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Příjemné prožití
velikonočních svátků,
bohatou pomlázku, hodně
sluníčka a jarní pohody
přejí zastupitelé obce
a zaměstnanci obecního
úřadu.

Hody, hody
Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný!
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
však vám za to slepička
snese zase jiný,
v komoře v koutku,
na zeleném proutku.

Jednání ZO Homole ze dne 19.12.2011
Zástupce Jihočeského letiště Č. Budějovice předvedl prezentaci provozu letiště.

ZO projednalo a schválilo :
- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 10/2011
- zpracování územní studie na severní část lokality B 41 schváleného územního plánu ponechání: veřejná zeleň, parková úprava a pověřuje starostku zajistit zpracování
- zapojení obce Homole do projektu „Kalendář jihočeských vesnic roku 2013“
- uzavřít mandátní smlouvu mezi Obcí Homole a Stavební poradnou s.r.o. Č. Budějovice na
výběr zhotovitele díla na akci: „ Mateřská škola Nové Homole, rekonstrukce a rozšíření
kapacity – dodávka vybavení“
- obecně závaznou vyhlášku Obce Homole č. 1/2011o místních poplatcích
- žádost SDH Černý Dub – částečné dovybavení zásahové jednotky Č. Dub
- žádost o zařazení změny do ÚP – snížení odstupové vzdálenosti od sousední parcely z 350
cm na 250 cm na stavbu RD - č. parc. 6/9 k. ú. Homole, číslo sousední parcely 6/2 k. ú.
Homole, náklady spojené se žádostí hradí žadatel
- dopravní připojení pro pozemek č. parc. 6/9 k. ú. Homole k pozemku č. parc. 225/10 k. ú.
Homole a přístup k uvedenému pozemku přes pozemky soukromých vlastníků č. parc. 225/15
a 225/14 k.ú. Homole zajistí žadatel (stavebník)

ZO bere na vědomí :
- náklady v roce 2011: SDH Homole :

45 490,- Kč
z toho dotace : 25 000,- Kč
SDH Nové Homole : 27 100,- Kč
z toho dotace : 18 970,- Kč
SDH Černý Dub :
- informaci ve věci nepovoleného kácení dubu v Homolích
- informace ke třídění odpadů
- finanční náklady na přístavbu a rekonstrukci MŠ Nové Homole : v roce 2011 uhrazeno
2 222 313,- Kč; 3 faktury splatné v lednu a únoru 2012 z úvěru ve výši celkem 5 333 514,- Kč
- informaci o dopravní obslužnosti, výše nákladů
Závěrem poděkovala p. starostka všem zastupitelům za jejich činnost v roce 2011 s přáním pevného
zdraví a všeho dobrého. Veřejně poděkovala p. Pavlu Pojarovi z Homol, který se věnuje práci s
mládeží – kopaná a p. Milanu Fesslovi – práce ve prospěch mladých hasičů.

Jednání ZO Homole ze dne 30.12.2011
ZO projednalo a schválilo:
- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 11/2011 odstranění stávající
terasy u objektu MŠ SO 01 (stávající terasa se propadává a další používání není bezpečné)
a pověřuje starostku objednat zpracování PD na novou terasu
- doplnit přístavbu MŠ únikovým schodištěm z mateřského centra

ZO bere na vědomí :
- změny kanalizace na akci: „Mateřská škola Nové Homole, rekonstrukce a rozšíření kapacity –
stavební úpravy“

Jednání ZO Homole ze dne 18.1.2012
- Zástupci firmy Ateliér 8000 předložili zastupitelstvu obce ke schválení dokumentaci k žádosti o
vydání rozhodnutí o umístění stavby pro firmu SINOP REAL a.s. Praha. V této věci bude jednáno
mimořádným zastupitelstvem za účasti odborného projektanta obor voda.

ZO projednalo a schválilo :
- zadávací dokumentaci na dodávky vybavení pro MŠ N.H. na akci : „MŠ Nové Homole
rekonstrukce a rozšířené kapacity“
- objednat cenovou nabídku na zateplení stropu včetně sádrokartonových pohledů v sále Č. Dub
- objednat zednické a truhlářské práce na akci : „Oprava kapličky v Homolích“ - oklepání fasády a
vnitřních omítek a následně nové omítnutí fasády a vnitřních omítek, výměna 2 ks oken a 1 ks
vstupních dveří
- smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Dopravním podnikem města České Budějovice a. s.
O veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2012 ve výši 1 053 592,- Kč
- výzvu k podání nabídek - sběrný dvůr Č.Dub – zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého
rozsahu na sběrný dvůr – technické vybavení a zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého
rozsahu jmenování 5-ti členné komise na výběrové řízení na akci : „sběrný dvůr Homole“ ve
složení: p. Pavel Šimeček, p. Ing. Pavel Schwarz, p. Ing. Michal Babouček, p. František Hüttner,
zástupce projektanta
- členství ve svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

ZO projednalo a neschválilo :
- dodatečné povolení stavby pod našim č.j. : 1562/11 ze dne 21.12.2011 a ukládá starostce ve věci
oslovit zpracovatele územního plánu k vydání stanoviska, 9.12.2011 bylo u dotčeného pozemku
provedeno neoprávněné kácení vzrostlého zdravého dubu, viz usnesení č. 18 ze dne 21.9.2011

ZO bere na vědomí :
- informaci o pracovním setkání komisí při OÚ (pro svá jednání mají k dispozici zasedací místnost
na OÚ)
- protokol o inventarizaci na MŠ Nové Homole
- oznámení finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2012 od Krajského úřadu
Č. Budějovice :
příspěvek na školství
34 500,- Kč
příspěvek na výkon státní správy
255 600,- Kč
celkový objem všech účelových dotací 290 100,- Kč
- zvonička- úprava zvonění
- výtěžek Tříkrálové sbírky za obec v celkové výši 23 610 ,- Kč :
Černý Dub
7 950,- Kč
Homole
2 010,- Kč
Nové Homole
2 949,- Kč
Korosecký Dvůr
1 500,- Kč
Nové Homole
9 201,- Kč

Jednání ZO Homole ze dne 25.1.2012
- P. Ing. Máchová, která zpracovávala PD na odvedení dešťových vod pro firmu SINOP předložila
zastupitelstvu výpočty vodohospodářských poměrů z daného území.
- Se zpracovatelem územního plánu byla projednána nepovolená stavba RD v Homolích, ul. Na
Homolce. Zastupitelstvo obce k dodatečnému stavebnímu povolení nedalo souhlas.

