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Vážení spoluobčané a mládeži,
přeji vám všem prožití nastávajících prázdninových
měsíců ve zdraví, načerpání sil do další práce
a studia, a aby prožité prázdniny byly pro vás
hezkou vzpomínkou.
Hodně sluníčka a pohody vám přeje
Marie Štěpánková a zaměstnanci obecního úřadu

Jednání ZO ze dne 8.3.2012
ZO projednalo a schválilo :
- zprávu o výsledku inventarizace v roce 2011
- zápis z jednání ze dne 6. března 2012 v OÚ Homole ohledně přesné specifikace
dodávky nábytku pro MŠ Nové Homole
- ceny osvětlení v Černém Dubu, a to včetně stropu
- směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad
- Územní studii Homole v lokalitě Plocha B 41 – Černý Dub
- Nabídku na vytvoření www stránek pro MŠ
- podat žádost o dotaci na KÚ Č. Budějovice na akci „Oprava venkovní terasy MŠ“

ZO ruší:
požadavek na doplnění kritérií pro přijímání dětí do MŠ Nové Homole: „děti z jiných obcí
s trvalým
budou přijímány na 1 školní rok, aby byla zajištěna volná kapacita pro děti
pobytem v obci“ - viz usnesení 3/2012
nahrazuje a požaduje doplnit:

bod 2. „děti s trvalým pobytem v Českých Budějovicích a v dalších obcích, které budou plnit
poslední rok předškolní docházky do MŠ“
bod 1. - sousední obce: vyjmenované obce a Hradce

ZO bere na vědomí :
- v době od 19. do 31. března 2012 bude sál v Černém Dubu uzavřen z důvodu
prováděných nutných oprav
- nálezné za letecké motory ze 2. světové války, které obci Homole 17. 2. 2012 poskytl
Jihočeský kraj, výše nálezného činí 25 000,00 Kč
- hlášení o existenci černé skládky na území obce Homole,odstranění zajistí SDH Homole
- protokol sepsaný Českou inspekcí životního prostředí ve věci pokácení 1 ks dubu bez
povolení příslušného orgánu ochrany přírody (OÚ Homole)

Jednání ZO ze dne 22.3.2012
ZO projednalo a neschválilo :
- podat žádost do GP Jihočeského kraje na podporu na nákup požárního automobilu
pro SDH Nové Homole a neschvaluje finanční spoluúčast ve výši minimálně 30 %
z celkových nákladů

ZO projednalo a schválilo:
- návrh smlouvy o dodávce předložený Stavební poradnou – kupní smlouvu, předmět
plnění: Sběrný dvůr Homole – Černý Dub
- cenovou nabídku MŠ Nové Homole – stavební úpravy a podlahové vytápění
- dohodu o změně a průběhu hranic mezi k.ú. Homole a k.ú. Planá u Českých Budějovic
- podat žádost o dovybavení zásahové jednotky Č. Dub – GP Jihočeský kraj a souhlasí
s finanční spoluúčastí z prostředků obce ve výši 30 % z celkových nákladů

Jednání ZO ze dne 29.3.2012
ZO projednalo a schválilo:
- cenovou nabídku MŠ Nové Homole – stavební úpravy a podlahové vytápění
- nabídkovou cenu – požární schodiště MŠ Nové Homole
- vyčištění hřiště po zimním období – TJ Slovan Černý Dub
- soutěž pro děti na dopravním hřišti 8.5.2012
- uspořádat setkání maminkám k svátku s kulturním programem
- rozhodnutí rady – starostky obce Homole vyhlásit konkursní řízení na pracovní místo
ředitel/ka Mateřské školy Nové Homole

ZO bere na vědomí :
- návrh závěrečného účtu obce Homole a sociálního fondu za rok 2011 spolu se Zprávou o
výsledku přezkumu hospodaření obce Homole včetně přijetí opatření k nápravě nedostatků,
bude zveřejněno na ÚD po dobu 15-ti dnů před projednáním v ZO zadání změny č. 2
územního plánu obce Homole a žádost o zajištění zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Homole
oprávněnou osobou
- oznámení kontroly veřejné sbírky na stavbu nové kapličky v Černém Dubu
- zpráva o výsledku kontroly veřejné sbírky na stavbu nové kapličky v Černém Dubu
- vyúčtování podle smlouvy o provozování veřejného vodovodu a kanalizace za hospodářský rok
2011 zaslané firmou ČEVAK a.s.informace ke kapacitě ČOV Černý Dub
- sdělení Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice k žádosti o převod pozemků
- žádost o vyjádření k navrhované přístavbě společenské místnosti k restauraci na Na kovárně,
parc. č. 160/2 a doporučuje rozsah přístavby projednat se zpracovatelem územního plánu

