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Vážení občané,
Pokusím se zamyslet nad
děním v naší obci v tomto
roce.
Po dlouhodobém útlumu
prakticky všech činností
způsobeném epidemií Covidu se zdá,že se zablýsklo na lepší časy a kulturní
a společenský život se vrací
k normálu. Bohužel v únoru
začala válka na Ukrajině. Její
dopady v současné době
nelze odhadnout, ale budou
zcela jistě výrazné, a jak se
ukazuje, zřejmě dlouhodobé. Prakticky denně jsme
v médiích informováni o růs-

tu inflace a cen energií. To se
zcela určitě dotkne každého
z nás ,bohužel bez možnosti tuto skutečnost ovlivnit.
Osobně jsem přesvědčen, že
je důležité si zachovat vlastní
úsudek a nepodlehnout často neověřeným spekulacím.
Z pohledu obce jsme se pokusili vytvořit podmínky pro
naše podnikatele formou
odpuštění nájmů. Pokud se
začtete do informací našich
přispěvatelů, uvidíte sami
a budete moci sami posoudit, jak se nám to podařilo.
Sportovci reprezentují naši
obec na většině soutěží, ať je
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to kopaná, stolní tenis nebo
hokej. Podobné to je u našich Sborů dobrovolných hasičů, kteří od září tohoto roku
budou moci výrazně zkvalitnit svou činnost, protože
10. 9. 2022 jim bude předána nová hasičská zbrojnice v Nových Homolích, kde
najdou své důstojné zázemí
2 hasičské jednotky. V konečném důsledku to znamená i možnost přestěhování
Jednotek SDH do nových,
důstojnějších,
moderních
prostorů a uvolnění prostorů stávajících pro jiné účely.
Tak např. původní zbrojnice
v Nových Homolích bude
využita pro umístění obecní
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techniky (traktory ,sekačky
apod.). Pro SDH v Homolích
vznikne úplně nový prostor
pro činnost, který doposud
chyběl, resp. ten současný je
nevyhovující a nepřehledný.
Slavnostní předání nové hasičské zbrojnice se uskuteční
10. 9. za účasti zástupců GŘ
SDH, dále zástupců SDH Jihočeského kraje a zástupců všech hasičských sborů
okolních obcí. Podrobnosti
budou uvedeny na webových
stránkách
obce
a na obecních vývěskách.
Na akci jste samozřejmě
jménem mým i jménem našich hasičů všichni srdečně
zváni.
V letošním roce se rovněž
podařilo po osmiletém snažení vybudovat cyklostezku na trase Planá – Boršov
nad Vltavou po levém břehu
Vltavy s odbočkou do Homolí. Tato stavba byla financována z evropských dotací.
Náklady, které nepokryjí dotace (např. výkupy pozemků pod stezkou), neseme
společně s obcemi Planá
a Boršov na třetiny. Dodavatelem stavby se stala po řádném výběrovém řízení firma
Pro teren s.r.o. Z pohledu
obce lze spolupráci hodnotit jako bezproblémovou. Při
poslední mimořádné bouřce
došlo v úseku cca 20 metrů
k poškození stezky vodou.
Nebyla to však voda z Vltavy (jak by se dalo očekávat)
ale voda, která přišla z areálu kolem Eurovie (obalovny)
a kterou nestačily odvést
stoky a kanalizace. Jde o kanalizaci v majetku Jč. kraje
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(konkrétně letiště), která nebyla vyčištěna možná několik desítek let. Je to v lokalitě
ulice U Vlečky, pohledem je
patrné, která stoka vyčištěná je a která ne. Podotýkám,
že naše obec čistí naši stoku pravidelně každé 2 roky.
Jednání s majiteli byla samozřejmě za naší účasti obratem zahájena.
Pokud jste v poslední době
cyklostezku projeli, potvrdíte, že zejména o víkendech
je opravdu hojně využívána. Slavnostní otevření cyklostezky bude dne 26.8.
a bude spojeno s komentovanou prohlídkou u jednotlivých zastavení a soutěží pro
malé cyklisty.
Zmínil jsem se v úvodu o reprezentaci obce. Ti z vás, kteří sledují kulturní život v naší
obci, jistě vnímají činnost
našich divadelnic ze ŽASu
(Ženský amatérský spolek
pod vedením paní Zlámalíkové). V tomto roce se jim
podařil vpravdě „husarský
kousek“, když postoupily
do finále největší přehlídky amatérských divadelních
souborů Jiráskův Hronov,
kam postupují opravdu jenom ti nejlepší. Děkuji a přeji
do další činnosti mnoho elánu a radosti z divadla. Pokud
jste navštívili některé z jejich
představení, uznáte, že měla
nespornou úroveň a vymykala se běžným představám o amatérském divadle
na vesnici.
Ne všechno se ovšem podařilo. Nepodařilo se nám opravit ulici Jižní. Je to záležitost,

