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Jednání ZO Homole ze dne 2.4.2014
P. starostka informovala o stavu prací na úpravách prodejny potravin v N. Homolích.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení parcely č. 465/72 k. ú. Homole
– záměr zveřejněn 26.9.2013, sejmut 14.10.2013, a rozhodlo takto : ZO prodej
uvedeného pozemku neschvaluje.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení lesních pozemků a rozhodlo takto :
ZO vyzve žadatele k doplnění žádosti o návrh ceny.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o směnu pozemků č.parc. 1335/46, 1331/5,
1331/35, 1340/4 k. ú. Homole, které jsou na LV 1 za pozemky č. parc. 743/7, 743/8,
743/9 k. ú. Homole a rozhodlo takto : ZO se nebrání směně pozemků, nicméně
je nutné dojednat finanční kompenzací ze strany žadatele s ohledem na rozdílné
výměry pozemků a nutné následné investice.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej 9 m2 pozemku č. parc. 133/2 k. ú.
Homole, záměr bude zveřejněn na ÚD (pozemek je v současné době zaplocen a je
v zahradě žadatele) : ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku
č. parc. 133/2 k. ú. Homole.

ZO projednalo a schvaluje :
- změnu ve složení hodnotící komise na akci : „Oprava návesního rybníčku č. parc.
870/5 k. ú. Homole“ - p. Jiří Červák je z důvodu nemoci nahrazen p. Ing. Pavlínou
Holbovou
- podat žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazeče o zaměstnání na Úřad práce Č. Budějovice na
dobu 6 měsíců
- rozhodnutí hodnotící komise na akci: „Oprava návesního rybníčku č. parc. 870/5 k.ú.
Homole“. ZO vybralo na základě vyhodnocení výběrové komise pro realizaci díla
„Oprava návesního rybníčku“ společnost VHS s.r.o. Č. Budějovice s ohledem na
nejnižší realizační cenu ve výši 310.070,- s DPH

ZO bere na vědomí :
- uzavření MŠ Nové Homole v době od 21.7. - 15.8.2014
- dotační dopis Krajského úřadu č. DD/OREG/2/2014 o poskytnutí investičního
finančního příspěvku na infrastrukturní projekty ve výši 279.605,- Kč jako kompenzaci
v důsledku dotčení obce ochranným hlukovým pásmem letiště
- zápis z kontrolního dne 26.3.2014 na nástavbě prodejny potravin Nové Homole
- smlouvu o poskytnutí grantu č. SD/OEZI/548/14 uzavřenou mezi Obcí Homole a
Krajským úřadem Č. Budějovice na projekt : „Koroseky – Nové Homole – vodovodní
řad – 1. etapa“ ve výši 1 500 000,- Kč

- smlouvu o poskytnutí grantu č. SD/OEZI/526/14 uzavřenou mezi Obcí Homole
a Krajským úřadem Č. Budějovice na projekt : „ Nové Homole - Dvůr Koroseky
– oddílná kanalizace“ ve výši 1 500 000,- Kč
- sdělení Správy a údržby silnic Jčk na osazení svodidel na silnici II/143 k. ú. Homole
u f. Sinop – pro zajištění bezpečnosti silničního provozu bude provedeno vodorovné
dopravní značení (vodící proužek) a osazení silničních směrových sloupů, z tohoto
důvodu nepovažuje SÚS Č. Budějovice osazení požadovaných svodidel v tomto
úseku za nutné
- jmenování členů výběrové komise na pozici lesního odborného hospodáře a
zhotovitele lesního hospodářského plánu ve složení : p. Ing. Pavel Schwarz,
p. František Hüttner, p. Libor Flíček, náhradník p. Petr Mejzlík
- požadavek na úpravu pěšinky v Nových Homolích č. parc. 823/26 a rozhodlo takto :
ZO nesouhlasí s realizací požadavku. Výhledově bude zařazeno do projektových akcí obce

