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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem svým,
jménem zastupitelstva obce a pracovníků
obecního úřadu popřála pěkné a nerušené
vánoční svátky a do nového roku 2012
zdraví, spokojenost a štěstí.
Marie Štěpánková
starostka obce

Příjemné prožití vánočních svátků a v
novém roce 2012 hodně štěstí
a zdraví přeje Roman Miňovský a
kolektiv prodejny Nové Homole.

Vydává OÚ Homole
tel.: 387 203 515
Redakční rada Homoláčku děkuje všem
přispěvovatelům za spolupráci v roce
2011. Všem svým čtenářům a
spoluobčanům přeje klidné a spokojené
vánoční svátky a v novém roce mnoho
životních a pracovních úspěchů.
Redakční rada a obec Homole

Klidné a příjemné vánoční svátky a
šťastný nový rok 2012
přeje Antonín Likler, novinový stánek
Nové Homole.

Jednání ZO Homole ze dne 12.10.2011
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 7/2011.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhlas Stavebního úřadu Č. Budějovice
s užíváním zrekonstruované MŠ. Byly splněny všechny podmínky dodatečného
stavebního povolení. V průběhu dnešního dne bylo započato se stěhováním a objekt
bude p. ředitelce předán k užívání dne 13.10.2011. Nástup dětí do zrekonstruovaného
zařízení je 17.10.2011.

ZO projednalo a schvaluje :
- uspořádat vánoční setkání s občany dne 10.12.2011 s kulturním programem
- uvolnění zbývajících finančních prostředků na provoz MŠ Nové Homole ve výši
100 000,- Kč
- zřízení školské komise při zastupitelstvu obce, návrh obsazení :
předseda – p. Mgr. Lucie Fialová
členové : - p. Miluše Ševčíková, p. Martina Šimečková
- darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Homole a p. Piklem Č. Budějovice
na bezúplatný převod gravitační splaškové kanalizace
- smlouvu o věcném břemeni uzavřenou mezi Obcí Homole a p. Piklem Č. Budějovice
za účelem práva chůze a jízdy ve prospěch obce Homole

ZO bere na vědomí :
- stav finančních prostředků obce ke dni 11.10.2011
GE Money
ČSOB
pokladna
celkem

3 934 622,80 Kč
74 730, 39 Kč
18 448, 00 Kč
4 027 801,19 Kč

sbírka kaplička
209 557,78 Kč
- náklady obce na likvidaci komunálního odpadu v roce 2010 v celk. výši 933 585,- Kč
z toho : papír : 45 541,- Kč, sklo : 40 500,- Kč, plasty : 10 368,- Kč,
ostatní : 837 176,- Kč
- náklady obce na likvidaci komunálního odpadu ke dni 30.9.2011 v celkové výši
812 911,- Kč
z toho : papír : 36 792,-Kč, sklo : 31 286,-Kč, plasty : 8 188,-Kč, ostatní : 736 645,-Kč
- plnění rozpočtu za období 1. – 10. 2011 – příjmy a výdaje
- žádost o ukončení činnosti v zastupitelstvu obce p. Mgr. Luďka Chrta k 3.10.2011
z důvodu změny trvalého pobytu mimo obec a pověřuje starostku oslovit prvního
náhradníka v souladu s § 56 zákona o volbách, kterým je p. František Hüttner

Jednání ZO Homole ze dne 2.11.2011
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 8/2011 .
V souladu s § 56 Zákona o volbách nastoupil za člena ZO náhradník z kandidátní
listiny téže volební strany v pořadí podle § 45, odst. 5, a to dnem následujícím po dni,
kdy došlo k zániku mandátu p. František Hüttner na uprázdněný mandát v ZO po
p. Mgr. Luďku Chrtovi.