Jednání ZO ze dne 5.4.2012
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o průběhu stavebních prací na MŠ
N.Homole, které jsou oproti předpokladu s minimálně měsíčním zpožděním.
- Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na betonový základ pod požární
schodiště : - výkop, základy, zpevněná plocha, zámková dlažba, obrubníky 12 m2 :
předpokládaná cena 42 000,- Kč + DPH
- Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na vchodové dveře k požárnímu
schodišti 2.NP : předpokládaná pův. cena 21 432,- Kč + DPH – 30% z ceny.
Předpokládaná cena dveří : 15 000,- Kč + DPH. Požadavek : 12% navýšení ( cca
1 800,- Kč ). Dveře jsou s nadsvětlíkem a nebyly ve smlouvě o provedení práce.
- Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na plastové stěny ve spojovacím krčku,
předpokládaná cena 108 000,- Kč + DPH.
Z hlavní smlouvy se odečítá 133 000,- Kč – původní stěny hliník ve spojovacím krčku
( budou nahrazeny plastem).

ZO projednalo a schvaluje :
- kapacitní listinu pro MŠ Nové Homole pro na školní rok 2012/ 2013 – navýšení
z 24 na 25 dětí pro obě třídy
- finanční příspěvek na Blázniliádu v měsíci červnu v Homolích ve výši 2 000,- Kč
- uspořádat zájezd pro seniory v měsíci květnu
- přijmout 24 dětí do MŠ N.H.,nový stavební objekt SO 02 a požaduje rezervovat
3 místa pro děti, které se přistěhují a doporučuje vyhlásit 2. kolo přijímání dětí
do MŚ – zápis na den 22.8.2012

ZO bere na vědomí :
- oznámení o předpokládaném termínu uzavření MŠ N.Homole
- příslib zřízení smlouvy o věcném břemeni práva chůze a jízdy ve prospěch obce
Homole na pozemku č. parc. 229/11 k. ú. Homole

Jednání ZO ze dne 19.4.2012
ZO projednalo a schvaluje :
- objednat vybudování základu k požárnímu schodišti u MŠ Nové Homole, jedná se
o vícepráce na objektu SO 02
- objednat odstranění terasy u MŠ Nové Homole u objektu SO 01
- uzavřít mandátní smlouvu na zpracování účetnictví
- cenovou nabídku na zpracování Změny č. 2 ÚP Homole
- výši nájemného : 1 000,- Kč/ rok na nebytové prostory na hřišti Nové Homole

ZO bere na vědomí :
- Dohodu o poskytnutí dotace z PRV ČR uzavřenou mezi SZIF Č. Budějovice
a Obcí Homole na akci: „Oprava kapličky sv. Josefa v Homolích“, celková výše
přiznané dotace 86 400,- Kč (příspěvek společenství EU 69 120,- Kč, příspěvek
z národních zdrojů 17 280,- Kč) + finanční spoluúčast obce
- pronájem nebytových prostor občerstvení TJ Slovan Černý Dub od 1.1. - 31.12.2012
- informaci o další černé skládce v Homolích, předáno k řešení Policii ČR
- informaci o přípravách na 650. výročí obce (zajištění finančních prostředků)
- přehled aktivit sportovní, sociální a kulturní komise
- informaci k výjezdu firmy p. Pikla na silnice č. II/143 k. ú. Homole, ve věci je svoláno
jednání na den 25.4.2012
- zápis z kontrolního dne koordinátora BOZP na MŠ Nové Homole a zápis o zjištěných
nedostatcích v BOZP na staveništi MŠ
- poděkování za uspořádání sbírky pro azylový dům v Husinci
- stavy na účtech ke dni 19.4.2012
- prodej palivového dřeva cca 3m3, bude zveřejněno na ÚD

Jednání ZO ze dne 9.5.2012
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2011 včetně
sociálního fondu a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce doručenou
dne 23.3.2012, č.j. : KUJCK 24723/2011 OEKO-PŘ, vyvěšeno na úřední desce a na ÚD
umožňující dálkový přístup - vyvěšeno 18.4.2011, sejmuto 4.5.2012.
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písm. c), § 10, odst. 3, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
Nebyla zjištěna rizika dle § 10, odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,
- podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,20 %
- podíl závazků na rozpočtu územního celku 65,28%
- podíl zastaveného majetku na celkové majetku územního celku 0%
Zastupitelstvo obce přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků.

