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VÁNOCE
Vážení občané
Přiblížil se závěr roku 2021
a s ním i druhé vydání našeho
občasníku Obecních novin.
Chci vás seznámit s děním
v naší obci a s akcemi, které
plánujeme pro příští období.
Po lockdownu na jaře minulého roku se život do normálních kolejí vracel zvolna.
Zřejmě nejlépe to bylo vidět
na kulturních akcích v sále
(podle počtu rezervací) v Homolích. Plán akcí (oslavy včetně rodinných),setkání a další
se začal plnit až v průběhu
léta. Nejrychleji se ke své

činnosti vrátili zájmové organizace, konkretně sportovci,
naše sbory dobrovolných hasičů, Žas a stranou nezůstala
ani aktivita občanů v Korosekách.
V minulém roce se nám dařilo v přípravě investičních
akcí v obci. Podrobně se
o nich dočtete v příspěvku
místostarosty ing. Pavlíčka
za stavební komisi. Pokud
mám uvést jenom ty hlavní,
uvádím počátek stavby cyklostezky na trase Boršov,
Homole, Planá. Další významnou investicí je stavba
nové požární zbrojnice, která

již byla zahájena v Nových
Homolích, a rovněž stavba
víceúčelového
sportoviště v Homolích. Tyto investice budou částečně hrazeny
z dotačních prostředků. S tím
je spojeno nemalé množství
práce, což se týká i dokončení a uzavření těchto akcí. Chci
na tomto místě poděkovat
všem členům stavební komise za jejich práci.
Rad bych se zmínil o chodu
úřadu. Na jeho personálním
složení se nic nezměnilo. Snažíme se v rámci svých možností vyhovět požadavkům
občanů, což není vždy úplně
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jednoduché. Do budoucna
bychom rádi personálně posílili pracovníky obecní údržby. Důvod je prostý: podobně jako já jsou vyššího věku
a budeme potřebovat dříve
nebo později mladou krev.
Posílení je nutné i z důvodu
sezónnosti práce – v létě sekání trávy a na podzim úklid
listí. I současně využíváme
na jednodušší práce brigádníky z řad občanů a důchodce. Zní to sice jednoduše, ale
je třeba pamatovat i na dodržování bezpečnostních předpisů a bezpečnosti práce
obecně. I proto jsme v tomto roce svěřili likvidaci větví
v deponii vedle Černodubského rybníka odborné firmě.
I když se to může zdát téměř
neuvěřitelné, dohromady šlo
celkem o 65 tun větví, samozřejmě nahromaděných
za několik let, kdy na toto
místo větve sváželi občané a takto vzniklou skládku
občas p. Kolář z Černého
Dubu urovnal bagrem. Proto na tomto místě požádám
o rozmyšlení, kolik a jakých
větví na skládku uložíte.
Podobně apeluji i na občany, kteří využívají kontejner
na trávu za sběrným dvorem
ve směru ke trati. Stává se
často, že se tam svážejí spolu s trávou i větve, což ztěžuje další manipulaci. Zde
obec dobře spolupracuje
s Agroconem Kájov, který
trávu po dohodě využije. Zde
zmíním možnost využití domácích kompostérů, které
byly pořízeny z dotace přes
MAS Blanský les v počtu
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55 ks. K dispozici byly zdarma
a byly rozebrány během 2 dnů.
K chodu Úřadu patří i kontrola hospodaření pracovníky
KÚ. Audit proběhl na začátku listopadu se závěrem bez
závad. Zde patří poděkování
paní účetní za vzorně vedení
agendy, což platí i pro administrativu.
Zastavím se ještě u údržby - zde oceňuji samostatnost pracovníků zejména při
drobných opravách strojů
a techniky, kdy zejména díky
operativním řešení dochází k úsporám peněz a času,
který stojí rovněž peníze. Záměrně uvádím, že naše obec
je z pohledu plochy, kterou
máme na starost, poměrně
velká. Jako příklad uvedu
běžnou kontrolu obce, kdy
na trase obecní úřad - Koroseky a zpět se zastávkou v Čeném dubu ujedu
cca 13 km.
Dále musím zmínit i činnost
Sběrného Dvora, který je intenzivně využíván našimi občany, a naši pracovníci v něm
udržují vzorný pořádek. Dokonce podle tvrzení společnosti Kapex (která odborným
poradenstvím za jeho provoz
metodicky zodpovídá)
se
jedná o nejlépe provozovaný
sběrný dvůr v okolí. Pracovníkům patří velký dík.
Závěrem se zastavím u odpadů, což bylo velmi diskutované téma už v minulém
roce. Zde považuji za nutné
se zastavit u několika bodů,
které téma odpady budou
do budoucna ovlivňovat. Jako
zásadní se jeví nový Zákon

o odpadech, který postupně
v několika krocích výrazně
zdraží ukládání komunálního odpadu na skládku. Je to
jednoznačný tlak na třídění
odpadu. V naší obci třídíme
(byť nejsme na špičce, ale někde za polovinou v krajském
měřítku). Díky třídění se dostáváme do oblasti, kde lze
uplatnit slevu na skládkování. Přičteme-li k tomu rozumnou frekvenci svozu odpadu
(komunál 1x za 14 dní, papír
1x týdně), je výsledkem skutečnost, kdy nepotřebujeme
zdražovat svoz odpadu, což
ve všech obcích úplně běžné
není. Pokud se týká bioodpadu, zde došlo ve 3 případech
k zpoždění svozu. Příčinou
byl dočasný nedostatek pracovníků svozové firmy. Zastavil jsem se vícekrát u bolavého místa, kterým je udržení
pořádku kolem kontejnerů.
I přes instalaci kamerového
systému lze těžko určit ty,
kteří tam nežádoucí odpad
nechávají (obvykle k tomu
dochází v noci nebo za snížené viditelnosti). Věnujeme
této problematice zvýšenou
pozornost, protože si uvědomujeme, že to je svým způsobem jedna z vizitek obce.
Na závěr chci všem v dnešní
nelehké době popřát pěkný
zbytek roku a klidné prožití
vánočních svátků. Věřím že
v příštím roce se budeme
setkávat v příjemnější atmosféře než je ta letošní.
Pěkné svátky a pevné zdrví
všem přeje
Ing. Jan Loukotka
Starosta obce

Když jsem byl malý kluk
Narodil jsem se v roce 1933
jako nejstarší ze sedmi sourozenců. Hodně dětí, proto,
aby jich bylo dost na práci
ve statku a taky asi protože sousedka paní Janíková
byla porodní bába.
Jako nejstarší od malička
asi v pěti letech jsem musel pomáhat. Ze začátku jen
s koštětem v maštali, pohrabovat na poli a všechno co
bylo třeba. Čím jsem byl větší, tím jsem musel více dělat. V maštali bylo sedm krav
na dojení (ruční), býčci a jalovičky. Pracovalo se se dvěma
voly. Každý podzim se prodala jablka. Také se brzy ráno
jelo vlakem na Šumavu koupit mladé voly. Jel můj táta,
pan Tibitanzl, pan Graman
a já. To mi bylo asi dvanáct
let. Chodili jsme po vesnicích
a sháněli jsme mladé voly.
Pokaždé jsme sehnali. Čekala
nás cesta domů pěšky. Šlo se
směrem na Kaplici. Na kaplickém nádraží byla hospoda a pořádný oběd. Návrat
domů byl až v noci. Takhle
se to dělalo každý podzim.
Bylo spočítáno, že každý třetí
rok byli voli zadarmo. Mladý
koupit, přes léto udělali práci
a vykrmili se a prodali. Za utržené peníze se koupili zase
další a ještě zbylo.

