situaci reagovat v zastupitelstvu obce úpravami
rozpočtu kdy rovněž nevíme zda bude či nebude krácen. Hlasování o rozpočtu
proběhlo na zastupitelstvu
16. 12. 2020, bohužel bez mé
přítomnosti protože zůstávám
v nemocnici. I z tohoto důvodu je obsah mého příspěvku
kratší než obvykle. O životě
v obci se dozvíte v dalsích
příspěvcích podrobněji. Závěrem snad pouze poděkování
dámám na obecním úřadu.
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I v době nelehké a nařízené
zkrácené pracovní doby zvládaly všechny své povinnosti.
Na vysvětlenou uvádím že
ona „nařízená zkrácená otevírací doba„ úřadu neznamená
dovolenou. Nutných činností
je totiž opravdu hodně.
Za sebe končím toto krátké expose konstatováním že
jsme snad větší část pandemie překlenuli (nějaké vakcíny již existují) a těším se
na setkání v lepších časech.
S přáním krásných ničím
nerušených svátků Vánočních
se na spolupráci v novém roce
těší Váš
Ing. Jan Loukotka
Starosta obce
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Ženský Amatérský Spolek – ŽAS Homole
Letošní rok 2020 tak trochu
nahrává bilancování.
Jsme spolu už 15 let. Za tu
dobu pro nás režisérka Stáňa
Kočvarová napsala šest her.
Sextány, Marie - Fakt Fiction,
Rychlé šipky, Naše Lucerna,
Ženské nebe a Dokud se tančí.
Odehrály jsme přes 230 představení po celé republice.
Naše poslední hra Dokud se
tančí, měla velký úspěch a my
se těšily, jak budeme hrát.
Měly jsme až do konce roku
domluveno řadu představení.
Koncem ledna jsme si užily
pracovní víkend v penzionu
Kamínek. Gary Edwards - herec, klaun, Američan, který
v Česku zavedl Zdravotní
klauny, muzikant a především
zajímavý člověk, se snažil
do nás dostat trochu muzikálnosti, kterou bychom mohly
v divadle využít.
Když jsme hrály 9. března
na přehlídce v Prachaticích,
ani nás nenapadlo, že bychom
některé z našich předem naplánovaných představení, zrušily. Vždycky jsme hrály, i když
některá z vážných důvodů
vypadla, zaskočila druhá. Ale
stalo se to, co nikdo nečekal.
Přesto jsme odehrály, tak jak
situace dovolovala, pár představení. Nejúspěšnější bylo
v Trocnově v areálu Památníku
Jana Žižky z Trocnova. Letní
divadelní přehlídku organizovalo Jihočeské muzeum. Hrály
jsme „Dokud se tančí“. Vidělo
nás tam na tři sta diváků. Bylo
to v srpnu a podle velkého počtu a reakcí diváků bylo jasné,
jak lidem kultura chybí.
2

Honorář z tohoto představení jsme věnovaly na transparentní účet našeho divadelního kamaráda z Písku, který se
dostal do zdravotních komplikací a bude potřebovat dlouhodobou pomoc asistenta.
Studio ŽAS, složené z nejmladších členek ŽASu, odehrálo 18. srpna 2020 derniéru KOZÍ POHÁDKY. Poslední
představení této velmi úspěšné pohádky, se kterou jsme
byly i na Národní přehlídce
Loutkářská Chrudim, bylo zatím jediné, které ŽAS připravil
pro nejmladší diváky. Představení se hrálo v rozkošném
dvorku kavárny ve Volyni. Pohádku Studio ŽAS hrálo s přestávkami asi 4 roky, protože se
během té doby herečkám postupně narodily tři děti a čtvrté
se chystá na svět co nevidět.
Derniéru si Studio ŽAS osladilo
kafíčkem a zákuskem (viz foto)
Rušila se nejen představení,
ale i přehlídky, které jsou pro
nás důležité. Už kvůli porotě, která sleduje a hodnotí
naše výkony. Nejvíc nás mrzí
Národní přehlídka seniorského divadla v České Třebové,

na kterou jsme byly nominovány, ale i Krajská přehlídka
v Trhových Svinech. Moc nás
mrzí, že se letos ani neuskutečnil pro naše domácí diváky
další ročník ECCE Homole.
Co dál?
V říjnu se situace zhoršila
a opatření přitvrdila tak, že
jsme se nemohly scházet ani
na zkouškách. Plánujeme,
hned jak to půjde, že obnovíme hru, která měla premiéru
před deseti lety. Jsou to Rychlé šipky podle Rychlých šípů
Jaroslava Foglara. Šipky byly
velmi úspěšné a někteří naši
diváci na ně ještě dnes vzpomínají.
(viz foto Rychlé šipky z r. 2010)
Všechny chceme zase být
spolu a hrát.
Váš ŽAS
www.divadlo-zas.cz
a jsme také na Facebooku

kulturní komise
Vážení spoluobčané,
už nezbývá do konce roku
mnoho času a tak se můžeme ohlédnout co se nám
v tomto roce podařilo.
V březnu bylo velmi hezké
tradiční setkání harmonikářů
v Homolích, v červnu pouť
v Černém Dubu, v srpnu odpoledne pro děti na hřišti
v Nových Homolích. Pro děti
byly připraveny soutěže, mladí hasiči předvedli požární
útok a také byla předvedena
ukázka výcviku psů. Sešlo se
hodně dětí a určitě jsme se

všichni potěšili. Děkujeme
všem za pomoc s organizací
a OÚ za finanční prostředky
na občerstvení dětí.
28. září bylo v Černém Dubu
Václavské setkání. I když trochu pršelo zajistili jsme stany, které nám postavili hasiči
z Nových Homol. Děkujeme
našim hostitelům, že jsme
společně prožili hezký sváteční den.
Máme velkou radost, že se
podařila realizovat naše žádost o výsadbu stromořadí
u obnovené cesty mezi No-

