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Mimořádné jednání ZO Homole ze dne 18.7.2011
Zastupitelstvo obce vzalo projednalo a vzalo na vědomí informaci p. Ing. arch. Petra
Prokopa (technický dozor stavby) o průběhu stavebních prací a schválilo vícepráce,
které se vztahují k prováděné rekonstrukci stávající MŠ. Bylo dohodnuto požádat
manažerku projektu o jednání s ROP ve věci uznatelných nákladů zjištěných
v průběhu stavby : - vnitřní vybavení,- nové podlahy včetně izolací.
ZO projednalo a schvaluje využít část chodníku přilehlého k MŠ na složení střešních
tašek na dobu nezbytně nutnou. Prostor bude řádně označen proti vstupu cizích
osob.

ZO projednalo a schválilo :
- objednat pasport kapličky v Nových Homolích
- darovat nepotřebné palivové dřevo cca 1m3

ZO bere na vědomí :
- záměr obce prodat nepotřebnou decimální váhu
- oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 ÚP Homole, veřejné projednání
Změny č. 1 ÚP Homole se uskuteční na OÚ v Homolích dne 26.8.2011 od 10 hodin
- oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci : „Podpora revitalizace bývalých vojenských
areálů“
- sdělení Ministerstva zemědělství o neposkytnutí finanční podpory na akci :
„Koroseky – Nové Homole – vodovodní řad I. etapa“

Jednání ZO Homole ze dne 27.7.2011
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2011 ve výši
649 180,-Kč u příjmů a 227 404,- Kč u výdajů, financování celkem 421 776,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej pozemků č. parc. 51 k.ú. Homole
o výměře 163 m2 za cenu 100/m2 Kč jedinému zájemci.

ZO projednalo a schvaluje :
- sazebník pro výpočet náhrad za dočasné užívání komunikací a pozemků v Homolích
a místních částech
- objednat dodávku a montáž 4 ks oken 1 ks vchodových dveří na OÚ
- uzavření dohody o pracovní činnosti od 1.9. - 31.12.2011 s p. Hanou Křelinovou,
knihovnice
- rozhodnutí zadavatele: výběr nabídky uchazeče o nejvýhodnější nabídku na
prodejnu potravin Nové Homole č. pop. 126 - stavební úpravy
- finanční dar od rybářského kroužku při bývalém ZD Planá se sídlem v Homolích ve
výši 4 035,- Kč, které předal p. Josef Pileček s tím, že dar obec využije na nákup
ryb pro děti - dolní rybník
- úpravu VKP Černý Dub za účelem jeho využití k volno-časovým aktivitám (kuželky,
lavičky aj.) a pověřují starostku zajistit návrh řešení
- návrh územní studie Nové Homole – Za Humny II, včetně dělení pozemků
a navrženého protipovodňového opatření – doložit odvod dešťových vod
- objednat 4 ks herních prvků na dovybavení dětského hřiště v Homolích – limit na
1 obec cca 50 000,- Kč MAS Blanský les
- podat žádost o dotaci na MAS Blanský les Netolicko, Opatření III.2.2 – Ochrana a

rozvoj kulturního dědictví venkova na akci : „Oprava kapličky sv. Josefa v Homolích“,
výměna 2 ks oken a vstupních dveří včetně zárubně
- provozní řád společenského sálu Homole, návrh smlouvy o poskytnutí sálu pro
pořádání jednorázových akcí a sazebník k pronájmu sálu v Homolích

ZO projednalo a neschválilo :
-

mandátní smlouvu č.j. 907/11 uzavřenou mezi Obcí Homole a Stavební poradnou,
spol. s.r.o. Č. Budějovice na akci : „MŠ Nové Homole, rekonstrukce a rozšíření
kapacity – dodatečné stavební práce“

ZO projednalo a ukládá :
- dokončení finální úpravy cesty v Černém Dubu, ul. Slunná s termínem nejpozději do
Hlasování o návrhu : 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdrželo se 31.12. 2011

