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Hezké léto všem občanům, dětem spoustu
zážitků o prázdninách přejí zastupitelé obce
Jednání ZO ze dne 13.4.2011
ZO projednalo a schvaluje :
- uzavřít nájemní smlouvu a pověřují starostkou jejím podpisem na pronájem
nebytového prostoru občerstvení na hřišti TJ Slovan Černý Dub
- podání žádosti o dotaci na opravu pomníku v Nových Homolích, název grantu : „Úcta
k předkům“
- podat 2 žádosti o dotace na podporu činnosti jednotek SDH – Homole a Černý Dub
– spoluúčast obce ve výši 30%, název grantu : „Podpora jednotek dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje“
- nákup ryb na dolní rybník v Homolích na rybářskou soutěž pro děti ve výši 3 000,- Kč
- hradit z prostředků obce neinvestiční náklady za děti s trvalým pobytem v obci, které
budou navštěvovat MŠ v sousedních obcích ve výši 50% skutečných neinvestičních
nákladů z důvodu, že naše MŠ nemá v letošním roce kapacitu (5 dětí Boršov
nad Vlt.,1 dítě Dubné)

ZO projednalo a neschválilo :
- časovou úpravu zvonění (zvoničky)

ZO bere na vědomí :
- uspořádání Dětského dne - 4.6.2011 od 9,00 hod. na letišti České Budějovice
- koncept vyhledávací studie - cyklostezka
- informaci Dopravního podniku města Č. Budějovice o změně dopravní obslužnosti
naší obce od 12. 6. 2011 – k navržené změně budoucí linky MHD č. 19 ( bude
nahrazovat linku č. 6)
- možnost odklízet posekanou trávu ze zahrádek do kompostárny N. Homole
-Korosecký Dvůr denně v pracovní dny od 8,00 – 16,00 hodin

Mimořádné jednání ZO Homole ze dne 21.4.2011
ZO projednalo a schvaluje :
- podat žádost o dotaci – grantový program na podporu jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje - 1. výzva rok 2011 pro SDH Nové Homole

Jednání ZO Homole ze dne 27.4.2011
ZO projednalo a schvaluje :
- prodej dřeva, viz nabídka č. 4 (415,- Kč/m3), zveřejněno na ÚD: 1.4.2011, sejmuto:
18.4.2011

- ukončení dohody o pracovní činnosti uzavřené dne 3.1.2011 ke dni 30.4.2011dohodou
s manažerkou a koordinátorkou projektu MŠ N.Homole, rekonstrukce a rozšíření
kapacity, v současné době je v pracovní neschopnosti

ZO bere na vědomí :
- oznámení pro vlastníky nemovitostí o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho
vyložení k veřejnému nahlédnutí
Obecní úřad Homole podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Č. Budějovice
č.j. : OO-2/2010-301 oznamuje, že v budově Obecního úřadu v Homolích v období
od 30.5. do 10.6.2011, vždy
v pondělí až čtvrtek : 8,00 – 12,00 hod., 13,00 – 15,00 hod.
v pátek : 8,00 – 13,00 hod.
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na
digitální katastrální mapu v části katastrálního území Homole.
Zástupci katastrálního úřadu budou veřejnému nahlédnutí přítomni v době vyložení
vždy v pondělí a ve středu.
- informaci o jednání na protipovodňovém opatření Nové Homole - zatím není souhlas
všech vlastníků dotčených pozemků
- informaci o průběhu prací VKP Černý Dub

Jednání ZO Homole ze dne 19.5.2011
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
na akci : „Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ Nové Homole“ ze dne 17.5.2011.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozhodnutí zadavatele na akci :
„Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ Nové Homole“o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče.
ZO pověřuje starostku odpisem smlouvy na realizaci díla dle uvedeného rozhodnutí:
„Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ Nové Homole“, které je podpořeno z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ROP Jihozápad).