ZO projednalo a schvaluje :
- návrh ceny vodného a stočného na rok 2012 ve výši :
- pohyblivá složka vodného : bez DPH 32,87 Kč/m3
s DPH 36,16 Kč/m3
- pohyblivá složka stočného : bez DPH 18,07 Kč/m3
s DPH 19,87 Kč/m3
- příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce Homole k 31.12.2011
- darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a p. Vladimírem Piklem Č. Budějovice
na stavbu chodníku na pozemku č. parc. 1489/2 k. ú. Homole (délka chodníku 42 m,
šířka 1,5)
- objednat zpracování publikace o obci k výročí 650 let od vzniku obce
- vyřazení nepotřebných předmětů ze sociálního zařízení MŠ N. Homole (dětská WC,
dětská umyvadla) – způsob likvidace : 5.11.2011 sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu, vybouraná a nepotřebná okna a vstupní dveře na budově OÚ
- umístění dětského hracího prvku – houpačka závěsná na náves v Homolích
- objednat uzavření prostoru pódia v sále Černý Dub. ZO požaduje předložit
návrh řešení.
- vyřadit nepotřebné radiátory z MŠ Nové Homole
- změnu funkcí zvolených zastupitelů :
p. František Hüttner - předseda kontrolního výboru
p. Pavel Šimeček – předseda finančního výboru
kulturní komisi bude zajišťovat starostka obce

ZO bere na vědomí :
- oznámení Dopravního podniku města Č. Budějovice o změnách tarifu jízdného MHD
- dodatek provozního řádu VAK vodovodu obce Homole a části obce Nové Homole,
Černý Dub a Korosecký Dvůr
- oznámení MŠ Nové Homole o uzavření MŠ Nové Homole v době vánočních prázdnin
od 27.12. do 30.12.2011
- oznámení MAS Blanský les Netolice o výsledku výběru projektů : „Oprava sv. Josefa
v Homolích“ - byl vybrán k realizaci
- sdělení Magistrátu města Č. Budějovice k zápisu dětí na školní rok 2012/2013
- stav peněžních prostředků ke dni 31.10.2011
GE Money bank
3 612 948,70 Kč
ČSOB
118 278,73 Kč
pokladna
23 996,00 Kč
celkem
3 755 223,43 Kč
sbírka kaplička
209 557,78 Kč
- ukončení užívání náhradních prostor v DDÚ Homole pro MŠ Nové Homole po dobu
od 29.8.2011 do 14.10.2011, ZO tímto děkuje vedení DDÚ za tuto velkou pomoc
- informaci majitele RD, že dochází při velkých deštích k zaplavení pozemku v ulici
Pod Stařečkem v Nových Homolích, obec upozorní nájemce přilehlých zemědělských
pozemků

Jednání ZO Homole ze dne 16.11.2011
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh bude zveřejněn
na úřední desce po dobu 15-ti dnů před jeho schválením v zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zahájit práce na opravě prodejny v Nových
Homolích první etapa dle smlouvy o dílo. Pověřuje starostku jednáním o splátkovém
kalendáři. Bude jednáno o využití nového prostoru (volnočasové aktivity, občerstvení).

ZO projednalo a schvaluje :
- zhotovení odběrného místa – sběrný dvůr
- podat žádost o prodloužení termínu na uspořádání sbírky na akci : „Výstavba kapličky
v Černém Dubu“ do 31.12.2012

ZO bere na vědomí :
- sdělení Ing. arch. Daňka k ÚP Homole - barvy střešních krytin, sdělení bude předáno
Stavebnímu úřadu české Budějovice
- žádost Svazku obcí Blanského lesa o úhradu příspěvku na pořízení hracích prvků
na dětská hřiště ve výši 24 135,- Kč (3 hrací prvky osazeny na dětské hřiště
v Homolích, hrací prvek osazen na hřišti v Nových Homolích)
- informace p. Koláře k zajištění prací na dokončení finálního povrchu v ul. Slunná
Č. Dub

Jednání ZO Homole ze dne 7.12.2011
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2012 ve výši :
příjmy : 9 755 500,- Kč, výdaje : 9 755 500,- Kč, zveřejněno na ÚD a na ÚD
umožňující dálkový přístup od 21.11.2011 do 7.12.2011.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 9/2011.

