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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.

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

Jednání ZO ze dne 19.1.2011
ZO projednalo a schvaluje :
- rozpočtové opatření č. 9/2010 ve výši 999 816,90 Kč u příjmů a 4 137 468,59 Kč
u výdajů, financování celkem 3 137 651,79 Kč
- dohodu o pracovní činnosti na dobu 18 měsíců – zaměstnanec OÚ bude vykonávat
práci manažera a koordinátora projektu MŠ Nové Homole – rekonstrukce a rozšíření
kapacity
- žádost Jihočeského letiště Č.Budějovice o souhlas na odstranění staveb – speciálních
vojenských staveb Homole včetně souvisejících terénních úprav
- dodatek č. 14 Smlouvy o poskytování služeb uzavřený mezi obcí Homole a A.S.A.
Č.Budějovice, úprava ceny - navýšení o 3%
- smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2011 uzavřenou mezi obcí
Homole a Dopravním podnikem města České Budějovice a. s. ve výši 1 051 168,- Kč
na rok 2011
- nákup rotační dvoububnové sekačky jako náhradu za sekačku zcizenou
- osazení dopravního zrcadla v Homolích – křižovatka Na Návsi
- požádat Magistrát města České Budějovice, Odbor územního plánování o zpracování
návrhu zadání Změny ÚP č. 2 ( areál 090, usazení sakrální stavby)
- podat žádost –dotační titul : podpora revitalizace bývalých vojenských areálů
– na demolici devastovaných a nevyužitelných objektů – Ministerstvo pro místní rozvoj
- návrh kalkulace pro vodné a stočné na rok 2011 : vodné 32,82 Kč/m3 , stočné
17,50/m3 + 10 % DPH ( tj. 36,10 Kč/m3 – vodné, 19,25 Kč/m3 – stočné )
- příspěvek na velikonoční turnaj – stolní tenis v Homolích ve výši 1 000,- Kč
- navýšit rozpočtové opatření pro TJ Slovan o 5 000,- Kč – jedná se o úhradu vodného
za rok 2010
- návrh „Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad“ projektu
Mateřská škola Nové Homole – rekonstrukce a rozšíření kapacity

ZO bere na vědomí :
- výtěžek Tříkrálové sbírky ve výši 20 073,- Kč – z toho N.Homole, Korosecká ul.
1 050,- Kč, Homole část 1 442,- Kč, Černý Dub 6 544,-Kč, Nové Homole 11 037,- Kč,
výtěžek celé sbírky za Charitu Boršov nad Vltavou – 93 936,- Kč
- záznam z jednání o předání vodohospodářského majetku Jihočeského vodárenského
svazu obci Homole
- rozpracované stavební práce v obci
- informaci o vyhlášení nejúspěšnějšího handicapovaného sportovce Jihočeského kraje
kterým je naše občanka p. Jana Fesslová
- informaci ředitelky MŠ o předpokládaném uzavření MŠ v době letních prázdnin

Jednání ZO ze dne 2.2. 2011
ZO projednalo a schvaluje :
- návrh vyhledávací studie cyklotras a cyklostezek, Homole, Litvínovice, Planá a ČB,
letiště České Budějovice
- cenu herních prvků MŠ

- prodloužení dohody o pracovní činnosti v počtu 6 kusů
- uhradit z finančních prostředků obce pytle na tříděný odpad plastové láhve, obaly
tetrapak. Finanční náklady na nákup pytlů budou hrazeny z finančních prostředků,
které obec obdrží za třídění odpadů.
- objednat zpracování studie proveditelnosti v severní části území schváleného
územního plánu jedná se hlavně o zachycení přívalových vod v severní části lokality
B41 Č.Dub
- uvolnění finančních prostředků: MŠ 100.000,- ŽAS 4.000,- TJ Slovan 20.000,- Kč
v souladu se schváleným rozpočtem na hrazení provozních nákladů
- schvaluje podat žádost o poskytnutí dotace Jihočeského Rozvoj venkova a krajiny
hájek Černý Dub