Jednání ZO Homole ze dne 23.4.2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí přípravu projektových prací na rekonstrukci ČOV
Nové Homole, Černý Dub, které dle dohody hradí firma SWS real. Rozsah prací
k podání žádosti o územní řízení podal p. Ing. Jiří Pudil, zástupce projekční kanceláře.
Dále byla navržena druhá varianta, která by spočívala v rozšíření ČOV Homole
a propojením novou kanalizací s ČOV Nové Homole, Černý Dub. Souhlas
s vypouštěním odpadních vod končí v roce 2015. Realizace ČOV Nové Homole,
Černý Dub byla v roce 1999.
ZO vzalo na vědomí informaci ke zveřejněnému záměru obce – prodat, zveřejněno
17.3.2014, sejmuto 2.4.2014 - o prodej pozemku projevil zájem Jihočeský kraj, který
nám platí nájemné ročně ve výši 178 920,- Kč. V této věci bylo dále se zástupci kraje
jednáno a o výsledku bude p. starostka informovat na dalším jednání ZO.

ZO projednalo a schvaluje :
- smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Homole a VHS, s.r.o. České Budějovice na
opravu rybníčku v Černém Dubu, č. parc. 870/3/ k. ú. Homole
- smlouvu o poskytnutí grantu č. SD/OEZI/976/14 uzavřenou mezi Obcí Homole
a Krajským úřadem České Budějovice na akci : „11.ročník Homolské křídlovky“
ve výši 30 000,- Kč
- nákup 2 ks fotbalových střídaček, materiál jekl v pozinku včetně laviček za cenu
25 000,- Kč/ 1 kus včetně DPH
- rozhodnutí hodnotící komise na akci : „Místní komunikace, ul. K Lesu“. ZO vybralo
na základě vyhodnocení komise pro realizaci díla společnost Stavitelství Matourek

ZO bere na vědomí :
- oznámení o změně domovních přípojek ZTV Nové Homole – Za Humny II – úpravy
ukončení některých vodovodních přípojek a kanalizačních revizních šachet
- informaci k veřejnému projednání Změny ÚP č. 5 Homole
- informaci z jednání v rámci akce:„most, ev.č. 143-012 a nový most na silnici č.III/14
326“ v Nových Homolích, byl projednán návrh rekonstrukce mostu a propustku o který
požádala naše obec, dále zásah do inženýrských sítí cizích pozemků a návrh vedení
dopravy v průběhu realizace stavby, realizace stavby se předpokládá nejdříve
v r. 2015 – 2016, lávka u hřiště bude odstraněna a bude rozšířen tento mostní objekt
- žádost p. Ing. Vl. Daňka o zařazení pozemků v severní části Obce Homole do
změny ÚP a rozhodlo takto: zařazení uvedených pozemků neschvaluje
- informaci k prodejně potravin Nové Homole a zastupitelstvo schválilo úpravu vstupu
do přístavby
- zprávu občanky obce ve věci využívání nemovitosti č. 19 v Homolích, ve věci bylo
jednáno s majitelem objektu, který požádal, abychom žadatelce předali jeho telefonní
kontakt a záležitost jako majitel vyřídí

Jednání ZO Homole ze dne 5.5.2014
Zastupitelstvo obce projednalo položkový rozpočet dle změnového listu, který
představuje vedlejší náklady na rozšíření a stavební úpravy vstupu do víceúčelového
zařízení zpracovaného zhotovitelem f. Matteo České Budějovice.

ZO bere na vědomí :
- nabídku na demoliční práce v objektu bývalých kasáren, ve věci bude dále jednáno
- sdělení Krajského úřadu Č. Budějovice ve věci cyklostezky
- informaci ve věci odkanalizování prodejny v Nových Homolích

Jednání ZO Homole ze dne 21.5.2014
Pan projektant Ing. Pudil seznámil ZO s dvěma návrhy na rekonstrukci ČOV.
ZO se rozhodlo pro variantu č.2 – centrální ČOV a pověřují starostku požádáním
o zpracování PD pro rekonstrukci ČOV.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace k rekonstrukci a přístavbě prodejny
Nové Homole. K dnešnímu dni bylo uhrazeno 2 449 630,84 Kč, viz příloha dle faktur,
zbývá uhradit 2.241.152,16 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi Obcí Homole a f. Matteo,
Č. Budějovice na akci: stavební práce – venkovní terasy a úprava venkovního
prostranství“