ZO projednalo a schvaluje :
- příspěvek na běh kolem Baby do výše max. 4 500,- Kč
- darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Okresním sdružením ČSTV

Jindřichův Hradec na materiální dar – 2 ks fotbalových branek Junior o rozměrech
5 x 2 m v celkové hodnotě 45 600,- Kč
- finanční příspěvek na vánoční turnaj - stolní tenis Černý Dub ve výši 2000,- Kč
- finanční příspěvek na vánoční turnaj - stolní tenis Homole ve výši 2000,- Kč
- příspěvek na úhradu vodného v šatnách TJ Slovan ve výši 5 000,- Kč
- podat žádost o dotaci na rok 2012 na revitalizaci bývalého vojenského areálu
v k.ú. Homole
- podat žádost o příspěvek na podporu sportu v roce 2012 – dotační program Jčk

ZO bere na vědomí :
-

-

-

sdělení firmy E.ON k výpadkům elektřiny v distribuční síti
cenovou nabídku na obnovu ovládacích armatur na vodovodu Nové Homole
zápis o předání a převzetí staveniště – prodejna potravin Nové Homole
informaci Jihočeského kraje o soutěži : Jihočeši třídí odpady 2011 – obec Homole
se umístila na 38. místě
studii, která byla zpracována z důvodu, že při přívalových deštích vlivem srážkových
vod dochází k zatápění nemovitostí v Černém Dubu, lokalita F 3 – původní územní
plán, nový územní plán B 41, navrhovaná řešení vedou pouze po soukromých
pozemcích,viz varianta A,B,C,D a majitelé dotčených pozemků nedají souhlas
– ZO doporučuje severní část pozemku z lokality vyjmout ze zastavitelného území
B 41 a pověřuje starostku jednat ve věci se zpracovatelem ÚP
informaci o pozemku č. parc. 1485/5 k. ú. Homole – způsob využití silnice, ostatní
plocha a ukládá starostce ve věci převodu pozemku na obec jednat se soukromými
osobami
informaci k ve věci opravy MK v ul. Dolní Nové Homole, opravu zajistí dle předběžné
dohody vlastník stavebního pozemku nejpozději do 31.5.2012
informaci k objektu bývalé mlékárny v Homolích, OÚ bude hledat využití tohoto
objektu
revitalizaci trati Č. Budějovice – Volary – zabezpečení železničních přejezdů v k. ú.
Homole

OZNÁMENÍ - VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ
Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky obce Homole
č. 1/2011 o místních poplatcích.
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku.
Od poplatku se osvobozují :
a) každé třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18-ti let žijící s rodiči ve společné
domácnosti a to až do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší uvedený
věk, pořadí dětí se určuje od nejstaršího dítěte
b) každé narozené dítě po dobu, kdy některý z rodičů o něj pečuje a pobírá
rodičovský příspěvek
c) občan s trvalým pobytem v obci, dlouhodobě žijící mimo obec a to více než 300
kalendářních dní v roce

Úleva se poskytuje / nárok na úlevu má :
a) vlastníkům staveb zařazených nebo sloužících k individuální rekreaci
(tzv. zahradní domky) nacházející se v lokalitě Nové Homole – Korosecký kopec
a to ve výši 250,- Kč
b) občanům s trvalým pobytem v obci, kteří jsou studující a jsou ubytováni v průběhu
školního roku v zařízeních určených a sloužících pro tyto účely a nedojíždí
z důvodu studia každý den do místa trvalého bydliště a to ve výši 330,- Kč
Výše poplatku :
- poplatek za svoz komunálního odpadu : 500,- 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 (držitel invalidního, starobního, vdovského,
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu)
100,- Kč/ 2. a každý další pes téhož držitele (držitel
invalidního, starobního, vdovského, nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu)

Poplatky se budou vybírat pouze na OÚ Homole z důvodu
elektronického zpracování dat.
Od 18. ledna 2012 ve středu od 13,00 – 17,00 hodin,
dále 25.1., 1.2. a 8.2. 2012
nebo v pondělí 23.1., 30.1., 6.2. a 13.2.2012
od 13,00 – 15,00 hodin
Poplatky se vybírají pouze v tyto úřední dny !!!
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 vedený u GE Money Bank, a.s.
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.
* Tento způsob platby 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.
Obecní úřad Homole