Mimořádného jednání ZO ze dne 14.2.2011
ZO projednalo a schvaluje :
- uzavřít smluvní vztah se zaměstnankyní Kanceláře ekonomického poradenství
– administrace projektu – manažer ROP, přístavba MŠ Nové Homole
- objednat obraz do kapličky sv. Jan Nepomucký Koroseky v cenové výši do 10 000,- Kč
- žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2011 – Středisko rané péče Č.Budějovice
ve výši 12 000,- Kč
- převedení hospodářského výsledku MŠ Nové Homole za rok 2010 ve výši
2 062,59 Kč do rezervního fondu školy
- plán investic na rok 2011 – Vodohospodářského majetku v celkových nákladech cca
2 230 000,- Kč

ZO bere na vědomí :
- zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2010
- rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 MŠ Nové Homole
- vyúčtování vyřízených věcí v přestupkovém řízení za II.pololetí 2010 od Mag.města ČB
- oznámení SZIF o schválení platby – chodník v Nových Homolích
- závěrečné vyúčtování prokazatelné ztráty za rok 2010 od Dopravního podniku ČB
- plán odborné přípravy velitelů a strojníků JSDHO kategorie V
- projektovou dokumentaci na rekonstrukci a rozšíření kapacity MŠ Nové Homole
s datem zahájení projektu 19.1.2009
- informaci o zahájených pracích při přípravě zpracování PD – demolice devastovaných
a nevyužitelných objektů – vojenské areály

Jednání ZO ze dne 28.2.2011
ZO projednalo a schvaluje :
- rozpočtové opatření č. 1/2011 ve výši 464 937,- Kč u příjmů a 110 658,- Kč u výdajů,
financování celkem - 354 279,- Kč
- finanční příspěvek na nákup nového invalidního vozíku pro postiženou občanku naší
obce ve výši 8 000,- Kč
- finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na Blázniliádu Homole, která se uskuteční
dne 25.6.2011 na návsi v Homolích
- I. schvaluje
1. návrh na pořízení změny č. 2 územního plánu Homole (dále jen „změna č.2 ÚP“)
z vlastního podnětu dle § 44 odst. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), a to pro
území bývalého vojenského areálu 090,
2. pořizovatele změny č. 2 ÚP, kterým bude na žádost obce v souladu s § 6 odst.
(1) stavebního zákona Magistrát města České Budějovice, odbor územního
plánování a architektury,

ZO bere na vědomí :
- svoz velkoobjemového odpadu dne 19.3.2011 při kterém se nebudou svážet žádné
elektrospotřebiče ( ty se vybírají na OÚ )
- zápis z jednání předsednictva SPOV JčK
- podání žádosti o dotaci na demolici nedokončených garáží ve vojenském prostoru
obce Homole Ministerstvu pro místní rozvoj
- pojistnou smlouvu Kanceláře ekonomického a finančního poradenství Č. Budějovice
- žádost stavebníka v Černém Dubu ve věci veřejného osvětlení – bude řešeno
dle finančních možností obce
- pronajmout pozemek ZE 1004 GP k. ú. Homole o výměře 3 471 m2 jedinému zájemci :
Jihočeský kraj, Krajský úřad Č. Budějovice, vyvěšeno : 7.2.2011, sejmuto : 23.2.2011
- uzavření dohody o narovnání, kterou bude vyřešeno doplacení nájemného ve výši
5 Kč/m2/rok za pozemky č. parc. PK 970 o výměře 629 m2, ZE 1004 GP o výměře 3
471m2 k. ú. Homole ve vlastnictví obce Homole