ZO bere na vědomí :
- oznámení Krajského úřadu Č. Budějovice o zahájení přezkoumání hospodaření obce
- aktualizaci povodňové komise
- žádost o odkoupení pozemku č. parc. 74/2 k. ú. Homole, bude zveřejněno na ÚD
- odborný posudek Stavební poradny spol.s.r.o. Č.Budějovice – podklad pro
posouzení a hodnocení nabídek na stavební práce na prodejnu potravin N. Homole
- přijetí nového pracovníka na veřejně-prospěšné práce od 1.7. - 30.11.11
- ukončení dohody o pracovní činnosti knihovnice p. Dany Hüttnerové k 30.6.2011
- informaci o klíčích od tenisového kurtu v Nových Homolích, tenisový kurt spravuje
p. Dagmar Kryštofová, tel. : 728 525 331, Horní 129, Nové Homole, zájemci si
mohou klíče zapůjčit na této adrese
- informaci o kontrole na ČOV Černý Dub : norná stěna, hradítka, ředící voda, vodní
rostliny - rákosí, agregátor
- bere na vědomí stav finančních prostředků obce ke dni : 26.7.2011
GE Money bank
2 998 156,26 Kč
ČSOB
14 216,94 Kč
hotovost
21 072,- Kč
celkem
3 033 445,20 Kč
sociální fond
48 096,60 Kč
účet kaplička
139 790,50 Kč
úvěr cesta Nové Homole
- 4 500 000,- Kč
zbývá uhradit
- 3 843 740,- Kč
- celkovou výši neuhrazených poplatků za KO a ukládá finančnímu výboru tuto
záležitost vyřešit s účetní obce
- informaci o přípravě projektových prací na akci protipovodňové opatření Nové
Homole, pokračování v přípravě projektové dokumentace nemůže pokračovat z
důvodu, že obec neobdržela od 6-ti majitelů kterých se protipovodňové opatření
dotýká souhlas se stavbou
- dohody o umístění stavby ani po urgenci odeslané 14.7.2011, tyto dohody nebyly
vráceny ani nebyl podán jiný návrh řešení protipovodňového opatření N.H.

Jednání ZO Homole ze dne 24.8.2011
ZO projednalo a schvaluje :
- přiobjednat k již vystavené objednávce č. 25/2011 ještě 3 ks oken do 1. poschodí
OÚ a pověřují starostku jednat o množstevní slevě
- uspořádat sportovní dopoledne pro děti dne 27.8.2011 s občerstvením pro děti
- zajistit divadelní představení pro děti obce v říjnu – sál Homole
- žádost o souhlas k připojení pozemků č. parc. 171/22, 171/23 a 171/39 k.ú. Homole
na místní komunikaci č. parc. 142/1 k. ú. Homole za podmínky, že žadatel provede
na svůj náklad opravu (zpevnění,vyasfaltování) části místní komunikace v délce 9 m

ZO projednalo a ukládá :
- kontrolnímu výboru provést mimořádné prohlídky železničních přejezdů na místní
komunikaci k. ú. Homole ve vlastnictví obce (nad kravínem Černý Dub a přejezd ve
směru na Boršov nad Vltavou)

ZO bere na vědomí :
- využití náhradních prostor pro potřeby dětí z MŠ Nové Homole v budově Dětského
diagnostického ústavu v Homolích, Budějovická 90 na dobu dokončení
mimořádných stavebních úprav, které vznikly v průběhu stavby vlivem špatné statiky
příček uvnitř objektu včetně vybourání a následného zabetonování podlah
- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ze rok 2011, které se uskutečnilo ve dnech
1.- 2.8.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,
Výsledek přezkoumání :
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §
10, odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., pod písmenem c), které jsou uvedeny v členění
dle předmětu přezkoumání (§ 2, odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.,) a souhlasí
s přijetím opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
- drobné stavební úpravy v kabinách TJ Slovan Černý Dub, které provádí svépomocí
členové TJ
- projednání Změny č. 1 ÚP Homole dne 26.8.2011
- informaci o zajištění Homolské křídlovky
- informaci o nepravidelném využívání areálu 090 Policií ČR
- informaci o průběhu stavebních prací na MŠ Nové Homole
- úhrady za pronájem dle uzavřených nájemních smluv a ukládá p. účetní obce
písemně upozornit nájemníky na placení nájemného v termínech sjednaných ve
smlouvách
- XIV. výstavu exotických rostlin konanou ve dnech 30.9. - 2.10.2011
- mobilní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne 5.11.2011 :
Homole u pohostinství :
8,00 – 9,30 hod.
Nové Homole u prodejny :
9,30 – 11,00 hod.
Černý Dub na rozcestí :
11,00 – 11,30 hod.
Černý Dub u pohostinství :
11,30 – 12,00 hod.
Koroseky u prodejny :
12,00 – 12,30 hod.