ZO projednalo a schválilo :
- mandátní smlouvy uzavřenou mezi Obcí Homole a Stavební poradnou, spol.s.r.o. Č.Budějovice
na akce: „Sběrný dvůr Homole – technické vybavení a „ Sběrný dvůr Homole – stavební část“
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi
Obcí Homole a E.ON Distribuce, a.s. Č.Budějovice na akci : „Nové Homole 17 RD, SWS real
s.r.o. - kabel NN“ za úplatu ve výši 10 000,- Kč
- smlouvy o budoucích kupních smlouvách uzavřené mezi Obcí Homole a SWS real s.r.o.
- Č.Budějovice: ZTV Nové Homole – Za Humny II – 17 RD na veřejný kanalizační řád splaškové
kanalizace, na veř. vodovodní řád a na veřejný kanalizační řád dešťové kanalizace
- PD – ZTV Nové Homole, Za Humny II – 17 RD

ZO bere na vědomí :
1.sdělení České inspekce životního prostředí Č. Budějovice k nepovolenému pokácení dubu na
rozhraní pozemků č. parc. 171/1 a 171/40 k. ú. Homole
2.výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace MŠ Nové Homole k 31.12.2011
3.nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor – sál a sociální zařízení Homole

Jednání ZO Homole ze dne 8.2.2012
Bylo projednáno, že obecní úřad požádá Ministerstvo obrany o převod pozemku k druhé lokalitě,
které jsou v současné době v majetku Ministerstva obrany ČR.
I. ZO bere na vědomí
návrh zadání změny č. 2 územního plánu Homole v katastrálním území Homole (dále jen „změna č.
2 ÚP“), na jehož základě bude zpracován návrh změny č. 2 ÚP; důvodovou zprávu k návrhu zadání
změny č. 2 ÚP; vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a stanoviska krajského úřadu, podnětů
sousedních obcí a připomínek uplatněných při vystavení návrhu zadání změny č. 2 ÚP.

ZO projednalo a schválilo :
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi
Obcí Homole a E.ON Distribuce a. s. Č. Budějovice na kabel NN, Sinop, č. parc. 229/11 k. ú.
Homole za úplatu ve výši 10 000,- Kč
- cenovou nabídku na zhotovení dřevěného přístřešku mezi vodárnou a hasičskou zbrojnicí Černý
Dub – na střechu budou použity latě a tašky (stejný druh jako je na sále)
- podat žádost o dotaci na dovybavení jednotky SDH Homole a N.Homole dle upravených žádostí
ke grantu vyhlášenému Jihočeským krajem – na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů
- podat žádost GP Jihočeského kraje – obnova drobné sakrální architektury v krajině v r. 2012 na
opravu křížů a pomníků k. ú. Homole
- vydání vyjádření k územnímu řízení na akci: „výrobní areál SINOP“
- zajistit zpracování PD na parkovací místa v blízkosti točny v Nových Homolích dle zaměření pro
projekt a předběžného návrhu řešení – k jednání pozvat pana projektanta
- předložený koncept územní studie, lokalita B41 a doporučuje zpracovateli k dopracování čistopisu

ZO projednalo a neschválilo :
- žádost o prodej pozemku č. parc. 1331/35, 1335/46, 1340/4 k. ú. Homole

ZO bere na vědomí :
-

zápis z kontrolního dne č. 3 – prodejna N. Homole
žádost SDH Homole o dovybavení zásahové jednotky
žádost SDH Nové Homole o vybavení jednotky požární ochrany věcnými prostředky PO
žádost SDH Nové Homole o koupi nového požárního automobilu
návrh na redukci některých linek MHD, linka č. 19
− jednání HIK dne 13.2.2012 v 15,30 hod.

Jednání ZO Homole ze dne 20.2.2012
ZO projednalo a schválilo :
- smlouvu o dodávce – kupní smlouvu uzavřenou mezi obcí Homole a BENJAMÍN, s.r.o. na akci:
„Mateřská škola Nové Homole, Rekonstrukce a rozšíření kapacity, Dodávka vybavení“dodatek č.
1
ke smlouvě o dodávce – kupní smlouvě uzavřené mezi obcí Homole a BENJAMÍN, s.r.o. Na

akci: „Mateřská škola Nové Homole, Rekonstrukce a rozšíření kapacity, Dodávka vybavení“
- žádost o souhlas s převedením hospodářského výsledku Mateřské školy Nové Homole
- podat žádost o dotaci pro SDH Homole a SDH N.Homole a schvaluje finanční spoluúčast obce
ve výši 30% z celkových výdajů projektu
- podat žádosti o dotaci z GP Obnova drobné sakrální architektury na opravu střešní krytiny včetně
nátěru na kapličce Svatá Anna a na opravu pomníku 1. a 2. světové války v Nových Homolích, s
finanční spoluúčastí obce 30%
- podat žádost o dotaci z GP Nemovité kulturní památky na opravu kaple Nejsvětější srdce Páně v
Nových Homolích – výměna oken a dveří dle vyjádření Památkového ústavu České Budějovice a
schvaluje finanční spoluúčast ve výši 40 %
- uvolnit finanční prostředky dle schváleného rozpočtu ve výši 100 000 Kč pro MŠ Nové Homole,
4 000 Kč pro ŽAS Homole, 10 000 Kč pro TJ Slovan Černý Dub
- podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj – Název akce: Demolice rozestavěných objektů
v bývalém vojenském prostoru letiště, kú: Homole, I. Etapa
celkové náklady akce: 4 008 986,03 Kč
požadovaná dotace: 3 006 739,52 Kč
účast obce:
1 002 246,51 Kč