ZO projednalo a schvaluje :
- finanční příspěvek pro SDH Nové Homole ve výši 2500,- Kč na hasičskou soutěž
na zakoupení pohárů a cen pro vítězná družstva
- zakoupit přívěsný vozík za osobní automobil v ceně cca 17 000,- Kč
- poskytnutí finančního příspěvku (daru) centru ARPIDA, o.s. Č. Budějovice ve výši
2 000,- Kč
- kapacitní listinu (udělení výjimky) pro MŠ Nové Homole – počet zapsaných dětí
na jednu třídu z 24 na 25 dětí

ZO bere na vědomí :
- obdržení částky 21 672,50 Kč od EKO-KOMu za zpětný odběr tříděných odpadů
-

a obalů
účast starostky v hodnotící komisi soutěže Vesnice roku 2011 v době od 6.6. 16.6.2011
žádost SDH Homole a TJ Slovan Černý Dub ve věci uvolnění zasedací místnosti
u sálu v Homolích (v současné době funguje jako mateřské centrum)
ukončení prací na významném krajinném prvku v Černém Dubu - „Regenerace VKP
Č.Dub“
usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje „seznam staveb k zahájení v r. 2011“ v

rámci dotačního programu MZe129 180 – výstavba a obnova infrastruktury vodovodů
a kanalizací II, žádost Nové Homole – Koroseky vodovodní řad I. etapa nebyla
schválena
- sdělení o zápisu dětí do MŠ Nové Homole
- informaci o archivním nálezu na pozemku VKP č. parc. 870 k.ú. Homole - pozůstatky
letecké výroby z roku 1945, jednalo se o letecké motory, které jsou zavedeny v
evidenci Jihočeského muzea České Budějovice, potažmo Jihočeského kraje. V
průběhu měsíce září 2011 bude dle předběžné dohody ve věci jednáno se zástupci
Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče (nálezné).

Mimořádné jednání ZO ze dne 27.5.2011
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o dílo uzavřené podle ustanovení
§ 536 – 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v souladu se zněním
pozdějších novel na stavební zakázku :“Mateřská škola Nové Homole – rekonstrukce a
rozšíření kapacity“, který je spolufinancován Evropskou unií. Součástí smlouvy o dílo je
položkový rozpočet stavby a harmonogram postupu díla. Objednatel : Obec Homole,
Budějovická 72, Homole, 370 01 České Budějovice, IČO : 00 244 902, zhotovitel : SEXTA
spol. s.r.o., Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČO : 145 01 678, DIČ : CZ 14501678 a
pověřují starostku jejím podpisem.
Zastupitelstvo obce schvaluje předání staveniště včetně stavebního povolení a
projektové dokumentace a pověřuje Ing. arch. Petra Prokopa a starostku obce tímto
předáním.
O předání bude vyhotoven předávací protokol mezi smluvními stranami.

Jednání ZO Homole ze dne 2.6.2011
ZO projednalo a schvaluje :
- žádost o zápis významného krajinného prvku – dvou kusů dubů na pozemku
č. parc. 171/1 a 1489/2 k. ú. Homole
- příspěvek na uspořádání rybářské soutěže pro děti dne 11.6.2011 ve výši 1 000,- Kč
(dolní rybník)
- uspořádat dopravně bezpečnostní akci pro děti do 7 let dne 25.6.2011 od
9,00 – 11,00 hod.na dětském dopravním hřišti v Nových Homolích, bude
poskytnut příspěvek ve výši 600,- Kč
- zveřejnění záměru na ÚD na prodej pozemku 171/78 KÚ Homole

ZO bere na vědomí :
- informaci o zájezdu pro seniory obce konaného dne 25.5.2011, kterého se zúčastnilo
-

-

-

42 osob
oznámení o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti č.j. : RRRSJ 5336/2011 – ROP
Jihozápad č. výzvy 13, dostupnost center, oblast podpory místních komunikací, název
projektu : „Místní komunikace v ulici K Lesu“
informaci ve věci využívání zasedací místnosti u sálu v Homolích
po projednání se zástupci SDH Homole a TJ Slovan bylo dohodnuto následující :
každé úterý 8,30 – 10,15 hod. - mateřské centrum, TJ Slovan a SDH Homole budou
zasedací místnost využívat nepravidelně v odpoledních a večerních hodinách, budou
respektovat mateřské centrum, zajišťovat běžný úklid a dodržovat zákaz kouření, klíč
od hlavního vchodu a zasedací místnosti předá starostka p. Davidu Schneiderovi a p.
Václavu Traplovi ml.
ukončení pracovní smlouvy s p. Ing. Houdkovou
návrh závěrečného účtu obce včetně sociálního fondu za rok 2010, bude zveřejněno