Mimořádné jednání ZO Homole ze dne 7.9.2011
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozhodnutí zadavatele o přijetí nabídky
na akci : „Mateřská škola Nové Homole, rekonstrukce a rozšíření kapacity –
dodatečné stavební práce“ v ceně včetně DPH 172 442,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jmenování hodnotící komise, kontrolu
úplnosti podaných nabídek, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí
zadavatele o výběru nabídky uchazeče a rozhodnutí zadavatele na vyloučení
uchazeče na akci :„Mateřská škola Nové Homole, rekonstrukce a rozšíření kapacity –
stavební práce vyvolané statickými poruchami objetu“.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyhlásit za kulturní dědictví obce tyto
drobné sakrální stavby :
o kaplička Nejsvětějšího srdce Páně - ul. Horní Nové Homole, č. parc. 632 k. ú.
Homole
o kříž – ul. Příčná Nové Homole, č. parc. 783 k. ú. Homole
o zvonice – ul. Horní Nové Homole, č. parc. 750 k. ú. Homole
o výklenková kaplička sv. Anny u Koroseckého dvora, č. parc. 1490/1 k. ú.
Homole
o kaplička sv. Josefa,Na Návsi Homole, č. parc. 149 k. ú. Homole

o kříž – ul. Jižní Homole, č. parc. 93 k. ú. Homole
o výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého – ul. Na Rozcestí N.HomoleKorosecký dvůr, č. parc. 920/4 k. ú. Homole
o zvonice sv. Václava – ul. Pivovarská Černý Dub – č. parc. 829/3 k. ú. Homole
o křížek – ul. K Rybníku (u Ambrožů) Černý Dub – č. parc. 475/4 k. ú. Homole
o kříž Černý Dub (u kravína), č. parc. 480/1 k. ú. Homole
Zastupitelstvo obce Homole

I. bere na vědomí dokumentaci návrhu Změny č.1 ÚP Homole.
II. konstatuje
že návrh Změny č.1 ÚP Homole není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů,
že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo a není po
dopracování v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor
regionálního rozvoje;

III. vydává
Změnu č č.1 ÚP Homole formou opatření obecné povahy v rozsahu výrokové části 8
stran textu A4 a 3 výkresů, dále odůvodnění v rozsahu 7 stran textu A4 a 3 výkresů.

IV. ukládá
starostce obce Homole zajistit prostřednictvím pořizovatele:
1. uložení dokumentace Změny č.1 ÚP Homole, včetně dokladů o jejím pořizování
u obce Homole;
2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací Změny č.1 ÚP Homole, opatřených
záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního
plánování v Českých Budějovicích a Krajskému úřadu Jihočeský kraj;
3. zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje o vydané Změně č.1
ÚP Homole http://www.homole.cz.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6/2011 ve výši
296 923,-Kč u příjmů a 572 559,- Kč u výdajů, financování celkem 275 636,- Kč .

ZO projednalo a schvaluje :
- uzavřít nájemní smlouvu mezi Obcí Homole a p. Janou Dobiášovou, Na Homolce
254, Homole na sportovní aktivitu – ZUMBA – sál Homole
- nákup 2 ks policových skříní k vybavení šaten pro TJ Slovan

ZO bere na vědomí :
- dohodu č.j. : 1051/11 o dočasném užívání nebytových prostor (areál bývalých
kasáren) uzavřenou mezi Obcí Homole a Policií ČR, Kraj.ředitelstvím Č. Budějovice
- fakturu č. 110110234 od firmy SEXTA spol. s.r.o. Planá na stavební práce MŠ
N.Homole ve výši 474 386,- Kč
- fakturu č. 110110320 od firmy SEXTA spol. s.r.o. Planá na stavební práce MŠ
N.Homole ve výši 522 902,- Kč
- fakturu č. 110110391 od firmy SEXTA spol. s.r.o. Planá na stavební práce MŠ
N.Homole ve výši 745 637,- Kč
- informaci o podání žádosti na MAS Netolice – 7.výzva na akci : „kaplička Homole“
- odborný posudek na zadávací řízení na stavební práce na akci : „Mateřská škola
Nové Homole, rekonstrukce a rozšíření kapacity – stavební práce vyvolané
statickými poruchami objetu“
- odborný posudek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci : „Mateřská škola
Nové Homole, rekonstrukce a rozšíření kapacity – dodatečné stavební práce“