Likorova práce
Byl krásný den a Likor běžel
do kanceláře. Tolik dveří! Už
aby našel číslo 241. Předtím
byl obyčejný kocour a teď už
je ředitelem organizace PACI.
Časy se mění. Lilo je sekretářka, která má za úkol posílat
hlídky a přivolávat je do haly.
Teď prošla kolem Likora. Pozdravila a pověděla mu o věcech, které má kdo za plány
a tak. Likor už běží chodbou
číslo 1 písmeno Ř. Už je v kanceláři, dokonce pracuje, ale
nejde to dobře. Protože Lilo
mu volala kvůli hale č. 3. Prý
tam nikdo není a je tam bomba. Likore, říkala: „280 až 340
tam nejsou“. Ani polštářky
na odpočinek prý ne. Lilo postupovala podle plánu PADISI a spustila alarm. Likor
zasahuje. Starý Arlo byl jediný svědek. Tak málo důkazů!
Říkal: „Kocoury vyvedly obří
myši, které byly ze železa,
pak mne uspaly. Byly na nich

plátky masa a sežraly ty polštářky. Katastrofa!“ Další případ
pro psí ochránce. Dumal Likor
nahlas. Pustil sirénu A 3C25.
Grů, tů hů,hů, zní siréna. Poko,
Lax, Erit, Foxo a Vill přicházejí.
Poko je velitel a Erit je pěkné
kvítko. Šli do zbrojnice a vzali si dobré vybavení. Lilo šla
s nimi, do toho nebezpečí.
Přemluvila je totiž. Ušli kus
cesty a narazili na myší stopy,
zavedly je do továrny na kočičí žrádlo. Dveře byly otevřené
a uvnitř bylo teplo. Vonělo to
tam kočičím žrádlem a masem. Kočky z organizace PACI
vyráběli kočičí žrádlo. Velitel všech hal byl Roxi- starý
kocour. Foxo vysvětlil plán
a všichni se připravili. Tři, dva,
jedna, teď. Na teď se strhla
mela. Kočičáci z PACI se lekli
a utíkali do haly číslo 1. Myši
se vrhly na Likora, Lilo a psí
ochránce. Likor si všiml, že
mezi prchajícími kočkami je

vými Homolemi - Homolemi
a Černým Dubem. Na tuto
akci obec získala dotaci
z MŽP. Děkujeme OÚ za zajištění této dotace.
Ještě byl objednán divadelní
soubor pro děti s nadílkou,
adventní a vánoční koncert.
Tyto akce jsme ale museli zrušit z důvodu mimořádných opatření (nouzový stav).
Přejeme vám všem hezký vánoční čas, prožitý v pohodě
a zdraví mezi svými a do roku
2021 hlavně zdraví.
stepinka79@seznam.cz

Povídka mladé nadějné autorky

jeho bratr Dalk. I ten si všiml
Likora, byla to otázka času,
kdy se obejmou. Za necelou
minutu si běželi vstříc. Podivné shledání to bylo. Kocour
v botách a ředitel organizace
PACI. Hodně zvláštní, že ano?
Mela skončila dřív než začala. Ukázalo se, že myši daly
do masa pach, který omámil
Arla a ten usnul. Myši ze železa byly kočičí agenti, Pacičáci zapomněli, že je karneval 😊 
Chi,Chi,chi.
Kateřina Zimandlová, 9,5 let
3

komentář k odpadům

Vážení občané, dovolte mně
malý komentář ke zveřejněným fotografiím nepořádku
kolem popelnic v Nových
Homolích. Informace, pro
koho je tento prostor určen
jsou řádně vyvěšeny.
Podívejte se, co tam bylo odloženo a zejména věci, které
tam nepatří. Namátkou jmenuji: plastové dětské hračky,
porcelánová čajová souprava, žaluzie na okna a jistě
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najdete mnoho dalších.
Zde si pouze položím otázku. Proč provozujeme sběrný
dvůr?
Komunální odpad je svažen
pravidelně, uvedené příklady
ovšem do této kategorie nepatří. Opakuji naposledy, pracovníci obce nejsou popeláři
a NENÍ jejich povinností tento
nepořádek uklízet.
A protože jsem k tomuto tématu již napsal dosti,

spustíme důsledný monitoring dění kolem popelnic,
což v praxi opět znamená
práci a peníze.Práci ve smyslu důsledného vyhodnocování záznamů z kamer,
ztotožňování vozidel a zveřejňování na obecních vývěskách. Věřím, že svou disciplínou přispějeme i k řešení
tohoto problému.
Ing. Jan Loukotka
Starosta obce

dobrovolní hasiči černý dub
Jako každý rok, tak i letos
pořádali dobrovolní hasiči rej
masopustních masek v Černém Dubu. Za doprovodu
harmonikáře a vozembouchu navštíví všechna stavení
a kolemjdoucím nabídnou
čerstvě usmažený bramborák z polní kuchyně, ťuknou
si něčím ostřejším a popřejí
hodně zdraví. Jsme rádi, že
místní občané mají pochopení pro tento zvyk a někteří
se i aktivně účastní. Nesmíme zapomenout ani na tradiční hasičský ples, který

za hojné účasti místních
i přespolních se velmi vydařil. A protože, našemu spolku
hasičů jdou lépe akce společenské než sportovní zapojili jsme se pořadatelsky
do prvního jarního setkání
veteránů „Jízda svatého
jiří“ pořádaného panem
Jiřím Petříčkem. V jediném
prosluněném dni mezi mnoha děštivými se na startu
sešlo asi 20 vozů převážně
značky Mercedes a několik
jednostopých vozidel značky JAWA. Po absolvování

dovednostních a vědomostních úkolů, účastníci vyrazili
na spanilou jízdu na Libínskou rozhlednu. Po nezbytném občerstvení a nabití sil
se vrátili zpět na základnu
k hospodě Na kopečku, kde
za všeobecného veselí proběhlo vyhodnocení a předání cen nejlepším.
Závěrem přejeme všem
v této nelehké době krásné
a klidné Vánoce
dobrovolní hasiči
Černý Dub
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Velké poděkování z Koroseckého dvora