kterou řešilo již několik předchozích zastupitelstev. Vždy
přitom narazila na souhlasy
vlastníků se stavbou, které jsou podmínkou vydání
příslušných povolení. Proto
jsem se na doporučení projektanta rozhodl získat podpisy vlastníků a poté podat
žádost o ÚR. Kromě jednoho
podpisu, kdy vlastník odmítl komunikovat od počátku
i s mými předchůdci, jsme
podpisy po půlročním snažení a schůzce se zúčastněnými za účasti projektanta
sehnali. Informace od projektanta byly v té době takové, že chybějící souhlas týkající se jednoho pozemku lze
vyřešit. Poté jsem základě
podkladů podal žádost o vydání ÚR. Překvapilo mě proto, že jsme od SÚ obdrželi
výzvu k obsáhlému doplnění
podkladů. Tuto výzvu jsem
poslal projektantovi, který mi
k citované výzvě zaslal vyjádření.
Bohužel mezitím propadla
některá vyjádření dotčených
orgánů a ke zcela konkrétní změně došlo u CETINU
a EGD, kteří již nevydávají
souhlas, ale požadují uzavření smlouvy.
Z vyjádření projektanta je
patrné, že ve stanoveném
termínu 31. 8. 2022 doložení požadovaných podkladů
není reálné.
O dalším postupu budeme
jednat v ZO.
Ing. Jan Loukotka
Starosta obce

PŘÍSPĚVEK 1. MÍSTOSTAROSTY
O SHRNUTÍ ČINNOSTI STAVEBNÍ KOMISE
Jsme za polovinou horkého
léta s vlny veder zakončené
často silnými bouřkami. Děti
se pomalu začnou připravovat na začátek školního roku
a s blížícím koncem volebního
období bych Vám rád v mém
příspěvku přednesl pár svých
myšlenek a sdělení.
V první části mého článku
se s Vámi podělím o projekty, které jsme realizovali
a dokončili v první polovině
letošního roku. V druhé části
bych rád zhodnotil naší práci ve stavební komisi po celé
volební období 2018 - 2022.
Nejprve tedy k projektům
letošního roku. Protože jsme
měli zahájené tři důležité
projekty z loňského roku (cyklostezka do Českých Budějovic, víceúčelové hřiště
v Homolích a hasičská zbrojnice v Nových Homolích),
věnovali jsme veškeré své
nasazení především těmto projektům. Nejdůležitější
byla pro mě skutečnost, že
jsme na tyto projekty měli
přislíbeny dotační prostředky a bylo potřeba je řádně
dokončit. Začátkem roku,
kdy přišel konflikt na Ukrajině, byla vysoká inflace a nedostatek pracovníků, zažívali
jsme krušné chvilky a to především s hasičskou zbrojnicí v Nových Homolích. Ale
vzhledem k mému nasazení
jako předsedy stavební komise a přispění ostatních zastupitelů jsme projekty dotáhli do zdárného konce.
Nyní přiblížím hotové pro-

jekty letošního roku, které
již všichni vidíte kolem sebe
a zároveň využíváte.
Akce dokončené
a zahájené v první
polovině roku 2022:
Novostavba víceúčelového
sportoviště – místo
aktivního a pasivního
odpočinku v Homolích
V minulém vydání Obecních
novin jsme uváděli záměr
akce místo aktivního a pasivního odpočinku v Homolích. Samotná realizace byla
zahájena v září 2021, kdy si
prováděcí firma připravila
kompletní zemní práce pod
víceúčelovým kurtem a workoutovým hřištěm. Po zimním spánku, začátkem března 2022, bylo pokračováno
instalací záchytných sítí,
oplocení, dále montáží workoutových a herních prvků,
umělého povrchu a na závěr parkoviště, laviček, stolu,
odpadkových košů vč. terénních úprav.
Na konci května 2022 oznámila realizační firma, že je
s pracemi hotova a schopna
předat ke kolaudaci o měsíc
dříve, než bylo ve smlouvě
o dílo. Po bezvadném předání do rukou vedení obce je
možné toto místo užívat.
Jak bude místo aktivního
a pasivního odpočinku možné užívat?
Workoutové a dětské hřiště
– bez rezervace, vstup kdykoliv.