na ÚD po dobu 15-ti dnů, součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce
- vyztužení stropu ocelovými profily u čerpací stanice na ČOV Homole (čerpací stanice
kdysi sloužila jako septik)
- cenovou nabídku na výrobu a montáž oken a vchodových dveří na OÚ Homole
- sdělení ( dodatečné stavební povolení) k rodinnému domu na č. parc. 171/40 k. ú.
Homole
- konání akcí v areálu fotbalového hřiště v Nových Homolích :
18.6.2011 – dokopná, fotbalisté TJ Slovan Černý Dub od 19,00 – 24,00 hodin
23.6.2011 – ukončení letní přípravy malých hokejistů od 16,00 – 21,00 hodin
22.6.2011 – ukončení letní přípravy – přípravka Dynamo Č.Buděj. Od 17,00 – 22,00
hodin
- informaci účetní obce o neuhrazených poplatcích za likvidaci komunálního odpadu
v r. 2009 a 2010 a požaduje k příštímu jednání zastupitelstva předložit písemné
doklady o vymáhání dlužných poplatků za oba dva roky
- žádost p. Jiřího Ševčíka k přístavbě (nemovitost č. pop. 32 Homole) a ukládá
kontrolnímu výboru prověřit skutečný stav
- dotační dopis č. 40 od Krajského úřadu Č. Budějovice – poskytnutí příspěvku na
podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů ve výši 19 000,- Kč pro jednotku
SDH Nové Homole
- dotační dopis č. 41 od Krajského úřadu Č. Budějovice – poskytnutí příspěvku na
podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů ve výši 25 000,- Kč pro jednotku
SDH Homole

Jednání ZO Homole ze dne 22.6.2011
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2010 včetně
sociálního fondu. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce doručenou dne
30.5.2011, č.j. : KUJCK 19280/2010 OEKO-PŘ, vyvěšeno na úřední desce 2.6.2011,
sejmuto 20.6.2011.

ZO projednalo a schvaluje :
- podat žádost o dotaci na výstavbu sběrného dvora v Černém Dubu na Státní fond ŽP
- požádat úřad práce o 2 pracovníky na veřejně prospěšné práce (na úklid veřejných
prostranství) v obci Homole na dobu od 1.7.2011 – do 1.12.2011
- příspěvek na nohejbalový turnaj v Nových Homolích dne 5.7.2011 ve výši 1000,- Kč
- vyúčtování neinvestičních výdajů za žáky s trvalým pobytem v obci, kteří v r. 2010
plnili povinnou školní docházku v ZŠ Č. Budějovice ve výši celkem 868 665,- Kč,
mínus odpočet státní dotace celkem 156 912,- Kč, celkem k úhradě 711 753,- Kč
- protokol o vyřazení majetku – MŠ Nové Homole – zahradní houpačka
- mandátní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Stavební poradnou, spol. s.r.o.
Č. Budějovice na výběr zhotovitele díla na akci : „Prodejna potravin č. pop. 126, Nové
Homole – I. etapa“ za úplatu ve výši 21 600,- Kč a pověřují starostku jejím podpisem
- dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2011
pro obec Homole uzavřenou mezi DP a. s. Č. Budějovice a Obcí Homole
- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou :
VHS, Č. Budějovice na akci : „ Koroseky – Nové Homole – vodovodní řad – I. etapa
a Nové Homole, Dvůr Koroseky – oddílná kanalizace“ a pověřují starostku podpisem
smlouvy, která bude realizována s dodatkem, že stavba bude realizována pouze
v případě, že obec obdrží dotaci
- nabídku na činnost koordinátora BOZP na stavbu : „Mateřská škola Nové Homole –
rekonstrukce a rozšíření kapacity“
- smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou mezi Obcí Homole
a firmou Elektrowin a.s. Praha

ZO projednalo a neschválilo :
- souhlas s dodatečným povolením stavby RD na pozemku č. parc. 171/40 k. ú. Homole,
viz zápis z místního šetření ze dne 21.6.2011
- napojení odpadních vod z pozemku č. parc. 818/2 k. ú. Homole na vlastní jímku
na vyvážení ke které se vyjádří provozovatel ČEVAK a. s. Č. Budějovice a požaduje
dodržet připojení na kanalizační řád obce.