Do české školy jsem šel před
válkou v roce 1939. Byl tam
pan řídící Šulista. Tam jsem
chodil do třetí třídy. Jelikož
jsem byl ze smíšeného manželství táta Čech a máma
Němka, tak jsem musel
podle německého zákona
do německé školy v Homolích dnes je tam obecní úřad.
Za války byla povinnost odevzdávat určité množství výrobků z hospodářství do výkupního
družstva,
podle
polností a počtu dobytka.
Za všechno jsme dostávali peníze (ne moc) a co zbylo
se prodalo na trhu. Do trhu se
jezdilo na kole s máslem, vejci
atd. Když se prodávala malá
prasátka zapřáhli jsme do vozíku psa a jelo se. Pes se těšil.
Doma se s jídlem šetřilo, proto,
aby bylo na prodej. K jídlu často polévka „piksalka“, mlíkovka
a šunkofleky, zelnice, bramboračka, šmorn a jiná obyčejná jídla. Skoro ke všemu byl
kastrol brambor, nebo brambory na loupačku. Ale hlad
jsme neměli. Pro pitnou vodu
jsme chodili ke studni na náves v Homolích. V naší studni byla voda jen pro dobytek
a na mytí- Každé ráno jsme
se umyli v maštali ve studené vodě. V létě jsme se chodili koupat do Vltavy, protože

rybník „Horňák i Dolňák“ byl
plný hus, i našich. V zimě jsme
jezdili od kapličky na saních,
bruslili na rybnících a hráli hokej. Když jsme přišli ze školy
byla nejdříve práce. Odvázat
krávy a jít s nimi na pastvu.
Pole a louky jsme měli kolem
letiště. Když se páslo a obdělávalo pole za války často se
stávalo, že nám nad hlavami
létala letadla (Messerschmitt).
Ke konci války létal i německý
tryskáč. Před koncem války
prolétávali hloubkaři (stíhačky).
Američané a Angličané stříleli
na německá zaparkovaná letadla na letišti a bombardovali
i Č. Budějovice. Po pádu německého letadla za německou školou jsme se šli schovat
do Záhorčic k Dychům (Dolejší) asi na čtrnáct dní jenom
v noci. Nevědělo se co bude.
Přes den se chodilo normálně
do práce a do školy.
Po válce jsem šel do měšťanky do Rožnova. Cesta byla ze
začátku pěšky přes Planou
na Rožnov přes dřevěný most
na řece a do školy. Poději jsme
jezdili na kole. Po skončení
jsem musel povinně do rolnické školy v Č. Budějovicích.
Asi na jeden rok.
No a to je konec jednoho
obyčejného dětství.
Josef Hes

Krásné svátky plné vánoční atmosféry a pohody
a hodně zdraví, štěstí do nového roku 2022
Přeje sociální komise
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Novinky ze školky

S příchodem nového školního
roku jsme si naplánovali mnoho aktivit, které jsme později
museli zrušit a dokonce uzavřít mateřkou školu z důvodu
karantény. Přesto jsme si užili
hrátky s podzimními plody,
vyráběli z nich dekorace, radovali se při hudebně-pohybových hrách s motivací pod-
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zimu. Nezapomněli jsme ani
na péči o svoje zdraví a s ní
související zdravou stravu
a hygienické návyky. Jednoho dne se terasa proměnila
v truhlářskou dílnu, ve které
si každé dítě mohlo vyrobit
krmítko pro ptáčky s pomocí
rodičů a pod dohledem odborníka. Podařilo se nám ješ-

tě uskutečnit setkání rodičů
s klinickou logopedkou, při
kterém měli rodiče možnost
si vyslechnout a prodiskutovat problematiku, týkající se
rozvoje řeči. Projektový den
„O včelkách“ pod vedením
lektorky, přiblížil dětem znalosti o včelách samotářkách
a nabídl netradiční techniku plstění ovčí vlny k výrobě
včelky. „Červená Karkulka“
v podání divadla „Divoloď“
byla po dlouhé kulturní přestávce vítaným zpestřením
našeho programu a bohužel
v tomto roce asi posledním.
Doufáme, že budeme moci
v příštím roce společně si užívat kulturní představení nebo
připravit pro rodiče besídku.
Všem občanům obce Homole přejeme klidné vánoční
svátky a v Novém roce pevné
zdraví a málo starostí!
Marie Musilová
a kolektiv MŠ

poděkování panu starostovi
Žraloci Ledenice jsou velice úspěšným softballovým klubem, který pravidelně získává medaile
v české extralize ve všech
věkových kategoriích. Historie softballu v Ledenicích se začala psát od roku
1999, a postupně byl zde
vybudován sportovní areál mezinárodní úrovně.
Homolský rodák Jonáš
Wölfl hraje softball za Žraloky Ledenice od svých 10
let, a s tímto týmem získával medaile z mistrovství
ČR v různých kategoriích. V roce 2019 byl Jonáš
Wölfl vybrán do širšího
kádru národního reprezentačního týmu v kategorii muži do 18 let.
V souvislosti s pandemií
covidu-19 nemohl Jonáš
trénovat obvyklým způsobem se svým týmem

v Ledenicích, ale pouze individuální formou. Za této
situace vyšla Jonášovi
vstříc obec Homole, která mu umožnila trénovat pálkařské dovednosti
v hasičském sále. „Moc
děkuji panu starostovi,
který se zasadil a podpořil
mou tréninkovou přípravu v Homolích“, zdůraznil
Jonáš Wölfl klíčovou roli
pana starosty Loukotky.
V červenci 2021 byl Jonáš
Wölfl nominován do užšího výběru české reprezentace pro softballové
mistrovství Evropy U18.
Na mistrovství pak Jonáš
zaznamenal 2x home run
a vybojoval s národním
týmem jako člen základní
sestavy (na pozici center
fielder) zlatou medaili.
Petr Wölfl
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ZÁJEZD
Dne 20. 10. 2021 uspořádal
Obecní úřad Homole pro
seniory autobusový zájezd
na Prachaticko.
Jako první byla prohlídka
hradu Vimperk. Založen byl
ve 13. století, jako strážní pevnost nad Zlatou stezkou, vedoucí z Pasovska do Čech.
Postupně se stal významným
správním centrem. Během
staletí byl v majetku několika
šlechtických rodů. Postupně byl přestavěn do podoby
renesančního Horního a Dolního zámku. V minulém století byl využíván k různým zemědělským a průmyslovým
účelům a byl zdevastován.
Prohlídkový okruh Horního
zámku prochází interiéry obnovenými a vybavenými v letech 2019 – 2021, do původní
podoby. Dolní zámek prezentuje prostory před opravou.
Následná prohlídka centra
nás přesvědčila, jak dnešní
města zkrásněla. Vimperské
náměstí je toho příkladem.

6

Výlet pokračoval v Prachaticích návštěvou kostela sv. Jakuba Většího, s jehož historií
nás seznámil místní farář. Založen byl ve 14. stol. v gotickém slohu. Po velkém požáru
v 16. stol. došlo k obnově a rozšíření na trojlodí. Dnešní podobu získal po rekonstrukcích
v 19. a 21. stol. Kostel je nádherný. Jeho chloubou je místní rodák Jan Nepomuk Neumann, pokřtěný v tomto
kostele. Po vystudování nebylo
pro něj umístění a proto odešel
do Ameriky, kde založil přes 100
škol a kostelů. Ve Philadelphii
se stal biskupem. Za svůj vzorový život a neúnavnou práci byl
v r. 1977, ve Vatikánu, svatořečen. Stal se prvním svatým
USA.
Další návštěvou bylo Prachatické muzeum. Přízemí je věnováno Zlaté stezce- cestě bílého zlata s poutavou expozicí
s figurálními výjevy v životní
velikosti. Součástí je i minikino
s krátkými filmy o Zlaté stezce, kde je vidět těžký život lidí

i koní při celoročním převážení těžkých nákladů soli. Je zde
i pohled do minulosti města
od pravěku do 20. stol.
První patro je věnováno výstavě s názvem Jak bydlí
panenky. Krásná podívaná
na plné vitriny mini zařízených pokojů, kuchyněk, včetně kompletního vybavení nábytkem, nádobím. Uchvátily
mně porcelánové cibulákové
soupravy v mini úpravě, nádhera. My dospělí jsme byly
uchváceni, což teprve, když
to navštíví děti.
Po volné prohlídce Prachatic
jsme se vraceli krásnou, barevnou Šumavou zpět. Celý
den nás provázelo slunečné
počasí, které umocnilo nádherný zážitek. Výlet byl zakončen dobrou večeří v novohomolské hospůdce.
Moc děkujeme za práci s organizací zájezdu Marušce
Štěpánkově a těšíme se, že to
nebyl zájezd poslední.
Marie Vejskrabová