Víceúčelový kurt – bezplatná
rezervace je možná na stránkách https://www.homole.
cz/obec/sluzby-obcanum/
viceucelove-sportoviste-homole/, pro zajištění volného
místa. Bez rezervace může
dojít k obsazení kurtu více
návštěvníky.
Tímto mi dovolte, abych jménem celé obce poděkoval
realizační firmě SWIETELSKY stavební s.r.o. za precizně odvedenou práci a věříme, že celý areál bude sloužit
všem ke spokojenosti.
Slavnostní otevření místa aktivního a pasivního odpočinku proběhne v sobotu 27. 8.
2022 od 13.00 hodin formou
sportovního dne viz přiložená pozvánka.
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Akce ukončena a zkolaudována, cena vč. souvisejících
nákladů cca. 6,0 mil. Kč, dotace cca. 2,0 mil. Kč.
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. Jak jsem psal
již na začátku příspěvku, byl
tento projekt pro mě velice
náročný, protože jsme bojovali s více nepříznivými faktory. Především s přešlapy
v projektové dokumentaci,
rozpočtu, s kapacitami zhotovitele stavby a nedostatkem stavebních materiálů.
Po přibližně dvou měsíčním
posunu termínu realizace,
byla stavba úspěšně na konci
června
dokončena
a v průběhu měsíce července zkolaudována. Stavební
společnost HORA s.r.o., která
zvítězila ve výběrovém řízení, nakonec s vynaložením
všech sil dílo včas dokončila
a my jsme tak splnili dotační
podmínky. I když atmosféra
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na pravidelných kontrolních
dnech byla někdy vypjatá,
jsem rád, že se dílo povedlo
dotáhnout do konce. Děkuji
všem zúčastněným, jak z řad
zastupitelstva, tak všem pohybujícím se kolem celého
projektu.
Slavnostní otevření hasičské
zbrojnice proběhne v sobotu
10. 9. 2022 od 13.00 hodin
viz přiložená pozvánka.

Akce ukončena
a zkolaudována, cena
vč. souvisejících nákladů
cca. 16,5 mil. Kč,
dotace cca. 7,5 mil. Kč

Novostavba cyklotrasy
Planá u ČB – Homole –
Boršov nad Vltavou
První přípravné práce se datují do období před 8 roky, kdy
se jednotlivé obce dohodly,
že se pokusí prodloužit cyklotrasu z Českých Budějovic
a tím bezpečně na kole dojet
do své obce. V minulém roce
po získání povolení a projednání dotace, bylo přikročeno
k výběru zhotovitele, kterým
se stala spol. ProTeren s.r.o.
Stavba probíhala především
na přelomu roku 2021/2022,
a proto se dílo stihlo dokončit
ještě před letošní cyklistickou
sezónou.
Nová cyklostezka je dlouhá přes 4  km a doplněna
odpočívkami na katastrech
jednotlivých obcí. Na odpočívkách jsou instalována sezení, stojany pro kola a informační tabule, které se věnují
zajímavostem z projížděné
trasy. Do konce roku 2022
dojde k osazení dalšího značení cyklostezky v jednotlivých obcích a bude opraven
poškozený úsek, který napáchal přívalový déšť na konci
června. Dalším úkolem, který nás ještě čeká, je majetkové vypořádání dotčených
pozemků pod cyklostezkou
a vypořádání dotace. Obec
si na stavbu půjčila 9 mil. Kč
a po obdržení dotace tyto
prostředky použije ke splacení poskytnutého úvěru.
Řada z vás již určitě měla
možnost si tuto 4,2 km dlouhou cyklostezku na vlastní
kůži vyzkoušet a jistě uznáte, že to je významné přiblížení krajskému městu navíc
bezpečné a vedoucí krásnou
přírodou. Platí to i pro obča-

ny Nových Homol, Černého
Dubu a Koroseckého Dvora.
Ti mohou využít i obnovenou starou polní cestu mezi
Novými Homolemi a Homolemi, kde se napojí na novou
cyklostezku a pokračují naprosto bezpečně dále do Č.
Budějovic. Celá cesta trvá
mírným tempem do středu
města cca 30 minut. Důležitá je naprostá bezpečnost
a skutečnost, že se na ni mohou vydat i rodiče s dětmi.
Tímto mi znovu dovolte,
abych jménem celé obce
poděkoval realizační firmě
ProTeren s.r.o. za odvedenou práci a všem, kteří se
na tomto velkém projektu
podíleli a to hlavně starostům partnerských obcí.
Slavnostní otevření cyklostezky proběhne v pátek
26. 8. 2022 od 17.00 hodin
formou zábavního dne pro
děti s cenami viz přiložená
pozvánka.

Akce ukončena
a zkolaudována, cena
vč. souvisejících nákladů
pro naší obec cca. 10,5 mil.
Kč, přislíbená dotace
cca. 9,0 mil. Kč.
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Obnova vodovodu
v Černém Dubu
V průběhu měsíce srpna
začnou práce na výměně
vodovodu v Černém Dubu
v ulici Na Vyhlídce, kde opakovaně docházelo k poruchám a obec musela tyto
práce neustále sanovat.
Stavební společnost VHS vodohospodářské stavby s.r.o.,
která zvítězila ve výběrovém řízení, zahájila práce již
začátkem srpna a práce
potrvají do konce října 2022.
Akce probíhá, cena vč. souvisejících nákladů cca. 1,2
mil. Kč, přislíbená dotace
cca. 0,3 mil. Kč.