Jednání ZO ze dne 16.3.2011
ZO projednalo a schvaluje :
- aktualizaci Programu obnovy venkova
- termín přijímání žádostí pro přijímání dětí do MŠ na rok 2011/2012 ve dnech
4.- 6.4.2011
- kritéria pro přijímání dětí do MŠ Nové Homole pro školní rok 2011/2012
- realizaci projektu : „Místní komunikace v ulici K Lesu“. V případě poskytnutí dotace
z ROP NUTS II Jihozápad schvaluje zajištění finančních prostředků ve výši
6 000 000,- Kč v rámci rozpočtu obce prostřednictvím úvěru od ČSOB na financování
tohoto projektu
- nezávazný příslib k úvěru ve výši 6 000 000,- Kč (celková předběžná výše nákladů
na realizaci projektu oprava MK ulice K Lesu), úvěr bude obec čerpat jen v případě
získané dotace z Fondů EU a to ROP NUTS II Jihozápad 13. výzva Homole
- darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Homole a Jihočeským vodárenským svazem
Č.Budějovice o bezúplatném převodu nemovitého infrastrukturního
vodohospodářského majetku
- zadání změny č. 1 územního plánu Homole (konečné znění schválené po projednání

s dotčenými orgány, veřejností a ostatními účastníky)
- vyúčtování ze Smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu
obce ze dne 22.12.2003 ve výši 122 855,- Kč za hospodářský rok 2010
- podat žádost o dotaci na akci „Kanalizace Nové Homole – Korosecký Dvůr“
- ke Krajskému úřadu České Budějovice
- oslovit odbornou firmu k provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
v souladu se Směrnicí obce č. 1/2008, odst. 4.1.2. na akci : „Kanalizace
Nové Homole – Korosecký Dvůr“
- nájemní smlouvy na : prodejnu Nové Homole - nájemné ve výši 3 000 Kč/měsíc
kancelář v budově OÚ - nájemné ve výši 1 500,- Kč/měsíc
novinový stánek - nájemné ve výši 50,- Kč/měsíc
kadeřnictví v budově OÚ – nájemné ve výši 500,- Kč/měsíc

ZO bere na vědomí :
- informaci o kompletní regeneraci trávníku na hřišti v Nových Homolích
- žádost Magistrátu města Č.Budějovice o poskytnutí dotace na odstranění stavby
(objekt bývalých šaten) na pozemku č. parc. 90/3 k. ú. Homole
- stanovisko E.ON Distribuce, a.s. k žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy
č. Z101105919 v Nových Homolích ve výši 986 457,- Kč, obec v současné době nemá
finanční prostředky na financování této přeložky
- informaci o jednání řídícího výboru konaného dne 16.3.2011 na akci:přístavba MŠ N.H.

Jednání ZO ze dne 30.3.2011
ZO projednalo a schvaluje :
- rozpočtové opatření č. 2/2011 ve výši 29 885,- Kč u příjmů a 27 770,- Kč u výdajů,
financování celkem – 2 115,- Kč
- uspořádat zájezd pro seniory naší obce – květen 2011
- mandátní smlouvu uzavřenou na zhotovitele díla na akci : „Koroseky – Nové Homole
– vodovodní řad – 1. etapa a Nové Homole – Dvůr Koroseky – oddílná kanalizace“
- dodatek č. 1/2011 ke Smlouvě o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu
uzavřený mezi Obcí Homole a ČEVAK. a. s. Č. Budějovice – rozšiřuje se o nově
nabytý vodohospodářský majetek obce Homole

ZO bere na vědomí :
- informaci z jednání řídícího týmu projektu MŠ Nové Homole ze dne 23.3. 2011
- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – nebytové prostory, prodejna Nové Homole
- informaci zpracovatele – změny ÚP – protipovodňové opatření Černý Dub, budou
přizváni majitelé dotčených pozemků
- informaci o projektových pracích na protipovodňové opatření Nové Homole, zábory
pozemků
- záměr obce pronajmout nebytový prostor na hřišti TJ Slovan Černý Dub v Nových
Homolích, zveřejněno na ÚD
- úpravy denního provozu v r. 2011 na lince Nové Homole – České Budějovice,
upřesnění bude zveřejněno Dopravním podnikem města a.s. České Budějovice
v II .polovině dubna 2011
- informace od rodičů, jejichž děti navštěvují MŠ Nové Homole – k dotazům OÚ
reagovala zhruba polovina rodičů, vzhledem k požadavku malého počtu zájemců
o náhradní provoz MŠ obec nebude zajišťovat zástup v MŠ po dobu čerpání dovolené
zaměstnankyň MŠ.
Ke způsobu vybírání školného a stravného většina rodičů požaduje platbu převodem
z účtu. Zastupitelstvo obce požaduje od p. ředitelky MŠ zajistit možnost platby
formou bankovního převodu na nový účet školky s účinností od 1.5.2011.