Krátce z činnosti SDH Nové Homole
Dne 17. 7. 2021 jeli naši mladí hasiči na soutěž do Lišova, a to hned se třemi družstvy. Mladší žáci I. obsadili
celkově 5. místo, starší žáci
I. obsadili celkově 2. místo
a starší žáci II. obsadili celkově 11. místo (měli neplatný pokus na požárním útoku).
Ihned druhý den se konala „Lišovská“ stovka mužů
a dorostu, které se zúčastnilo 5 našich dorostenců
a nejlepšího výsledku ve své
kategorii dosáhla Lenka
Pašková a to 2. místo.
Dne 21. 8. 2021 se konala soutěž „O pohár starosty
obce Libníč“ a naši mladší
žáci zde obsadili 7. místo.
Dne 4. 9. 2021 se konala
soutěž v Dolním Bukovsku,
na kterou vyrazila 4 soutěžní
družstva.
Následovaly další soutěže:
„Homolský dvojboj“, „O po-

Lišovský dvojboj, Mladší žáci I.
hár starostky obce Srubec“, „Olešnický dvojboj“,
„Hamerský soptík“(zde jsme
měli nejrychlejší proudařku a to Martinu Szabó),
„dvojboj v Ohrazeníčku“,
„Borovanská stovka“.
Dne 25. 9. 2021 jsme na hřiš-

ti v Nových Homolích uspořádali podzimní obvodové
kolo hry „Plamen“,kterého
se za náš sbor zúčastnila
všechna čtyři družstva žáků.
Mladší žáci I. obsadili celkově 3. místo
Mladší žáci II. obsadili celkově 1. místo
Starší žáci I. obsadili celkově
3. místo
Mladší žáci II. obsadili celkově 1. místo
V kategorii mladších žáků
soutěžilo 6 družstev a v kategorii starších žáků bylo
7 družstev.
Zde je třeba říci, že tato
soutěž je zahájením celostátní hry „Plamen“ ročníku
2021/2022.

Hamerský Soptík

Dochází k přechodu soutěžících v jednotlivých kategoriích. Z kategorie přípravky
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Podzimní obvodové kolo hry Plamen
do mladších žáků, z kategorie mladších žáků do starších žáků a ze starších žáků
odchází do dorostu. V letošním roce i u našeho sboru
přecházely děti mezi jednotlivými kategoriemi, a to
v dosti výrazném počtu. Obměnila se vždy asi polovina
družstva, i přesto dosažené
výsledky jsou velice kvalitní a jsou velkým příslibem
do jarní části této soutěže.
Ještě týž den jsme byli
na soutěži v Plané a soutěžní rok se ukončili na hřišti v Nových Homolích již
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tradičně a to „Firemanem“
9. 10. 2021.
Máme i smíšené družstvo
dorostenců. Ovšem pro
tuto kategorii nejsou žádné
soutěže vyhlašovány, takže jsme jezdili po soutěžích
jednotlivců.
Na okresní soutěži obsadil
Jakub Podhola 1. místo v kategorii mladších dorostenců, Lenka Pašková 1. místo
v kategorii střední dorostenky a oba postoupili do krajského kola. Na okresním
kole soutěžilo ještě dalších
8 dorostenců a doroste-

nek a dosahovali střídavých
úspěchů. Ale získané zkušenosti jsou nad zlato.
V krajském kole obsadil Jakub 17. místo (došlo k jeho
zranění a odstupu ze soutěže) a Lenka obsadila
2. místo. Bohužel do republikového kola postupují pouze vítězové. Tak snad v roce
2022.
Dorostenci a dorostenky se
zúčastnili celkově 7 soutěží.
Všem našim dětem, dorostencům i dorostenkám je
třeba poděkovat za výbor-

nou reprezentaci našeho
sboru a obce Homole.
I v letošním roce se konalo
od 31. července do 7. srpna
– Letní hasičské soustředění
v Růžené. Dětem se pobyt
líbil. Jelo tam 41 dětí a 12 dospělých.
Děkujeme Obecnímu Úřadu za příspěvek na pobyt
ve výši 30 000 korun českých.
Dne 21. srpna se mladší žáci
loučili s létem v Korosekách,
kde místní občané oslavovali ukončení výstavby pergoly.
Ve dnech 27. - 30. srpna
proběhlo „Kolodějské“ loučení s létem starších žáků.
Dne 13. listopadu se konala Výroční valná hromada
Mladých hasičů, kde si sami
zhodnotili svoji celoroční
činnost.
K dnešnímu dni máme
79 přihlášených dětí. A to
40 mladších žáků, 30 starších žáků, 9 členů dorostu
a k tomu ještě 3 děti jsou nepřihlášeny.
I tento rok jsme žádali o dotace z NSA (dříve to bylo
z MŠMT) a dostali jsme
135 725 Kč. Celá částka byla
použita na vybavení dětských kolektivů. Jinak ani
použita být nemůže. Na rok
2022 jsme novou žádost
o dotace na NSA (Národní
Sportovní Agentura) již odeslali.
JSDHO Homole (zásahová jednotka Nové Homole) měla celkem v letošním
roce 7 výjezdů, z toho 6 kát
technická pomoc – popadané stromy a jedenkrát likvi-

Krajské kolo dorostenci

dace vos. Nejdelší a nejsložitější výjezd byl 8. 7. 2021,
kdy jsme z hasičské zbrojnice vyjeli v 18. 30hodin a návrat do hasičárny byl ve 23.
00hodin.

stihlo nařízení vlády ohledně
nouzového stavu. Punč sice
byl, ale pouze nealkoholický.
Děti nám pěkně zazpívaly
vánoční koledy a atmosféra
byla velice dobrá.

Nejdelší část jsme strávili v zahrádkářské kolonii
u Český Budějovic a na cestě kolem Autocapinku směrem do Litvínovic.

Dne 28. listopadu jsme dohlíželi na bezpečnost závodníků při běhu kolem Baby,
kterého se zúčastnily i některé naše děti a na večer
děti zpívaly na rozsvícení
Vánočního stromečku v Homolích.

Všech šest našich výjezdů
se konalo na vyzvání „Operačního střediska HZS Jihočeského kraje“ a jeden
na výzvu občana.
Naše jednotka má v současné době 13 členů.
V měsíci listopadu jsme provedli zazimování naší techniky tak, abychom byli v případě potřeby schopni výjezdu.
Dne 27. listopadu jsme opět
uspořádali rozsvícení Vánočního stromečku v Nových Homolích. Opět nás za-

Dne 3. prosince se domluvily mladší i starší děti na zdobení stromečků pro zvířátka
a posledním táboráku před
Vánoci.
Dne 4. prosince se konala
„Výroční valná hromada SDH
Nové Homole“, na které jsme
zhodnotili celoroční činnost
našeho sboru a některým
členům jsme předali ocenění jako poděkování za jejich
práci a podporu hasičů.
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Závěrem bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu
Homole za celoroční finanční pomoc ať je to na soustředění mladých hasičů až
po možnost zakoupení pohárů a cen pro děti i dospělé.