Jak jsem zmiňoval, hlavním úkolem bylo dotáhnout
veškeré výše uvedené rozpracované projekty, ale to
neznamená, že jsme nepokračovali v přípravě dalších.
Všechny tyto projekty jsem
se snažil tlačit stále kupředu,
aby byly připraveny pro další
volební období. Jsou již buď
povolené, čekají na možnost
podpory z dotace nebo se
povolují a projektují.
Na začátku volebního období, jsem připravil ambiciózní soupis projektů a akcí,
které bychom měli zrealizovat nebo projekčně připravit
a rozhýbat. I když jsem byl
v očích některých z nás velký idealista, tak po čtyřech
letech musím zkonstatovat,
že se spoustu práce povedlo. Jednotlivé projekty byly
rozděleny v rámci členů komise a zastupitelů. Nyní Vám
ho přikládám do přílohy, protože celkem přesně popisuje
veškeré naše úsilí. Ve druhé
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polovině volebního období stavební komise převzala
většinu nejenom stavební
agendy ale i z chodu obce.
Abych pouze nechválil, jeden z důležitých projektů,
který jsme chtěli stihnout,
byla rekonstrukce Jižní ulice v Homolích. Tento prioritní projekt byl v kompetenci starosty, a přestože jsme
v rámci ZO byli ujišťováni, že
získáme povolení do konce
tohoto volebního období, tak
se nestalo. Nastartování celého projektu bude úkolem
pro další období. Podrobnější informace k ulici Jižní popisuje pan J. Loukotka v úvodu Obecních novin.

Výtažek z akcí
připravovaných na začátek
dalšího volební období
2022-2026:
Připravované projekty
k realizaci na rok 2023:

rekonstrukce
rybníků
v Homolích – získáno
povolení
osazení veřejného
osvětlení v ulici
Budějovická II. etapa
v Homolích – probíhá
povolování
rekonstrukce
kanalizačního řadu v ulici
Severní v Homolích –
získáno povolení
obratiště ulice K Lesu –
Nové Homole – probíhá
povolování
opravy cest – asfaltové
povrchy Černý Dub –
probíhá povolování
značení zastávek

Současně Vám ještě
zmíním akce, které budou
nadále připravovány
k povolení:
rekonstrukce ulice Jižní
v Homolích – tento prioritní
bod popsán samostatně
chodník Nové Homole
– Černý Dub II. etapa –
probíhá povolování
rekonstrukce sálu
v Černém Dubu – probíhá
povolování
chodník Č. Dub směr
Korosecký Dvůr – studie
záměru
osvětlení Nové Homole –
Korosecký Dvůr – probíhá
povolování
odtok dešťové kanalizace
- Homole – probíhá
povolování

Na obci je nyní řada zmiňovaných povolených projektů připravena k realizaci včetně financí a bude
na nových členech komise
pro územní rozvoj a stavební činnost, jak s nimi naloží.
Za všechny členy stávající
komise bych Vám poděkoval za podporu a vstřícnost
při realizaci všech projektů.
Věřím, že budoucí komise
bude stejně aktivní.
Všem současným členům
děkuji za volný čas v našich
setkáních a za vloženou
energii.
za komisi pro územní rozvoj
a stavební činnost
předseda Miroslav Pavlíček

SDH HOMOLE
Vážení přátelé, první pololetí letošního roku je
za námi a tak spolu s novým číslem obecních novin
přišel i čas stručně shrnout
co se událo nového v našem hasičském sboru.
Hned ze začátku roku nám
ještě plány hatil Covid a museli jsme zrušit plánovaný
ples. Naštěstí se situace
s příchodem jara zlepšila
a umožnila nám v náhradním dubnovém termínu
uspořádat trochu méně formální Hasičskou zábavu.
A protože v té době se již
válčilo na Ukrajině, rozhodli
jsme se také zapojit do pomoci a celý výtěžek z akce

byl použit na pomoc občanům Ukrajiny.
Další akcí, do které jsme se
zapojili, bylo již tradiční zdobení velikonočních zajíčků.
Členové našeho sboru podpořili tuto hezkou aktivitu
dětí z SDH Nové Homole
a pomáhali v naší části obce
se zdobením.
Na konci dubna jsme se jako
vždy chopili stavění májky, což je tradičně oblíbená
akce, které se účastní velká spousta jak dospělých,
tak i dětí z celých Homole.
A i letos se stavění vydařilo.
Na začátku června proběhl
sběr železného šrotu a rád

bych touto cestou poděkoval
všem za podporu naší činnosti touto formou.
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Do akce se v lednu zapojila i naše jednotka požární ochrany, kterou 16. ledna
povolalo operační středisko
k požáru dílny u nás v obci.
Naši kluci se podíleli na vyklízení prostor zasažených požárem a po odjezdu jednotek
HZS zajišťovali dozor na požářišti a pomáhali majiteli objektu s dalším úklidem.
Na konci června se konala Velká cena v Nových Homolích, na které letos opět
nechybělo ani naše soutěžní
družstvo mužů. A po velkém
boji kluci obsadili vcelku sluš-