ZO bere na vědomí :
- zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Homole za rok 2010 od
Krajského úřadu České Budějovice ze dne 23.5.2011, č.j. KUJCK 19280/2010
OEKO - PŘ

- výroční technickohospodářskou zprávu rok 2010 – ČEVAK Č. Budějovice
- výroční zprávu 2010 – Dopravní podnik Č. Budějovice
- závěrečnou zprávu k vyúčtování grantu – regenerace VKP Černý Dub
- sdělení ředitelky MŠ ve věci bezpečnosti při rekonstrukci MŠ Nové Homole
- sdělení Jihočeského letiště a. s. Č. Budějovice ve věci předávacího protokolu
na části motorů nalezené v Černém Dubu
- informaci o probíhajících pracích na rekonstrukci MŠ Nové Homole
- zajištění kulturní akce Homolská křídlovka
- zápis z 36. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les
- zprávu kulturní komise
- zprávu sportovní komise
UPOZORNĚNÍ
OZNÁMENÍ
Obecní úřad oznamuje, že od
července 2011 je zrušena dětská
poradna v Nových Homolích
z důvodu rekonstrukce a
stavebních prací v mateřské škole.
Dětská lékařka MUDr. Prüherová
ordinuje v Českých Budějovicích,
Lidická 54.

UPOZORNĚNÍ K MÍSTNÍM POPLATKŮM

Obecní úřad upozorňuje občany
kteří nemají zaplacené místní
poplatky, že dle Obecně závazné
vyhlášky Obce Homole č. 2/2010
může vyměřit obecní úřad poplatek
platebním výměrem, který může
činit až trojnásobek, tzn., že poplatek
na osobu bude činit 1500,- Kč.
Poplatníkem je každá osoba
přihlášená k trvalému pobytu v obci.
Obecní úřad Homole

na dodržování Obecně závazné vyhlášky obce
Homole č. 2/2008 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ochraně nočního klidu, regulaci
hlučných činností ......
čl. 4, odst. 2, – každý je povinen zdržet se o nedělích
a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých
prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk,
např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů a pod. V případech, kdy neděle a státem
uznaný den pracovního klidu na sebe navazují se toto
omezení vztahuje
pouze na neděli .....
Na základě upozornění našich občanů Vás žádáme o
dodržování uvedené vyhlášky a ohleduplnost ke svým
sousedům,
- porušení nebo nedodržení jednotlivých
ustanovení této vyhlášky může být posuzováno jako
přestupek nebo jako správní delikt.
Obecní úřad Homole

V měsíci dubnu byly nalezeny pozůstatky vojenské letecké výroby z roku 1945 na
území naší obce. Jednalo se o letecké motory, které jsou zavedeny v evidenci
Jihočeského muzea České Budějovice, potažmo Jihočeského kraje. V průběhu měsíce
září 2011 bude dle předběžné dohody ve věci jednáno se zástupci Jihočeského kraje,
Odbor kultury a památkové péče (nálezné).

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ HOMOLE
Obec Homole zahájila rozsáhlou rekonstrukci mateřské školy v Nových Homolích a přístavbu nových prostor pro
vznik 1 další třídy pro 25 žáků.
Akce byla zahájena předáním staveniště dne 27.5.2011, rekonstrukce stávajících prostor je již v plném proudu a naše
děti se mohou těšit, že do nového školního roku nastoupí od 1.září 2011 v krásně zrekonstruovaném objektu.
Tím ale modernizace školky nekončí – přibude formou přístavby další pavilon. Stavební práce provádí firma SEXTA
s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení.
Veškeré stavební práce na přístavbě budou dokončeny v polovině příštího roku, kromě nových prostor bude žáky čekat
také moderní vybavení a nově vybudovaná přírodní zahrada. Rozšíření kapacity mateřské školy umožní uspokojit stále
se zvyšující požadavky na umístění dětí do naší mateřské školy.
Celkový rozpočet akce je téměř 14 milionů korun, přidělená dotace z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad (ROP JZ) činí 92,5 % rozpočtu, zbývající část hradí Obec Homole z rozpočtu.
Připojené fotografie objektu školky už můžeme nazvat historickými, rekonstrukce probíhá rychle a v příštích vydáních
zpravodaje již budete moci srovnat původní stav s novou tváří naší mateřinky.