Komíny, jejich kontroly a revize
Ve Sbírce zákonů pod č. 91 / 2010 bylo vydáno Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Platnost tohoto nařízení je od 1.1.2011 a nahradilo do té doby
používanou vyhlášku č. 111 / 81 Sb. o čištění komínů. Nařízení vlády
č. 91 / 2010 Sb. muselo reagovat
na nová technická provedení komínů a kouřovodů. Právě tak musely být zohledněny požadavky moderních
spotřebičů paliv na spalinovou cestu.
Tento nový právní předpis rozlišuje dva základní pojmy. A to kontrolu spolu s čištěním spalinové cesty a revizi
spalinové cesty. Současně určuje, kdo je oprávněn jednotlivé činnosti provádět.
Zmiňované nařízení vlády se týká nejen celé spalinové cesty, tedy komínů a kouřovodů, ale i spotřebičů paliv.
Tady je zásadní rozdíl oproti vyhlášce z roku 1981, která byla určena pouze pro čištění komínů samotných.
Nařízení vlády zahrnuje způsob kontroly a čištění spalinové cesty včetně stanovených lhůt na provádění této
činnosti. Současně stanovuje, kdo a kdy provádí jednotlivé činnosti a způsob zpracování písemných dokumentů.
V § 1, se kromě jiného říká, že provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující
z hlediska
požární bezpečnosti, jestliže se jejich kontrola, čištění a revize provádí ve stanovených lhůtách.
Kontrolu spalinové cesty , podle § 2, Nařízení vlády, provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrola spalinové cesty se provádí po celé její délce, tedy od
spalinového hrdla spotřebiče až po ústí komína. Kontroluje se zejména bezpečné umístění hořlavých stavebních
konstrukcí,materiálů a předmětů v návaznosti na provedení spalinové cesty. Posuzuje se také , zda je zajištěn
volný a bezpečný přístup k vymetacím,čistícím a kontrolním otvorům ve spalinové cestě. Zvýšený důraz by měl
být kladen na zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty rizikovými místy stavební
konstrukce.
Čištění spalinové cesty podle § 2 NV provádí opět odborně způsobilá osoba , tj, kominík. Čištění spalinové
cesty od spotřebičů na pevná paliva / uhlí, dřevo / o výkonu do 50 kW je umožněno provádět svépomocí. Toto
ustanovení , které vyvolalo řadu polemik, je pouze odrazem skutečnosti,že řada majitelů rodinných domků si tyto
práce provádí sama již řadu let. Nařízení vlády ale zajišťuje, že alespoň jedenkrát ročně provede odborně
způsobilá osoba kontrolu takto čištěné spalinové cesty a současně posoudí, zda způsob čištění komínů a
kouřovodů zajišťuje její bezpečný provoz.
V § 4 jsou potom stanoveny lhůty kontrol , čištění , výběru sazí a kondenzátu. Při výkonu všech druhů
spotřebičů do 50 kW se kontrola provádí jedenkrát ročně. Jedenkrát ročně se provádí i výběr sazí a kondenzátů.
Čištění spalinové cesty se u spotřebičů na plynná paliva provádí jedenkrát ročně.
Čištění dvakrát ročně se
provádí u spotřebičů na pevná paliva , která jsou provozována sezonně. Třikrát ročně by měla být čištěna
spalinová cesta od spotřebičů na kapalná paliva a od spotřebičů na pevná paliva s celoročním provozem. Výrobce
spotřebiče paliv však může stanovit jiné lhůty čištění , popř . stanovuje způsob odvodu kondenzátu , zejména od
plynových kondenzačních kotlů. Ve stavbách pro rodinnou rekreaci se kontrola i čištění provádí jedenkrát ročně.
Samozřejmě je nutno chápat, že stanovené lhůty, zejména lhůty čištění , jsou lhůtami minimálními. Vždy bude
záležet hlavně na typu spotřebiče, použitém palivu a technických parametrech spalinové cesty.
§ 6 stanovuje, že pokud odborně způsobilá osoba při kontrole nebo čištění spalinové cesty zjistí nedostatky,
které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě,
oznámí toto písemně buď stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru. Uvedený § 6 ukládá potom
odborně způsobilé osobě-kominíkovi, vydat písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto
nařízení.
§ 5 Nařízení vlády určuje, kdo a kdy provádí revizi spalinové cesty. Revizi tedy může provádět pouze osoba,
která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a která je zároveň revizním technikem komínů
resp. spalinových cest. Revize se provádí zejména před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé její
úpravě. Dále se revize provádí při výměně spotřebiče paliv, při změně druhu paliva a po komínovém požáru. O
revizi je potom vydána zpráva podle vzoru uvedeného v příloze č.3 tohoto nařízení.
Seznam revizních techniků s platným osvědčením je možno najít na vebových stránkách Společenstva kominíků
ČR pod www.skcr.cz. Ostatní osoby nabízející kominické služby je pak možno najít a zkontrolovat jejich
oprávnění v registru živnostenského podnikání na www.rzp.cz.
V současné době se v některých obcích objevují samozvaní falešní kominíci. Pokud budete mít sebemenší
pochybnosti o solidnosti takovéto osoby, máte právo odmítnout jeho službu. Můžete požádat o předložení jeho
živnostenského listu spolu s občanským průkazem . V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se spalinových cest,
doporučuji obrátit se s důvěrou na revizní techniky.
Ing. Jiří Janoušek
cechmistr Regionálního cechu společenstva kominíků jihočeského kraje