ZO projednalo a schvaluje :
- smlouvu o dílo č. 024/2014 uzavřenou mezi Obcí Homole a Stavitelstvím Matourek
Rudolfov na akci : „Oprava MK K Lesu“, cena za dílo 4 501 162,- Kč, realizace díla
je podmíněna přidělením dotace
- příspěvek na Velikonoční turnaj ve stolním tenisu pro SDH Homole ve výši 1 500,Kč na nákup cen
- využití dotace Jihočeského letiště ve výši 279 605,- Kč na opravu návesního
rybníčku v Černém Dubu, jedná se o grantový program na infrastrukturní projekty a
občanskou vybaveností
- výši nájemného ve společenském zařízení Nové Homole 126 : 3500,- Kč/měsíc
- opravu MK v Nových Homolích, č. parc. 743/4, jedná se o zakázku malého rozsahu
- zadat zakázku malého rozsahu na stavební práce : „Drobná sakrální architektura
na pozemku č. parc. 632 k. ú. Homole – výměna stávající betonové krytiny za krytinu
pálenou režnou bobrovku s uložením tašek do vápenné malty“, obec obdržela dotaci
od Jihočeského kraje
- zadat zakázku malého rozsahu na stavební práce : „Drobná sakrální architektura
na pozemku č. parc. 149 k. ú. Homole – výměna stávající betonové krytiny za krytinu
pálenou režnou bobrovku s uložením tašek do vápenné malty“
- příspěvek na nohejbalový turnaj dne 5.7.2014 v Nových Homolích ve výši 2 000,- Kč
na nákup cen
- na základě doporučení ČEVAK a. s. ukončit napojování staveb na obecní kanalizaci
do doby realizace intenzifikace obecní ČOV, další nové producenty odpadních vod
bude nutné provizorně odkanalizovat do jímek na vyvážení než bude dokončena ČOV

ZO bere na vědomí :
- oznámení o počtu žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ N.Homole
- účetní uzávěrka, výkaz zisku a ztráty k 31.3.2014 MŠ Nové Homole
- výroční zpráva MRC za rok 2013 + informace k burze
- informaci ke konání soutěže Vesnice roku Jihočeského kraje 2014 – účast starostky
v komisi
- přehled dotací v roce 2014

- informaci o průběhu prací na akci: „Nové Homole – Koroseky, vodovod, kanalizace“,
jedná se o rozšíření kanalizace a vodovodu oproti PD. Nová připojení – odbočky
bude hradit : obec
- architektonický návrh č. 2 : „Zázemí sportoviště Nové Homole“, který byl zpracován
z důvodu překládky podzemních sítí a rozhodlo takto : objednat zpracování PD
s termínem předání 15.7.2014
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 , bude zveřejněno na ÚD

Jednání ZO Homole ze dne 18.6.2014
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr demolice budov a objektů bývalých
kasáren a pověřuje starostku k zahájení jednání s orgány státní správy ve věci
plánovaného odstranění objektů.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2013 včetně
sociálního fondu a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.

ZO projednalo a schvaluje :
- smlouvu o poskytnutí grantu uzavřenou mezi Obcí Homole a Jihočeským krajem
České Budějovice na projekt : „Kaple nejsvětější srdce Páně“ ve výši 40 000,- Kč
- příspěvek ve výši 2 000,- Kč na zakoupení cen pro děti na Blázniliádu dne
21.6.2014
- smlouvu o poskytnutí grantu uzavřenou mezi Obcí Homole a Jihočeským krajem
České Budějovice na projekt „Dovybavení jednotky SDH Homole“ ve výši 10 000,- Kč
- stanovení počtu volených zastupitelů Obce Homole na další volební období
v počtu : 11
- podnět na pořízení změny územního plánu u části pozemku č. parc. 648/56 k. ú.
Homole, velikost pozemku : 1000 m2
- smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Homole a Matteo, Č. Budějovice na venkovní
terasy a obezdění sloupů u prodejny Nové Homole
- účetní závěrku obce Homole (sídlo Budějovická 72, Homole, IČ 00244902, předmět
činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy) zpracovanou k 31.12.2013 za účetní
období od 1.1.2013 do 31.12.2013
- účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Nové Homole (sídlo Nové
Homole 152, IČ 75000890, předmět činnosti: předškolní vzdělávání, stravování
ve školních zařízeních, menzách) zpracovanou k 31.12.2013 za účetní období
od 1.1.2013 do 31.12.2013
- objednat zpracování koncepce rozvoje obce – zeleň, parkování, veřejné plochy