Parkování na místních komunikacích

Znovu se také vracíme k parkování na
místních komunikacích, ale i chodnících.
Spoluobčané nás upozorňují, že právě v jejich
ulici parkují bezohlední sousedé někdy i dvě
vozidla. Někteří zajíždí se svým vozidlem do
garáže, nebo parkují na svých pozemcích
– tak by to mělo správně být.
Prosíme Vás, kterých se tato situace týká,
abyste sjednali nápravu a neznepříjemňovali
život svým sousedům – nám všem.
Děkuji.

Marie Štěpánková

Znečišťování veřejných prostranství
Je smutné, že se opět musíme znovu vracet a zbývat
se znečišťováním veřejných prostranství psími exkrementy.
Po zimním období se na zelených pásech kolem
komunikací objevily pozůstatky po venčených pejscích.
Je to nezodpovědné od jejich majitelů.
Některým občanům není tato činnost lhostejná a sami na
to upozorňují.
Žádáme majitele psů, aby dodržovali při venčení psů
na veřejných prostranstvích čistotu.
Marie Štěpánková

Přehled kulturních akcí v obci na 2. pololetí roku 2011
1. Rozloučení s prázdninami – Dětský den na fotbalovém hřišti v Nových Homolích (27.8.)
2. Homolská křídlovka (3. 9.)
3. Svatováclavské setkání u zvoničky v Černém dubu (25. 9.)
4. Výstava orchidejí (30.9. - 2.10.)
5. Drakiáda (říjen)
6. Výstava Střední školy obchodu, služeb a podnikání Č. Budějovice (25. - 30.10.)
Česko -Polský projekt žáků středních škol : ZMIZELÉ A NALEZENÉ OSUDY - memento
dvou světových válek 20. století pro mladého člověka
7. Přednáška (říjen)
8. Svatomartinský lampionový průvod (listopad)
9. Výstava obrazů (17. - 20.11.)
10. Přednáška (listopad)
11. Mikulášská nadílka – divadlo pro děti (prosinec)
12. Pečení perníčků (prosinec)
13. Živý Betlém (prosinec)
14. Předvánoční setkání občanů obce (prosinec)
V průběhu roku se koná zpravidla jednou měsíčně též výtvarný kroužek v hasičárně v Homolích a setkání
občanek obce v Dámském klubu.
V případě, že není uvedeno přesné datum, bude termín akce upřesněn a občané budou informováni na
webu obce, v Homoláčku a formou vývěsek na informačních deskách obce. Rovněž o osobě přednášejícího
a tématu přednášky budou občané touto cestou informováni.

Společenská kronika

N a š i ju b ila n t i 2 .č t v r t l e t í 2 0 1 1
Homole
Janoušková Marie
Bárta Karel
Píšová Marie
Šandera Jakub
Zikmund Bohumil
Ryneš Jan
Maurerová Anna
Homer Jan

Nové Homole
70 let
74 let
83 let
87 let
72 let
72 let
71 let
72 let

Černý Dub

Hubáček Jaroslav 82 let Marková Božena
Hubáček Pavel
72 let Gažák Jan
Postl Jan
76 let Zeman Jan
Neubauer František 73 let
Kočer Jan
70 let

81let
83 let
88 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

Činnost sportovní komise
Sportovní komise obce Homole, pomáhá organizovat sportovní akce konané na území obce,zajišťuje
jejich plynulý a bezpečný chod. Všichni členové komise jsou aktivními sportovci,takže se těchto akcí přímo
účastní. Do širšího podvědomí lidí se sportovní činnost obce dostala hlavně díky Tělovýchovné jednotě
Slovan Černý Dub, která dlouhodobě a důstojně reprezentuje naši obec ve fotbale a stolním tenise na poli
okresních soutěží. Naše obec nabízí bohaté sportovní vyžití i pro neregistrované a převážně rekreační
sportovce,zejména každoroční vánoční turnaje ve stolním tenise,probíhající souběžně v Černém Dubu a v
Homolích,také velikonoční turnaj ve stolním tenise pořádaný SDH Homole a nohejbalový turnaj V Nových
Homolích.Všechny tyto akce se těší nebývalého zájmu a to nejen u občanů obce.V neposlední řadě musím
vyzdvihnout Běh kolem Baby,jež je opravdu velkolepou akcí.
Naše společenské prostory nabízí řadu možností sportovního využití,jde zejména o cvičení pro ženy
v Černém Dubu,spining v Homolích a také celosvětově populární, stále se rozvíjející Zumba.Ve
společenském sále v Homolích též trenuje oddíl Tae-kwon-do. Mezi sportovní akce lze také zařadit rybářské
soutěže a pravidelně konaný dětský den.
Sport je činnost,která nám přináší radost ze života,ale dělejme ho s respektem, s ohledem na
bezpečnost a fyzické dispozice našeho těla.
Závěrem malá rada začínajícím malým sportovcům,kteří chtějí na poli sportovním něčeho dosáhnout,
že jen pílí a opravdu tvrdou prací lze dosáhnout vysněných cílů a výsledků.
Libor Flíček
předseda sportovní komise