Chtěl bych vás všechny pozvat na náš hasičský ples
a to na 28. 01. 2022. Zatím
není zcela jasné, zda ho budeme moci uspořádat, určitě vás budeme včas informovat.

Děkuji i TJ Slovan Černý Dub
za zapůjčování hřiště a věřím, že v této spolupráci budeme i nadále pokračovat.

Vážení spoluobčané.

Děkuji i všem našim sponzorům za jejich podporu a finanční přispění.

Hasiči z Nových Homolí vám všem přejí šťastné
a spokojené svátky vánoční a do nového roku pevné
zdraví a osobní spokojenost.

Pokud se chcete podívat
na naši celkovou činnost,
tak si otevřete naše stránky “hasiči nové homole“
(www.
hasicinovehomole.
cz) a tam najdete veškeré
aktuality nebo se podívejte na stránky OÚ Homole
a v sekci spolky nás také najdete.
Za SDH Nové Homole
starosta sboru
Jiří Červák

PŘEDSTAVENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V ROCE
2021-2022 OČIMA 1. MÍSTOSTAROSTY OBCE
Mnozí mě oslovujete a píšete mi, že by bylo fajn zorganizovat setkání s občany a popovídat o veškerých
připravovaných projektech.
Zajímá vás, nejen co máme
v plánu a jaké investice nás
v budoucnu čekají, ale i fungování obce např. dopravní
obslužnost, odpadové hospodářství, uzemní plán, rozvoj
obce, kultura a sport. Už jsme
takové setkání plánovali, ale
po vyhodnocení všech pro
a proti v této „covidové“ době
nám to nepřišlo vhodné.
Každý den, když se vracím
domů za svou rodinou, přemýšlím o rozpracovaných
akcích v naší obci a v hlavě si
vše rekapituluji. A to obzvlášť
teď v předvánočním čase,
jestli vše, co máme rozpracováno, zvládneme úspěšně dokončit. Vzpomenu si
na několik desítek projektů,
které jsme sepsali s kolegy
na začátku volebního období ve stavební komisi.
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Pokaždé, když se zrodí myšlenka nového projektu, je
potřeba vždy si důkladně
promyslet možnost její realizace, aby investované prostředky a vložená energie
nepřišly nazmar. Proč plánovat nerealizovatelné projekty tzv. do šuplíku. V bodech
naznačím, s čím se musíme
vypořádat, aby se každý takový projekt dotáhl do zdárného konce.
zadání záměru
studie projektu
 projektová dokumentace

výkupy
pozemků,
souhlasy majitelů
pozemků se stavbou
žádost o dotaci
výběr zhotovitele
realizace
kolaudace
vypořádání dotace


vložení
do katastru
a zajištění věcných
břemen
Každé dokončené dílo je pro
nás hnacím motorem! Zároveň je nám odměnou vidět
na občanech, že námaha
měla smysl a houževnatost
se vyplatila.
Na pár stránkách nyní přiblížím probíhající a hotové
projekty letošního roku, se
kterými se potkáváte při návratu do svých domovů. Domovem není pouze místo
za plotem, ale je to celá naše
obec.
Akce realizované nebo
zahájené v roce 2021:
I naše obec byla postižena
„covidovou krizí“ a to snížením příjmů do rozpočtu.
Proto jsme se se zastupiteli
dohodli, že budeme realizovat především stavby, které
budou podpořeny dotačním programem. Byl jsem

sám překvapen, v kolika případech jsme byli úspěšní
a mohli je zahájit. Jejich přehled s mým krátkým komentářem zde přikládám:
Demolice chlívků
v Nových Homolích
Demolice probíhala na přelomu letošního jara a léta.
Došlo k odstranění původních chlívků v Nových Homolích a odvozu suti na skládku.
Na jejich místě byla provedena rekultivace území včetně osazení laviček a výsadby
zeleně. Vyřešili jsme se problémové místo v obci a dali
jsme mu nového ducha.

molského potoka mezi lávkou u fotbalového hřiště a silničním mostem do Černého
Dubu. Došlo k úpravě břehů
svahováním včetně jejich
vydláždění
zatravňovacími
dlaždicemi, opravě kamenného dna a kompletnímu
vyčištění od nánosu bahna.
Napomáháme tak zvládání
přívalových srážek a odvodu
povodňové vody z centrální
části Nových Homol.

Výstavba veřejného
osvětlení kolem chodníku
v Nových Homolích
V Nových Homolích bylo
během prázdnin provedeno osazení nového veřejného osvětlení kolem chodníku od točny MHD směrem
na Černý Dub až po napojení
do ulice Mezi Potoky. Lampy
jsou v úsporné LED technologii a stožáry byly navíc osazeny s vývody pro vánoční
osvětlení. Tato výzdoba bude
instalována ještě do letošních
vánoc, aby přispěla k vánoční
atmosféře.


Demolice ukončena, cena
vč. souvisejících nákladů
cca. 0,7 mil. Kč, přislíbená
dotace cca. 0,4 mil. Kč.
Práce ke zkapacitnění
Homolského potoka mezi
novou lávkou a mostem
na Černý Dub
Tyto práce byly provedeny během léta a spočívaly
ve zkapacitnění průtoku Ho-

Akce ukončena a zkolaudována, cena vč. souvisejících
nákladů cca. 0,7 mil. Kč.

Akce ukončena a zkolaudována, cena vč. souvisejících
nákladů cca. 0,6 mil. Kč,
přislíbená dotace
cca. 0,28 mil. Kč.
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Novostavba víceúčelového
sportoviště – místo
aktivního a pasivního
odpočinku v Homolích
Již dříve jsme vás informovali o záměru vybudovat místo
aktivního a pasivního odpočinku v obci Homole. Po záměru využít pozemek na okraji
Homol se podařilo zrealizovat projektovou dokumentaci
a poté musela proběhnout
změna územního plánu. Následně jsme získali stavební
povolení a úspěšně požádali
o dotační titul. Poslední a velmi důležitý krok byl vysoutěžit dodavatele stavby, kterým
se stala stavební společnost
SWIETELSKY stavební s. r. o.
Po uzavření všech potřebných dokumentů bylo předáno staveniště a firma na konci října 2021 zahájila práce.
Do konce kalendářního roku
proběhnou veškeré zemní
práce včetně pokládky asfaltového krytu. Ukončení
a předání celého díla je předpokládáno do června roku
2022.
Věříme, že celá akce proběhne bez větších problémů
a místo aktivního a pasivního
odpočinku v obci Homole
bude dělat radost všem sportovním nadšencům z Homol
a okolí.

Novostavba hasičské
zbrojnice v Nových
Homolích
Poté, co obec zakoupila pozemek mezi Novými Homolemi a Černým Dubem, bylo
rozhodnuto o využití části
pozemku na stavbu hasičské zbrojnice. Po dokončení projektu jsme společným
12

Akce probíhá, cena vč.
souvisejících nákladů
cca. 5,5 mil. Kč, přislíbená
dotace cca. 2,0 mil. Kč.
nasazením získali stavební
povolení ke konci roku 2020,
abychom splnili požadavky dotačního titulu. Stavební
společnost HORA s. r. o., která zvítězila ve výběrovém řízení, zahájila práce na konci
srpna. Časový harmonogram
je velice napjatý a všichni
v čele s hasiči budeme dělat vše proto, abychom dílo
v létě 2022 uvedli do provozu.