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
UPOZORNĚNÍ

Integrovaný záchranný sbor
Zdravotnická záchranná služba
Hasičský záchranný sbor
Policie
E.ON poruchová služba
ČEVAK a.s. havarijní dispečink

112
155
150
158
800 225 577
387 761 894
800 120 112
ČEVAK a.s. zákaznická linka
844 844 870
Kraj. hygienická stanice Jihoč. kraje 387 712 111

PRO MAJITELE PSŮ
Upozorňujeme na dodržování
místní vyhlášky č. 2/2008 omezující
volné pobíhání psů a soustavné
porušování této vyhlášky. Obecní
úřad Homole upozorní majitele psa
na přestupek a dále postoupí věc k
řešení přestupkové komisi Magistrátu
města České Budějovice.

Vážení spoluobčané,

Upozornění ke svozu odpadů
nastává zimní období a proto bych chtěla
upozornit na parkování vozidel
na komunikacích. Každý rok vyzýváme
majitele, aby parkovali na svých pozemcích
a neomezovali průjezdnost komunikací a
bezproblémový úklid komunikací
a chodníků. Pokud nebude průjezd
umožněn, nebudeme úklid provádět.

V souvislosti se zahájením topné sezóny
připomínáme, že do odpadových nádob nelze
ukládat horký popel. Pokud pracovníci svozové
firmy zjistí, že je popelnice teplá, nevyvezou ji
kvůli riziku vznícení vozidla.
Obecní úřad Homole

Marie Štěpánková

Nabídka základní školy

KNIHOVNA

J. Š. Baara Č.Budějovice

V obci je otevřena každou středu
od 15,30 do 18,00 hodin knihovna.

Město České Budějovice nabízí volné

V knihovně je nyní k vypůjčení

kapacity v základní škole J.Š.Baara. Obci

3 225 svazků knih. Rádi přivítáme návrhy

Homole budou na děti navštěvující tuto školu

na objednání dalších knih na přání, ale
musíme také respektovat finanční

Tříkrálová sbírka
se uskuteční v naší obci ve dnech
od 1. do 13. ledna 2012.
Otevřete prosím koledníkům dveře.
Děkujeme Vám.
Tříkrálová sbírka

Farní charita Boršov nad Vltavou

účtovány nižší neinvestiční náklady než v

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Pila Opalice – Pavel Johaník
informace a objednávky :
603 487 514
V Homolích na návsi u dětského hřiště byl nalezen
svazek se třemi klíči.
Klíče jsou na OÚ.

Společenská kronika

Naši jubilanti - 4.čtvrtletí 2011
Černý Dub

Homole

Nové Homole

Jandová Miloslava 84 let

Bícová Blažena

Pešková Marie 82 let

Dychová Alžběta 75 let

Cíchová Anežka 84 let

Welserová Emilie 78 let

Pešek František 71 let

Čížek František 76 let

Šedivý Karel 72 let

Fučíková Marie 84 let

Holclová Libuše 81 let

Vondrková Marie 83 let

Hes Josef 78 let

Schwarzová Ludmila 85 let

73 let

Božoň Pavel 75 let

Neubauerová Františka 72 let Fesslová Marie 71 let
Hošna František 78 let
Koubková Miloslava 79 let
Toman Karel 72 let
Vejskrabová Marie 74 let
Exnerová Marie 70 let

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

V roce 2011 jsme přivítali tyto nové občánky obce :

Šustková Hedvika – Homole
Krieg Daniel – Homole
Krauskopf Josef - Homole
Steibauerová Lucie – Homole
Fux Sebastian – Homole
Lejsek Josef – Homole
Kubů Vojtěch - Nové Homole
Janoušek Jan - Nové Homole
Bezemek David - Černý Dub
Bezemková Sára - Černý Dub
Hölclová Anna - Černý Dub