Děkujeme všem, díky kterým
se během roku 2020 stala myšlena a nápad realitou, a proto se mnoho dětí, dospělých,
starších, mladších, vysokých
i malých mohlo dobře pobavit.
Někdo se něco nového naučil a jiný vyhrál třeba pěknou
cenu. Ano, bylo to několik akcí
pro děti, které jsme zde uskutečnili. Za to děkujeme těm,
kteří se podíleli na přípravách
a to zejména panu starostovi
ing. Janu Loukotkovi, bez kterého by se žádná taková akce
nekonala.
Obecní údržbě Jiřímu Bečákovi a Jaroslavu Chmelovi,
za technickou a materiální
pomoc.
JSDH Nové Homole, kteří si pro nás vždy udělali čas
a předvedli nám jak se to dělá.
Jihočeský chovatel a.s. nám
poskytl možnost parkování
vozidel, bez které bychom se
také neobešli.
Našemu skvělému a šikovnému fotografovi ing. Petrovi
Svobodovi, díky kterému se
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můžete všichni podívat na velké množství fotek na Facebooku „Korosecký dvůr“.
Naše partička (pouze)papírově dospělých, která se postarala mimo jiné o parádní
večerní stezku odvahy jak pro
děti, tak později i pro dospělé, okusila následně pomstu
dospělých, které před tím tak
kvalitně vyděsila.
Také ale děkujeme všem
ostatním, kteří se jakkoliv

podíleli na vytvoření těchto příjemných chvil a nejsou zde jmenováni. Děkujeme za trpělivost a pomoc
pří řešení drobných omezení
a komplikací. Bez všech jmenovaných i nejmenovaných
by to nikdy tak krásné nebylo.
Přejeme všem krásné, klidné
svátky vánoční, šťastný nový
rok 2021 plný splněných přání.
Jaroslava Vaňačová,
Koroseky

TJ Slovan Černý Dub
Vážení sportovní přátelé, vážení spoluobčané,
rok 2020 se blíží ke svému
konci a tím i sportovní aktivity
v obci. Je nejvyšší čas, zbilancovat, co se v letošním roce
událo.
Rok 2020 byl ze sportovního
hlediska zahájen soutěžemi
ve stolním tenise, ve kterých
si TJ Slovan Černý Dub nevedl vůbec špatně. Bohužel,
od března, kdy nejen u nás, ale
i v celém světě začal úřadovat nám všem známý vir. Tím
prakticky s okamžitou platností byly ukončeny všechny
soutěže a to jak stolního tenisu, tak kopané. Všechny nás

to dost zaskočilo a velká škoda je hlavně u družstva mužů
v kopané, které bylo po podzimu na pěkném druhém
místě a uvažovalo o postupu
o soutěž vyšší. Neuskutečnil
se již tradiční velikonoční turnaj ve stolním tenise.
V polovině roku sice došlo
k rozvolnění daných opatření, ale krátce po startu soutěží nastala stejná situace jako
na jaře, přerušení všeho. Ale
abychom nemluvili pouze
o stinných stránkách tohoto
neveselého období, máme
i nějaké pozitivní informace.
V historii TJ Slovan Černý Dub
nehrálo žádné družstvo vyšší

soutěž než okresní přebor, až
doteď. Trenérům Lucii a Mírovi Lomských se podařilo sestavit společně s SK Mladé
družstvo dorostu, které hraje

Družstvo Muži A
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I.A třídu a nevedou si vůbec
špatně. Po odehraných sedmi kolech jsou na výborném
čtvrtém místě a to mají dva
zápasy k dobru! A to není vše.
Podařilo se nám zaštítit futsalový klub Absolut a ten pod
názvem Absolut Černý Dub
reprezentuje naši obec v druhé republikové lize!
A jak bude probíhat sportování dál? To v současné situaci nikdo neví. Každopádně,
přejeme všem pevné nervy
a doufejme, že se brzy vše
vrátí do starých kolejí.
Dovolte mi ještě tímto po-

Nejmenší Piráti
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děkovat všem, hlavně trenérům, rodičům a všem, kteří
se kolem sportu v naší obci
angažují, sponzorům, firmě
KOVOTEX s.r.o. - panu Petru Holému a Jitce Holovské,
IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.
– pánovi Ivanovi Dobešovi,
Stavitelství STEHLÍK 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.
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
2021.
Z celou TJ Slovan Černý Dub
David Schneider
předseda