Akce probíhá, cena
vč. souvisejících nákladů
cca. 14 mil. Kč, přislíbená
dotace cca. 7,5 mil. Kč
Novostavba cyklotrasy
Planá – Homole – Boršov
nad Vltavou
První přípravné práce se datují do období před 6 roky,
kdy se jednotlivé obce dohodly, že se pokusí prodloužit cyklotrasu z Českých
Budějovic a tím se bezpečně na kole dojet do své obce.
Bylo projektováno několik
variant tras, které se stále
měnily dle možnosti výkupů
pozemků a stanovisek dotčených orgánů. Nakonec vyšla
vítězně varianta kopírující levý
břeh řeky Vltavy z Plané až
do Boršova nad Vltavou.
Na místě odpočívadla u drážní
vlečky se nachází odbočka do
Homol, která vyústí v dubové
aleji naproti Obecnímu úřadu.
Po získání povolení a projednání dotace, bylo přikročeno
k výběru zhotovitele, kterým
se stala spol. ProTeren s. r. o.
V současnosti probíhají stavební práce na jednotlivých
úsecích trasy. Na nákladech
se budou všechny tři obce
podílet rovným dílem. Celý
projekt by měl být dokončen
na jaře 2022, a proto věříme,
že se po nové cyklotrase projedeme již před létem příštího roku.

Akce probíhá, cena vč. souvisejících nákladů pro naší obec
cca. 11 mil. Kč, jednání o výši dotace současně intenzivně
probíhají.
Osazeno veřejné osvětlení v ulici Budějovická
I. etapa v Homolích
Zhotovení terasy v Nových Homolích
Probíhající demolice kasáren v Mokrém
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Akce připravované pro další
roky 2022-2023:

Připravované projekty
k realizaci na rok 2022:

V příštím roce bude hlavním
úkolem dotáhnout veškeré zmiňované rozpracované projekty a věřit v jejich
úspěšné dokončení. To je
především kolaudace, uvedení do provozu a získání
přislíbených dotačních prostředků. Dále máme ještě
připraveny níže popsané
projekty a uvidíme, jak v žádostech o dotace znovu
uspějeme. Na konci roku budeme hospodařit s přebytkem cca. 24 mil. Kč, který se
nám podařilo uspořit v minulých letech. Tyto naspořené prostředky použijeme
k dofinancování uvedených
projektů podpořených státní
dotací.


rekonstrukce
rybníků
v Homolích

osazení
veřejného
osvětlení v ulici
Budějovická II. etapa
v Homolích

rekonstrukce
kanalizačního
řadu v ulici Severní
v Homolích

oprava
vodovodu v ulici
Na Vyhlídce Černý Dub

obratiště
ulice K Lesu –
Nové Homole

opravy
cest – asfaltové
povrchy Černý Dub
značení zastávek

Současně vám ještě zmíním
akce, které budou nadále
připravovány k povolení:

rekonstrukce
ulice Jižní
v Homolích – tento
prioritní bod je průběžně
projednáván starostou
obce na ZO

chodník
Nové Homole –
Černý Dub II. etapa

rekonstrukce
sálu
v Černém Dubu

chodník
Č. Dub směr
Korosecký dvůr – studie
záměru

revitalizace
bývalé ČOV
v Černém Dubu

osvětlení
Nové Homole –
Korosecký Dvůr

odtok
dešťové kanalizace Homole atd.

Za všechny členy komise pro územní rozvoj a stavební činnost bych
Vám popřál klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového
roku 2022. Všem hodně zdraví, mnoho sil a nejen našim dětem více
společných zážitků.
za komisi pro územní rozvoj a stavební činnost
předseda Miroslav Pavlíček
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Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.
Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

Činnost Energy Centre České Budějovice
je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.
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TJ Slovan Černý Dub
Vážení sportovní přátelé,
vážení spoluobčané,
rok 2021 se blíží ke svému
konci a tím i sportovní aktivity v obci. Je čas shrnout,
co všechno se v tomto roce
událo a co nás čeká v roce
2022.
První polovina roku 2021 byla
ze sportovního a společenského hlediska na bodu mrazu. Všichni víme proč.
V polovině roku se sportovní
aktivity částečně rozjely formou turnajů a přátelských
utkání. Naplno se soutěže
kopané podařilo nastartovat
na konci srpna a ukončit začátkem listopadu. Děti trénovali pod dozorem kvalifikovaných trenérů a tatínků a za to

Děti po vítězném zápase
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jim patří velký dík. Fotbalová
„semínka“ obětavě vedou
pánové Milan Ďurica a Sláva
Smieško. U žáků bych jmenovitě vyzdvihl pány Borovku,
Píšu, Davidů, Baštu a Pospíchala. Samozřejmě o všechny se pečlivě stará Alča Borovková. Další kategorií je
dorost. Spojení s SK Mladé
funguje a v něm už se dlouhodobě starají o chod Lucka
a Míra Lomských. Po polovině soutěže si nevedou zle,
okupují střed tabulky.
Muže A již dlouhodobě vede
Václav Welser, kterému asistuje Jan Vančura. Muže B
dává dohromady Pavel Pojar, kterému vypomáhá Viktor Karafiát. Ještě jednou dík
všem těmto obětavcům.

V říjnu jsme společně
s HC Hunters Homole uspořádali sportovní retro disko
zábavu a musíme uznat, že
o opravdovou zábavu bylo
postaráno. Pro velký úspěch
se akce bude opakovat
i v roce 2022 
Poslední listopadový víkend
patřil již po 44 Běhu kolem
Baby. I přes nepřízeň počasí se
zúčastnil velký počet závodníků napříč všemi věkovými kategoriemi. Všem organizátorům v čele s Pavlem Pojarem
patří velké poděkování.
Jak bude pokračovat jarní
část nikdo v tuto chvíli neví.
Situace kolem nás se za poslední týdny začíná opět přiostřovat a tak nám nezbývá,
než doufat ve světlé zítřky
a pevně věřit. Vypněte televize, počítače a telefony a jděte se nadýchnout čerstvého
vzduchu. Sport je přeci nejlepší lék pro všechny nemoci.

Sportovní retro disko zábava

Dorost

Běh kolem Baby - vyhlášení
pod dohledem Pavla Pojara

Vítěz
nejmenší
kategorie

Běh kolem Baby - Start
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Dovolte mi ještě tímto poděkovat všem sponzorům, IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. – panu
Ivanu Dobešovi, Stavitelství
STEHLÍK s.r.o. - manželům
Stehlíkovým, JČC Strojní dílny s.r.o. – ing. Miroslavovi
Jochovi, G-car s.r.o. – Radku
Bartákovi, BARVY KOMPLET
– panu Robertu Szó, Vašku
Vaňačovi, Filipu Kapounovi a OÚ Homole, za podporu v tomto roce a věříme, že
spolupráce bude pokračovat
i v následujících letech.
Akce v roce 2022:
- mistrovské soutěže stolních
tenistů TJ Slovan Černý Dub
konané v sále v Černém
Dubu
- mistrovské soutěže a turnaje žáků, dorostu a mužů oddílu kopané TJ Slovan Černý
Dub konané na fotbalovém
hřišti v Nových Homolích

Běh kolem Baby - vyhlášení výsledků
- 5 . 7. 2022 - nohejbalový turnaj trojic konaný na víceúčelovém hřišti v Nových
Homolích
- začátek srpna - fotbalové
turnaje žáků a mužů konané
na fotbalovém hřišti v Nových Homolích
- poslední listopadová neděle - 45. ročník Běhu kolem
Baby

-2
 6. 12. 2022 - 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.
David Schneider – předseda

V mužích zcela jasně soutěž
ovládla kvalita a zkušenost
našich borců, mezi ženami
pak kralovalo družstvo dorostenek z Nových Homol.
Celá akce se podařila a pevně věřím, že si ji v příštím
roce opět zopakujeme.