ZO bere na vědomí :
- zajištění mobilního sběrného dvora 17.3.2012
- hodnotící zprávu za rok 2011 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu
za obec Homole
- zápis z kontrolního dne č. 21, akce: MŠ Nové Homole – rekonstrukce a rozšíření kapacity
- stav na BÚ k 15.2.2012: 5 064 369,51 Kč
- zápis z kontrolního dne č. 4, akce: Prodejna Nové Homole I. etapa
- dohodu o ukončení smlouvy o dočasném užívání nebytových prostor ze dne 1.9.2011 uzavřenou
s Krajským ředitelstvím Policie Jihočeského kraje
- dohodu o spolupráci mezi obcí Homole a Krajským ředitelstvím Policie Jihočeského kraje
− dotační dopis ke smlouvě o poskytnutí grantu

Jednání ZO Homole ze dne 20.2.2012
P. Ing. Ježek podal informace o průběhu stavebních prací na prodejně Nové Homole – zpevnění
stropu (kovové překlady).
ZO projednalo a schválilo: požádat dodavatele stavby o úpravu smlouvy, která bude řešena
Dodatkem – stavební práce, střecha – krov, střešní tašky, klempířské výrobky.
Informace o průběhu stavebních prací na MŠ Nové Homole podal p. Ing. arch. Prokop.
ZO projednalo a schválilo: oslovit k předloženým vícepracem ze dne 5.3.2012, terasa, požární
schodiště, ústřední vytápění další cenovou nabídku.

ZO projednalo a schválilo :
-

rozpočtové opatření č. 1/2012
Zprávu o výsledku inventarizace v roce 2011
ceny osvětlení v Černém Dubu, a to včetně stropu
Územní studii Homole v lokalitě Plocha B 41 – Černý Dub
Nabídku na vytvoření www stránek pro MŠ Nové Homole – firma FORPSI
Návrh na odpis nedobytných pohledávek
podat žádost o dotaci na KÚ Č. Budějovice na akci „Oprava venkovní terasy MŠ“
a schvaluje požadovanou finanční spoluúčast

ZO bere na vědomí :
- že 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)

− stavy finančních prostředků:
GE Money
ČSOB
hotovost
účet sociálního fondu:
účet veřejné sbírky na kapličku:
úvěr komunikace:
úvěr počáteční stav
zůstatek k 7.3.2012
úvěr MŠ – čerpáno k 7.3.2012
Faktury k proplacení:
27.3.2012
Sexta
23.4.2012
Sexta
30.5.2012
Sexta
CELKEM

4 914 665,76
103 628,69
63 474,00
49 458,73
240 150,78
- 4 500 000,00
- 3 187 500,00
- 8 563 628,00
- 358 085,00
- 273 584,00
- 91 355,00
- 9 286 652,00

INFORMACE OBČANŮM - Magistrát města České Budějovice, Jeronýmova 1
občanské průkazy – cestovní doklady – řidičské průkazy
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí
8:00 – 18:00
Úterý
8:00 – 14:00
Středa
8:00 – 18:00
Čtvrtek
8:00 – 14:00
Pátek
8:00 – 11:30
V úřední dny úterý a čtvrtek bývá volněji a vyřízení žádosti trvá kratší dobu.
Rovněž je možné objednat se po internetu na konkrétní den a hodinu na adrese:
www.c-budejovice.cz → elektronická obsluha občana.
Nové občanské průkazy
Od 1.1.2012 je vydáván nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem nebo bez čipu).
Je vyroben ve formě plastové karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm (velikost platební karty), má
gravírovanou černobílou fotografii a gravírovaný podpis držitele. Jméno, příjmení a číslo dokladu jsou
provedeny taktilním gravírováním (lze poznat hmatem). Oba občanské průkazy jsou vzhledově stejné, liší se
pouze tím, že na zadní straně je umístěn kontaktní elektronický čip.
Do čipu lze nahrát elektronický podpis (podle § 17b odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu, ve znění pozdějších předpisů). Tuto službu zajišťují akreditovaní poskytovatelé certifikačních
služeb (vydávání kvalifikovaného certifikátu je zpoplatněno). Další údaje bude možné do čipu nahrát, pokud
tak stanoví zvláštní právní předpis. Neoprávněné nahrání údajů do čipu je přestupkem, za který lze uložit
pokutu do 100 000 Kč.
Nově patří mezi volitelné údaje rodinný stav, registrované partnerství a titul. Od 1. 1. 2017 bude
volitelným údajem také trvalý pobyt. Nově je řešeno i zkracování dlouhých jmen a příjmení, pokud se
nevejdou na přední stranu dokladu. Nelze-li zapsat druhé jméno, zapíše se první jméno uvedené v rodném
listě a místo druhého jména se zapíše první jméno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu
složeného příjmení. Nezkrácená podoba jména a příjmení se zapisuje do rubriky „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY“.
Správní poplatek se neplatí, pokud je občanský průkaz vydáván z důvodu změny zapsaných údajů.
Bezplatné je i první vydání občanského průkazu při dovršení 15 let věku občana nebo z důvodu uplynutí
doby platnosti dosavadního občanského průkazu. Správní poplatek se vybírá pouze za vydání z důvodu
ztráty, odcizení, poškození nebo zničení dosavadního občanského průkazu ve výši 100 Kč a dále za vydání
občanského průkazu pro děti do 15 let ve výši 50 Kč. Za občanský průkaz s čipem se platí správní poplatek
ve výši 500 Kč bez ohledu na věk a důvod vydání.
Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou. Pokud má občan platný doklad a
nedošlo ke změně údajů nebo k podstatné změně podoby, nelze provádět výměnu (s výjimkou vydání
občanského průkazu s čipem).