Dokopná Pirátů

Absolut Černý Dub
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SDH HOMOLE
Vážení přátelé, půl roku uteklo jako voda a opět nastal
čas bilancovat, co se v uplynulém období dělo v našem
sboru. Bohužel i druhá polovina letošního roku je zcela
zásadně ovlivněna pandemií, a tak i náš plán aktivit
nedopadl ani zdaleka podle
představ.
Z pohledu požárního sportu
byl tento ročník v podstatě
zrušený. Každoroční seriál
soutěží Velké ceny Českých
Budějovic byl v letošním roce
zrušený a stejně tak i postupová obvodová a okresní
kola. Jeden malý úspěch ale
přeci jen zmínit můžeme. Zapůjčili jsme mladým hasičům
z SDH Nové Homole naši
soutěžní stříkačku na soutěž
v Hrdějovicích, kde se jim
podařilo s naším strojem vybojovat první místa v obou
soutěžních kategoriích.
Poslední šancí na soutěž bylo
plánované TFA ve Strážkovicích, na které se připravovalo
několik členů našeho sboru,
ale nakonec i tuto soutěž byli

organizátoři nuceni na poslední chvíli zrušit.
Žádných sportovních úspěchů jsme tedy letos nedosáhli, ale nevadí. Věřím, že
v příštím roce bude situace

příznivější a opět dostaneme
šanci předvést naše kvality.
Situace nebyla jiná ani v oblasti kulturních aktivit sboru.
Nepodařilo se nám zrealizovat plánovaný dětský den,

SDH Homole hledá nové členy
do soutěžního družstva v požárním sportu.
 ebaví tě sedět doma u televize nebo internetu?
N
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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došlo ke zrušení tradiční
soutěže Homolský Fireman
a bohužel nemohlo proběhnout ani každoroční rozsvěcení vánočního stromku.
A situace v ostatních hasičských sborech nebyla jiná.
Komu se nepodařilo v předstihu naplánovat akci na letní
měsíce, ten ji musel zrušit.
Náš sbor byl pozván do Dolního Bukovska na slavnostní předávání nového vozidla
místní JPO, spojené i s žehnáním nového praporu sboru.
Celá akce se organizátorům
velice vydařila a zejména
pochod přibližně třiceti slavnostních praporů byl opravdu hezký.
Podařilo se nám také uspět
s žádostí o dotace na dovybavení naší jednotky požární ochrany, ze kterých bylo
zakoupeno kompletní zásahové oblečení pro dva čle-

ny jednotky. Zde bych chtěl
poděkovat obci Homole
za podporu při financování
části tohoto vybavení.
Nezaháleli jsme ani v oblasti
vzdělávání a v letošním roce
úspěšně absolvoval velitel
jednotky Václav Trapl, spolu
se svým zástupcem Petrem
Ďuricou, periodické velitelské zkoušky. Dále pak Tomáš
Rusín složil úspěšně zkoušku
preventisty v požární ochraně.
Bohužel současná vládní
opatření budou mít dopady
i na další plánované akce.
Výroční valná hromada našeho sboru se letos konat
nebude a stejně tak se v lednu neuskuteční ani náš tradiční hasičský bál.
Do 31. 1. 2021 je nutné odvést
pravidelné příspěvky do SH
ČMS, které pravidelně vybíráme právě na VVH. Jejich
platbu bude možné provést

ve dnech 6. 1. 2020, 7. 1. 2020
a 14. 1. 2020, vždy od 18:00
do 19:00 v klubovně v sále
v Homolích.
A co plánujeme na první polovinu příštího roku? Pokud nám
to situace dovolí, určitě proběhne tradiční stavění májky.
A protože se nehodláme jen
tak smířit se zrušením taneční
sezóny, máme v plánu hasičský bál jen posunout a zrealizovat někdy během jara.
Rád bych touto cestou poděkoval nejen všem členům
našeho sboru, ale i všem našim podporovatelům a přátelům, za odvedenou práci
v letošním roce. Jménem
výkonného výboru sboru přeji všem klidné prožití
vánočních svátků, úspěšný vstup do nového roku
a hlavně hodně zdraví a sil
v této zvláštní době.
Josef Lejsek
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Krátce ze života hasičů Nové Homole
Druhá polovina letošního
roku je skoro stejná jako ta
první. Všechny nás a naše
činnosti omezuje Covid 19.
Přes všechny nepříjemnosti jsme jako hasiči nezaháleli, i když pro nás pro dospělé
byly všechny soutěže a aktivity zrušeny. Měli jsme jeden
výjezd k dopravní nehodě
v Korosekách a prováděli jsme
přípravu družstva pro případ
nasazení kvůli Covidu 19.
Jediná akce, které se dospěláci zúčastnili, bylo Bukovské
setkání, a chodili jsme přát
našim dříve narozeným hasičům k jejich kulatým a půlkulatým narozeninám.
Zato se činily naše děti. Kromě pravidelného cvičení
na hřišti se zúčastnily i několika soutěží převážně s velice
pěknými výsledky.
21. 6. 2020 – první soutěž
O pohár Hamerského Soptíka – zúčastnili se mladší žáci
l., mladší žáci ll., starší žáci l.
a starší žáci ll

Letní hasičské soustředění
3. 7. 2020 – jsme byli pozváni
na první Dětský den v Korosekách, kde jsme předváděli
to, co se mladí hasiči učí a co
musejí znát. Připojily se k nám
i místní děti a akce měla velice pěkný průběh.
18. 7. 2020 – soutěž Lišovský
Dvojboj, které se zúčastnili:
mladší žáci l. mladší žáci ll.,
starší žáci l. a starší žáci ll.

25. 7. 2020 – 1. 8. 2020 –
Letní hasičské soustředění
v Jemčině, na kterém bylo 45
dětí.
8. 8. 2020 – soutěž O pohár
starosty Hrdějovice – i zde
byla čtyři družstva a to: mladší žáci l., mladší žáci ll., starší
žáci l. a starší žáci ll. udělali velice pěkný čas 17,91s –
(levý proud dokonce 16,51s)
a obsadili 1. místo.
28. 8. 2020 - 30. 8. 2020 –
Loučení léta starších žáků
na vodě – sjížděli řeku Lužnici
a trasa byla dlouhá 22 km.