Na konci září jsme vyrazili na soutěž do Plané, kde
naše družstvo skončilo na
5. místě. Poslední akcí letošního roku pak byl Homolský
Fireman, kde jsme soutěžní
sezónu zakončili jak se sluší
a patří. V kategorii mužů si

SDH HOMOLE
Vážení přátelé, konec
roku se nezadržitelně blíží
a s ním i čas shrnout aktivity našeho hasičského
sboru ve druhém pololetí.
Po delší Covidové pauze se
do akce zapojilo naše soutěžní družstvo a absolvovalo několik závodů. V červnu
jsme se již tradičně zúčastnili Velké ceny Nových Homol, kde náš tým skončil na
8. místě.
Na začátku září jsme konečně uspořádali již dlouho
plánovanou domácí soutěž
u nás v Homolích. V disciplínách požární útok do kopce a speciální štafetě se
utkalo celkem pět družstev.
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náš tým vítězstvím v obou
disciplínách
jednoznačně
vybojoval prvenství a tak se
konečně putovní pohár dostal i do Homol.
Nebylo to ale jen o soutěžích. V neděli 28. 11. 2021
jsme uspořádali již tradiční rozsvěcení vánočního
stromku v Homolích. Nové
osvětlení stromečku, první
letošní sníh, koledy v podání
mladých hasičů z SDH Nové
Homole a něco teplého pro
zahřátí. Tyto dokonalé podmínky k zahájení předvánočního období si spolu s námi
přišla užít spousta lidí a společně jsme si tuto první adventní neděli užili jak se patří.
V sobotu 11. 12. 2021 pak,
po vynucené pauze, opět
proběhla výroční valná hromada našeho sboru.
Podařilo se nám také získat
dotace na dovybavení naší
obecní jednotky, do které
jsme s podporou obce zakoupili např. oblek pro likvidaci bodavého hmyzu a řadu
dalších potřebných věcí.
Bohužel nás v uplynulém

půlroce nepotkaly jen příjemné věci, ale to už k životu
patří. V neděli 19. 9. 2021 se
členové naší jednotky připojili k celorepublikovému
uctění památky zesnulých
hasičů z JSDH Koryčany, kteří tragicky zahynuli během
zásahu při výbuchu plynu.
V říjnu pak naše řady navždy
opustila dlouholetá členka
sboru, paní Jiřina Bártová.
A co plánujeme do další pololetky? Na pátek 14. 1. 2022
připravujeme hasičský ples.
Podobně jako v minulém

roce se i letos rádi připojíme
k dětem ze sboru z Nových
Homol a pomůžeme jim
s velikonoční výzdobou návsi. No a pak již klasicky proběhne sběr železného šrotu
a každoroční stavění máje.
Dovolte, abych vám za celý
Homolský hasičský sbor poděkoval za celoroční podporu a pomoc při pořádání všech zmiňovaných akcí.
Chtěl bych všem touto cestou popřát nejen klidné prožití svátků, ale hlavně hodně zdraví a štěstí do příštího
roku, ve kterém se zcela určitě všichni potkáme na některé z plánovaných akcí.
Josef Lejsek
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Ženský amatérský spolek - ŽAS Homole
V minulém roce jsme nemohly
zkoušet ani hrát. Moc nás mrzelo, že se ani neuskutečnil pro
naše domácí diváky další ročník
ECCE Homole 2020.
Od letošního června se zdálo, že se vše k dobrému obrací. Začaly jsme se opět scházet na pondělních zkouškách
a hlavně připravovat novou hru.
Autorská tvorba, díky režisérce
Stáně Kočvarové, se vždy váže
k tématu, které nás zajímá.
Na programu máme pořád hru,
DOKUD SE TANČÍ. Zaslouží si
určitě ještě několik repríz. Hrajeme ji rády. Je v ní určitá životní
naděje. V září se nám podařilo
ještě si ji několikrát zahrát. Krajská přehlídka vesnických divadel v Trhových Svinech se přesunula na září a my jsme tam
opravdu zabodovaly. Nejenom,
že jsme získaly cenu za kolektivní herectví, Stáňa cenu
za autorský vklad a režii, ale
i nominaci na Národní přehlídku vesnických divadel do Vysokého nad Jizerou 2022. Měly
jsme opravdu šťastné září. Už také proto, že jsme se rozhodly, po roční pauze, uspořádat festiválek ECCE Homole 2021. Krásně se to zase rozjelo. Odehrály se pohádky od
Divadelní společnosti Koňmo a Studia dell’arte pro homolské děti a naše Dokud se tančí.
Ale potom zase přišlo to, co tu už nikdo nechce.
ŽAS se nevzdává. Ani by to Stáňa nedovolila. Pokračovaly jsme ve zkoušení nové hry
Lock-Downův syndrom. Čtyři nejmladší úŽASné Homolačky dostaly možnost zahrát si „vedoucí´“ postavy. Máme radost, že se jim to opravdu daří. Jsou to maminky
malých dětí a zkoušky pro ně byly časově i jinak hodně náročné. Režisérka a autorka Stáňa byla sice velmi důsledná, ale trpělivá a laskavá. Zatím jsme se při zkouškách bavily a smály jenom my a těšily se na diváky. Vše bylo připraveno na premiéru
24. 11. 2021. Po dlouhém zvažování situace a s ohledem na naše diváky jsme se dohodly, že ji odložíme na příznivější dobu.
Na našem facebookovém profilu na odloženou premiéru někteří reagovali: „my
si na premiéru počkáme….už aby to bylo, opatrujte se ve zdraví a udržujte kondici.“
Je v tom naděje a i v ŽASu naděje je. O tom, že jsme připravené, svědčí fotky naší nové
Váš ŽAS
scény. Čeká na nás i na Vás.
20

Dobrovolnictví na vlastní kůži

Dle slov nadpisu tohoto článku je patrné, že jsme se pokusili touto cestou jít také a zlepšit naše okolí.
Po mnoha hodinách práce a společného úsilí se podařilo vybudovat pergolu a posezení pro všechny.

Bohužel i tato snaha má svou odvrácenou stránku, kterou je závist, zášť a nepřejícnost. V každé
společnosti se najdou jedinci, kteří snažení ostatních nepochopí, nebo spíš nechtějí chápat a to je
zdrojem pomluv a problémů. V našem případě tomu není jinak. Následující řádky jsou určeny úplně
všem, nejen těm, kteří hledají problémy i tam kde nejsou. Každý se může stát součástí podobného
projektu, díky kterému vznikne něco dobrého. Možná díky tomuto článku zaniknou teorie
o financování našich vlastních zájmů obcí, teorie o prospěchářství, obohacování a podlézání. Snad
i takový malý fakt, že diskutovaná pergola bude darována a stane se majetkem obce, umlčí některá
ústa, která mají problém s tím, že je pergola postavena na obecním pozemku. Děkujeme pí Andree
Studihradové z České spořitelny, která byla tak ochotna a napsala následující řádky, kde naleznete
veškeré důležité informace.
A o tom, jak fungují v naší zemi neziskové organizace, jaké všechny služby a produkty nabízejí i jak jsou
financovány, se dozvíte na stránkách www.takovijsme.cz .

Sousedské projekty pomáhají zlepšit místa, v nichž žijeme. Získejte peníze na
svůj nápad!
Nemusíte být superhrdina, abyste měnili svět. Můžete být třeba účetní, prodavačka nebo
zemědělec. Dokazují to komunity, které vznikají okolo tzv. sousedských projektů. Obyčejní lidé ve
svém volném čase opravují dětská hřiště, budují zahrádky pro seniory, grilovací plácky pro sousedská
setkání nebo turistická odpočívadla. Pokrýt nejnutnější náklady jim už třetím rokem pomáhají granty
v rámci programu Dokážeme víc. Díky nim mohou lidé pro své nápady získat až 100 tisíc korun.
„Začíná to obvykle myšlenkou jednoho či dvou lidí. Touhou opravit nebo zvelebit místo, v němž žijí
nebo tráví volný čas. Právě takové nápady v programu Dokážeme víc podporujeme,“ říká Andrea
Studihradová z České spořitelny, která spolu s Nadací Via za programem stojí. Nadšencům, kteří přijdou
s dobrým nápadem, přispějí až 100 tisíc korun. „Za poslední tři roky už jsme na sousedské projekty po
celém Česku věnovali zhruba 10 miliónů korun,“ doplňuje.
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 v Českých Budějovicích vybudovali knihobudku a do péče o ni zapojili děti i dospělé s autismem
 ve Větrné proměňují nebezpečnou blátivou skládku ve stezku pro sportovce.
Pomůžeme i s vaším nápadem

Díky nim ožila více než stovka úžasných míst po celé ČR. Míst, která by jinak zůstala nevyužitá či
zapomenutá.