V roce 2011 jsme se naposledy rozloučili s :
p. Koubkovou Ludmilou z Nových Homol ve věku 81 let
p. Voráčkem Josefem z Nových Homol ve věku 68 let
p. Pilečkovou Marií z Homol ve věku 87 let
p. Habrdou Františkem z Černého Dubu ve věku 80 let
p. Rozboudovou Blankou z Nových Homol ve věku 84 let
p. Rabou Václavem z Černého Dubu ve věku 53 let
p. Lachovou Irenou ve věku 50 let
p. Šejnohou Josefem z Nových Homol ve věku 73 let
p. Bürgerem Václavem z Nových Homol ve věku 90 let
p. Votroubkovou Rosalií z Homol ve věku 93 let
V úctě zachováváme jejich památku.
Obecní úřad Homole
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit s panem Václavem Bürgerem z
Nových Homol, zvláště pak Sboru
dobrovolných hasičů Nové Homole.
Jiří Bürger s rodinou
Nové Homole, Horní 175

Děkujeme všem, kteří se přišli na poslední
cestě rozloučit s panem Josefem Šejnohou z
Nových Homol. Děkujeme také Sboru
dobrovolných hasičů Nové Homole.
Miloslava Šejnohová s rodinou
Nové Homole, Horní 53

MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. informuje :
Dne 5. 9.2011 proběhl na MAS příjem projektů v rámci již 7. výzvy příjmu
projektů. Ta byla zaměřena na cestovní ruch, technickou infrastrukturu
v obcích a kulturní dědictví na venkově. Celkem bylo přijato 14 projektů. Dne
25.10. proběhlo závěrečné jednání Výboru pro výběr a monitorování projektů,
na kterém byly všechny přijaté projekty schváleny k financování. Vybrané
projekty v rámci 7. výzvy lze také nalézt na www.mas-netolice.cz.
Dne 27.10.2011 byly ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu
schváleny projekty, které byly vybrány v rámci 6. výzvy příjmu projektů. Nyní
se připravují podpisy Dohod o poskytnutí dotace, k jejímuž podpisu budou
žadatelé
postupně vyzýváni.
Více informací o činnosti MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. na
www.mas-netolice.cz, www.blanet.cz a na www.jihoceskekaplicky.cz.

Mikulášská nadílka s pohádkou 4.12.2011

34. ročník BĚHU KOLEM BABY - 27.11.2011 – celkem se zúčastnilo 55 závodníků
Výstavba nového pavilonu mateřské školy v Nových Homolích

Vánoční setkání občanů – 10.12.2011, ukázky krojů, výstava ručních prácí

Oslava prvních narozenin MC Homole - Divadlo Víťi Marčíka mladšího -" Eliščiny
pohádky" - 9.října 2011
Svatomartinský lampiónový průvod - "Svatý Martin na koni" - 13.listopadu 2011

VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU MATEŘSKÉ ŠKOLY V NOVÝCH
HOMOLÍCH ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE
….A BLÍŽÍ SE ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
V průběhu letošního roku jsme Vás opakovaně informovali o postupu rekonstrukce mateřské
školy v Nových Homolích. Stavba se sice oproti původnímu plánu prodloužila o měsíc, ale
výsledek jistě potěší nejen malé školáčky a jejich rodiče.
Zpoždění stavby způsobily neočekávané statické vady, jejich profinancování se podařilo
odsouhlasit v rámci získané dotace z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II
Jihozápad.
V současnosti pokračuje výstavba nového pavilónu mateřské školy, která bude dokončena
počátkem léta. V průběhu letních prázdnin pak dojde k vybavení interiérů nábytkem, herními
prvky i moderní technikou.
Realizací přístavby dojde ke zdvojnásobení kapacity naší mateřské školy. Také proto bude
zápis žáčků pro školní rok 2012/2013 probíhat průběžně již od ledna 2012.
Pohled do provozu kuchyně mateřské školy dříve ….