né 8. místo. Ale o výsledky
nejde, protože jsme se hlavně po delší době opět potkali
s kamarády z jiných sborů.
Rád bych touto cestou poděkoval všem členům našeho
sboru za jejich práci, všem
Homolákům za podporu naší
činnosti a hlavně všem přeji
klidné a sluncem a pohodou
zalité prázdniny. Užívejte léta
a brzy se určitě někde na nějaké hasičské akci potkáme.
Za celé SDH Homole
Josef Lejsek

Hodnocení sezony stolního tenisu
sezona 2021/2022 TJ Slovan Černý Dub z.s.
Jako každoročně jsem byl
pověřen poděkovat jménem
celého klubu resp. oddílu
stolního tenisu zastupitelstvu Obecního úřadu v Homolích za umožnění využívat
hernu a s tím i hrazené náklady na provoz sálu v Černém Dubu. Ten využívalo
v minulém ročníku pro stolní
tenis celkem 5 družstev star8

tujících 1 v krajské soutěži,
po jednom celku v regionální soutěži úrovně RP I a RP II
a 2 celky v RP III.
Družstvo A - startovalo
v krajské soutěži skupině
B a umístilo se na 3. místě
z 11 zúčastněných celků.
Získalo
shodný
počet
bodů jako druhý celek

Sokol Lhenice, ale mělo
horší skóre. Ukázalo se
dobrou volbou zahrát si
tzv. „strakonickou skupinu“,
kde se hrály všechny zápasy
se zcela jinými soupeři.
Družstvo B – RP I skončilo
na 3. místě z 12 celků. Taktéž
získalo shodný počet bodů
jako druhý celek TJ Sokol
Hluboká n. Vltavou, ale opět
s horším skórem. Doplatili
jsme na situaci, že se hrály souběžně některé zápasy ve stejném termínu jako
krajská soutěž, tudíž nebyla
úplná sestava.
Družstvo C – soutěž regionální přebor RP II - 8. místo
ze 14 účastníků, škoda jen,
že se v klíčových zápasech
nesešli všichni hráči, určitě
bylo na lepší umístění. Museli častokrát zaskakovat
za B i A tým.
Družstvo D – soutěž regionální přebor RP III - startovalo ve stejné skupině
jako družstvo E, umístění na
3. místě za 13 účastníků lze
považovat za úspěch, neboť z důvodu různých zranění a zaskakováním hráčů
ve vyšších soutěžích často
bylo často potíž utkání odehrát. V tomto družstvu navíc
hrají též i starší hráči, kterým
patří obdiv. Nadále si udržují dobrou fyzickou kondici
a zvládnou častokrát náročné zápasy.
Družstvo E – soutěž regionální přebor RP III - 10. místo ze 13 účastníků. Jedná se
o hráče, kteří dříve hrávali
za TJ Start České Budějovi-

ce, výkonostně to bylo jejich
maximum.
V současnosti má oddíl stolního tenisu 37 členů, z toho
aktivních hráčů 33, 2 ženy,
ale bohužel již žádného mládežníka. Navíc splňujeme
i přísné podmínky pro účast
v krajské soutěži - celkem
3 rozhodčí a 2 trenéry.
Stále opakovaná problematika - bohužel přes všechny pokusy stále chybí mládež. Lze jen nostalgicky
vzpomínat, kdy před 15 lety
vedl mládež pan František
Babouček a jeho svěřenci alespoň 2 roky startovali
v dlouhodobých okresních
soutěžích.
Herna v Černém Dubu je sice
koncipována na 2 stoly, třetí stůl z důvodu omezeného
prostoru nepoužíváme přímo pro hru. Využívá se herní robot pro zlepšení úderů
a herní techniky.

ti využívat hernu novou pro
tréninky a vlastní soutěže.
Přispělo by to i ke zvýšení
výkonnosti a rozšíření členské základny.
Z důvodu Covidu-19 se neuskutečnil v roce 2020 a 2021
tradiční vánoční turnaj „o Pohár starosty“.
Pro soutěžní rok 2022/2023
dojde k redukci družstev,
ať ze zdravotních důvodů,
či přestupů hráčů.
Družstvo A - krajská soutěž
Družstvo B soutěž RP
I Družstvo C soutěž RP II
Družstvo D soutěž RP III
Touto redukcí včetně úprav
hracích
termínů
dojde
ke konsolidaci celků.