ZO projednalo a schvaluje :
- smlouvu o provedení služeb (sekání návsi Homole)
- objednat přílohu Deníku Cesty městy ve formátu A5

- za nálezné leteckých motorů v Černém Dubu ve výši 25 000,- Kč zakoupit hrací prvek
pro děti do Černého Dubu
- nákup ryb na dětskou rybářskou soutěž v Homolích (dolní rybník) ve výši 3 000,- Kč
- nabídkovou cenu na opravu hromosvodu
- smlouvu o dílo na zpracování dotační žádosti včetně závěrečného vyúčtování
na projekt : „Nové Homole – Koroseky (Dvůr) – oddílná kanalizace“
- smlouvu o dílo na zpracování dotační žádosti včetně závěrečného vyúčtování na
projekt : „Nové Homole – Koroseky (Dvůr) – vodovodní řad“
- revitalizace trati České Budějovice – Volary – přejezd v k. ú. Homole v km 6,854 –
přejezd bude nově zabezpečen s pozitivní signalizací bez závor
- objednat výrobku www stránek pro MŠ Nové Homole
- mandátní smlouvu na řízení projektu pro projekt „Sběrný dvůr Homole“
- podání cenové nabídky na výkon autorského dozoru při realizaci stavebního díla
- sběrný dvůr Homole
- podání cenové nabídky na výkon technického dozoru investora při realizaci
stavebního díla a technického vybavení – sběrný dvůr Homole

ZO bere na vědomí :
- oznámení o provedení kontroly realizace projektu pod názvem „Regenerace VKP
Černý Dub“
- stav běžného účtu ke dni 9.5.2012 : 4 457 976,45 Kč

Jednání ZO ze dne 30.5.2012
ZO projednalo a schvaluje :
- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na sběrný dvůr Homole,
technologické vybavení, byl vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou
1 205 587,20 Kč včetně DPH
- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na sběrný dvůr Homole,
stavební část, byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
3 476 500,- Kč včetně DPH
- žádost firmy Sexta Planá o prodloužení termínu výstavby na akci : „MŠ Nové Homole
- rekonstrukce a rozšíření kapacity“
- prodat palivové dřevo cca 3 m3 za cenu 200 Kč, vyvěšeno na ÚD : 24.4.2012,
sejmuto 10.5.2012
- cenovou nabídku na realizaci výstavby terasy u MŠ Nové Homole
- smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby uzavřenou mezi Úřadem práce České
Budějovice a Obcí Homole
- smlouvu o dílo na zhotovení internetové prezentace MŠ Nové Homole
- uvolnění 100 000,- Kč (provozní náklady) pro MŠ Nové Homole v souladu
s rozpočtem obce

ZO bere na vědomí :
- odborný posudek průběhu zadávacího řízení na sběrný dvůr Homole, technologické
vybavení
- odborný posudek o průběhu zadávacího řízení na sběrný dvůr Homole, stavební část
- výroční zprávu Dopravního podniku města České Budějovice za rok 2011
- protokol č. 01/2012 Krajského úřadu Č. Budějovice o výsledku provedené kontroly
na VKP Černý Dub
- vyjádření ČEVAK k záměru změny ÚP Nové Homole
- zveřejnění záměru na ÚD - pronajmout část nemovitosti č. parc. 812/3 k. ú. Homole
(hřiště a kabiny v N. Homole)
- konání dětského leteckého dne 2.6. Aeroklub Planá
- informaci o uspořádané burze MC
- žádost o směnu pozemků v Nových Homolích, č.j. 766/12, bude zveřejněno na ÚD

- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a stav běžného účtu k 16.5.2012 – Blanský les
- podhůří, stav účtu : 430 145,84 Kč
- dotační dopis č. DD/KHEJ/328/2012 od Krajského úřadu Č. Budějovice o získání
dotace na dovybavení jednotky SDH Nové Homole ve výši 29 000,- Kč
- dotační dopis č. DD/KHEJ/329/2012 od Krajského úřadu Č. Budějovice o získání
dotace na nákup vybavení jednotky SDH Černý Dub ve výši 36 000,- Kč
- stav na BÚ k 30.5.2012 :
provozní BÚ GE Money
3 742 922,57 Kč
účet SF GE Money
51 399,92 Kč
ČSOB – provozní účet
119 031,13 Kč
ČSOB – úvěr komunikace - 2 906 252,00 Kč
ČSOB – úvěr MŠ
- 9 286 652,00 Kč
ČSOB – sbírka kaplička
241 247,49 Kč
- daňovou výtěžnost na 1 obyvatele za rok 2011 ve výši 7 272,38 Kč, celkem příjmy
z daní 9 679 538,38 Kč
- stížnost odeslanou Vojenským lesům a statkům Horní Planá
- žádost o udělení výjimky ve věci navýšení počtu dětí v MŠ, ve věci bude jednáno
s ředitelkou MŠ a KHS České Budějovice
- žádost o povolení výjimky – odstupová vzdálenost od místní komunikace
- plnění rozpočtu za období 1. – 5. měsíc 2012 : příjmy ve výši 53,10%, výdaje ve výši
69,05% schváleného rozpočtu