Mateřské centrum Homole
Děkujeme všem, kteří s námi v říjnu pohádkou přišli oslavit narozeniny našeho centra
a společně vybranou částkou 967,- Kč tak přispěli na naši činnost.
V říjnu jsme se pak ještě potkali na Drakiádě a zde bych obzvlášť chtěla poděkovat
těm, kteří se pustili do výroby draka podomácku. Však také výherci této soutěžní
kategorie (Jan Šimeček a Ondřej Pražák) určitě nelitovali. Odměnou jim byl, také
podomácku vyrobený, čokoládový dort.
V listopadu mezi nás zavítal svatý Martin, aby nám připomněl, jak je důležité všímat
si potřebných kolem sebe a také nás provedl lampiónovým průvodem.
A teď už je vše v plných přípravách na Živý Betlém, který se bude konat ve čtvrtek
22.12.2011 od 16:30hod u kapličky v Homolích. Přijďte nás podpořit v našem snažení
svou aktivní účastí. Oblečte si kostým po babičce či dědečkovi – kožíšek, beranici, šátek,
dětem dejte andělská křídla, vezměte s sebou krotké živé zvířátko na vodítku (koza,
ovce, koník) a přijďte si s námi zazpívat koledy.
A ať už se tam potkáme či nikoliv, přeji vám jménem mateřského centra Homole
požehnané vánoční svátky plné dětských radostí nejen dětem, ale i všem dospělým.
Petra Šustková

OKÉNKO DO ŠKOLKY
Očima dětí
Co se nám nejvíce líbí v naší opravené školce?
Nová umyvadla, záchody, dveře, šatna, kuchyně, modrá zeď, obrázky a hračky. Školka je barevná a
veselá.
Na co se těšíme?
Na dárky, na besídku, na stromeček, na sníh, na lyžování, na babičku a na dědu, na hory,
na cestu s klukama do vodní říše, na diamantový zámek, který budeme hledat, až zmrzne voda.
Co přejeme všem lidem v naší obci do nového roku?
Hodně štěstí, zdraví, hezké dárky, aby měli všichni kde bydlet, měli doma teplo a hodně peněz, aby si
mohli něco kupovat.
Odpovídali děti z MŠ Nové Homole: Nikolka(2x), Michálek, Vaneska, Románek, Kristýnka, Matýsek,
Lucinka(2x), Deniska, Barunka, Betynka, Tomášek, Nelinka, Šimonek, Matoušek, Kubíček(2x),
Martínek, Terezka(3x), Davídek, Zuzanka a Kačenka.
S přáním šťastných a veselých vánočních svátků a všeho dobrého
v novém roce se připojují zaměstnanci mateřské školy.
Marie Musilová

Sedmá sezóna je ve své polovině...
Rok co rok Vás informuji o výsledcích fotbalistů SLOVANu Černý Dub. Letos jsem se rozhodl,
namísto zhodnocení podzimní části sezóny 2011-2012, napsat několik vět o uplynulých 7 letech, které
jsem s mladými fotbalisty SLOVANu Černý Dub prožil. Rád bych se tak pokusil přimět všechny
příznivce fotbalu v naší obci k malému zamyšlení...
Asi ani já sám jsem netušil do čeho se pouštím, když jsem na jaře roku 2005 uveřejnil oznámení o
náboru malých fotbalistů... Bylo hodně těch, zejména dlouholetých členů SLOVANu Černý Dub, kteří
tvrdili, že jsme moc malá obec, než aby bylo možné najít zde dostatek malých fotbalistů.
Spletli se... Hned v sezóně 2005-2006 se podařilo přihlásit do okresního přeboru družstvo mladších
žáků. Od sezóny 2007-2008 máme obsazeny pravidelně 2 kategorie. Za uplynulých 7 let „prošlo“
SLOVANem Černý Dub bezmála 100 mladých fotbalistů. Letos máme v okresním přeboru přihlášeno
družstvo dorostenců (již 4-tou sezónu) a po několika letech jsme opět přihlásili i družstvo mladších
žáků. Dokonce máme i dostatek hráčů věkových kategorií mladší (U8) a starší (U10) přípravky. Čím
ale SLOVAN Černý Dub nedisponuje, jsou lidé kteří by byli ochotni se našim fotbalovým „nadějím“
věnovat a co víc, než aby pomohli, mnohdy pracují spíše „proti“...
Čas od času se sice najde někdo z řad rodičů, kdo více či méně vypomůže, ale to je při stále se
zvyšujícím počtu mladých fotbalistů naprosto nedostatečné! Stav, kdy sám vedu v podstatě 4 věkové
kategorie je i z krátkodobého hlediska neudržitelný... Nemluvě o tom, že každá tréninková středa je
v podstatě jeden velký kompromis, který značně snižuje kvalitu jednotlivých tréninků. Výsledkem je,
že jsem se letos již v říjnu těšil na zimní pauzu, abych si od fotbalu odpočinul a načerpal sílu do jarní
části fotbalové sezóny...
Byl bych rád, kdyby ti členové SLOVANu Černý Dub, kterým není lhostejná budoucnost fotbalu v naší
obci, přestali hledět jen sami na sebe a své zájmy a začali nové mladé generaci vracet to, co do nich
samotných „investovali“ jiní, o generaci starší, fotbaloví nadšenci...
Věřte že pohled na rozzářené dětské oči po dosažení nějakého úspěchu za to stojí !!!
Všem Vám přeji klidné prožití svátků vánočních.
Pavel Pojar
trenér mládeže
SLOVANu Černý Dub