Činnost oddílu stolního tenisu TJ Slovan Černý Dub v sezoně 2010/2011

Začátkem září 2010 byla zahájena sezóna ročníku 2010/2011 organizované
Regionálním svazem stolního tenisu České Budějovice. Před začátkem soutěží měla TJ
Slovan Černý Dub poměrně širokou členskou základnu, kterou tvořilo celkem 33 členů.
Aktivních hráčů startujících v regionální soutěži bylo 25( v tomto počtu jsou zahrnuti 2
dorostenci a 1 junior), dalších 8 se jich pravidelně účastnilo tréninků či přátelských
utkání a turnajů pořádaných oddílem.
TJ Slovan Černý Dub , jakožto tradiční účastník regionálních soutěží startoval opět ve
všech 3 soutěžních třídách regionu.
1. mužstvo “A“ v regionálním přeboru RPI skončilo z dvanácti účastníků na 8. místě a
soutěž bez výrazných problémů udrželo.
2. mužstvo “B“ v regionálním přeboru RPII skončilo z dvanácti účastníků na pěkném
5. místě, kdy na podzim dokonce útočili na 1. místo z 2. pozice.
3. mužstvo “C“ v regionálním přeboru RPIII skončilo ze šestnácti účastníků na 10.
místě.
Jejich výsledky potvrzují stávající formu v této soutěži, kdy se každý
rok pravidelně pohybují okolo středu tabulky.
4. mužstvo “D“ v regionálním přeboru RPIII skončilo ze šestnácti účastníků na 14.
místě.
Čekaly se od nich sice lepší výsledky, ale projevila se nevyhranost
nových hráčů , kteří tzv. zaplatili „nováčkovskou daň“. Tím se prohráli utkání s relativně
slabšími soupeři. Závěr soutěže však byl příslibem do nové sezony, kdy naopak
porážely silnější celky, které to vůbec nečekaly.
Při současných ekonomických podmínek a bez ukončených dotací ze strany ČSTV není
prakticky možnost provozovat ani tento sport. Proto patří velký obdiv a dík za podporu
Obecnímu úřadu Homole za to, že svým konáním umožňuje hraní stolního tenisu
v prostorách obecního zařízení v Černého Dubu.
To se pak zpátky projeví a nejvíce nás členy oddílu potěší, že hráči z jiných oddílů rádi
do Černého Dubu jezdí, účastní se našich turnajů a naopak nás na své turnaje zvou. To
potvrzuje oblíbenost našeho oddílu s velmi dobrou pověstí v Jihočeském kraji ,což je ta
nejlepší vizitka.
Do Černého Dubu nebo do Homol se přistěhovalo v posledních letech dost mladších
lidí, proto bychom je, nebo jejich děti rádi přivítali i jako nové hráče či zájemce o tento
sport.
Pravidelné tréninky máme každé pondělí od 18.00 hodin, v případě zájmu lze domluvit i
jiný termín k vyzkoušení tohoto sportu po celé roční období a využití herny.
Telefonní kontakt na hlavní vedoucí oddílu: Františka Baboučka 774123350, Radka
Húsku 608956365.
Pro soutěžní sezonu 2011/2012 chceme ještě založit jeden oddíl a opět zkusit hrát
krajskou soutěž s týmem A. V regionální soutěži by startovaly celkem 4 celky, tým B
v RP I, tým C v RP II a v RP III 2 celky.
Připomínáme a znovu zveme sportovně naladěné zájemce o účast na VÁNOČNÍM
TURNAJI VE STOLNÍM TENISU ČTYŘHER – O POHÁR STAROSTKY OBCE, který
se koná každý rok na Štěpána – letos termín připadá na pondělí 26.12.2011.