Jednání ZO ze dne 20.6.2012
P. Ing. Ježek podal informaci k dokončení I. etapy stavebních prací na akci : „Prodejna
Nové Homole“ a předložil alternativní návrh řešení chodníku z Nových Homol
do Černého Dubu.
P. starostka podala informaci ke stavbě MŠ Nové Homole. Probíhají dokončovací
práce, byla provedena oprava podlahy a podlahového vytápění. Byly provedeny drobné
úpravy na zahradě, dokončení prací na terase včetně zábradlí a byl dodán nábytek.
ZO projednalo a schvaluje :
- zadání změny č. 3 územního plánu Homole
- finanční příspěvek na nákup cen - nohejbalový turnaj, konaný dne 5.7.2012
ve výši 1 500,- Kč
- přípravu a zajištění akce – rozloučení s prázdninami pro děti dne 1.9.2012
- přijmout do prac. poměru účetní od 1.7.2012
- smlouvy o provozu internetové prezentace a poskytování dalších služeb :
- pro MŠ Nové Homole cena za roční provoz 2 500,- Kč
- pro MC cena za roční provoz 2 000,- Kč

ZO bere na vědomí :
- vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ Boršov nad Vltavou za rok 2011 ve výši
59 876,- Kč
- vnitřní směrnici, která stanovuje podmínky úplaty za předškolní vzdělávání
v MŠ Nové Homole
- výroční technickou zprávu společně s plánem údržby, oprav a aktualizaci plánu
investic od firmy ČEVAK Č.Budějovice
- nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Tělovýchovnou jednotou Slovan
Černý Dub na pronájem hřiště a kabin, č. parc. 812/1 a 812/3 k. ú. Homole na dobu
5 let, roční nájemné 5 000,- Kč
- informaci k uzavřeným dohodám o umístění stavby na akci: „Protipovodňové opatření
Homolský potok v zastavěné části Nové Homole“ a to z důvodu, že se nepodařilo
získat souhlasy všech dotčených vlastníků tímto opatřením ZO rozhodlo záměr odložit

- přiznané dotace obci Homole ve výši :
oprava kaple Nejsvětější srdce Páně
40 000,- Kč
úcta k předkům
20 000,- Kč
SDH Černý Dub
36 000,- Kč
SDH Nové Homole
29 000,- Kč
VO ul. Horní a K Lesu N.Homole
150 000,- Kč
rekonstrukce ul. Dolní N.Homole
77 000,- Kč
Homolské hudební slavnosti
dotace nebyla přiznána
MŠ N.Homole – terasa
dotace nebyla přiznána
- opravu sálu v Homolích : nátěry oken, dveří a vrat, nátěry venkovní fasády a
vymalování vnitřních prostor
- nátěr fasády a drobné úpravy na budově OÚ
- přístavbu společenské místnosti ke stávajícímu objektu č. pop. 32 na pozemku č.
parc. 154 k. ú. Homole – zastavěná plocha a nádvoří a 160/2 k. ú. Homole – ostatní
plocha, žadatel požádá SÚ Č.Budějovice o vydání rozhodnutí o umístění stavby
- informaci o průběhu prací v ul. Slunná, Černý Dub – úprava komunikace (odkládá se
na příští jednání)
- aktivity mateřského centra v letošním roce
- stav běžného účtu ke dni 19.6.2012: 3 170 312,85 Kč
- žádost o proplacení výdajů SZIF na akci: „Oprava kapličky sv. Josefa v Homolích“

Jednání ZO Homole ze dne 27.6.2012
ZO projednalo a schvaluje :
- rozpočtové opatření č. 5/2012 ve výši 109 200,-Kč u příjmů a 321 000,- Kč u výdajů,
financování celkem 211 800,- Kč
- smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Homole a Stavitelstvím Matourek s.r.o. na akci :
„Sběrný dvůr Homole – stavební část“
- dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřený mezi Obcí Homole a EKO-KOM, a.s. Praha
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů jeho podpisem
- uvolnit příspěvek na činnost TJ Slovan ve výši 10 000,- Kč v souladu se schváleným
rozpočtem obce
- cenovou nabídku na úpravu brankoviště hřiště TJ Slovan Černý Dub

ZO bere na vědomí :
- vyúčtování neinvestičních výdajů ve výši 713 576,- Kč za žáky s trvalým pobytem
v obci Homole, kteří v r. 2011 plnili povinnou školní docházku v ZŠ České Budějovice
- vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ Boršov n. Vltavou za rok 2011 ve výši 14 234,- Kč
- vyrozumění oprávněného o výsledku exekuce
- stav finančních prostředků na běžném účtu tj. : 3 930 922,85 Kč
- informaci ke sjezdu na silnici č. II/143 (p.Pikl)
- žádost o úpravu nájemného v pohostinství Černý Dub
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OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY, ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
ÚŘEDNÍ HODINY

V úřední dny ÚTERÝ a ČTVRTEK bývá volněji a vyřízení žádosti

Pondělí 8:00-18:00

trvá kratší dobu.