ZO bere na vědomí :
- oznámení ROP Jihozápad o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti (oprava MK
K Lesu)
- výsledky voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23.- 24.5.2014
v Obci Homole
- dětský den – rozloučení s prázdninami dne 23.8.2014
- poděkování p. Pavlu Pojarovi za intenzivní práci pro mladé fotbalisty po dobu 11- ti
let
- informaci o průběhu prací na stavbě vodovod, kanalizace Nové Homole – Koroseky
- jednání výběrové komise ze dne 18.6.2014 k opravě ulice „Hojdecká“, ze třech
podaných nabídek komise vybrala firmu Stavitelství Matourek

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Kraj: Jihočeský kraj Okres: České Budějovice
Obec: Homole Okrsek: 1 – Homole, Nové Homole
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
924
177
19,16
177
176

________________________________________________
_________
Strana
číslo
název
1
SNK Evropští demokraté
2
Koalice SP a NO!
3
Klub angažovaných nestraníků
4
NE Bruselu-Národní demokracie
5
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
6
Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO
7
Koalice TOP 09 a STAN
8
Liberálně ekologická strana
9
LEV 21-Národní socialisté
10 Komunistická str.Čech a Moravy
11 evropani.cz
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A
12
SLEZ.
13 Fair play - HNPD
14 Česká str.sociálně demokrat.
16 ANO 2011
17 "Strana rovných příležitostí"
18 Moravané
19 Česká strana regionů
20 Občanská demokratická strana
Strana
číslo
název
21 VIZE 2014
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury
23 Strana zelených
24 Strana svobodných občanů
25 Romská demokratická strana
26 Komunistická str.Českosloven.
27 Volte Pr.Blok www.cibulka.net
28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
29 Koalice DSSS a SPE
30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH
31 Republika
32 Česká pirátská strana
33 Česká Suverenita
34 Koruna Česká (monarch.strana)
35 Aktiv nezávislých občanů
36 Česká strana národně sociální
37 Občanská konzervativní strana
38 Věci veřejné
39 OBČANÉ 2011

Platné hlasy
celkem v %
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2
1,13
14
7,95
3
1,70
44
25,00
0
0,00
0
0,00
9
5,11
0
0,00
0

Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
-

0,00 -

0
0,00 13
7,38 X
33
18,75 X
0
0,00 0
0,00 0
0,00 13
7,38 X
Platné hlasy Předn.
celkem v % hlasy
1
0,56 X
9
5,11 X
4
2,27 X
22
12,50 X
1
0,56 X
1
0,56 X
0
0,00 0
0,00 1
0,56 X
0
0,00 0
0,00 2
1,13 X
4
2,27 X
0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00

Obec: Homole Okrsek: 2 – Černý Dub
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
179
60
33,52
60
58

____________________________________________________
_____
Strana
číslo
název
1
SNK Evropští demokraté
2
Koalice SP a NO!
3
Klub angažovaných nestraníků
4
NE Bruselu-Národní demokracie
5
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
6
Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO
7
Koalice TOP 09 a STAN
8
Liberálně ekologická strana
9
LEV 21-Národní socialisté
10 Komunistická str.Čech a Moravy
11 evropani.cz
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A
12
SLEZ.
13 Fair play - HNPD
14 Česká str.sociálně demokrat.
16 ANO 2011
17 "Strana rovných příležitostí"
18 Moravané
19 Česká strana regionů
20 Občanská demokratická strana
Strana
číslo
název
21 VIZE 2014
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury
23 Strana zelených
24 Strana svobodných občanů
25 Romská demokratická strana
26 Komunistická str.Českosloven.
27 Volte Pr.Blok www.cibulka.net
28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
29 Koalice DSSS a SPE
30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH
31 Republika
32 Česká pirátská strana
33 Česká Suverenita
34 Koruna Česká (monarch.strana)
35 Aktiv nezávislých občanů
36 Česká strana národně sociální
37 Občanská konzervativní strana
38 Věci veřejné
39 OBČANÉ 2011