Jednání ZO Homole ze dne 21.9.2011
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost na pořízení změny ÚP Homole
pro pozemek č. parc. 229/11 a 229/13 k. ú. Homole. Jedná se o využití funkční
plochy SV 14 pro předmětné pozemky. Požadovaná změna umožní na
pozemku navrhovatele výstavbu výrobních hal, které splňují požadavky pro výrobu
a skladování výrobků. Navrhované pořízení změny uhradí žadatel.

ZO projednalo a schvaluje :
- smlouvu o poskytnutí příspěvku na pokrytí činnosti MAS uzavřenou mezi Obcí
Homole a Místní akční skupinou Blanský les – Netolicko o.p.s. Netolice
na projekt : „Oprava kaplička sv. Josefa v Homolích“
- objednat přístupový systém (čipové karty) ke vstupům do MŠ Nové Homole
- objednat výrobu oken na budově OÚ severní část, maximálně do zbývající části
finančních prostředků přidělené dotace
- dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 5300608012 s účinností od 29.9.2011 z důvodu
navýšení účetní hodnoty objektu MŠ Nové Homole

ZO projednalo a neschválilo :
- vydání souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody OÚ Homole majiteli
pozemku č. parc. 171/40 k. ú. Homole k vydání dodatečného stavebního povolení
na stavbu RD

ZO bere na vědomí :
- informaci o průběhu stavebních prací na MŠ Nové Homole, stavební objekt SO 01
- oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Homole
- oznámení o dalším dílčím přezkoumání hospodaření

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obec Homole zajistila pro občany obce svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu dne 5. listopadu 2011 (sobota).
8,00 – 9,30 hodin
Homole – před pohostinstvím :
Nové Homole – u prodejny :
9,30 – 11,00 hodin
Černý Dub – na rozcestí :
11,00 – 11,30 hodin
Černý Dub – před pohostinstvím 11,30 – 12,00 hodin
Korosecký Dvůr – u prodejny :
12,00 – 12,30 hodin
Uvedený velkoobjemový a nebezpečný odpad přivezte na určené místo
jen v daném termínu.
Odkládání odpadu mimo uvedenou dobu a na jiné místo bude posuzováno jako
založení nedovolené skládky.
Při této akci nelze ukládat odpady z podnikatelské činnosti, vybavení provozoven,
autodopravy, autoopravny, stavebnictví.
Velkoobjemový odpad : nábytek, pneumatiky z osobních automobilů nesloužících
k podnikání, koberce, kočárky, gauče, starý nábytek
Nebezpečný odpad : autobaterie, zářivky, televizory, ledničky, mrazáky, prošlé léky,
nátěrové hmoty, vyjeté oleje z motorových aut nesloužících k podnikání, počítačové
monitory

Tisková zpráva pro místní zpravodaj, 27.9.2011
Letošní léto mohli obyvatelé obce pozorovat ruch na stavbě nového pavilonu mateřské školy v Nových Homolích - a
především rozsáhlé rekonstrukce původního objektu MŠ.
Statické vady interiéru, které se projevily v průběhu rekonstrukce, způsobily, že rekonstrukce byla v podstatě
generální. Při stavebních pracích, odstranění a vyčištění prostoru jednotlivých místností stávajícího objektu byly
zjištěny závažné statické poruchy na příčkách, které se částečně samovolně zhroutily, a podlaze v místnostech.
Postupem prací při demolici staticky narušených konstrukcí příček a podlahy došlo k narušení konstrukcí i ve zbylé
části MŠ, uvažované původně pro zachování cca ¼ prostoru. Statické poruchy se projevily odtržením příček od stěn
a popraskáním podlah, potrháním elektroinstalace. Dalším problémem při odstranění části podlahové krytiny bylo
popraskání podlah. Vlivem neúnosného podloží došlo k dosednutí podkladního betonu, který byl značně porušen. Po
provedení sond byla určena jako hlavní příčina těchto problémů nedostatečné zhutnění násypu při provádění původní
stavby, pod příčkami základ, který by toto sedání nadále eliminoval, zcela chyběl... Tuto situaci nebylo předem
možno očekávat, stav stavby byl monitorován nejen při kontrolních dnech, ale v podstatě každodenními návštěvami
paní starostky a také TDI na stavbě.
S ohledem na rozsah změn ve stavebním objektu odsouhlasilo zastupitelstvo obce návrh na instalaci podlahového
topení v tomto objektu. Současně byla řešena stavebně-právní agenda, bylo nutno vyřešit změnu stavby před
dokončením a zajištění souhlasu k užívání stavby od října 2011.