O Z N ÁM E N Í – S B Í R K A O Š A C E N Í
Obec Homole ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov pořádá sbírku použitého ošacení :
− letního a zimního oblečení ( dámské, pánské, dětské )
− lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek a záclon
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− látky ( minimálně 1m , nedávejte odřezky a zbytky záclon )
− domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
− vatované přikrývky, polštáře a deky
− obuv – veškerou nepoškozenou
− hračky – kompletní a nepoškozené
Věci, které vzít nemůžeme :
− ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku
− matrace, koberce – z ekologických důvodů
− nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
− znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční ve dnech :
16.5.2011 od 8,00 – 17,00 hodin v přízemí obecního úřadu
17.5.2011 od 8,00 – 15,00 hodin v přízemí obecního úřadu
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Obecní úřad Homole

Oznámení

Očkování psů proti vzteklině

Na lince č. 6 MHD byl nalezen
mobilní telefon. Majitel nechť se
přihlásí na OÚ.

Dne 16.4.2011 (sobota) proběhne v naší obci očkování psů proti
vzteklině.
Homole – před pohostinstvím
Nové Homole – u točny MHD
Černý Dub – u zvoničky
Černý Dub – na rozcestí
N.H. Korosecká – u prodejny

8,30 – 9,30 hod.
9,30 – 10,30 hod.
10,30 – 10,45 hod.
10,45 – 11,15 hod.
11,15 – 11,45 hod.

V době od 11. - 17.4.2011 obec
zajistila úklid místních komunikací.
Žádáme majitele vozidel,
aby v tuto dobu neparkovala svá
vozidla na ulicích.