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
NOVÉ HOMOLE
Vážení spoluobčané,
po ukončení letošní hasičské sezóny soutěží na Hasičském záchranném sboru Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích jsme jako každý rok zazimovali naši hasičskou techniku.
I nadále budou pravidelně probíhat kondiční jízdy našeho hasičského vozu. Ke konci tohoto roku ještě
proběhne každoroční inventář hasičského majetku za dozoru tříčlenné komise.
V sobotu 10. prosince 2011 se konala Výroční valná hromada, které se zúčastnili jak naši členové, tak i
hosté. Jako každý rok byla účast hojná a my s ní spokojeni. Valné hromady
se jako vyslaný delegát zúčastnil náměstek starosty Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska pan Josef Plojhar. Za náš obecní úřad se dostavil pan Ing. Michal Babouček.
Při valné hromadě bylo předáno několik ocenění našim členům. Nejvíce snad každého zaujalo velmi
podařené vystoupení našich malých hasičských členů. Se kterými jsme se v tomto nepříznivém a
chmurném
počasí
alespoň
na
chvíli
přesunuli
na
slunečnou
Hawaii.
Jejich vedoucí zhodnotili činnost v tomto roce a předali jim drobné dárky za jejich celoroční aktivitu.
Dovolujeme si Vás také pozvat na náš hasičský ples, který se bude konat v pátek
27. ledna 2012 od 20.hodin v sále v Homolích. K tanci a dobré náladě bude hrát kapela
B-Quintet a čekat na Vás bude bohatá tombola.
S přáním klidného prožití svátků vánočních a všeho nejlepší do nadcházejícího roku 2012 Vám za SDH
Nové Homole
přeje Veronika Jodlová

TJ SLOVAN ČERNÝ DUB - oddíl stolního tenisu
pořádá XII. ročník tradičního vánočního turnaje čtyřher ve stolním tenise
“Na Štěpána - O pohár starostky obce Homole“ .
Termín konání : pondělí 26. 12. 2011 od 13.00 hodin
Místo konání : Černý Dub-sál v hospodě „Na kopečku“
Podmínka účasti: 1 hráč neregistrovaný + 1 hráč neregistrovaný či registrovaný
Startovné - Každý účastník přinese věcnou cenu.
Vstup do herny s obuví se světlou podrážkou.
Prezentace

: zahájení od 12.30 do 13.00 hodin

Důležité upozornění-při pozdější prezentaci již nemusí být příslušná dvojice zařazena do
turnaje!!! Hraje se dle platných pravidel stolního tenisu, doporučujeme se přihlásit telefonicky
ještě předem do 23. 12. 2011.
Za oddíl stolního tenisu Vás srdečně zvou a přihlášky přijímají hlavní pořadatelé vánočního
turnaje:
Radek Húska tel. 608956365 e-mail: rhuska@volny.cz
František Babouček 774123350 fr.baboucek@centrum.cz