Rekonstruovaný objekt v těchto dnech již září novou fasádou (srovnejte si s fotografií ) a výstavba na
novém pavilonu postoupila do úrovně 1. patra. O dalším postupu prací budeme informovat v dalších
vydáních zpravodaje.
Provoz MŠ byl v září umístěn se souhlasem MŠMT do Dětského diagnostického ústavu v Homolích. Děti zde měly
vytvořeny vynikající podmínky (viz foto) a „hostitelům“ patří srdečné poděkování.
ing. Marta Krejčíčková

Prostory v Dětském diagnostickém ústavu Homole

MŠ před rekonstrukcí

MŠ před závěrečnou kontrolní prohlídkou

Dopravní obslužnost obce
V závěru letošního roku je možné
podávat připomínky k jízdnímu řádu,
linka č. 19 – Dopravní podnik města České
Budějovice.
Vaše připomínky k jízdnímu řádu sdělte
prosím na Obecní úřad v Homolích písemně
nebo e-mailem : obec@homole.cz do 17. října
2011.

V měsíci listopadu proběhne v místní
knihovně Homole revize knižního fondu.
Po tuto dobu bude knihovna zavřená.
Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad Homole

Obecní úřad Homole

Společenská kronika

Naši jubilanti - 3.čtvrtletí 2011
Homole

Nové Homole

Černý Dub

Fuková Marie

81 let

Neubauerová Marie

82 let

Sekyrová Marie

79 let

Majerová Marie

74 let

Štěřík Jan

75 let

Cícha Josef

87 let

Šandera Václav

85 let

Vejskrab Jan

80 let

Fessl Václav

78 let

Horná Růžena

76 let

Tomášová Marie

78 let

Sviták Václav

74 let

Dynybyl Jaromír

83 let

Vlček Štěpán

75 let

Velková Marie

70 let

Kořán Josef

74 let

Postlová Marie

83 let

Trapl Václav

73 let

Tomáš Milan

71 let

Hokr Václav

70 let

Hesová Anežka

75 let

Turková Milada

73 let

Vlčková Marie

72 let

Přejeme oslavencům vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Obecní úřad

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

Konec rybářského kroužku při ZD Planá
Nejprve trochu z historie – rybářský kroužek vznikl na rybnících v Homolích
v srpnu 1966 a to členy : p. O. Zasadilem, p. J. Jarošem, p. J. Pytlem
p. J. Semmelbauerem, p. J. Ludačkou starším a p. J.Ludačkou. Časem se
z rybníků udělala voda chovná a ryby se dosazovaly do pískárny, kde v roce 1971
udělali členové p. J. Ludačka st., p. J. Ludačka, p. J. Hes, p. J. Pileček
a p. J. Semmelbauer přívod vody. Po opravě obecních rybníků se z Dolního stal
rybník pro děti a z Horní rybník sloužil pro hasiče. Kroužek při ZD Planá pak ryby
dosazoval kupováním. Po zatopení pískárny se upravovalo prostředí, sázely
se stromy, rákosí, udržovaly se břehy, udělalo se oplocení a krmily se ryby.
V zimě se prosekával led a v roce 1993 zemřel při sekání ledu náš kamarád
p. Bohuslav Majer.
Samozřejmě jsme hlavně prožili krásné chvíle a klid strávený u vody.
Vím dobře, že se časy mění, a tak skončil i náš rybářský kroužek. Novým majitelům
jsme nechali krásný koutek přírody s rybami. Mrzí nás pouze,
že náš odchod nebyl v dobrém duchu. Přeji novým majitelům hodně úspěchů
při hospodaření a spoustu krásných chvil strávených u vody. Rozhodli jsme se,
že peníze které nám zbyly z hospodaření 4 035,- Kč věnujeme dětem na zakoupení
ryb na Dolní rybník v Homolích. Petrův zdar.
Výbor rybářského kroužku