Úterý

8:00-14:00

Rovněž je možné se objednat po internetu na konkrétní den a hodinu na

Středa

8:00-18:00

adrese :

Čtvrtek 8:00-14:00
Pátek

8:00-11:30

c-budejovice.cz → elektronická obsluha občana

Upozornění
Upozornění občanům
Upozorňujeme občany
obce, že není dovoleno
mytí vozidel na místních
komunikacích.
Obecní úřad Homole

Informace společnosti ASEKOL
V roce 2011 odevzdali občané obce
Homole do zpětného odběru celkem
558 kg drobného elektrozařízení.
Děkujeme že třídíte.
Obecní úřad Homole

650. let výročí od založení obce
V letošním roce oslaví naše obec 650.
výročí od první zmínky o obci. Připravujeme
při této příležitosti setkání rodáků a přátel
obce dne 8. září 2012. Setkání bude
tentokrát v Homolích, před deseti lety bylo
v Nových Homolích. Od rána bude v obci
kulturní program spojený s prohlídkou celé
obce.
O přesném programu budou všichni
informováni pozvánkou.
Obecní úřad Homole

Oznámení
Stánek PNS Nové Homole
bude od 4.8. - 12.8.2012
uzavřen z důvodu čerpání
DOVOLENÉ.

Obecní úřad Homole

Společenská kronika

N a š i ju b ila n t i 2 .č t v r t l e t í 2 0 1 2
Homole
Janoušková Marie
Bárta Karel
Píšová Marie
Vondrušová Ludmila
Zikmund Bohumil
Ryneš Jan
Maurerová Anna
Homer Jan
Rubešová Jana
Píša Jan

71 let
75 let
84 let
70 let
73 let
73 let
72 let
73 let
70 let
70 let

Nové Homole

Černý Dub

Hubáček Jaroslav 83 let
Hubáček Pavel
73 let
Postl Jan
77 let
Neubauer František 74 let
Kočer Jan
71 let

Marková Božena
Gažák Jan
Zeman Jan
Čížková Marie

82let
84 let
89 let
70 let

Přejeme oslavencům vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let.
Obecní úřad Homole
Žádáme občany, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice „Naši jubilanti“, aby svůj požadavek sdělili osobně na OÚ
v Homolích, nebo telefonicky na tel. čísle 387 203 515, případně e-mailem obec@homole.cz.
Děkujeme.
Obecní úřad Homole

Poděkování
Chtěla bych Vám touto cestou všem moc poděkovat za sbírku, kterou jste pro nás připravili.
Mohu Vás ubezpečit, že všechny věci najdou svého majitele. Staráme se o 90 lidí včetně dětí v
Azylovém domě Rybka Husinec a Azylovém domě Rybka Studená. Také se staráme o sociálně
slabé lidi na Vltavotýnsku, v Husinci, Prachaticích
a v současné době i na Dačicku. Ještě jednou veliké poděkování
Vám všem i paní starostce, která pomohla sbírku zorganizovat.
Eva Dvořáková - předsedkyně OS Rybka Husinec
ředitelka Azylového domu Rybka Husinec a Azylového domu Rybka Studená

Poděkování
Dovolte mi, abych jménem oddílu stolního tenisu TJ Slovan Černý Dub poděkoval Obecnímu
úřadu v Homolích za podporu sportu – stolního tenisu
v ukončeném soutěžním ročníku 2011/2012 regionálních přeborů České Budějovice.
Celky TJ Slovan Černý Dub se umístily vždy v horních tabulkách – v soutěži
RP I na 5. místě, v RP II na 4. místě, v RP III na 7. a 11. místě.
V současné době došlo k vymalování sálu v Černém Dubu, rekonstrukci osvětlení
a pořízení závěsu pro zakrytí prostoru pódia. Sál, který slouží zároveň jako herna
nyní vypadá mnohem lépe a útulněji. Do nového ročníku máme avizované přestupy
nových členů, takže určitě budeme důstojně reprezentovat Černý Dub.
Ještě jednou děkujeme obecnímu úřadu za podporu tělovýchovy a sportu.
Organizační pracovník stolního tenisu Radek Húska