O pohár Hamerského Soptíka
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28. 8. 2020 – Loučení léta
mladších žáků – V Nových Homolích a Korosekách. Na tyto akce se mladší žáci rozdělili na dvě party
a na obou prováděli ukázku
požárního útoku. Zatímco
v Korosekách měli vše na co
si vzpomněli zdarma (limonáda, zmrzlina, jídlo i pamlsky),
v Nových Homolích se jich

Loučení léta starších žáků na vodě
nikdo ani nevšiml a děti nedostaly vůbec nic. Ani pití,
ani jídlo, ani pamlsek a ani jim
na konci nikdo nepoděkoval,
přestože ukázky předváděli
více jak dvě hodiny.
30. 8. 2020 – soutěž O pohár starostky obce Srubec –
mladší žáci l., mladší žáci ll.,
mladší žáci lll.

Nejrychlejším proudařem
na této soutěži byla v kategorii mladších žáků vyhlášena naše Elena Šeberová
s časem 19,67s
5. 9. 2020 – soutěž Dolní Bukovsko trojboj. Zde dokonce
bylo pět soutěžních družstev
a to:
mladší žáci l., mladší žáci ll.,
mladší žáci lll., starší žáci l.
starší žáci ll
12. 9. 2020 – soutěž Olešnický dvojboj – mladší žáci l.,
mladší žáci ll. mladší žáci lll.,
starší žáci l., starší žáci ll.
20. 9. 2020 – soutěž Borovanská stovka – je to celostátní
soutěž dorostu a dospělých
Mladší dorost – Tereza Lejsková - 12. místo, Lenka Pašková - 11. místo, Vanesa Kostrounová - 6. místo,

Nejrychlejší proudař
Elena Šeberová

Střední dorost – Kateřina Pašková - 9. Místo, Miloš Henzl 9. místo

Starší dorost – Miluše Pašková - 6. místo, Denisa Kostrounová - 9. místo,
Tomáš Břicháček - 4. Místo
10. 10. 2020 – Podzimní obvodové kolo hry Plamen ve Střížově a zde se mám velice dařilo a děti položily velice pěkný
základ pro jarní kolo a případný postup na Okresní kolo.
mladší žáci l. – 1. místo, mladší žáci ll. – 2. místo, starší žáci
l. – 2. místo, starší žáci ll. – 1.
místo.
Ještě dalších akcí se děti letos zúčastnily a to:
4. 1. 2020 – Tříkrálová sbírka
29. 4. 2020 – 1. 5. 2020 – Plnění odznaků odbornosti, které se počítá do hry Plamen
20. 6. 2020 – návštěva ZOO
Praha
I letos budeme rozsvěcovat
vánoční strom na točně v Nových Homolích, ale tentokrát
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se tam kvůli opatření vlády
ČR nesejdeme. Tak snad příští
rok.
Závěrem chci poděkovat fotbalistům za zapůjčení hřiště.
Děkuji OÚ Homole za finanční
podporu a to jak za zaplacení autobusu, kterým jezdíme
na soutěže, za finanční příspěvek na Letní soustředění mladých hasičů tak i za celkovou
podporu.

Soutěž Borovanská stovka

Děkuji i všem sponzorům za finanční podporu našich dětí.
Vážení spoluobčané, hasiči Nové Homole Vám všem
přejí, pokud to půjde, příjemné prožití svátků vánočních
a v novém roce vše nejlepší
a hodně zdraví.

69,-

od

199,-

Polštáře a přikrývky

Ilustrační foto

Ručníky a osušky

Dekorační tex l

www. bex.cz
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Dětské povlečení a osušky

49,-

od

219,Ilustrační foto

od

Ilustrační foto

Prodejna:
Průmyslová 281
Boršov nad Vltavou
Tel.: 602 262 567
Tel. na e-shop: 607 021 599
Otevírací doba:
Po, St, Pá: 08:00 - 14:00
Út, Čt: 08:00 - 18:00

Matrace

Chcete se dobře vyspat?
Nově vyrábíme matrace na
míru i z přírodních materiálů.

Ilustrační foto

ČESKÁ
VÝROBA

PŘI ZADÁNÍ KÓDU: USMEV2021 ZÍSKÁTE SLEVU 10%
NA NEZLEVNĚNÉ ZBOŽÍ. SLEVA PLATÍ DO 31.01.2021

Ložní soupravy a prostěradla

Ilustrační foto

od

Podzimní obvodové kolo hry Plamen ve Střížově

Ilustrační foto

Za SDH Nové Homole
Starosta sboru
Jiří Červák

Novinky ze školky
Po prázdninovém odpočinku
nám krásné podzimní počasí umožnilo trávit co nejvíce
času s dětmi na naší zahrádce. K pozorování hmyzu jsme
zasadili levanduli a motýlí
keř, který láká motýly svými
květy až do pozdního podzimu. Vymysleli jsme si ještě
„Beruškovník“ (domeček pro
berušky), který zrealizujeme
na jaře. Zahrádka nám také
umožnila poznávání bylinek
a jejich vůní, naše oči rozzářila
pestrá paleta barev kvetoucích trvalek. Stromoví skřítci
nám ukázali, u kterého stromu
bydlí, uložili jsme vílu Lipenku
k zimnímu spánku pod naši
lípu před školkou, která tam
roste od roku 2000. Poznávání ovoce, hub a podzimních
plodů bylo inspirací při našem
učení, tvoření, hudebních, tanečních a tělovýchovných
činnostech. Tradiční zvířátka
z kaštanů a dalších přírodnin
vyzdobila naši šatnu. Rozmary počasí nám připomněl
„Modrý kapičkový den“, kdy
jsme si hráli s dešťovou vílou
a skřítkem celé dopoledne.