Jedním z takových jsou i nová stromořadí ve Svatém Janu nad Malší nedaleko Českého
Krumlova. Tamní spolek Sedlce pro život se rozhodl vysázet podél okolních cest a na meze nové
stromy. Cílem bylo navrátit zdejší krajině její rozmanitost a přispět k zadržování vody v ní.
„Zároveň jsme ale chtěli prolomit ledy mezi starousedlíky a novými sousedy. Navzájem se moc
neznali a díky společné výsadbě stromů měli skvělou příležitost to změnit,“ popisuje jeden
z organizátorů projektu Michal Bláha. Na společných brigádách se lidé podle něj dobře poznali.
A stromořadí se nyní mohou stát místem pro jejich pravidelné setkávání, například při společné
sklizni ovoce nebo údržbě jednotlivých stromů.
Další krásnou ukázkou toho, co lidé dokáží, je úprava Koroseckého dvora. „Je úžasné, jak místní
dokázali okolí svého bydliště pozvednout. Posekané trávníky, nový altán i ohniště člověka
ohromí na první pohled. Mnohem víc je ale přátelská atmosféra, která mezi obyvateli
Koroseckého dvora panuje,“ obdivuje Andrea Studihradová.
V Záhoří u Písku pak díky grantu pomáhají útulku pro psy
v Českých Velenicích šíří osvětu o důležitosti zeleně ve městech
v Českých Budějovicích vybudovali knihobudku a do péče o ni zapojili děti i dospělé s autismem
ve Větrné proměňují nebezpečnou blátivou skládku ve stezku pro sportovce.

Pokud máte nápad, jak změnit místo, kde žijete, rádi ho s vámi probereme! Přihlašte jej na webu
www.dokazemevic.cz a odborníci z Nadace VIA se vám ozvou a poradí, jak vyplnit přihlášku, aby se
vaše šance na grant co nejvíce zvýšily.


Nemusíte být spolek, neziskovka ani žádná jiná oficiální organizace. Stačí trojice lidí, kteří mají chuť do
toho společně jít. K přihlášce budete potřebovat alespoň jednoho zaměstnance Finanční skupiny České
spořitelny. Žádného neznáte? Zkuste svůj projekt probrat s bankéřem v nejbližší pobočce ČS! Budete
překvapení, jak rychle se dají věci do pohybu. Nejeden žadatel už takhle postupoval. A my z toho máme
opravdu radost. Tipy a informace najdete na https://www.dokazemevic.cz/cs/pribehy/jak-se-zapojit.





Pomůžeme i s vaším nápadem

Pokud máte nápad, jak změnit místo, kde žijete, rádi ho s vámi probereme! Přihlašte jej na webu
www.dokazemevic.cz a odborníci z Nadace VIA se vám ozvou a poradí, jak vyplnit přihlášku, aby se
vaše šance na grant co nejvíce zvýšily.
Nemusíte být spolek, neziskovka ani žádná jiná oficiální organizace. Stačí trojice lidí, kteří mají chuť do
toho společně jít. K přihlášce budete potřebovat alespoň jednoho zaměstnance Finanční skupiny České
spořitelny. Žádného neznáte? Zkuste svůj projekt probrat s bankéřem v nejbližší pobočce ČS! Budete
překvapení, jak rychle se dají věci do pohybu. Nejeden žadatel už takhle postupoval. A my z toho máme
opravdu radost. Tipy a informace najdete na https://www.dokazemevic.cz/cs/pribehy/jak-se-zapojit.

Kdy se přihlásit?
Nápady přijímáme po celý rok. Je ale dobré myslet dopředu, protože komise se během roku schází
většinou třikrát. Pokud chcete začít se svým projektem už na jaře, je dobré přihlásit se dříve, ideálně
už na podzim.
Nové žádosti přijímáme do 9. ledna. Pokud uspějete, budete moci svůj projekt realizovat od března
2022!
Strach, že váš projekt ovlivní covid, mít nemusíte. Jsme připraveni a po loňské zkušenosti umíme
projekty měnit, přesouvat i prodlužovat.

Kdy se přihlásit?
Nápady přijímáme po celý rok. Je ale dobré myslet dopředu, protože komise se během roku schází
většinou třikrát. Pokud chcete začít se svým projektem už na jaře, je dobré přihlásit se dříve, ideálně
už na podzim.
Nové žádosti přijímáme do 9. ledna. Pokud uspějete, budete moci svůj projekt realizovat od března
2022!
Strach, že váš projekt ovlivní covid, mít nemusíte. Jsme připraveni a po loňské zkušenosti umíme
projekty měnit, přesouvat i prodlužovat.

Kolik můžete získat?
Na projekt můžete získat až 100 tisíc korun. Zároveň vás naučíme realizovat dárcovské výzvy na portále
Darujme.cz. Příspěvky, které se vám tam podaří získat, navíc naše Nadace České spořitelny zdvojnásobí,
a to až do výše 20 tisíc korun.
Jakmile bude vaše žádost schválená a zařadíte se mezi naše grantisty, můžete také využívat podporu,
kterou poskytujeme. Třeba konzultovat své projekty s odborníky nebo se účastnit seminářů na téma
fundraisingu, propagace a podobně.
Těšíme se na vás!
22

OZNÁMENÍ - VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ
Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Homole
č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 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 osoba, které poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení v obci a která je
a)	poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má
v této jiné obci bydliště,
b)	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,
c)	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,
d)	umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e)	na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
Od poplatku se dále osvobozují:
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení
v obci a která
a)	je 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)	ještě nedosáhla věku tří let, a to do konce kalendářního roku, ve kterém dítě tento věk dovrší,
c)	je dítětem starším 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)	dlouhodobě žije mimo obec, a to více než 300 dní v kalendářním roce.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce na adrese Nové Homole
37, a to z důvodu, že svoz odpadu od této nemovitosti není technicky možný.
Úleva ve výši 300,00 Kč se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a)	je přihlášena v lokalitě Nové Homole – Korosecký kopec nebo v lokalitě ul. Hojdecká,
č.p. 38 a 71, Nové Homole, a to z důvodu snížené dostupnosti svozu,
b)	studuje a je ubytována v průběhu školního roku v místě studia nebo jeho okolí a nedojíždí
z důvodu studia každý den do místa bydliště.
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Úleva ve výši 300 Kč se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce v lokalitě Nové Homole –
Korosecký kopec nebo v lokalitě ul. Hojdecká, č.p. 38 a 71, Nové Homole, a to z důvodu snížené
dostupnosti svozu.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31. 1. následujícího kalendářního roku (tj. roku 2023; podrobněji viz OZV č. 2/2021, čl. 7, odst. 6). 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)
poplatek za psy: 100 Kč/ 1. pes
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 budou vybírat:

v pondělí: 21. 3. a 28. 3. 2022
13:00 – 16:00

ve středu: 23. 3. a 30. 3. 2022
13:00 – 17:00

Poplatky se vybírají pouze v tyto úřední dny!
Stávající známky z roku 2021 platí do 31. 5. 2022.
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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OBEC HOMOLE - ODPADY v roce 2022
Vážení spoluobčané, v minulém roce jsem sliboval, že
vám přiblížím, jak se třídění
odpadu v naší obci projevilo v číslech. Společně jsme
všichni vykročili správným
směrem k nutnému a soustavnému třídění, které povede k dobré věci a v budoucnu uleví i našim peněženkám.
Tím, jak jsme se zasnažili
v minulých letech třídit, jsme
v současnosti dle tabulky
níže v produkci komunálního
odpadu na úrovni roků 20242025 (což je cca. 160-170 kg/
os a v přepočtu na obec je
celkové množství komunálního odpadu cca. 260 tun/za
rok). To v praxi znamená, že
vyprodukovaný odpad můžeme nyní skládkovat za nej-

nižší cenu 500Kč/t a neplatit
sankce za nesplnění procent
separovaných složek. Avšak
pozor, pokud se nám nepodaří udržet nastavený trend
v třídění, budeme muset
po roce 2025 při vyčerpání
kvóty na osobu hradit mnohonásobně více za skládkování odpadu, který překročí
limity z přiložené tabulky.
Obec uplatňuje na rok 2022
„třídící slevu pro obce“ pro
ukládání komunálních odpadů na skládky s poplatkem
500 Kč/t dle § 157 zákona
o odpadech (předepsané
snížení je z 200kg na 190kg
na obyvatele). Pokud se vyčerpá toto množství, pak se
poplatek navyšuje ze sou-