Jak volat na tísňovou linku
V případě, že se ocitnete v situaci, kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo životní prostředí,
neváhejte zavolat na linku tísňového volání složky, jejíž pomoc potřebujete.
Tísňové telefonní linky jsou bezplatné.
150 – Hasičský záchranný sbor
155 – Záchranná zdravotní služba
156 – Městská policie
158 – Policie ČR
V případě, že je třeba asistence více složek (např. složité dopravní nehody) nebo si
nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Oznámení – Tříkrálová sbírka 2012
Oznamujeme Vám výsledky Tříkrálové sbírky 2012 v naší obci:
Závraty, Korosecký dvůr
2 157,00 Kč
Homole
2 010,00 Kč
Nové Homole
9 201,00 Kč
Nové Homole
2 949,00 Kč
Černý Dub
7 950,00 Kč
Celkem bylo vybráno:
24 267,00 Kč
Farní charita Boršov nad Vltavou děkuje všem dárcům a všem, kteří se na sbírce podíleli.
Děkujeme všem za podporu Tříkrálové sbírky.
OÚ Homole

Očkování psů proti vzteklině
Dne 28.4.2012 (sobota) proběhne v naší obci očkování psů proti vzteklině.
Homole – před pohostinstvím
Nové Homole – u točny MHD
Černý Dub – na rozcestí
Černý Dub – u zvoničky
Nové Homole – u prodejny

9:00 – 9:30 hod.
9:30 – 10:30 hod.
10:30 – 10:45 hod.
10:45 – 11:30 hod.
11:30 – 12:00 hod.

Cena základního očkování 70,- Kč.
Očkovací průkaz s sebou!!!
Obecní úřad Homole
MAS BLANSKÝ LES – NETOLICKO
V únoru 2012 probíhal příjem žádostí v rámci grantového programu Podpora konání kulturních a
společenských akcí v regionu MAS Blanský les – Netolicko 2012. Celkem bylo ze strany obcí a
neziskových organizací podáno 17 žádostí (např. na pořádání dětských dnů, výročí hasičů, divadla,
koncertů, soutěží apod.). Výběrová komise v nejbližší době posoudí přijaté žádosti z hlediska
přijatelnosti a následně budou všichni žadatelé informováni o výsledku výběru projektů.
Ve fázi příprav je nyní také 8. Výzva k předkládání žádostí na realizaci projektů. Zaměřena
tentokrát bude na podporu drobných živnostníků (např. úpravy dílen, provozoven, pořízení vybavení
pro potřeby zkvalitnění, rozšíření stávající nabídky služeb) a také na nezemědělské činnosti
zemědělských subjektů. Termín vyhlášení Výzvy je plánován na duben/květen 2012.
Bližší informace budou zveřejněny na stránkách www.mas-netolice.cz.

ZAČÍNÁ ZÁPIS DO MODERNIZOVANÉ
MATEŘSKÉ ŠKOLY V NOVÝCH HOMOLÍCH

A

ROZŠÍŘENÉ

Již rok Vás průběžně informujeme o průběhu modernizace mateřské školy v Nových
Homolích a postupu výstavby nového pavilonu, kde bude od nového školního roku
2012/2013 k dispozici další třída MŠ a v patře také prostory pro volnočasovou činnost
mateřského a dětského centra.
Veškeré prostory budou moderně vybaveny, již dnes je v provozu nově vybavená školní
kuchyně. Dodavatelem mobiliáře je firma Benjamín, s.r.o..
Celá akce v rozpočtu 13,4 milionu korun je financována z 92,5% dotací z Regionálního
operačního programu (ROP) NUTS II Jihozápad. Realizací přístavby dojde ke
zdvojnásobení kapacity mateřské školy, proto zveme všechny zájemce z obce i okolí
k zápisu dětí pro školní rok 2012/2013.
Formulář přihlášky je k dispozici přímo ve školce a také na www.homole.cz, zápis bude
probíhat 2.- 4.4.2012 (vždy od 9 do 11,30 hod.). Rodiče se dostaví k zápisu i s dítětem a
předloží občanský průkaz (doklad o trvalém bydlišti), očkovací průkaz a rodný list dítěte.
Součástí modernizované MŠ bude také přírodní zahrada, plně v souladu s ekologicky
zaměřeným školním programem školy „Naše Země je i ve mně“. Místní MŠ nabízí
všestranný rozvoj dítěte, podporu zdravého životního stylu, základy seznamování dětí s
angličtinou a hraní na zobcovou flétnu.

OKÉNKO DO ŠKOLKY
Voláme Sluníčko
Masopustní veselí s domácími koblihami byla poslední tečka ve školce za zimou. Cvičením se
slunečním paprskem a jarními písněmi se nám konečně podařilo probudit jaro. Naší školku teď zdobí
dětmi vyrobené berušky, včelky, ptáčci a další zvířátka. Tajemství života motýlů a jejich vývoj
odhalil dětem ekologický program „Motýlí kouzla“. Už se těší na ten příští, který nás seznámí
s životem v mraveništi. Divadlo „Beránek z modrého nebe“ nám zpestří velikonoční čas spolu
s tvořivou dílnou pro rodiče a děti. Kouzla a čáry nám předvede ve svém vystoupení kouzelník ze
Znojma. Už umíme třídit odpad a soutěžíme ve sběru papíru. Kdo by chtěl, může přinést starý papír
do kontejneru před školkou dne 20. 4. 2012 (pátek) od 8.00 do 12.00. Děkujeme všem, kteří nám
pomáhají se sběrem.
Marie Musilová

Mateřská škola Nové Homole
vyhlašuje termín pro přijímání žádostí o přijetí do mateřské
školy na školní rok 2012/2013.
Těšíme se na Vaši návštěvu ve dnech

2.4.-4.4. 2012 ( pondělí - středa )
vždy od 9.00 do 11.30 hodin
Tiskopis žádosti k přijetí dítěte je možné vyzvednout
v mateřské škole v průběhu března. Rodiče se dostaví
k zápisu i s dítětem a předloží občanský průkaz (doklad
o trvalém bydlišti), očkovací průkaz a rodný list dítěte.
Od září 2012 otevíráme novou třídu, součástí MŠ bude
přírodní zahrada v souladu s ekologicky zaměřeným
školním programem „Naše Země je i ve mně“
Nabízíme:
- všestranný rozvoj dítěte v souladu s přírodou
- podporu zdravého životního stylu
- seznamování dětí s angličtinou
- „Veselou flétničku“ – (základy hraní na zobcovou flétnu)
Bližší informace u ředitelky školy: 387 250 395