V takovém rozmaru počasí
je třeba chránit svoje zdraví,
a proto jsme si následně povídali o našem těle, co mu prospívá nebo škodí, jak se starat
o zoubky a bezpečně se chovat v různých situacích. Oslava svatého Martina se po vyslechnutí příběhu neobešla
bez jízdy na našem papírovém
koni, spolu se zpěvem, za doprovodu dětských nástrojků
a výroby svatomartinské lucerničky. I obávané kreslení
koně se dětem velmi zdařilo!
Krásné předvánoční období

bude letos jiné, ale snažíme
se prožít s dětmi všechna tajemství a radosti, které tento
čas přináší. Vyrábění čertíka,
Mikuláše a anděla, vystřídá
tvoření dárečků a vánočních
přáníček za zpěvu a poslechu koled. „Bílý vánoční den“
přinese další překvapení pro
děti, místo besídky. Žádný
spěch, všechno si v klidu prožít, poznat některé tradice našich předků, těšit se a radovat
se z dárků od Ježíška, to patří
k nezapomenutelným prožitkům v dětství. Další barevný
den čeká děti na jaře spolu se
setkáním se včelkami, žabkou
Rozárkou,
nezapomeneme
na „Den s nejmilejší pohádkovou knížkou“ a snad už budeme moci pozvat i divadlo.
Marie Musilová
PŘEJEME VŠEM OBČANŮM
OBCE HOMOLE KLIDNÉ
VÁNOCE S OČEKÁVÁNÍM
VŠEHO DOBRÉHO!
Kolektiv dětí
a zaměstnanců
MŠ Nové Homole
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STAVEBNÍ ČINNOST V ROCE 2020
Vážení spoluobčané, jako
v minulém vydání bych vás
v krátkosti seznámil, jaké
investiční akce byly u nás
v obci dokončeny v II. polovině roku 2020 a dále se
vám pokusím popsat stavební záměry pro rok 2021.
Akce zrealizované v druhé
polovině roku 2020:
Již v roce 2019 byly zahájeny práce související s protipovodňovými opatřeními
na Homolském potoce v Nových Homolích, což v praxi
znamenalo výstavbu několika objektů. Jedním z nich
byla výstavba nové lávky
u fotbalového hřiště dokončená na konci léta 2020.
 ýstavba lávky
V
u fotbalového hřiště
v Nových Homolích
- léto 2020
Stavba nové lávky u fotbalového hřiště byla zahájena
v červnu a dokončena byla
na konci srpna.
 ýstavba chodníku
V
Nové Homole - léto 2020
V Nových Homolích byla
během prázdnin provedena I. etapa výstavby nového chodníku od točny MHD
směrem na Černý Dub až
po napojení do ulice Mezi
Potoky.
 ýstavba kanalizace
V
Homole stoka „A“
III. Etapa - léto 2020
Realizace kanalizační stoky
„A“ III. etapy byla dokončena
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Výstavba lávky u fotbalového hřiště v Nových Homolích léto 2020
v srpnu a tím došlo k propojení části stoky „A“ vedené
podél silnice II/143 vybudované ve II. etapě. Navrhovaná stavba kanalizační
stoky je situována převážně
do obecní asfaltové komunikace a odvádí odpadní vody
do ČOV ze stávající zastaralé
stoky vedené stromořadím.
 ráce spojené
P
s údržbou obce a jejím
zkvalitňováním – rok
2020
Naši pracovníci průběžně
provádějí údržbu a opravy na majetku obce, ať se
jedná například o vyčištění stok na našem katastru
nebo o opravu hracích prvků
a obecního mobiliáře. Tyto
práce a vynaložené finanční
prostředky, které sice nejsou
na první pohled vidět, ale
jsou pro obec důležité.

Akce připravované
pro další roky 2021-2022:
Tento rok jsme věnovali
mnoho sil, aby se co nejvíce
projektů povedlo dotáhnout
do povolení a mohli jsme
požádat o dotační tituly. Je
pravda, že dnešní „koronavirová doba“ a dění na politické
scéně přináší těžkou situaci
ohledně budoucích investic
i do naší obce. Pokles příjmů
obce byl mezi rokem 2019
a 2020 téměř 5 mil. Kč a těžko predikovat, jaký bude dopad do příjmů obce na další
dva roky. Samozřejmě pokud chceme udržet veškeré
služby v obci na stejné úrovni jako dnes, což je dopravní obslužnost - MHD, odpadové hospodářství, údržba
veřejných prostranství atd.,
je jasné, že se škrty dotknou
právě nejvíce investic. Jsme
opravdu rádi, že se podaři-

Výstavba chodníku Nové Homole - léto 2020
lo připravit takové množství
projektů. Uvidíme, jak budeme v žádostech o dotace
úspěšní a podle toho budeme jednotlivé projekty uvádět na svět. Na konci roku
budeme hospodařit s přebytkem cca. 12 mil. Kč, který se nám podařilo uspořit
v minulých letech a na podpořené projekty z dotací ho
použijeme k dofinancování.
Nyní vám tyto připravované
projekty k realizaci ve zkratce představím:

Práce spojené s údržbou obce a jejím zkvalitňováním

 ovostavba
n
víceúčelového
sportoviště v Homolích
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Novostavba víceúčelového sportoviště v Homolích