Za TJ Slovan Černý Dub
oddíl stolního tenisu
organizační pracovník
Radek Húska

Určitě by pomohlo získáním
většího prostoru či možnos9

tj slovan černý dub – FOTBAL

Vážení sportovní přátelé,
vážení spoluobčané,
po delší době můžeme s klidem konstatovat, že sport
v obci probíhal na plné obrátky. Od letošního ledna se
naplno rozjely jak zápasy
stolních tenistů, tak příprava
a posléze soutěže všech fotbalových týmů, včetně veleúspěšného týmu futsalu Absolut Černý Dub.
Mladí fotbalisté letošní soutěž neměli přihlášenou, z důvodu přecházení dětí do jiných kategorií, ale od příštího
roku trenéři Vlasta Borovka
a Radek Píša přihlásí okresní
soutěž žáků. Ostatní kategorie budou hrát zápasy formou

1.ročník o pohár
Obecního úřadu Homole
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1.místo TJ Slovan Černý Dub A
přátelských zápasů, nebo
turnajů. Tým dorostu, který je
spojený s SK Mladé si letos
vedl střídavě, což v konečném součtu stačilo na krásné
6.místo v okresním přeboru. Co nás ale nejvíc těší, že
se nám líhnou mladí, nadějní
fotbalisté a tři z nich dokonce letos nastoupili i do zápasů mužů. Jmenovitě Dominik
Giňa, Martin Remta a Leonard
Larisch. Doufáme, že jich Slovan odchová ještě více. Velký dík v této věkové kategorii
patří trenérům Lucce a Mírovi
Lomských.
Mužská kategorie se od začátku roku potýkala s početnou marodkou, což se také
projevilo i v účastech na trénincích a zápasech. B tým

po slabším rozjezdu zabral
a ke konci sezóny se i bodově
a výsledkově zvedl. Hlavními
tahouny rezervy Slovanu byl
Petr Houska a Vlasta Borovka, pod taktovkou trenéra
Pavla Pojara.
A tým se podobně jako B tým
rozjížděl pomaleji, ale i přes
velkou absenci kmenových
hráčů (v jednu dobu chybělo
až 8 hráčů základní sestavy!)
se vypracoval na horní část
tabulky III.třídy. Tahouny kádru jsou Václav Welser ml.,
Michal Švercl a trenéři Václav
Welser st. a Jan Vančura.
Nesmíme ale zapomenout
na senzační úspěch našeho
futsalového mužstva Absolut Černý Dub, který obsadil
krásné 3.místo v 2.lize! A to vše

Předání poháru
za 3.místo ve 2.lize
futsal - Milan Ďurica
a Radim Staněk

Absolut
Černý Dub
futsal

kopaná muži A
i přes to, že kompletní kádr je
složený výhradně z amaterů,
což se na tak vysoké úrovní
jen tak nevidí. Za úspěchem
stojí trenér a hlavní organizátor Radim Staněk. Gratulujeme za reprezentaci nejen
Slovanu, ale celé obce.
Budeme se sice opakovat, ale
dovolte mi ještě tímto poděkovat všem sponzorům, firmě
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 Roberto-

kopaná muži B
vi Szó, Vaškovi Vaňačovi, Filipovi Kapounovi a OÚ Homole, za podporu 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
5 .7.2021 - 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
26.12.2022 - vánoční turnaj
dvojic v Homolích a Černém Dubu
O případných nově vzniklých
sportovních akcích Vás budeme informovat.
Závěrem mi dovolte Vám
popřát krásně prožité letní období, načerpejte novou
energii do druhé poloviny letošního roku a hlavně, ať se
Vám vyhýbají zranění a nemoci.
Za celou
TJ Slovan Černý Dub
David Schneider
předseda
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tURNAJ O POHÁR OBECNÍHO ÚŘADU HOMOLE
Dne 13. 8. 2022 se uspořádal
1.ročník o pohár Obecního
úřadu Homole. Za krásného odpoledního počasí se
odehrála celkem čtyři utkání. Nejlépe dopadl domácí TJ

Slovan Černý Dub A, na druhém místě skončil FK Nová
Ves/Brloh, na třetím místě
domácí TJ Slovan Černý Dub
B a čtvrté místo obsadila TJ
Zborov. Všem zůčastněným

VÝSLEDKY tURNAJE
1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:

TJ Slovan Černý Dub “A”
FK Nová Ves/Brloh
TJ Slovan Černý Dub “B”
TJ Zborov

1. Semifinále
Černý Dub “B” - Nová Ves/Brloh (1:6) 2:6
Pojar D.
2. Semifinále
Černý Dub “A” - Zborov (7:0) 12:0
Ďurica
Snížek
Schneider
Horák
Kaše

děkujeme za účast a příští
rok opět naviděnou.
Za TJ Slovan Černý Dub
David Schneider
předseda