Platné hlasy
celkem v %
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
18
31,03
0
0,00
11
18,96
0
0,00
0
0,00
3
5,17
0
0,00
0

Předn.
hlasy
X
X
X
-

0,00 -

0
0,00
6
10,34
12
20,68
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2
3,44
Platné hlasy
celkem v %
1
1,72
0
0,00
0
0,00
2
3,44
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2
3,44
0
0,00
0
0,00
1
1,72
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0

X
X
X
Předn.
hlasy
X
X
X
X
-

OKÉNKO DO ŠKOLKY
S nástupem teplého počasí přibývá úrazů, a tak jsme se s dětmi ke konci jara více zaměřili na
jejich prevenci. Formou her se průběžně seznamujeme s různými druhy nebezpečí a způsoby,
jak jim předcházet. Využíváme pracovní listy, skládanky, omalovánky, obrázky k danému
tématu, příklady z literatury, interaktivní tabuli, situační učení, řešíme např. „Co by se stalo
kdyby“, „Co bys dělal kdyby“. Některé starší děti už znají důležitá telefonní čísla k přivolání
pomoci. V programu „Já nebudu kouřit a vím proč“, kterému se naše školka věnuje již několik
let, děti poznávají, že kouření škodí nejen zdraví, ale je nebezpečné i z hlediska požárního. Při
návštěvě hasičské zbrojnice v Nových Homolích si vyzkoušely hasičskou výstroj a obdivovaly
požární auto. Stále nejvíce úrazů je ale v dopravním provozu, a proto je potřeba děti
vychovávat ke správným návykům již před vstupem do školy. Předškoláci se naučily některé
dopravní značky a základní pravidla chování na chodníku, stezce a silnici, všichni vědí proč je
důležitá přilba při jízdě na kole nebo autosedačka při cestování autem. Hry „Na semafor“ a „Na
barevná auta“ patří k oblíbeným hrám podporujícím rychlost a správnou reakci na signál.
Cestou na výlet do Třeboně děti použily bezpečnostní pásy v autobuse, sledovaly různé
dopravní prostředky, zvládly bezpečné přecházení na přechodu pro chodce v reflexních
vestách. Při cestování k Vrbenským rybníkům nebo do planetária se ještě naučily správně
vystupovat a nastupovat do autobusu MHD. Nejstarší děti, které odcházejí do školy,
absolvovaly „Autoškolku Skřítka Bertíka“ , ve které si některé teoretické znalosti ověřily při
jízdě na koloběžkách na dopravním hřišti v Nových Homolích a nakonec obdržely „řidičský
průkaz“. V letošním školním roce popřejeme 9 dětem radostnou a bezpečnou cestu do školy.
Ze třídy Berušek odchází: Monička Bezděková, Violka Tůmová, Michálek Miller. Ze třídy
Čmeláčků odchází: Michalka Bromová, Lucinka Mejzlíková, Terezka Sypalová, Kubíček
Podhola, Martínek Pekárek, Petřík Šmelhaus.
Marie Musilová
Přejeme všem dětem z obce Homole veselé prázdniny plné příjemných zážitků a všem
občanům obce Homole hezké léto!
Kolektiv dětí a zaměstnanců Mateřské školy Nové Homole

Rozloučení s předškoláky
Dne 25.6.2014 proběhlo na OÚ rozloučení s předškoláky z naší Mateřské školy v Nových
Homolích. Při této příležitosti budoucí školáci navštívili obecní knihovnu a byli pasováni na
nové čtenáře. Bylo to hezké dopoledne.
Obecní úřad Homole