Cena základního očkování je 70,- Kč.
Očkovací průkaz s sebou !!!
Obecní úřad Homole

Obecní úřad Homole
Na základě upozornění občanů z Homol a
Nových Homol na pohyb cizích osob
v obci i na soukromých pozemcích – převážně ve
večerních a nočních hodinách vás žádáme o
větší opatrnost při zabezpečení vašeho majetku.
Jestliže zjistíte pohyb podezřelých osob ihned
volejte telefonní číslo 158 Policie ČR.
Obecní úřad Homole

OZNÁMENÍ
Dle sdělení Úřadu práce v Českých
Budějovicích byl počet nezaměstnaných
v obci Homole
ke dni 31.12.2010 : 41 občanů.

Obecní úřad Homole oznamuje zřízení místa zpětného odběru světelných zdrojů v budově OÚ,
Budějovická 72, Homole. Odebíráme všechny druhy žárovek, zářivek a výbojek.

Oslovujeme tímto všechny „homolské“ firmy, podnikatele a živnostníky, kteří mohou své služby,
popřípadě produkty svého podnikání, nabídnout mimo jiné i obyvatelům Homol, Nových Homol,
Černého Dubu a Korosek, zda by, pro účel zveřejnění informací na webových stránkách
www.homole.cz v sekci „Služby občanům“, mohli zaslat své kontaktní údaje (název, adresa,
telefon, e-mail, www adresa) s krátkým popisem své činnosti na e-mail obec@homole.cz .
Obecní úřad Homole

Poděkování
Dne 11.2. 2011 jsme shlédli divadelní představení Divadelního klubu Českokrumlovské scény, hru
finsko – švédského dramatika Bengta Ahlforse POPEL a PÁLENKA . Představení se uskutečnilo
na základě pozvání našeho divadelního souboru ŽAS. Za tuto iniciativu jim chci moc poděkovat.
Byl to úžasný zážitek. Ukázka toho, jak se dá smutná událost spojená s úmrtím manžela a otce i
náročné rodinné vztahy brát s nadsázkou a humorem. A i pod nánosem humoru je laskavost a
porozumění pro lidské slabosti. Bylo to velmi vtipné, ale i poučné v tom, že rodinné vztahy jsou
stejné na celém světě. Těžko lze vyzdvihnout některého herce, neboť všichni hráli se zápalem pro
hru a byli výborní. Všichni, kdo se nezúčastnili mohou jen litovat.
Viděla jsem většinu repertoáru Jihočeského divadla, ale málokdy jsem se tak bavila, jako tento
večer. Těším se na další představení jak zájezdové, tak hry našich děvčat, které jsou také výborné.
Marie Vejskrabová
Nové Homole

Společenská kronika

N a š i ju b ila n t i – 1 .č t v r t le t í 2 0 1 1
Homole
Vondruš Bohumil
Votroubková Rosalie
Dudáková Jiřina
Dvořáková Marie

70 let
93 let
75 let
72 let

Nové Homole

Černý Dub

Rozboudová Blanka
Exner Jiří
Jodlová Terezie
Jozová Vlasta
Hütterová Marie

Zemanová Marie
Ďuricová Mária
Šinková Emilie
Krákorová Marie
Sapáková Marie
Hölcl František
Velek Jan

84 let
74 let
76 let
79 let
80 let
Hubáček František 74 let
Šejnoha Josef
73 let
Bíca František
Hubáčková Věra

72 let Zemanová Marta
81 let Buriánková Zdenka

Lavičková Ludmila
Joza Jan

70 let
70 let

78 let
76 let
79 let
80 let
70 let
79 let
80 let
77 let
89 let

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

KOSTEL sv. Jakuba v Boršově n/Vlt.
Zelený čtvrtek
Velký pátek

21.4.
22.4.

Bílá sobota

23.4.

Velikon. neděle 24.4.
Velikon. pondělí 25.4.