Za oddíl stolního tenisu František Babouček a Radek Húska

Mateřské centrum Homole
Mateřské centrum Homole má za sebou první sezónu své existence a za těch
uplynulých deset měsíců proběhlo 41 pravidelných úterních setkání maminek s dětmi.
Přičemž průměrná účast na těchto setkáních byla 6 maminek a 8 dětí. Kromě toho
proběhly ještě následující akce čistě pro MC: drakiáda, mikulášská nadílka, 2x společné
plavání, setkání s fyzioterapeutkou, setkání s ergoterapeutkou a navíc jsme zorganizovali
pro celou obec Svatomartinský lampionový průvod a Živý betlém.
Sezónu se chystáme společně zakončit na ranchi Cherokee v Homolích. S ohýnkem,
kytarou a buřtíky a hlavně koňmi, které tady má paní Dvořáková. S ní je také možno
individuálně domluvit možnost ježdění s dětmi a zastihnete ji na ranchi každý den v
podvečer.
Přes prázdniny bude mít volno i naše centrum, ale od září se už teď opět těším na naše
společné akce a doufám, že se nám podaří mezi nás nalákat i nové maminky s dětmi.
Zatím předpokládám stejný den, čas i místo, tedy úterý 8:45 – 10:15hod malý sál hasičské
zbrojnice v Homolích.
Všem maminkám, dětem, tatínkům, babičkám, dědečkům, strýčkům i tetičkám,
zkrátka všem, přeji krásné a pohodové prázdniny, pokud možno bez úrazů, a v září
nashledanou.
Petra Šustková

DVA ROKY TAEKWON-DO V HOMOLÍCH
Jak již hovoří nadpis , homolské Taekwon-do slaví dva roky od svého prvního
vystoupení a postupného zaučování začátečníků tohoto korejského bojového umění
sebeobrany. Na samém počátku se přihlásilo do kurzu na dvacet dětí a jak již tomu bývá
u těchto aktivit postupně se vytrácely, až se první rok ustálil na počtu osmi „bojovníků“.
Díky vstřícnosti obecního úřadu jsme našli střechu nad hlavou v místní hasičárně. Po
poctivém počátečním cvičení přišly i první úspěchy v podobě zkoušek na barevné pásky.
Nábor dalších nováčků jsme spojili s vystoupením na dětském dni v Homolích, ale
po pravdě řečeno, očekávali jsme malinko větší zájem…Přišli jen tři nováčci, kteří ovšem
vydrželi dodnes. Pravidelně dvakrát do roka jezdíme na soustředění na Sv.Kámen, kde
homolští cvičenci mají možnost změřit své dovednosti s ostatními městy či vesnicemiVelešínem, Kaplicí, Chvalšinami, Besednicemi a Kamenným Újezdem.
I když jsou před námi krásné dva měsíce prázdnin, už nyní můžete přemýšlet o třetím
začátečnickém kurzu v Homolích, který začne od 6.10.2011 každý čtvrtek od 18.00 hod
v hasičárně.
Pozn. Více informací najdete na www.tajky.cz

U příležitosti vernisáže místních výtvarných umělců byly vystaveny práce dětí z
Výtvarného kroužku při Obecním úřadu Homole pod vedením Hanky Křelinové. V rámci

výstavy pak paní Havlíčková z Kamenného Újezdu předváděla a vedla děti při zdobení
velikonočních kraslic. Za příjemnou a vstřícnou atmosféru tímto děkujeme paní starostce Marii
Štěpánkové.

Za Výtvarný kroužek při OÚ Homole Hanky Křelinová a Kondziolková

Blázniliáda poprvé v Homolích
Obvyklé i neobvyklé disciplíny a další program čekaly v sobotu 25.6.2011 na účastníky první
blázniliády v Homolích. „Letos se konal zkušebně nultý ročník,“ uvedl předseda pořadatelského
výboru akce David Schneider. Hojně byly mezi startujícími zastoupeny především děti. Při akci
nechybělo ani symbolické zapálení ohně od pochodně, kterou donesl běžec hlasitě povzbuzovaný
špalírem diváků.