Milí rodiče, prarodiče, přátelé Mateřského centra Homole!
Zima nás pomalu opouští a jaro zlehka klepe na dveře. Letošní rok začal v našem MC
velkými změnami a další v průběhu roku ještě nastanou.
Jak čas plyne, docela přirozenou změnou je, že naše děti jsou opět o něco rychlejší, vyšší a
starší - některé už našemu MC odrostly docela a započala jim předškolní docházka, některé
to v brzké době čeká. Naopak nám přibyla nová batolátka, která se narodila během
loňského roku a v našem centru se jim líbí. Hledají však nové kamarády, a proto pokud je
v Homolích, Starých Homolích, či Černém Dubu nějaký rodič, který by se rád s dětmi připojil
k různorodému programu, je rozhodně vítán! Naše MC není rozděleno věkově, zúčastnit se
může rodič, prarodič či doprovod s dítkem jakéhokoliv batolecího a předškolního věku,
nátury či postižení, bude-li mít zájem seznámit své děti s novým kolektivem a sám poznat
několik maminek z okolí.
Náš program začíná vždy v úterý od 8,45 hodin a trvá zhruba do 10,15 hodin. Místo:
Hasičárna, Staré Homole. Ale POZOR!!! Od nového školního roku, tj. od září 2012 nastane
další z našich změn, a to je přesun MC do Nových Homol do nově vznikajících prostor
v patře mateřské školy. Na toto místo se velmi těšíme, neboť bude určeno pouze pro MC a
aktivity s dětmi.
Třetí změna je fungování a vedení našeho MC. Maminka Petra Šustková, která dříve vedla
naše MC, a které tímto děkujeme za přípravu pestrého programu, již nemůže nadále MC
vést sama, a proto jsme utvořily koalici 5 maminek, které se na fungování a běhu
samotného programu podílí. Je to úkol velmi zajímavý, leč pro naši koalici pouze dočasný,
neboť většině podílejících se maminek do začátku školního roku 2012 postupně přibudou
další povinnosti neslučitelné s provozem MC a nebudou již moci s programem vypomáhat.
Rádi bychom za ně našli náhradu, a proto vyzýváme všechny aktivní maminky v okolí, které
by měly zájem se na provozu MC podílet, ať neváhají a přihlásí se na mchomole@seznam.cz.
Jedinou a postačující podmínkou je ochota se do dění MC aktivně zapojit!
Na začátku letošního roku jsme také pořádali několik zajímavých akcí pro maminky z MC i
akce veřejné. V lednu se velká část maminek účastnila zdravého vaření s Biolenkou – vaření
z pohanky. Další zajímavou aktivitou byla výroba šperků z korálků, kterou si v nejbližší době
rozhodně zopakujeme. Akce pro veřejnost, kterou momentálně připravujeme je VYNÁŠENÍ
MORANY, která je plánovaná na 25. března 2012 a bude již v době tisku Homoláčku
pravděpodobně za námi.
Další naší připravovanou aktivitou je BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK, která se bude
konat ve dnech 19. - 22. dubna 2012. Jedná se o burzu, kde se může každý „zbavit“ oblečení
po dětech, již nepoužívaných hraček či sportovních pomůcek, autosedaček a kočárků nebo
naopak nové věci nakoupit. Veškeré podrobnosti jsou na vloženém listu, který náleží také
k Homoláčku, a kde je přesný postup, jak se přímo zapojit a dětské oblečení v bazaru
prodat. Pokud by tento list v Homoláčku chyběl, či budete potřebovat jakékoliv informace,
neváhejte se obrátit na náš e-mail mchomole@seznam.cz , kde Vám rádi poradíme.
Na závěr bych všem popřála za celé naše MC veselé Velikonoce!
Helena Tůmová

Burza
Mateřské centrum Homole ve spolupráci s obecním úřadem Homole bude ve dnech
19. – 22.4.2012 pořádat v sále hasičské zbrojnice v Homolích prodejní burzu těhotenského
oblečení, dětského oblečení do cca 15ti let, sportovního vybavení, hraček, knížek,
kočárků, dětského nábytku, autosedaček, dětské obuvi, zkrátka celkově dětských
potřeb.
Věci budou přijímány do komisního prodeje pouze vyprané, neroztrhané, nezničené, jen
s drobnými vadami způsobenými běžným opotřebením.
Ve čtvrtek 19.4.2012 od 14:00 do 20:00 - příjem věcí do komisního prodeje
V pátek 20.4.2012 od 10:00 do 18:00 - příjem věcí do komisního prodeje
V sobotu 21.4.2012 od 10:00 do 18:00 - prodej
A v neděli 22.4.2012 od 14:00 do 17:00 – vyzvednutí neprodaných kusů a peněz za prodané
Každou věc nebo sadu věcí (pevně spojenou např. provázkem a prodávanou za jednu
cenu) si pro zjednodušení a urychlení agendy při příjmu věcí doma předem zapište do
formuláře na opačné straně tohoto listu (popište slovy o jakou věc se jedná, její velikost,
příp. popište její poškození, uveďte požadovanou cenu a zakroužkujte variantu, jak má být
naloženo s věcí v případě, že se neprodá – vyzvednete si jí zpět, či ji máme předat charitě?) a
označte každou věc, či spojenou sadu papírovou lepenkou, náplastí, pevnou větší etiketou
(zkrátka něčím, co nepůjde tak snadno odlepit běžnou manipulací) a na ní napište propiskou
nebo permanentním fixem pořadové číslo věci (číslo pod kterým věc uvádíte ve formuláři na
druhé straně tohoto listu) a vámi požadovanou cenu. Zároveň zde nechte místo na osobní
číslo, které bude doplněno na místě při přebírání jednotlivých položek z vašeho seznamu.
Dovolujeme si vás upozornit, že na místě bude při příjmu věcí vybírán manipulační
poplatek 20,-Kč a také upozorňujeme, že neprodané věci, označené k vyzvednutí zpět , které
nebudou vyzvednuty v neděli 22.4.2012 do 17:00hod budou bez rozdílu poskytnuty charitě a
to konkrétně Azylovému domu v Husinci.
Pokud by vám počet řádků v našem formuláři nestačil, je možné si další formulář
vyzvednout osobně na obecním úřadě, stáhnout si jej v elektronické podobě na stránkách
obce (www.homole.cz) nebo si o něj napsat na adresu mchomole@seznam.cz , případně
dovyplnit přímo na místě, kde budou volné formuláře rovněž k dispozici.
K usnadnění naší práce a zkrácení vašeho čekacího času při příjmu věcí a samozřejmě
k eliminaci zmatků a nedorozumění při jejich výdeji, prosíme, věnujte předem pozornost a
čas přípravě polepení věcí a vyplnění formulářů. Děkujeme. S případnými dotazy se, prosím,
obracejte na adresu mchomole@seznam.cz.