Novostavba Hasičské zbrojnice v Nových Homolích
 ovostavba Hasičské
n
zbrojnice v Nových
Homolích
z kapacitnění
Homolského potoka
mezi lávkou a mostem
na Černý Dub
 emolice chlívků
d
v Nových Homolích
r ekonstrukce rybníků
v Homolích
 sazení veřejného
o
osvětlení kolem
chodníku na Černý Dub
v Nových Homolích
 sazení veřejného
o
osvětlení v ulici
Budějovická I.-II. etapa
v Homolích
r ekonstrukce
kanalizačního řadu v ulici
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Severní v Homolích
 prava vodovodu v ulici
o
Na Vyhlídce Černý Dub
Na všech zmiňovaných projektech v současnosti finišujeme s povolením a u většiny žádáme o podporu
z dotačních titulů. Doufám,
že se nám společně povede
co nejvíce těchto projektů
dotáhnout až do konce, abychom naší obec zase posunuli dopředu.
Současně vám ještě zmíním
akce, které budou nadále
připravovány k povolení:
r ekonstrukce ulice Jižní
v Homolích
 yklotrasa Planá –
c
Homole – Boršov nad
Vltavou

 hodník Nové Homole –
c
Černý Dub II. etapa
r ekonstrukce sálu
v Černém Dubu
r evitalizace bývalé ČOV
v Černém Dubu
 světlení Nové Homole –
o
Korosecký Dvůr
Za všechny členy komise
pro územní rozvoj
a stavební činnost bych
vám všem popřál klidný
a více uvolněný rok 2021.
Všem hodně zdraví, síly
a více osobních kontaktů.
Za komisi pro územní
rozvoj a stavební činnost
předseda Miroslav Pavlíček

Vytápíte peletami?
Norma nestačí, požadujte
certifikaci
S nadcházející zimní sezónou je opět aktuální otázka vytápění. Stále větší
oblibě českých domácností se těší dřevní pelety. S poptávkou roste i nabídka
a pelety nabízí celá řada výrobců. Spotřebitel by měl být ovšem při koupi
pelet ostražitý a vědět, že norma ČSN EN ISO 17 225-2 je pro výrobce pouze
technickým doporučením a není právně závazná. Osvědčení o kvalitě je navíc
vydáno pouze na základě vzorku, který výrobce na počátku výroby dodá
do laboratoře.
Rozhodujícím ukazatelem kvality pelet je mezinárodní certifikace ENplus®,
kterou v současné době vyžaduje značná část výrobců peletových spalovacích
zdrojů. V tomto případě certifikační orgán kontroluje celý proces – od kvality
vstupní suroviny přes výrobu, skladování, manipulaci, obchodní procesy
a periodicky 1 x ročně kontrolu kvality pelet. Certifikované pelety jsou na obalu
řádně označeny logem certifikace, třídou kvality a číslem licence. Pokud jsou
pelety volně ložené, je tato certifikace uvedena v dodacím listu. Zatímco
tuzemská výroba se z 96 % může pochlubit certifikací s nejvyšší jakostí A1, ze
zahraničních výrobců má certifikaci ENplus® jen 77 %. Nekvalitní pelety mohou
poškodit kotel, snížit jeho životnost a mít negativní dopad na životní prostředí.
Nákup levných pelet proto nemusí být ve finále tím nejlepším a nejlevnějším
řešením.
Pokud si nejste jisti, čím se při volbě vhodného zdroje vytápění pro váš dům
nebo výběru kvalitního paliva řídit, využijte bezplatnou a komerčně nezávislou
poradnu! Na bezplatnou konzultaci (na téma vytápění, zateplení a rekonstrukce
domů, dotace pro energeticky úsporná opatření apod.) se do Energy Centre
České Budějovice (ECČB) můžete objednat na tel. čísle 387 312 580 nebo
emailem na eccb@eccb.cz, bezplatná linka (záznamník): 800 38 38 38.

Činnost Energy Centre České Budějovice
je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.
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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.
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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 – držitelé starší 65 let (tj. v roce 2021 ročníky 1955 a starší)
100 Kč/ 2. a každý další pes téhož držitele, tj. osoby starší 65 let (viz výše)
Poplatky se budou vybírat:

v pondělí: 22. 3. a 29. 3. 2021
13:00 – 15:30

ve středu: 24. 3. a 31. 3. 2021
13:00 – 17:00

Poplatky se vybírají pouze v tyto úřední dny!

Stávající známky z roku 2020 platí do 31. 5. 2021.
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.
Obecní úřad Homole
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Termíny svozů
bioodpadu
v obci Homole

07. 01. 2021
04. 02. 2021
04. 03. 2021
01. 04. 2021
22. 04. 2021
06. 05. 2021
20. 05. 2021
03. 06. 2021
17. 06. 2021
01. 07. 2021
15. 07. 2021
29. 07. 2021
12. 08. 2021
26. 08. 2021
09. 09. 2021
23. 09. 2021
07. 10. 2021
21. 10. 2021
04. 11. 2021
18. 11. 2021
02. 12. 2021

Prosíme naše spoluobčany, aby se připojili ke službě GOSMS
nebo přes aplikaci dle informací na webových stránkách
obce Homole.