O 3. místo
Černý Dub “B” - Zborov (3:1) 5:1
Barták T.
Larisch
Pojar D.
Polančík
Finále
Černý Dub “A” - Nová Ves/Brloh (4:0) 7:0
Ďurica
Horák
vlastní
Schneider
Kaše
Nejlepší hráč:
Jiří Anderle st.(Nová Ves/Brloh)
Nejlepší střelec:
Milan Ďurica (Černý Dub)
Nejlepší brankář:
Richard Suchý (Černý Dub)

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Obec Homole přijme do pracovního poměru (možnost i zkráceného úvazku)
pracovníka na údržbářské práce, údržbu veřejné zeleně a úklidové práce.
Pro bližší informace volejte p. starostu
na telefon: 387 203 515, 797 723 382
nebo pište na e-mail: obec@homole.cz
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Novinky ze školky

S příletem ptáků z Afriky začal náš projekt „Po stopách
ptačího pírka“, s pestrou nabídkou poznávání ptáků, jejich způsobu života a významu v přírodě. Ukázka dravců
na zahradě, projektový den
„Sýkorka Modřinka“ nebo
pozorování hnízdění jiřiček,
umožnily bližší seznámení
s některými druhy. Oslava
„Dne vody“ zaujala děti především pokusy s vodou, při
kterých porovnávaly co je
lehčí a těžší než voda, určovaly podle chuti slanou
a sladkou vodu, při vkládání

kamenů do nádoby pozorovaly zvýšenou hladinu. „Den
Země“ jsme oslavili dobrodružnou hrou na školní zahradě, při které děti hledaly
zvířátkům potravu na novém
výukovém panelu, zdobily
housenky víčky z PET lahví,
třídily odpady do správných
nádob, poznávaly podle
hmatu, co se skrývá v krabičce, seznamovaly se s exotickými zvířaty.

ce. Děti se dozvěděly, kolik snese vajíček, jak se rodí
kuře a mohly si ochočenou
slepici i pohladit. Další projektový den „Motýlí kouzla“ seznámil děti s denními
i nočními motýly. Každoroční
oslava čarodějnic s vymýšlením zaklínadel, věštěním
z koule, přípravou kouzelného lektvaru, letem na koštěti
a tancem naplnila radostné
dopoledne ve školce.

Projektový den „O slepičce
Matyldě“ umožnil pozorovat
co jí, co umí a jak žije slepi-

Náš program oživily také kulturní akce - několik divadel,
sférické kino s promítáním
podmořského světa nebo
cirkusové představení s pejsky. Nejstarší děti s dobrou
výslovností se po celý rok
seznamovaly s angličtinou,
se kterou se předvedly i rodičům na vystoupení. Některé mladší i starší děti uplatnily své pohybové schopnosti
v „Taneční školičce“, pod
vedením lektorky. Sportovní den na fotbalovém hřišti
jsme si užili s překážkovou
dráhou, házením míčkem,
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hrou s padákem a kopáním
na branku. Během vycházky
s koloběžkami na dopravním
hřišti si děti procvičily základní pravidla bezpečnosti
při jízdě, určovaly dopravní
značky a také si zazávodily.
Závěr školního roku se nesl
ve znamení Indiánů. Indiánská besídka, školní výlet
jako poznávací „Indiánská
výprava za ptáčky zpěváčky“, slavnostní pasování
17 dětí, které po prázdninách
odcházejí do školy, „Velkým indiánským náčelníkem“ a závěrečná indiánská
hra „Po stopách medvěda“
ukončily plnění našeho školního programu „Naše Země
je i ve mně“. Doufáme, že
v dětech něco hezkého ze
školky zůstane a budou se
vždy umět správně rozhodnout na své další výpravě životem.
Marie Musilová

V divadle věk neplatí
Radmila Hrdinová, Právo
Že v divadle věk neplatí a mohou ho stejně dobře
dělat staří i mladí, je jedním
z každoročních zjištění vrcholné přehlídky amatérského divadla Jiráskův Hronov.
Hlavně když ho dělají opravdově a s chutí.
To bezezbytku platí o Ženském Amatérském Spolku
ŽAS z jihočeských Homolí,
který na letošním festivalu zahrál inscenaci Dokud
se tančí. Autorka a režisérka
14

Stanislava Kočvarová ji ušila
na tělo seniorské části ryze
ženského souboru.
Sedm protagonistek ve věku
spíše zasloužilých než čerstvých babiček (koneckonců babičkou se můžete stát
klidně i v šestatřiceti) hraje
o sobě a o problémech stáří. Činí tak s obrovským nadhledem a energií, ale zároveň se schopností přesně
a bez sentimentu pojmenovat hodně hořkých věcí provázejících tuto fázi života, ať

už je to osamělost, nevděk
potomků, partnerské krize,
úbytek sil a nenaplněnost
dlouhých dní. Tím posledním
dámy z ŽAS rozhodně netrpí,
z jejich hronovského představení sálala do hlediště radost ze společné tvorby i ze
života samotného a sympatická odvaha k sebeshození,
které publikum roztleskávaly
už v průběhu hry.
Dokud se hraje, ještě se neumřelo. Bravo.