ŽAS – Ženský Amatérský Spolek Homole
Za šest let naší existence jsme se už do povědomí homolských diváků a čtenářů Homoláčku zapsaly.
Nemusíme se tedy asi představovat. Spíše bychom vám rády sdělily, jak se máme a co děláme.
Na svém kontě už máme zhruba 90 představení po celé republice. V loňském a letošním roce jsme
nejčastěji hrály Rychlé šipky, které měly premiéru v říjnu 2010. Stále jsou ale žádány naše „slavné“
Sextánky a na podzim v Sezamově Ústí uvedeme i Marie - fakt fiction. Mimo pravidelných pondělních
zkoušek zhruba jedenkrát za měsíc vyjíždíme na „divadelní štaci“. Jak taková štace vypadá, vám
popíšeme.
Je 4. května 2012. V 16,00 hod vyjíždí z Homolí auto plné homolských „hereček- Rychlých šipek“ a
s károu plnou dekorací a rekvizit. Ve stejný čas vyrážejí dvě auta z Českých Budějovic. Také plná
„hereček-Rychlých šipek“. A všechna tři auta míří na Vimperk. Tohle cestování nám dává možnost
povědět si všechno to, co na zkouškách nestihneme. V prvním autě se cestou jistě rozebírá nejnovější
událost – narození vnuka, v druhém se plánuje svatba naší nejmladší členky ŽASu a ve třetím se
rozebírají radosti a starosti s již dospělými dětmi a mnoho dalšího. Do Vimperku jsme dorazily skoro
současně. Před kulturním střediskem na nás už čeká pan ředitel. Že přijel ŽAS, je mu jasné hned. Z aut
vystupuje 13 žen a jeden jediný muž. Pohled pana ředitele neprozrazuje, jestli „našemu muži“ závidí nebo
ho lituje. Potom následuje činnost, kterou už máme dokonale nacvičenou. Vybalit káru, odnosit kulisy na
jeviště, postavit scénu, zapojit reproduktory pro hudbu, připravit rekvizity za scénu a vše pořádně
zkontrolovat. Všechno jsme stihly a tak zbývá i chvilka na kávičku než přijdou diváci. Blíží se sedmá
hodina - začátek představení. Rychle do kostýmů a můžeme začít. Ve Vimperku se mnoho diváků sice
nesešlo, ale byli tak úžasní, že se nám hrálo moc hezky. Po představení zase následuje vše v opačném
pořadí. Kára je zase naložená a my se chystáme opustit Vimperk. Ještě krátká zastávka v hospůdce na
doplnění kalorií a tekutin – to musí být, to už je taková tradice. Do půlnoci budeme určitě doma.
Za pár dnů přečteme ohlasy diváků na internetu, jako např.:
Rychlé šipky se vypravily pod Boubín. Tedy přesněji do kulturního střediska ve Vimperku, kde v
cimrmannovsko-foglarovském stylu přímo královsky pobavily publikum
Jaroslav Ran Pulkrábek: Mirka Dušná, Jarka Motejlková, Rychlá Božka a prostě všechny byly jedničky.
Jarmila Kůsová: Dámy, byly jste úžasné, veselé i hravé!!! Děkujeme!!! Divačka Jarmila + vděčný divák
František.
Z takových ohlasů máme pochopitelně radost. A 20. června budeme znovu nakládat káru pro další štaci,
tentokrát v Táboře. Sextánky můžete zhlédnout 28. června a Rychlé šipky 23. srpna v Galerii Na dvorku
v Českých Budějovicích. I tam už vědí, že ŽAS je z Homolí.
Váš ŽAS