časných 800Kč/t na 900Kč/t
odpadu pro následující rok.
Cílem je snižování produkce netříděného komunálního odpadu a zvýšení podílu
separovaných složek. Podle
zákona už v roce 2025 musí
odděleně soustřeďované recyklované složky komunálního odpadu tvořit alespoň
60% celkového množství
komunálních odpadů, které
byly v daném kalendářním
roce původcem vyprodukovány. V případě nesplnění
této povinnosti zákon v §122
stanoví vysoké sankce.
Naše obec se tímto nadále
přibližuje k ukončení skládkování odpadů do roku
2030.

Limity pro ukládání využitelných odpadů
Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Množství
odpadu
na obyvatele

200

190

180

170

160

150

140

130

120

snižování
objemu

Dílčí základ
poplatku
za ukládání
využitelných
odpadů v Kč/t

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

zvyšování
ceny

Zastupitelstvo
obce
se
na svém zasedání v říjnu letošního roku tomuto tématu
opět věnovalo, aby vyhodnotilo současnou situaci

na rok 2022. Výsledkem pro
rok 2022 je ponechání poplatku za odpad ve stejné
výši jako doposud tzn. 600,Kč/rok/os. Obec chce ulevit

občanům v této době, která
přináší zvyšování cen energií, růst inflace a celkové
zdražování. Nadále budou
ponechány velkoobjemové
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nádoby na komunální odpad v počtu 6 ks na místech
viz situační mapka na zadní straně a bude ponechán
svoz velkoobjemových nádob na papír ve frekvenci
7-dní. Částka, kterou obec
v letošním roce vynalo-

ží do odpadového hospodářství, dosahuje částky
2,4 mil. Kč, z toho cca. 0,7
mil Kč do sběrného dvora
v Černém Dubu. Chtěl bych
vyzdvihnout
provozování
sběrného dvora, díky kterému se nám nehromadí čer-

né skládky v okolí obce. Mé
poděkování patří především
pracovníkům za perfektní
provoz a udržovaní areálu
dvora v čistotě. Pro rok 2022
je nadále počítáno s částkou
cca. 2,5 mil. Kč na odpadové
hospodářství v obci Homole.

KOMUNÁLNÍ ODPAD
– černé nádoby, pro rok 2022 zůstává frekvence svozu 2x za měsíc,
každé sudé pondělí viz přiložená tabulka. Zůstávají k dispozici velkoobjemové nádoby na sběrných místech v jednotlivých částech
obce v počtu 6 ks viz situační mapka na zadní straně. Upozorňujeme
na udržování pořádku kolem nádob, je to vizitka nás všech. Za obec
se budeme snažit tyto prostory nadále kontrolovat např. kamerovým
systémem, aby nebylo zneužíváno cizími návštěvníky, jako se dělo
i v letošním roce. Nádoby jsou plněny neseparovaným odpadem
a stavební sutí. Pro další roky bude otázkou pro nové zastupitelstvo,
jestli zruší velkoobjemové nádoby ze sběrných míst, aby nebyla navyšována kvóta komunálního odpadu.
Svoz komunálního odpadu na rok 2022

každé sudé pondělí

I. pol.

10. 01. 24. 01. 07. 02. 21. 02. 07. 03. 21. 03. 04. 04. 18. 04. 02. 05. 16. 05. 30. 05. 13. 06. 27. 06.

II. pol.

11. 07. 25. 07. 08. 08. 22. 08. 05. 09. 19. 09. 03. 10.

17. 10. 31. 10.

14. 11. 28. 11.

12. 12. 26. 12.

BIOODPAD
– hnědé nádoby, pro rok 2022 se u vývozu biodpadu nic nemění, svozy ve čtvrtek viz. přiložená tabulka. Upozorňujeme, že každá domácnost má nárok na svoz jedné popelnice na biodpad. V případě větší
produkce biodpadu např. u větších pozemků doporučujeme používání domácích kompostérů.

Svoz biodpadu na rok 2022

1. čvtrtek v měsíci/sudý čtvrtek

I. pol.

06. 01.

03. 02.

03. 03.

07. 04.

05. 05.

19. 05.

02. 06.

16. 06.

30. 06.

II. pol.

14. 07.

28. 07.

11. 08.

25. 08.

08. 09.

22. 09.

06. 10.

20. 10.

03. 11.
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17. 11.

01. 12.

PLASTY
– žluté plastové pytle, které si můžete vyzvednout v průběhu roku
2022 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 2022
I. pol.

03. 01.

každé liché pondělí

17. 01. 31. 01. 14. 02. 28. 02. 14. 03. 28. 03. 11. 04. 25. 04. 09. 05. 23. 05. 06. 06. 20. 06.

II. pol. 04. 07. 18. 07. 01. 08. 15. 08. 29. 08. 12. 09. 26. 09. 10. 10. 24. 10.

07. 11.

21. 11. 05. 12. 19. 12.

PAPÍR
– modré velkoobjemové nádoby jsou na sběrných místech viz. situační mapka na zadní straně. Svoz zůstává pro rok 2022 posílen na 1x týdně každou středu. Prosíme občany o separaci a zanesení do sběrných
míst. Při vkládaní do těchto nádob je nutno krabice rozřezat, sešlapat,
aby nedocházelo ke zbytečnému naplnění nádob. Při naplnění nádob, nenechávejte odpad mimo nádoby. Vyčkejte na svoz nebo jej
zavezte na sběrný dvůr v Černém Dubu.

OSTATNÍ SEPAROVANÝ ODPAD
– pro rok 2022 jsou zřízena stávající místa pro sběr tohoto odpadu
(sklo, kovy, použité ošacení, olej a elektro) viz situační mapka. K dispozici je i sběrný dvůr v Černém Dubu. Využívejte jeho služby v plném
rozsahu i v roce 2022.

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 jednotli-

vých částech obce v čistotě a odpad nepohazovat
mimo nádoby.
Přijde mi zbytečné, abychom
museli v budoucnu zvyšovat
razantně poplatky za odpady jenom proto, že nebude-

me schopni dostatečně třídit
a budeme za draho skládkovat a platit zákonné sankce.
Věřím v nás, že jsme schopni
zvládnout nastavený trend
ve snižování produkce komunálních odpadů a ve zvyšování separace.
za obec Homole M. Pavlíček
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sběrná místa - kontejnery
Homole, nové homole, černý dub, koroseky

1. homole
– komunál
– papír
– sklo
– elektro
– kov
– textil
– olej z domácností
2. nové homole
– komunál
– papír
– sklo
– kov
– textil
– olej z domácností

3. nové homole
– papír
4. nové homole
– komunál
– papír

7. sběrný dvůr
– separovaný odpad
včetně olejů
z domácností

5. černý dub
– komunál
– papír
– sklo
6. koroseky
– papír
– sklo

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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