Poděkování
Zastupitelstvo obce děkuje členům rybářského kroužku v Homolích zastoupeného p.
Josefem Pilečkem za finanční dar ve výši 4 035,- Kč věnovaný pro naše děti.
Obecní úřad Homole

Mateřské centrum Homole
Po prázdninové přestávce jsme se od začátku září opět začali scházet každé úterý od 8:45 do 10:15 v malém sále
hasičské zbrojnice v Homolích. Mám velikou radost, že mezi nás postupně přicházejí nové maminky s dětmi a
můžeme tak vytvářet novou generaci těch, pro které je v obci prostor mateřského centra potřebný a smysluplný.
Nejsme uzavřená skupina a rádi přijmeme všechny nově příchozí.
Zároveň bychom rádi pozvali všechny malé i velké, aby s námi přišli oslavit první narozeniny našeho centra.
V současné podobě fungujeme již jeden rok a troufám si říci, že úspěšně.V neděli 9. října od 16:30hod bude v sále
v Homolích hrát na naši počest Víťa Marčík mladší „Eliščiny pohádky“. Dobrovolné vstupné bude pak využito na
činnost mateřského centra. Budeme moc rádi, když přijdete v hojném počtu.
Podobně jako minulý rok, se chystáme uspořádat i nějaké větší akce pro děti a snad tak založit jejich tradici tady u
nás v Homolích – do konce kalendářního roku to bude Drakiáda, Svatomartinský lampiónový průvod a Živý betlém.
O všech těchto akcích se včas dozvíte z plakátků.
Už teď ale mohu říci, že pokud by se kdokoli z vás chtěl aktivně zúčastnit našeho Živého betlému (zpívat koledy,
představovat jakoukoli postavu – rodiče s dítětem, pasáčci, andělé, tři králové…., dodat kostýmy, zapůjčit živé
zvíře…..), nechť se směle obrátí na emailovou adresu mchomole@seznam.cz a kontaktuje mě se svou nabídkou.
Za mateřské centrum Homole Petra Šustková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÉ HOMOLE
SEZONA 2011
Vážení spoluobčané,
letošní hasičskou sezonu jsme již tradičně započali výstupem na horu Kluk. Výstupu se letos
zúčastnili dospělí členové našeho sboru společně s jejich dětmi. Na konci měsíce dubna
se naše družstvo mužů zúčastnilo soutěže sv. Floriána konané pod Dlouhým mostem v Českých
Budějovicích. Ve stejný den jsme se také podíleli na stavění máje v naší obci. Stavění máje
probíhalo podle plánu až na nevydařené a sychravé počasí.
Letošní Velká cena okresu České Budějovice byla zahájena soutěží na Rudolfově.
Této soutěže se zúčastnilo naše družstvo mužů i s jeho novými členy. Ovšem pro nás zajímavější
soutěž se konala o týden později v Plané. Této obvodové soutěže se zúčastnila
3 družstva z našeho sboru, tj. družstvo žen nad 30 let, družstvo mužů a družstvo mužů
nad 35 let. Tato soutěž se liší od ostatních mimo jiné tím, že je obohacena o soutěž štafet.
Z obvodové soutěže postoupilo družstvo žen nad 30 let na okresní soutěž. Na okresní soutěži
družstvo žen obsadilo 4. místo z velmi početné konkurence. Dne 25. června se konal
již 19. ročník Velké ceny Nové Homole okresu České Budějovice. Naší soutěže se zúčastnilo 12
družstev mužů a 9 družstev žen. Soutěž probíhala bez jakýchkoliv problémů.
Přes léto se samozřejmě zúčastňujeme i dalších soutěží zahrnutých do VC okresu
České Budějovice, i pohárových soutěží. Naše soutěžní sezona bude zakončena již tradiční soutěží
konané v prostorách Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
Družstvo dětí letos soutěží v kategorii mladších žáků. Letos mezi sebou přivítali 4 nové malé
hasiče. Děti soutěží ve hře Plamen a zúčastňují se také dětských dvojbojů. Dále předvádějí
požární útok při různých významných příležitostech. Našemu dětskému družstvu sezona letos již
skončila. Skončily celkově na 10. místě z 15ti družstev ve hře Plamen.
Další částí našeho sboru je bezpochyby Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Nové Homole. Tato jednotka je pravidelně školena příslušníkem Hasičského záchranného sboru
Jihočeského kraje. Její členové jsou dále samostatně vysíláni na školení jednotlivě,
tj. velitelé, strojníci. Jednotka letos získala novou výzbroj a výstroj financovanou z grantů
Jihočeského kraje a Obecního úřadu Homole. Tato jednotka na jaře vyjížděla k požáru dřevěné
boudy v areálu Sexty u obce Planá. Poplach byl vyhlášen z operačního střediska
HZS JčK v ranních hodinách.
Nezapomínáme ani na naše členy, kteří se dožívají životních jubilejí. Radost jim uděláme dárkový
košem a zahráním písničky v rozhlase.
Naše poděkování patří především vedoucím družstev dospělých a dětí, a samozřejmě Obecnímu
úřadu Homole za podporu.