V sezóně 2012/2013 se do soutěží OFS zapojí 5 družstev
Fotbalová základna SLOVANu Černý Dub se rozrostla o další věkové kategorie. Kromě družstva mužů, dorostu a
žáků, budou do soutěží OFS přihlášena i 2 družstva našich nejmladších fotbalistů (mladší a starší přípravky).
Družstvo mužů povede i nadále pan Barták, kategorii dorostu bude trénovat Pavel Pojar, který současně povede i
mladší a starší přípravku. Družstvo starších žáků bude trénovat pan Milan Pekhart, trenér s dlouholetou praxí, který
trénoval mimo jiné i v SK Dynamo ČB. Po organizační stránce je tak nadcházející sezóna dostatečně zajištěna.
Příslibem pro naši nejmladší kategorii jsou výsledky a předvedená hra na homolském turnaji „mini přípravek“ dne
16.6.2012, který naši benjamínci s přehledem vyhrály! V turnaji přehráli 8:5 Třeboň , 5:0 Dobrou Vodu, 5:1 tým U6
Dynama CB, 5:0 Lokomotivu CB a 3:2 v dramatickém finále i tým SKP.
Bez ohledu na výsledky bude nadcházející sezóna pro fotbalový klub SLOVAN Černý Dub naprosto jedinečná,
jelikož dosud nikdy neměl v soutěžích OFS přihlášena družstva hned v 5 věkových kategoriích!
Bez podpory našich sponzorů a zejména obce Homole, by takový rozvoj fotbalu v naší obci nebyl možný, proto bych
všem, kdo nám pomáhají a podporují nás, rád poděkoval a doufám, že nám zachováte přízeň i v nadcházejícím
„fotbalovém“ roce.
S rozšiřující se hráčskou základnou, bude stále náročnější i organizace využívání hřiště, proto bych si dovolil
oznámit Vám aktualizovaný rozpis tréninků a domácích utkání jednotlivých kategorií s platností od 1.8.2012:
• pondělí - od 15:30 do 16:45 trénink starších žáků
• úterý - od 16:00 do 19:00 utkání „podnikovky“ (od 4.9.)
• středa - od 15:30 do 17:00 trénink starších žáků
• středa - od 16:00 do 17:30 trénink dorostenců
• středa - od 17:30 do 19:00 trénink mladší a starší přípravky
• čtvrtek - od 17:30 do 19:00 trénink mužů (spojený s dorostenci)
• pátek - od 18:00 do 19:15 trénink mladší a starší přípravky
• sobota - od 9:00 domácí utkání mladší přípravky (7:45 – 8:30 příprava hřiště)
• sobota - od 10:00 domácí utkání starší přípravky
• sobota - od 16:00 domácí utkání mužů (14:45 – 15:30 příprava hřiště)
• neděle - od 14:00 do 16:00 domácí utkání dorostenců (12:45 – 13:30 příprava hřiště)
• neděle - od 16:00 do 17:45 domácí utkání starších žáků
Všechna družstva mají v červenci letní pauzu. Kategorie dorostu a přípravek (mladší i starší) budou opět pravidelně
trénovat od středy 1.8.2012 ve shora uvedených termínech. Starší žáci by měli s letní přípravou začít o týden později.
Družstvo mužů zahájí letní přípravu turnajem v Holubově (4.8.2012) a před začátkem sezóny změří síly se 3 týmy
z okolí na domácím turnaji dne 18.8.2012 (pravděpodobně Mokré, Vrábče a „retro“ tým 1990 Slovanu Černý Dub).
Pro úplnost uvádím přehled jednotlivých mládežnických kategorií dle roku narození:
• mladší přípravka: nar. 2004 - 2005 a mladší (max. 2006)
• starší přípravka: nar. 2002 - 2003
• starší žáci:
nar. 1998 - 1999 a mladší (u nás budou v této kategorii hrát i 2000 - 2001)
• dorostenci:
nar. 1994 - 1997
Za SLOVAN Černý Dub přeji všem bezstarostné prázdniny, popřípadě prosluněnou letní dovolenou.
Pavel Pojar (mob. 737846035)

horní řada:
trenér Pavel Pojar;
Ondra Pražák;
Lukáš Dolejší;
Klárka Švarcová;
Šimon Bárta;
Aleš Čapčuch;
asistent Pavel Pojar

dolní řada:
David (dvojče);
David Šimeček;
Adam Kysel;
Jakub Šíma;
Lukáš Lomský;

ležící:
brankář Filip Kysel
kapitán David Pojar

Výtvarný kroužek Homole
Výtvarný kroužek při obecní úřadu v Homolích zakončil 26. května svoji
letošní sezónu zdařilým celodenním výletem do Netolic na řemeslný jarmark.
Celkem devět dětí a sedm dospělých se svezlo z Českých Budějovic parním
vláčkem Peklíkem, přičemž účastníci zájezdu zažili ještě cestou nejednu
kratochvíli, například při nákupu cestovních lístků. Na akci v Netolicích se dětem
líbil jak připravený program (šermíři, loutkové divadlo, zpívání, kejklíři, sokolníci),
tak různé atrakce (výroba různých dárků, skákací hrad, trampolína, ukázky
zajímavých řemesel, střelba z luku atp). Dospělí si užili vedle všech zmíněných
trachtací ještě bohaté občerstvení, což kvitovali s povděkem. Slunečný den proběhl
dětem i dospělým jako voda a absolvovaná zpáteční cesta stejným vláčkem do
Budějovic jenom potrhla úspěch celé sobotní akce.
Taktéž se vyvedla návštěva Muzejní noci 8. 6. 2012, která se konala
v Památníku Jana Žižky v Trocnově. Děti malovali, zúčastnili se přednášek např. o
Janu Žižkovi, sokolnictví, shlédli výrobu různých řemeslných výrobků a k tomu
jim vyhrávala hudební skupina Pouličníci.
Hana Křelinová