Ženský amatérský spolek - ŽAS Homole
ÚSPĚŠNÁ DIVADELNÍ SEZÓNA – JEDEME NA JIRÁSKŮV HRONOV
Na programu máme v současné době dvě hry. Dokud
se tančí a Lock-Downův
syndrom aneb Hlavně klid!
Obě představení jsme hrály
nejenom doma v Homolích,
ale v desítkách míst po celém kraji. Protože jsme si
chtěly ověřit to, jak bude reagovat na naše představení
odborná porota přehlídek,
přihlásily jsme se do krajské přehlídky v Trhových
Svinech a postoupily jsme
na národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou, která je
pořádána pro vesnické divadelní soubory.
Úspěch na krajské přehlídce
pro vesnické divadelní soubory nás tak povzbudil, že
jsme zkusily i krajskou přehlídku v Dačicích, kde hrají
i soubory městské. A štěstí
nás neopustilo, zase jsme
postoupily do vyšší přehlídky – Národní přehlídku
Piknik Volyně, kde soutěžilo
o účast na Jiráskově Hronově 23 souborů.

Po této přehlídce musíme neskromně zvolat:
HURÁ – JDEME DO FINÁLE – HRAJEME NA HRONOVĚ!
(Je to celostátní mezidruhová přehlídka s mezinárodní účastí)
Máme velkou radost, že můžeme reprezentovat obec Homole na tomto prestižním
divadelním festivalu.
Váš ŽAS
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ZÁJEZD
Dne 25. 5. 2022 jsme se zúčastnili zájezdu, který pořádal pro seniory Obecní
úřad Homole.
První zastávka byla v Městském muzeu v Týně nad Vltavou. Samostatnou část výstavy tvoří vltavíny. Unikátní
přírodní sklo, vzniklé po pádu
meteoritu před 14,5 mil. let.
Týn nad Vltavou je místem,
kde byly vltavíny poprvé
odborně popsány. Městské
muzeum vlastní 1 000 jednotlivých kusů. Kromě klasické výstavy různých tvarů
i velikostí byly zde i vysoké
pracovní boty s vtisknutými
vltavíny. Úžasná byla stěna mezi sousední místností
s malými kruhovými otvory.
V každém kroužku byl stromeček, jehož korunku tvořil
vltavín. Místnost za stěnou
byla osvětlená a světlo pronikající otvory tvoří úžasnou
podívanou na různé tvary
stromečků. Krásný je i svět,
spojený s patriarchou loutek
Matějem Kopeckým, který je
v Týně pohřben.

Další zastávkou byl zámek
Bechyně. Původní hrad ze
13. stol. doznal největších
změn v 16. stol. Za majitele Petra Voka. Přistavěl patro
ke starému zámku a postavil
nový zámek. Všechny prostory byly nákladně zařízeny
a vyzdobeny bohatou malířskou výzdobou. Je zde i reprezentační rožmberský sálsvatební síň Petra Voka.
Následovala prohlídka Františkánského kláštera. Pochází z 15. stol. Je to trojkřídlová
budova s ambitem kolem
čtvercového dvora. Byl 400
let sídlem františkánů a dnes
je velmi cennou památkou.
Je zde nejrozsáhlejší soubor
sklípkových kleneb. Součástí
kláštera je i kostel Nanebevzetí Panny Marie a barokní kaple Ukřižování Páně s
osmiúhelníkovým půdorysem, také zaklenutý sklípkovou klenbou.
Překvapením zájezdu byla
plavba lodí z přístavu pod
zámkem v Hluboké nad Vltavou do Českých Budějovic.

Hlavním zážitkem je plavební komora v Českém Vrbném
s překonáním 7 m rozdílu hladin Vltavy. Jízda nás nadchla,
přispělo k tomu i počasí, které po dopoledním dešti bylo
příjemně slunečné.
Večeře v hospůdce v Nových Homolích byla poslední tečkou za krásně prožitým
dnem.
Děkujeme Mařence Štěpánkové, která nám tento zájezd
zprostředkovala a těšíme se
na další příjemné zážitky.
Marie Vejskrabová

Noc kostelů v kapli v Černém Dubu,
Dne 10. června 2022
Konal se zde koncert komorní hudby.
Účinkovali - Varhany: Ludmila Dvořáková
Zpěv:
Marie Hintnausová
Housle: Josef Čížek
Na programu byla Česká mariánská hudba,
díla Händla, Vivaldiho, Mozarta a dalších.
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Hodinový koncert byl úžasným zážitkem.
Hudba krásná, účinkující příjemní a zpěvačka
svým zpěvem a rozsahem nás okouzlila.
A k tomu ještě krásný večer s příjemnou
procházkou. Co si přát víc, jen další
podobné akce.

Marie Vejskrabová