S přáním klidného podzimu za SDH Nové Homole Veronika Jodlová

V sobotu 6.8.2011 od 13.00 hodin se konal na hřišti v Nových Homolích tradiční turnaj v kopané mužů.
Výsledky turnaje:
1.zápas : TJ Slovan Černý Dub - Sokol Lipí (1:0) 2:0
Střelci : Fríd Miroslav, Schneider David
2.zápas : Slovan Břilice – TJ Mokré (1:4) 1:5
Střelci : Rybár Miroslav – Houska Petr 3, Vejskrab Jiří, Lexa Zdeněk
Zápas o 3.místo : Slovan Břilice – Sokol Lipí (2:0) 4:0
Střelci : Flaška Michal, Holický Jakub, Poles Pavel, Eger Jan
Zápas o 1.místo : TJ Mokré – TJ Slovan Černý Dub 0:0, penalty 1:4
Střelci : Návara Jan (nedal), Štumbauer Petr, Kohout Martin (nedal) – Fríd Miroslav,
Rákoš Tomáš, Welser Václav ml., Barták Tomáš
Konečné pořadí : 1.místo : TJ Slovan Černý Dub, 2.místo : TJ Mokré, 3.místo : Slovan
Břilice
4.místo : Sokol Lipí
Nejlepší střelec : Houska Petr – TJ Mokré
Nejlepší hráč : Vochozka Václav – Slovan Břilice
Nejlepší brankář : Votruba Jaromír – TJ Slovan Černý Dub
Rozhodčí : p.Budínský, p.Pileček
Diváci : 100
Sestava Slovanu v průběhu turnaje:Votruba - Beran (Barták C.ml.), Mičan, Rákoš, Vaňač, Fríd,
Schneider (Welser V.ml.), Karafiát (Ludvík), Tomáš (Malovec), Lomský Petr (Barták Tomáš)
Trenér: Barták C.st.

Asistent: Krčmář Jiří

Obecní úřad Homole děkuje všem dárcům za materiální pomoc ve prospěch
Diakonie Broumov.

POZVÁNKY


Mateřské centrum slaví narozeniny

Zveme všechny děti obce v neděli dne 9.10.2011 od 16,30 hodin do sálu v Homolích
na Eliščiny pohádky, které zahraje loutkové divadlo Víti Marčíka ml.
Společně oslavíme první rok činnosti mateřského centra v Homolích.
Dobrovolné vstupné bude použito pro potřeby mateřského centra.
Obecní úřad Homole

Obecní úřad Homole Vás zve ve dnech 25. - 30.10.2011 do sálu v
Homolích na výstavu Střední školy obchodu, služeb a podnikání České Budějovice
„Zmizelé a nalezené osudy – memento dvou světových válek 20. století pro mladého
člověka“.

Obecní úřad Homole Vás zve výstavu obrazů doplněnou výstavkou prací
dětí Dětského diagnostického ústavu v Homolích, MŠ Nové Homole a dětského
výtvarného kroužku Homole ve dnech 16. - 20.11.2011 do sálu v Homolích.