16,00 hod. - mše svatá
10,00 – 18,00 hod. - adorace NS
18,00 hod. - obřady + sv.přij.
10,00 – 18,00 hod. - adorace NS
18,00 hod. - obřady + sv. přij.
7,45 hod. - mše svatá
7,45 hod. - mše svatá

KOSTEL sv.Václava ve Vrábči
Velký pátek
Velikonoční pondělí

22.4. 14,30 hod. - křížová cesta
25.4. 9,30 hod. - mše svatá

Duchovně bohaté velikonoční svátky všem farníkům přejí
Karel Hampl správce farností
Vojtěch Talíř jáhen

Mateřské centrum Homole
S potěšením mohu konstatovat, že mateřské centrum v Homolích nejen funguje, ale dokonce trhá
rekordy: tento týden se sešlo 12 maminek s 15ti dětmi! Ale hlavně nám všem, které se takto
scházíme každý týden, dělá velkou radost. Rádi bychom znovu mezi sebe pozvaly i maminky s
dětmi, které si s námi doposud nepřišly zazpívat, zahrát, něco vyrobit, nebo jen tak pobýt. Scházíme
se v ustáleném čase, tedy v úterý od 8.45hod do 10.15hod v malém sále hasičárny v Homolích.
Přijďte mezi nás a nebojte se svým ratolestem přiblížit nové kamarády, které možná znáte
z vycházek, či kulturních akcí.
Před námi je jaro a s ním i doba postu a Velikonoc. Dovolte mi tedy několik málo připomínek
starých lidových tradic spojených právě s tímto obdobím.
„Postních nedělí je šest a své jméno odvozují buď od postního jídla (Pražná), nebo od obyčejů
konaných ten den (Družebná), kdy se pečou koláče družbance a chodí se domlouvat svatba po
Velikonocích. Velmi důležité místo patří neděli „Smrtné“, dva týdny před Velikonocemi. Jméno
odráží jeden z nejstarších zvyků, a to vynášení „Smrti, Smrtky, Smrtholky, Smrťáka, Moreny,
Mařeny“ – tak různě a výstižně byl nazýván symbol zimy, symbol smrti, zmaru.
Květná neděle, poslední před Velikonocemi, je památkou vjezdu Krista do Jeruzaléma na oslátku.
Světí se „kočičky“, jež se doma aranžovaly za domácí kříž, ale také z nich bývaly svazovány křížky,
které hospodář zapichoval do polí s prosbou o ochranu a požehnání.
Večer na „Zelený čtvrtek“ umlkají zvony kostela – „odlétají do Říma“ a nastává velký úkol pro
chlapce. Třikrát denně procházejí vesnicí, aby tak klepáním, hrkáním či řehtáním na dřevěné
klapačce oznamovali ranní, polední a večerní čas.
Pak následuje Velký pátek – památka ukřižování Krista, Bílá sobota, Boží hod velikonoční –
slavnost Zmrtvýchvstání Krista a Velikonoční pondělí – den koledování. Hlavním smyslem a
obsahem koledování byl nový život a nové požehnání a symbolem nového života je vajíčko. Největší
vážnosti se vždy těšilo vajíčko červené. Červená je barvou krve, symbolu života.“
(Studánko rubínko, Jiřina Rákosníková, Jan Kudláček, Vyšehrad, 2009)
Pojďte s námi zachovat místní tradici !
Ve starých Homolích se už asi pátý rok dvě mladé slečny snaží uchovat tradici velikonočního
obcházení s klapačkami. Je to tradice, kterou si z dětství, zde stráveného, pamatoval i můj
devadesátiletý děda a bylo by škoda o ni přijít. Klapači a koledníci totiž odrůstají a bylo by potřeba
zapojit další generaci. S řehtačkami a dřevěnými klapačkami se obchází ves místo vyzvánění místní
kapličky. A to na Zelený čtvrtek v 19:00hod, na Velký pátek v 6:00hod, ve 12:00hod a v 19:00hod a
na Bílou sobotu potom od 8:00hod klapači za odměnu chodí po koledě. Ke klapání patří stará
říkanka o událostech křesťanských Velikonoc.
„ Cos to Jidáši, cos to učinil, že jsi svého Mistra židům prozradil?
Židé nevěrní, jako psi černí, kopali jámu Ježíši Pánu,
aby ho jali, ukřižovali,
na Velký pátek do hrobu dali, na Bílou sobotu zas vykopali.
Ouzká cesta do nebe, kdopak nás tam povede?
Půjdeme tam s Kristem Pánem, až na věky věků, ámen.“
Všichni zájemci, kteří se do tohoto velikonočního klapání letos budete chtít zapojit, sledujte
bedlivě plakátky na vývěskách, kde se dočtete potřebné informace!
Jménem mateřského centra Homole nám všem, tedy maminkám, dětem, tatínkům, babičkám,
dědečkům atd. přeji nejen zklidnění a zastavení se v této postní době, ale i opravdovou velikonoční
radost z nového života, z nového jara a snad i ze záchrany jedné opravdu místní staré lidové tradice.
Petra Šustková