OKÉNKO DO ŠKOLKY
Jaro je časem výletů, ale někdy zvítězí mraky nad sluncem a příroda ukáže svou méně vlídnou
tvář. My jsme měli letos štěstí a náš výlet do Borovan byl ve znamení slunce. Procházka
v zámeckém parku nás naladila ke vstupu do interiéru zámku, kde jsme shlédli pohádku „Jak se
Janek neuměl rozhodnout“. Naše cesta pokračovala do ZOO Dvorec. Medvědi a lvi nás ohromili
svou mohutností, ale největší pozornost dětí přitáhla barevnost pavího ocasu. Na druhém výletě
do planetária v Českých Budějovicích se starší děti seznámily s hvězdnou oblohou, mladší děti
sledovaly pohádky o vesmíru. Černošská výprava na stezku odvahy v rámci tématu „Letem
světem“ zakončila naše jarní putování. Teď už nás čeká předprázdninové rozloučení s dětmi se
slavnostním pohoštěním v mateřské škole. V letošním roce odchází do základní školy 10 dětí:
Lucinka Bahenská, Šimonek Bárta, Betynka Dobiášová, Deniska Hanuliaková, Michálek
Jenšovský, Nikolka Malovcová, Nikolka Marhounová, Matýsek Mejzlík, Kristýnka Neškodná,
Nelinka Vojčová. Přejeme jim hodně úspěchů a radosti ve škole.
Děkujeme všem, kteří nám přispěli sběrem papíru do kontejneru. Sebrali jsme 990,- kg a obdrželi
částku 990,- Kč, za kterou si pořídíme dětské nářadí na zahradu.
Marie Musilová

Milí příznivci mateřského centra Homole!
Rádi bychom se s Vámi opět podělili o to, co jsme za poslední 3 měsíce s naším MC „podnikali“.
V březnu jsme se setkali u „Vynášení Morany“, kdy jsme společnými silami pomyslnou Paní
Zimu vyhnali ze vsi ven za zpěvu písniček, a protože nám jarní počasí skutečně přálo, vše jsme
zakončili příjemným posezením u táboráku.
V dubnu naše MC zorganizovalo v sále hasičské zbrojnice burzu dětského a těhotenského
oblečení, sportovního vybavení, hraček a ostatních dětských potřeb, kterou využilo nemálo
rodičů, ať už k prodeji, tak i k nákupu těchto věcí.
V měsíci květnu jsme pořádali večer pro maminky, které navštěvují naše MC a naučili jsme se
plést dekorativní košík z pedigu.
A letošní sezónu před prázdninami zakončíme 25. června ve skautském vodáckém centru
„Valcha“, kde si pro nás skauti připravili malý vodácký výcvik a něco málo vodních her
pro celou rodinu.
Na všechny maminky i jejich děti se budeme těšit opět po prázdninách a o tom, jak MC bude od
září fungovat, se od nás zavčasu dozvíte z informačních plakátků.
Závěrem bych Vám všem, jménem MC, chtěla popřát krásné prožití léta s dostatkem sluníčka, u
kterého načerpáte spoustu důležité životní energie!
Lenka Fuxová

„Vynášení Morany“ 25. března 2012

Výlet seniorů – květen 2012

Blázniliáda 2012 Homole

Blázniliáda 2012 Homole
CVIČENÍ PILATES V NOVÝCH HOMOLÍCH
Metoda Pilates je mnoha lety prověřený, kompletní
cvičební program pro vaše tělo. Poskytuje šance
každému bez omezení věku, pohlaví a kondice.
Posilováním a protahováním jednotlivých tělesných
partií se snažíme dosáhnout svalové rovnováhy,
správného držení těla, zdravé páteře a štíhlých svalů.
Pilates cviky se vykonávají pomalu v souladu s
dechem a plnou koncentrací mysli. Během cvičení je
kaden důraz na přesnost provedení jednotlivých
cviků. Cvičí se v malých skupinách, aby byl
zachován individuální přístup.
Podrobnější informace na
mbinovcova@centrum.cz/739 013 858
(v červenci bude číslo nedostupné).
V případě zájmu o cvičení napište na tento email
zprávu s následujícími informacemi:
jméno, telefon, čas kdy by se vám nejvíce hodilo
cvičit (je možno i v dopoledních hodinách).
Během srpna/září vám budou na váš email zaslány
organizační informace.
Začali bychom pravděpodobně v září/říjnu 2012.
M.Biňovcová

Prodej štípaného palivového dřeva.
Pila Opalice – Pavel Johaník
tel. : 603 487 514
e-mail : pila.opalice@email.cz
Opalice 14 u Kamenného Újezda
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Homoláčku je 26.9.2012.
Vyzýváme občany, aby se zapojili a posílali své příspěvky, postřehy o dění v obci ke
zveřejnění.
Děkujeme dopisovatelům za příspěvky a informace shromažďované na OÚ Homole.
Vaše náměty můžete zasílat e-mailem na obec@homole.cz
Homoláček vydává Obec Homole jako čtvrtletník, který je zapsán do evidence periodického
tisku a bylo mu Ministerstvem kultury Praha přiděleno evidenční číslo MK ČR 15511.
Přináší informace občanům obce Homole