SDH Homole Vás zve na taneční zábavu dne 12.11.2011 od 20,00 hodin
do sálu v Homolích. Hrají Brusný kotouče.

Obecní úřad Homole zve děti na Mikulášskou nadílku s divadlem Sněhurka
a sedm trpaslíků dne 4.12.2011 od 10,00 hodin do sálu v Homolích.

Obecní úřad Homole zve občany obce na vánoční setkání s kulturním programem
dne 17.12.2011 od 14,00 hodin do sálu v Homolích.

Zveme děti na výtvarný kroužek, který se koná v sále u hasičské zbrojnice v
Homolích 1x měsíčně pod vedením p. Hany Křelinové. Informace na tf. 607 209 791

V říjnu 2011 vznikne nový pěvecký kroužek pro děti od pěti do deseti let.
Zpívat budeme 1x týdně. Bližší informace na telefonu : 387 203 515.

Pozvánka na 7. jihočeský Fler sraz v sobotu 26.11.2011 od 9,00 – 17,00 hodin do
sálu u hasičské zbrojnice v Homolích, vstupné 50,- Kč.
Fler sdružuje autory výrobků rukodělného charakteru – počínaje lidovými řemesly a přes
hobby techniky po malosériově vyráběné kousky.
Doplňující program : prodejní výstava výrobků, ukázky technik, po 17,00 hodině pro
předem objednané výuka technik.
Přihlášené techniky : drátování – šperky i bytové doplňky, korálkování, šité korálky,
čínské uzly, předení, plstění, origami, patchwork, šperky z kovových kroužků, pletení,
háčkování a jiné.
Přihlašovat se na odpolední kurzy přímo u jednotlivých autorů v klubu : www.fler.cz/jihocesky-klub.

Iva Czyžová

Dne 27.8.2011 bylo na hřišti v Nových Homolích pro děti obce rozloučení
s prázdninami – sportovní dopoledne. Sešlo se hodně dětí a počasí nám přálo.
Děkujeme všem za pomoc při zajišťování soutěžních stanovišť a za ukázky
pro děti.
Obecní úřad Homole

Obecní úřad Homole děkuje všem členkám Ženského amatérského spolku
v Homolích za vystoupení při Homolské křídlovce dne 3.9.2011

25. září 2011 bylo v Černém Dubu u zvoničky „4. Václavské setkání“, kterému
požehnal důstojný pan Václav Habart a pan farář Karel Hampl. Na setkání vystoupil dětský
folklorní soubor RADOST z Kamenného Újezdu a malá dechová
hudba zahrála všem pro dobrou náladu. Bylo to hezké setkání, kterému přálo
i počasí. Děkujeme všem dárcům, kteří zajistili občerstvení.
Obecní úřad Homole

Alexander Vajo
Účetnictví, daně, mzdy
Na Rozcestí 134
Nové Homole – Dvůr Koroseky
370 01 České Budějovice
www.vajo.cz, vajo@vajo.cz
tel.: 723 866 796
POMOC SENIORŮM
domácí péče
zdravotní výkony
vycházky,i na inval. vozíku
doprovod kamkoli,i kult.akce
aktivizace,ergoterapie
cvičení paměti, dohled
předčítání,společnost
dopomoc v domácnosti
Odborná péče–zdravotní sestra
Hodinové sazby
Kontakt:
723 07 16 17-p.Žahourová H.
e-mail : arodinka@seznam.cz
www.arodinka.cz

ZUMBA
každou neděli od 19,00 hodin
v sále v Homolích
( pro každého, kdo má rád pohyb
a tanec )

Kominictví Martin Straka
kontroly a čištění spalinových cest
čištění komínů a kouřovodů pro všechny
druhy paliv dle ČSN 734201:2010
o provedení kontroly a vystavení zprávy
dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
Objednávky na telefonu : 734 333 673,
e-mail : K.M.Straka@seznam.cz

Děkujeme dopisovatelům za příspěvky a informace shromažďované na OÚ Homole.
Vaše náměty můžete zasílat e-mailem na obec@homole.cz ,uzávěrka dalšího čísla Homoláčku 12.12.2011
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.