Přijďte nakoupit, či prodat, moc se na vás těšíme!

Osobní číslo (vyplní pořadatel):
Číslo Popis věci + velikost
věci

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Jméno a příjmení:
Popis drobného poškození

Prodejní cena Vyzvednutí/Charita
(zakroužkujte)

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch

Svým podpisem stvrzuji, že pokud si neprodané věci označené k vyzvednutí v neděli 22.4.2012 do 17:00hod
nevyzvednu,budou předány charitě.

V sezoně 2011/2012 startují v regionálních soutěžích stolního tenisu České Budějovice celkem 4 oddíly TJ
Slovanu Černý Dub. Tento sport má v Černém Dubu dlouholetou tradici a těší nás, že k nám družstva ráda jezdí, kdy
právem tvrdí, že ve všech mužstvech panuje správná sportovní nálada a zahrají si s námi za zelenými stoly s chutí a fair
play. Zajímavostí je i ta skutečnost, že „venkovské družstvo“ Černého Dubu patří v rámci regionu se svými 33 členy
mezi 4. největší členskou základnu v tomto sportovním odvětví(pro zajímavost Sokol Č.B má 45 členů, Orel ČB 44,
Týn nad Vltavou 42, Černý Dub a Pedagog stejný počet, přičemž právě Pedagog hraje III. ligu mužů). Tato členská
základna se samozřejmě může zvýšit, záleží však na zájmu veřejnosti a obyvatel Homolí a Černého Dubu. Stolní tenis je
prostě sportem pro všechny věkové kategorie, dá se prostě v každém věku. Bez pomoci Obecního úřadu Homole
bychom se však neobešli, protože náklady na hernu v sále Černého Dubu právě hradí OÚ. Za to mu patří dík. Přesto se
snažíme zajistit prostřednictvím sponzorů a členskými příspěvky být soběstačnými.
O úspěchu klubu a elánu hráčů svědčí před skončením sezony(cca do půlky dubna 2012) následující výsledky
zmiňovaných mužstev . V žádné soutěži nehrozí sestup do nižší soutěže.
Tabulka RP I do neúplného 20. kola:
1.TJ Calofrig Borovany A
19 19 0 0 0
251:91
2.SK Byňov A
19 13 4 2 0
217:125
3.SK Pedagog ČB D
20 12 5 3 0
219:141
4.TJ Slovan Černý Dub A
20 7 7 6 0
197:163
5.TJ Sokol Nová Ves B
19 9 3 7 0
169:173
6.SKST Týn D
19 9 2 8 0
172:170
7.TJ Sokol Lišov A
19 7 6 6 0
175:167
8.SK Eso Doubravice A
19 7 4 8 0
168:174
9.TJ Start ČB B
19 7 3 9 0
156:186
10.KST Orel ČB D
19 4 1 14 0
132:210
11.TJ Sokol Hluboká nad Vltavou C
19 3 1 15 0
118:224
12.TJ Sokol Č.B. C
19 0 0 19 0
96:246
Tabulka RP II po úplném 21. kole :
1.TJ Calofrig Borovany B
21 16 4 1 0
254:124
2.SK Eso Doubravice B
21 14 3 4 0
230:148
3.SK Pedagog ČB E
21 14 3 4 0
227:151
4.SKST Týn E
21 13 5 3 0
213:165
5.TJ Slovan Černý Dub B
21 14 2 5 0
221:157
6.TJ Sokol Zliv B
21 12 3 6 0
222:156
7.TJ Spartak Trhové Sviny A
21 10 0 11 0
167:211
8.TJ Sokol Č.B. D
21 9 1 11 0
199:179
9.TJ Start ČB C
21 7 5 9 0
189:189
10.TJ Sokol Lišov B
21 6 7 8 0
189:189
11.TJ Sokol Nová Ves C
21 5 3 13 0
151:227
12.SK Dasný
21 4 2 15 0
151:227
13.TJ Sokol Hluboká nad Vltavou D
21 2 3 15 1
136:242
14.TJ Sokol Kněžské Dvory C
21 0 1 20 0
97:281
Tabulka RP III do neúplného 22. kola :
1.SK Byňov B
22 18 2 2 0
261:135
2.KST Orel ČB E
21 18 2 1 0
271:105
3.TJ Start ČB D
21 18 1 2 0
289:89
4.TJ Sokol Zliv C
22 15 0 7 0
214:182
5.TJ Slovan Černý Dub C
22 13 1 8 0
231:165
6.TJ Sokol Nová Ves D
22 13 0 9 0
198:198
7.TJ Spartak Trhové Sviny B
21 12 2 7 0
208:170
8.SKST Týn F
22 8 1 13 0
179:217
9.SK Eso Doubravice C
21 8 1 12 0
192:186
10.TJ Calofrig Borovany C
21 7 1 13 0
175:203
11.TJ Slovan Černý Dub D
22 6 0 16 0
167:229
12.TJ Motor České Budějovice
22 4 0 18 0
136:260
13.TJ Sokol Č.B. E
21 5 0 15 1
118:258
14.TJ Start ČB E
22 0 1 20 1
77:319

57
49
49
41
40
39
39
37
36
28
26
19
57
52
52
52
51
48
41
40
40
40
34
31
27
22
60
59
58
52
49
48
47
39
38
36
34
30
30
22