Dopravně bezpečnostní akce pro děti do 7 let v Nových Homolích dne 25.6.2011

Zájezd
25. 5. 2011 uspořádal OÚ Homole autobusový zájezd pro seniory. Jeli jsme do Č. Krumlova,
potěšili se krásou města a prohlédli si výstavu voskových figur. Pokračovalijsme na Lipenskou
přehradu, kde jsme měli zajištěnu plavbu parníkem z Lipna do Frymburku. Odtud jsme přejeli na
zámek Kratochvíle. Nově zrekonstruovaný zámek nás okouzlil svou krásou a vybavením.
Prožili jsme krásný den díky zajímavému programu, hezkému azurovému počasí a výborné
večeři, která tento zájezd ukončila.
Dík za tento zážitek patří hlavně naší starostce p. Mařence Štěpánkové.
Marie Vejskrabová

PLATNOST JÍZDNÍHO ŘÁDU OD 12.6.2011
Č.B. – SENOVÁŽNÉ NÁM., DŮM KULTURY – NOVÉ HOMOLE
ODJEZDY
Prac.dny – školní vyuč.
4:15
4:45
5:03
5:33
6:01
6:31
7:01
7:31
8:01
9:01
10:01
11:01
12:01
13:01
13:31
14:01
14:31
15:01
15:31
16:01
16:31
17:01
17:31
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Prac.dny – prázdniny
4:15
4:45
5:03
5:33
6:01
6:31
7:01
7:31
8:01
9:01
10:01
11:01
12:01
13:01
13:31
14:01
14:31
15:01
15:31
16:01
16:31
17:01
17:31
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

So, Ne, svátky
5:00
7:38
10:31
12:03
13:23
15:00
16:48
18:30
20:55
23:06

Č.B. – SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ, DŮM KULTURY - NOVÉ HOMOLE,
KOROSECKÝ DVŮR - ODJEZDY
Prac.dny – školní vyuč.
6:31
13:31
15:01

Prac.dny – prázdniny
6:31
13:31
15:01

So, Ne, svátky

PLATNOST JÍZDNÍHO ŘÁDU OD 12.6.2011
NOVÉ HOMOLE - ČESKÉ BUDĚJOVICE – ODJEZDY
Prac.dny – školní vyuč.
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30

Prac.dny – prázdniny
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30

So, Ne, svátky
5:16
7:54
10:55
12:19
13:39
15:25
17:25
18:46
21:14
23:22

NOVÉ HOMOLE, KOROSECKÝ DVŮR - Č.BUDĚJOVICE
ODJEZDY
Prac.dny – školní vyuč.
6:58
13:58
15:28

Prac.dny – prázdniny
6:58
13:58
15:28

So, Ne, svátky

SLUŽBY NAŠIM OBČANŮM
Vodoinstalatérství, topenářství
p.Zdeněk Kapoun a syn
Homole 13
Tel.: 606 651 050

Salon Marien – kosmetické služby,

prodej kosmetiky
p.Marie Bezděková
Budějovická 291, Homole
Tel. : 604 428 973, 380 120 449
www.salonmarien.cz

Truhlá ství ARTES
Na Rozcestí
Nové Homole – Korosecký Dvůr
tel.: 387 250 102
Autoopravna Blaško
Na Rozcestí 259
Nové HomoleKorosecký Dvůr
Tel.:724 060 139

Vodoinstalatérské a topenářské práce

p. Josef Bárta
Horní 154,Nové Homole
tel.: 602 969 476
e-mail : pepik.barta@volny.vz

Pedikúra, manikúra, masáže
p. Jana Dobiášová
Na Homolce 254,Homole
tel.: 606 380 721, 387 203 371
e-mail : jannadobias@seznam.cz

Pneuservis Urban
Homole 16
tel.: 387 203 505
e-mail : homole@urbanpneu.cz

Autoo
Autoopravna Nový,
Tomá ek
ek
Hlavní 60
Nové Homole
tel.: 387 251 082

Truhlářství Hes
Budějovická 30
Homole
Tel.: 602 114 663

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Homoláčku je 26.9.2011.
Vyzýváme občany, aby se zapojili a posílali své příspěvky, postřehy o dění v obci ke
zveřejnění.
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