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.
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Obec Homole, Budějovická 72, HOMOLE 370 01 Č. Budějovice

tel. 387 203 515

e‐mail: obec@homole.cz

OBEC HOMOLE ‐ ODPADY v roce 2021

Vážení spoluobčané, předem vám jménem všech zastupitelů děkuji za zvládnutí třídění
odpadů při snížení frekvence svozů komunálního odpadu v letošním roce. Naše obec se
tímto přiblížila více k ochraně životního prostředí a k přípravě na ukončení skládkování
odpadů do roku 2030. Zastupitelstvo obce se opětovně na svém zasedání v listopadu
roku 2020 tomuto tématu věnovalo, aby vyhodnotilo současnou situaci na rok 2021.
Výsledkem je, že pro rok 2021 zůstává poplatek za odpad ve stejné výši jako doposud
tzn. 600,‐ Kč/rok/os. Nadále budou ponechány velkoobjemové nádoby na komunální odpad v počtu 6 ks
na místech viz. situační mapka na zadní straně a bude posílen svoz velkoobjemových nádob na papír ze 14‐
denní frekvence na 7‐denní. Částka, kterou jsme společně ušetřili za svoz komunálního odpadu, je využita
ke svozu separovaného odpadu z naší obce. Jedná se zejména o navýšení frekvence svozů plastu, papíru a
opětovné navýšení částky na provoz sběrného dvora. Zde se především projevila „kovidová pandemie“, při
které občané sběrný dvůr využívali více. Tato částka se vyšplhala cca. na 0,8 mil. Kč.
Pro rok 2021 je počítáno s částkou cca. 2,5 mil. Kč na odpadové hospodářství v obci Homole.
KOMUNÁLNÍ ODPAD – černé nádoby, pro rok 2021 zůstává frekvence svozu 2x za měsíc, každé
sudé pondělí a navíc 4.1.2021 viz. přiložená tabulka. Důležité je, aby každá domácnost nadále
pečlivě separovala a minimalizovala tak vznik směsného komunálního odpadu do budoucna.
Pro ty z nás, kterým nebude stačit objem své popelnice, zůstávají k dispozici velkoobjemové
nádoby na sběrných místech v jednotlivých částech obce v počtu 6 ks viz. situační mapka na zadní straně.
Při využití těchto míst myslete na pořádek kolem nádob, je to vizitka nás všech. Za obec se budeme snažit
tyto prostory více kontrolovat např. kamerovým systémem, aby nebylo zneužíváno cizími návštěvníky, jako
se dělo v letošním roce. Příkladem jsou i autobusové zastávky, kde kolemjedoucí automobily neustále plní
odpadkové koše odpadem z domácnosti.
Svoz komunálního odpadu na rok 2021
každé sudé pondělí
I.pol. 04.01. 11.01. 25.01. 08.02. 22.02. 08.03. 22.03. 05.04. 19.04. 03.05. 17.05. 31.05. 14.06. 28.06.
II.pol. 12.07. 26.07. 09.08. 23.08. 06.09. 20.09. 04.10. 18.10. 01.11. 15.11. 29.11. 13.12. 27.12.

BIOODPAD – hnědé nádoby, pro rok 2021 se u vývozu biodpadu nic nemění, svozy ve čtvrtek
viz. přiložená tabulka.
Svoz biodpadu na rok 2021
I.pol. 07.01. 04.02. 04.03.
II.pol. 01.07. 15.07. 29.07.

čtvrtek
01.04. 22.04.
12.08. 26.08.

06.05.
09.09.

20.05.
23.09.

03.06.
07.10.

17.06.
21.10.

04.11.

18.11.

02.12.

PLASTY – žluté plastové pytle, každá domácnost si může vyzvednout pytle v průběhu roku 2021
na Obecním úřadě zdarma. Pytle se budou svážet 2x za měsíc a to každé liché pondělí. V den
vývozu je potřeba umístit před svou nemovitost plastový odpad v uzavřeném pytli.
Svoz plastů na rok 2021
každé liché pondělí
I.pol. 18.01. 01.02. 15.02. 01.03. 15.03. 29.03. 12.04. 26.04. 10.05. 24.05. 07.06. 21.06.
II.pol. 05.07. 19.07. 02.08. 16.08. 30.08. 13.09. 27.09. 11.10. 25.10. 08.11. 22.11. 06.12. 20.12.

PAPÍR – modré velkoobjemové nádoby, pro rok 2021 dojde k navýšení frekvence svozu těchto
nádob na sběrných místech v jednotlivých částech obce viz. situační mapka na zadní straně.
Prosíme občany o důslednou separaci tohoto druhu odpadu a zanesení do sběrných míst.
Při vkládaní do těchto nádob je nutno krabice rozřezat popř. sešlapat, aby nedocházelo
ke zbytečnému naplnění nádob. Pokud zjistíte, že jsou nádoby plné, nenechávejte odpad mimo nádoby.
Vyčkejte na svoz nebo jej zavezte na sběrný dvůr v Černém Dubu.
SEPAROVANÝ ODPAD – pro rok 2021 jsou zřízena stávající místa pro sběr tohoto odpadu (sklo, kovy,
použité ošacení, olej a elektro) viz. situační mapka na zadní straně. K dispozici je samozřejmě i sběrný dvůr
v Černém Dubu. Využívejte jeho služby v plném rozsahu také v roce 2021.
Závěrem vás chci jménem zastupitelstva obce požádat o pokračování v třídění odpadu a při každém jeho
vyhození se zamyslet, kam ho správně zařadit. Dále se prosím snažme udržet naše sběrná místa
v jednotlivých částech obce v čistotě a odpad nepohazovat mimo nádoby. Je to vizitka nás všech a ať naši
pracovníci nemusí tyto místa stále uklízet. Naše snažení o separaci odpadů za rok 2020 budeme znát
na počátku roku 2021 a o výsledku vás budeme v průběhu roku informovat.
za obec Homole M. Pavlíček
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