Z připravovaných akcí oddílu stolního tenisu pro rok 2012 (mimo nový soutěžní ročník) 7. 4.2012 turnaj čtyřher pro
neregistrované pozvané hráče v sále požární zbrojnice v Homolích 6. 10. 2012 - 3. ročník turnaje dvoučlenek v Černém
Dubu 26.12. 2012 - 13. ročník turnaje čtyřher o Pohár starostky Homole v Černém Dubu.
zpracoval ve spolupráci s Fr. Baboučkem organizační pracovník oddílu stolního tenisu Radek Húska

Fotbalové jaro startuje
Po několika měsíční pauze se fotbalové hřiště probouzí ze zimního spánku. Již několik týdnů trénuje družstvo mužů a
dorostenců, od středy 21.3. trénují i naši nejmladší, družstvo mladších žáků a přípravky.
Během zimní pauzy se podařilo zajistit nového a hlavně velice zkušeného trenéra pro věkovou kategorii dorostu, máme
předběžný příslib dvou současných hráčů SLOVANu Černý Dub k trénování družstva mladších žáků a v jednání je i
příchod dvou studentů Pedagogické fakulty CB (obor tělesná výchova), kteří by trénovali družstvo přípravky. Pokud se
vše podaří dovést do zdárného konce, pak bude o výchovu další generace fotbalistů SLOVANu Černý Dub dobře
postaráno...
S rozšiřující se hráčskou základnou, bude stále náročnější i organizace využívání hřiště, proto bych si dovolil oznámit
Vám rozpis tréninků a domácích utkání jednotlivých kategorií:
pondělí - od 16:00 do 17:30 trénink dorostenců
úterý - od 16:00 do 19:00 (čas zatím neupřesněn) - utkání „podnikovky“
středa - od 16:00 do 17:30 trénink dorostenců
středa - od 17:30 do 19:00 trénink mladších žáků a přípravky
čtvrtek - od 17:30 do 19:30 trénink mužů
pátek - hřiště zatím neobsazeno
sobota - od 16:00 domácí utkání mužů
neděle - od 13:00 do 15:00 domácí utkání mladších žáků
neděle - od 15:00 do 17:00 domácí utkání dorostenců
Pro úplnost uvádím i kompletní rozpis domácích utkání našich fotbalistů:

IV.třída muži
kolo

Zápas

Dom ácí

Hos té

Term ín

Den

13. kolo A3A1304

Č.Dub

N.Hodějovice B 14.04. 15:30

SO

15. kolo A3A1505

Č.Dub

Kam enná

28.04. 16:00

SO

17. kolo A3A1706

Č.Dub

Lipí

12.05. 16:30

SO

20. kolo A3A2002

Č.Dub

Tem elín B

02.06. 17:00

SO

22. kolo A3A2203

Č.Dub

Borovany B

16.06. 17:00

SO

Okresní přebor dorostu
kolo

Zápas

Dom ácí

Hos té

Term ín

Den

11. kolo D1A1105 Č.Dub

Borš ov

22.04. 15:00

NE

12. kolo přátels ky Č.Dub

Hodějovice

29.04. 14:00

NE

14. kolo D1A1402 Č.Dub

Veleš ín

13.05. 15:00

NE

16. kolo D1A1603 Č.Dub

K.Újezd

27.05. 15:00

NE

18. kolo D1A1804 Č.Dub

D.Bukovs ko

09.06. 15:00

SO

09.06. 17:00

SO

dokopná - ukončení s ezóny

Okresní přebor mladší žáci
kolo

Zápas

Dom ácí

Term ín

Den

11. kolo F1A1105 Č.Dub

Hos té
D.Voda

22.04. 13:00

NE

14. kolo F1A1402 Č.Dub

Liš ov

13.05. 13:00

NE

16. kolo F1A1603 Č.Dub

Nem anice

27.05. 13:00

NE

18. kolo F1A1804 Č.Dub

Oleš ník

09.06. 13:00

SO

09.06. 17:00

SO

dokopná - ukončení s ezóny

za SLOVAN Černý Dub
vedoucí mládeže
Pavel Pojar (mob. 737846035)

SDH Nové Homole
– činnost za první čtvrtletí roku 2012
Letošní rok jsme již tradičně započali naším hasičským plesem, který se konal na konci měsíce ledna
roku 2012 v sále v Homolích. Velice nás potěšila účast, která byla i letos hojná. O zábavu a hudbu se
letos postarala hudební skupina B-Quintet, která hrála dobře. V měsíci únoru jsme pořádali na
Koroseckém rybníku hasičský hokejový turnaj. Turnaje se zúčastnilo 15 hráčů a hrálo se jak na
bruslích, tak na botách. V polovině měsíce března jsme měli každoroční školení první pomoci
vedené zdravotní sestrou ze Zdravotní záchranné služby Jihočeského kraje. Školení spojené s jejími
zkušenostmi z praxe bylo velice zajímavé a zúčastnilo se ho více než 25 dobrovolných hasičů z obce
Homole, Nové Homole a Černý Dub. Na konci měsíce března proběhl v naší obce sběr železného
šrotu. Děkujeme všem občanům za poskytnutý materiál při tomto sběru. Také ještě jako každoročně
proběhne školení zásahové jednotky obce Homole – Nové Homole příslušníkem Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje.
Naši nejmenší hasiči se již pilně připravují na novou soutěžní sezonu celostátní hry Plamen. Děti se
schází pravidelně každý týden a s přicházejícím jarním počasím začínají trénovat i venku. Naše děti
tvoří jedno družstvo mladších žáků a máme také 5 dětí v hasičské přípravce.
Přejeme všem našim občanům příjemné a prosluněné jarní svátky a zároveň Vás zveme na tradiční
stavění Máje, které jako každoročně proběhne dne 30. dubna 2012 na točně v Nových Homolích.