PLESY V OBCI
13.1.2012 – ples SDH Černý Dub
27.1.2012 – ples SDH Nové Homole
18.2.2012 – ples SDH Homole

DĚTSKÉ KARNEVALY
28.1.2012 – dětský karneval, sál Homole od 14,00 hodin
25.2.2012 – dětský karneval, sál Černý Dub od 14,00 hodin

Ještě jednou děkujeme za vstřícnost a pohostinnost obce Homole.
Počet dětí jsme nějak podcenili a tudíž jsme je nepočítali ; dospělých návštěvníků akci navštívilo 86, z
toho 80 platících, což je víc, než jsme po přesunutí z města čekali. Je zajímavé, že dorazili lidé z Dačic,
Vimperka, Lhenic, Tábora, Krumlova, Strakonic a jiných měst, ale lidí z Budějovic přijelo minimálně,
protože Homole jsou „daleko“ … ale o této specifické vlastnosti Jihočechů a zvláště Budějovických
víme jako pořadatelé už delší dobu a zdá se nepomohla ani aktivní spolupráce s médii, do kterých
jsme posílali tiskové zprávy. Možná byla návštěvnost ovlivněná i značnou konkurencí v podobě
adventních akcí. Program připravilo 20 vystavujících; sestával se z prodejní výstavy výrobků a od 9 do
17 hodin v půlhodinových intervalech v ukázkách technik. Program byl velmi ovlivněn vlnou náhlých
onemocnění a počasím, které přineslo nenadálou vlnu silného náledí, takže stále zvonily telefony a věci
se operativně měnily a přizpůsobovaly. Návštěvníci si mohli podívat, jak se pracuje technikami
háčkování z korálků, čínské uzly, plstění, předení na kolovratu, enkaustika, powertex, mohli si vyrobit
vinutou perlu na kahanu nebo šperk z kovových kroužků. Dále se předvádělo pletení z pedigu,
japonské vázání ze šátků furoshiki, pletení na pěti jehlicích a na závěr jako zlatý hřeb přijela
profesionální loutkářka, která předváděla vyřezávání z lipového dřeva. Po ukončení programu
přístupného pro veřejnost v odpoledních hodinách následovaly výtvarné kurzy pro předem objednané
zájemce. Ty se protáhly až do pozdních večerních hodin. Hasičská zbrojnice Homole nám pro tuto akci
poskytla velmi příjemné zázemí a ještě jednou vám za to děkujeme.
Pokud se členové klubu rozhodnou na tuto akci navázat, určitě se ozveme.
Přejeme vám poklidný advent
Iva Czyžová, FLER

Poděkování
Výtvarný kroužek při OÚ Homole pod vedením p. Hany Křelinové, který se koná
1x měsíčně v malém sále hasičské zbrojnice v Homolích srdečně děkuje
za finanční příspěvek firmě Explantex Vondruš a Orchidea klub České Budějovice. Tohoto daru
využijeme ve prospěch dětí a pro další činnosti našeho
kroužku.
za výtvarný kroužek Hana Křelinové

Děkujeme všem občanům a podnikatelům, kteří v roce 2011 poskytli finanční dary na veřejnou
sbírku uspořádanou na výstavbu kapličky v Černém Dubu.
Na zvláštním účtu uzavřeného pro sbírku už obec obdržela dary ve výši 209 557,- Kč.
Sbírka pokračuje i v roce 2012. Dary je možné předat na obecní úřad, nebo přímo na účet
232049284/0300.
Obecní úřad Homole

Vážení čtenáři našeho čtvrtletníku i vy můžete přispět svým článkem,
proto neváhejte a napište na e-mail obec@homole.cz. Vaše dotazy, příspěvky, ale i připomínky rádi
uvítáme a v nejbližším vydání zveřejníme.
Uzávěrka příspěvků do 1. čísla Homoláčku je 21. 3. 2012.
Obecní úřad Homole

Obecní úřad Homole sděluje občanům, že je možné komunikovat s úřadem prostřednictvím internetu.
Internetová adresa je : 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.