15.ročník "Vánočního turnaje" starostky OÚ Homole
- stolní tenis dvojic - 26.12.2010, společenský sál Homole
1.Schneider David - Rosol
2.Pileček Josef st. - Kolář
3.Barták Ctirad st. - Majer
4.Schneider Miroslav - Bonuš
5.Dubský Michal a Jiří
6.Pileček František a Radek
7.Welser Václav st. - Vondruš
8.Trapl - Procházka
9.Welser Václav ml. - Kapoun
10.Barták Tomáš - Jílek
11.Ďurica Petr - Koblic
12.Ptáček - Doucha
13.Ďurica Pavel - Kovář
14.Beck - Jurčík
15. Hrůza - Krauskopf
Celkem se zúčastnilo 15 dvojic.
Turnaj vedli bez chyb páni Ctirad Barták st. a Miroslav Schneider.
Nejstarší hráč Miroslav Schneider.

Dětský karneval
v Homolích

BEZPEČNĚ A ÚSPORNĚ
Dopřejte svému plynovému kotli pravidelný
roční servis a prohlídku
ZAJIŠTUJEME TYTO ČINNOSTI:
REVIZE A MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Záruční a pozáruční servis plynových kotlů
Instalatérské a topenářské práce
Kontrola úniku plynu

Pravidelná prohlídka Vašeho kotle přináší úsporu
provozních nákladů, zvyšuje spolehlivost provozu a také
šetří životní prostředí díky nižšímu obsahu škodlivin ve
spalinách.
Na konci každé topné sezóny bylo vaše topné zařízení
v provozu min. po dobu 1400 hodin. Při průměrné
rychlosti 50 km/hod by automobil za tento čas ujel 70
000 km. Určitě za tento počet ujetých kilometrů by jste
svému autu poskytli 2 až 3 provozní prohlídky. Nebo ne
??

PRO MÍSTNÍ OBČANY SLEVA 10 % NA
PRAVIDELNOU ROČNÍ PROHLÍDKU
KOTLE

JIŘÍ BINDER tel.: 731 128 196,
U Potoka č. 330 Nové Homole

Na velikonoční výstavě obrazů bude v sobotu 23.dubna 2011 od 14.30 hod.
ukázka zdobení velikonočních vajíček p. Janou Havlíčkovou z Krasejovky

JUBILEJNÍ

TA N EČ N Í ZÁ B AVA P R O V Š EC H N Y G E N ER A C E

HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 20.
pátek 15. dubna 2011 v čase 19:00 – 2:00 hod.
v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ
CO VÁS ČEKÁ:
 hudbu šedesátých – současných let zahraje oblíbená kapela MAXA-BAND
 bubenická show, půlnoční překvapení, soutěž o ceny, bohatá tombola,
průvodce večerem
Vstupné: 125,- Kč  v předprodeji od 16. března 2011 ve Včelné (restaurace U Kaštanu,
třída 5. května 461 - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky jsou k dostání v předprodeji, v den
konání na místě, nebo na telefonech 606 273 121, 736 520 742.

Pojďte s námi oslavit jubilejní 20. Horečku ve velkém stylu s rozšířeným programem!

Více informací a fotek na www.horecka.estranky.cz. (oblečení: neformální)
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Homoláčku je 22.6.2011.
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.