Za SDH Nové Homole Veronika Jodlová
Výrobky z recyklátů
Kde a jak se mohou obyvatelé obce Homole zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která
k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být
kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů,
které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např.
motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost
zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a
náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na tomto místě:
Sběrný dvůr obce u budovy Obecního úřadu Homole (Budějovická 72, Homole), otvírací doba: každou středu
od 13:00 do 17:00 hod.
Malý kontejner na drobný elektroodpad je v naší obci umístěn v přízemí obecního úřadu.
Více na www.elektrowin.cz.
Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy
Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát kilo odpadu. Smyslem
recyklace vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného: v co největší míře znovu využít veškeré materiály, které
se z nich podaří při zpracování získat.
Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 kilo
plastů, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně je to u dalšího typického velkého spotřebiče, který nechybí
prakticky v žádné české domácnosti, u chladničky. I její recyklací se dá získat kolem 20 kil železa, plastů je
průměrně 16 kilogramů.
Zájem o takto získané materiály jako o druhotné suroviny se samozřejmě u různých zpracovatelů liší.
Zejména pro hutě znamená železo přidané do tavby spolu se železnou rudou velmi významnou úsporu
energie.
Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči „domácího šetření“, můžeme si ji představit například
takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, kolik za celý měsíc spotřebuje průměrně velká
lednička.

Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze starých spotřebičů tak mohou
vzniknout dejme tomu zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo živičné směsi, a zároveň umožňuje zachovat
přirozený travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty
a kolejiště, ale i jízdárny, výběhy pro koně a další plochy.
Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem polyetylenu, který se získává z
průmyslových i komunálních odpadů a obalů.
Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetrná – materiál je totiž znovu stoprocentně
recyklovatelný. Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze spotřebičů neobešel - lisuje z něj poklice
na kola automobilů. Každý nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze starých spotřebičů.
Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé
elektroodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané kolektivním systémem ELEKTROWIN.
PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě
PUR-pěny využívá v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový
průmysl.
Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro tepelně izolační omítkové směsi. Materiály s
PUR-pěnou jsou vhodné nejen jako finální omítky u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci
starších rodinných domů.
PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde nahradila molitan. Tvoří
pevnou a spolehlivou výztuž sedacího nábytku v domácnostech i sedaček v nově vyráběných automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její tvrdá varianta takřka
výhradním tepelným izolantem v potravinářském průmyslu – v pivovarech či mlékárnách.
Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, aby
se o ně mohli postarat odborníci?

Společenská kronika

Naši jubilanti – 1.čtvrtletí 2012
Homole

Vondruš Bohumil
Wörndl Walter
Dudáková Jiřina
Dvořáková Marie
Ďuricová Mária
Novotný Milan

Nové Homole

71 let
71 let
76 let
73 let
77 let
70 let

Šimečková Marie
Exner Jiří
Jodlová Terezie
Jozová Vlasta
Hütterová Marie
Hubáček František
Hubáčková Vlasta
Bíca František
Hubáčková Věra
Lavičková Ludmila
Joza Jan

Černý Dub

70 let
75 let
77 let
80 let
81 let
75 let
70 let
73 let
82 let
71 let
71 let

Zemanová Marie
Buriánková Zdenka
Šinková Emilie
Zemanová Marta
Sapáková Marie
Hölcl František
Velek Jan

Přejeme oslavencům vše nejlepší,hodně zdraví, štěstí a pohodu
do dalších let.
Obecní ú řad 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

79 let
90 let
80 let
78 let
71 let
80 let
81 let

O B E C H O M O L E, Budějovická 72, HOMOLE, 370 01 České Budějovice
pořádá

SBÍRKU
pro azylové domy pro rodiny -- RYBKA v Husinci a Studené

vše pro kojence (oblečení, lahve, kárky, kočáry, osušky...)

pro děti od 2 do 14 let:
let obuv, tašky do školy, oblečení (spodní prádlo, punčochy,
ponožky, pyžama, oblečení pro denní nošení, …)
oblečení a obuv pro dospělé – věková kategorie do 30 let
vše pro domácnost – nádobí (včetně vařeček, příborů apod.), textilie (záclony, deky,
ručníky, utěrky, ložní prádlo, ...), koberce, vaničky, lustry, žehličky, ...
hračky (kočárky pro panenky, odstrkovadla, hry, hračky na písek, auta , panenky....)

Prosíme, aby věci byly zabalené do igelitových pytlů, krabic, čisté a neroztrhané, moc by pomohlo,
kdyby byly vyžehlené. U nádobí nesmí být poškozen smalt.
VĚCI DO SBÍRKY PŘEDÁVEJTE PROSÍM NA OÚ HOMOLE, OD 26.3.2012 DO 5.4.2012,
VŽDY V PONDĚLÍ OD 14:00 DO 16:00 A VE STŘEDU OD 14:00 DO 17:00.
Případné dotazy na tel.: 387 203 515, 602 104 621

Všem dárcům předem děkujeme.
Z dopisu paní Dvořákové, ředitelky nestátního azylového domu Rybka:
„… , staráme se v současné době o 2 azylové domy tj. 90 lidí včetně dětí a ještě o lidi na okraji
společnosti na Vltavotýnsku, Prachaticku, Husinci. Ti lidé nemají skutečně nic.“

„Moc prosíme o hračky, přichází k nám děti, které nikdy hračky nevlastnily.
Ještě jednou moc děkuji za Váš zájem nám pomoci. Budeme opravdu vděčni za vše.“

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekolog.důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
dne: 9. a 10. května 2012 od 14,- ti do 17,- ti hodin
místo: Obecní úřad Homole, Budějovická 72
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc. Obecní úřad Homole
Bližší informace Vám rádi sdělíme: Tel. : 387 203 515

OÚ HOMOLE Vás zve k

soutěžím na dopravním hřišti dne 8. května 2012 od 10:00.
Sraz na dopravním hřišti.
Tříkolky, kola, odrážedla a vše co, jezdí s sebou!
Soutěže jsou určeny pro děti ve věku 3 – 8 let,
rodiče a starší jsou srdečně zváni.

Hledám pomocníka při úpravě
zahrady u rodinného domku.
70 Kč/hod.,
Nové Homole
Tel. 736 270 763

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Homoláčku je 22.6.2012.
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.