Vážení spoluobčané
Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s činností hasičů v Nových Homolích za prvé pololetí
letošního roku. Ještě na konci loňského roku jsme jako každý rok uspořádali pochod na Kleť a to
25.12.2013. Pochodu se zúčastnilo 13 členů a 4 malé děti. Dne 24.1.2014 jsme uspořádali
tradiční ples v sále v Homolích. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli a zároveň bych chtěl
poděkovat našim sponzorům, účast byla dobrá. V březnu zásahové jednotky obce prodělaly
pravidelné školení a to zdravovědu, kde nás školila paní Radka Krygarová ze záchranné služby
Jihočeského kraje, školení probíhalo v mateřském centru Nové Homole.
Dále jsme 28.3.2014 udělali pravidelný sběr železného šrotu. Ten den jsme prošli s naší Avií
technickou kontrolou a naši členové Tomáš Homolka a Martin Zdeněk se zúčastnili nových
zkoušek na strojníky, které se konalo na HZS v Českých Budějovicích.
Dne 4.4.2014 nás čekalo další pravidelné školení zásahových jednotek obce v rámci požární
prevence, kde nás školil pan Jaroslav Soukup z HZS České Budějovice.
Dne 10.4.2014 se zúčastnil Karel Toman nových zkoušek na velitele SDH Nové Homole a
zároveň na velitele zásahové jednotky obce.
Na konci dubna, to je 29.4. se naše zásahová jednotka obce Nové Homole zúčastnila cvičení
stavění mobilních protipovodňových stěn. Cvičení mělo pod patronátem město České
Budějovice. Vše začalo v 7 hodin a 10 minut, kdy nám byl vyhlášen ostrý výjezd z operačního
střediska HZS. Po příjezdu na místo určení jsme byli rozděleni do skupin a šli jsme stavět, kolem
poledního bylo postaveno a po kontrole z magistrátu města a pana primátora jsme zase mobilní
protipovodňovou stěnu rozebrali a uložili zpět na palety. Vše skončilo v 15 hodin a naše jednotka
se vrátila na základnu, kde došlo k uklizení a uložení materiálu. Cvičení se z naší jednotky
zúčastnilo 5 členů, kteří mají zkoušky civilní ochrany obyvatelstva.
Na konci dubna jsme jako každoročně uspořádali stavění májky, všem kteří přišli, bych chtěl
poděkovat za pomoc při stavění.
Dále máme hasičské družstvo žen a mužů, které se účastní hasičských soutěží, které jsou
zařazeny do Velké ceny okresu České Budějovice. Muži vyhráli obvodovou soutěž, která se
konala na výstavišti v Českých Budějovicích a 7.června jeli na okresní soutěž, kde skončili na
sedmém místě v okresu České Budějovice.
Velitel SDH Nové Homole
Karel Toman

Děti z Mateřské
školky v Nových
Homolích na
exkurzi u hasičů
v Nových
Homolích.

Opravená střecha na kapličce Nejsvětější srdce Páně v Nových Homolích - červen 2014

Nově opravená
střecha na
kapličce
sv.Josefa v
Homolích červen 2014

Společenská kronika

Naši jubilanti 2.čtvrtletí 2014
Homole

Janoušková Marie
Bárta Karel
Píšová Marie
Vondrušová Ludmila
Zikmund Bohumil
Rynešová Jana
Traplová Bohuslava
Homer Jan
Píša Jan

73 let
77 let
86 let
72 let
75 let
72 let
70 let
75 let
72 let

Nové Homole

Černý Dub

Hubáček Jaroslav 85 let Marková Božena
Hubáček Pavel
75 let Čížková Marie
Postl Jan
79 let
Neubauer František 76 let
Pekárková Božena 84 let
Mokráček Josef
76 let

84let
72 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

Poděkování
Obecní úřad Homole děkuje
všem dárcům, kteří se podíleli
na sbírce šatstva a hraček pro
charitu Broumov.

Pozvánka
Obecní úřad Homole Vás zve na 11. ročník
setkání dechových hudeb „Homolská
křídlovka“ dne 6. září 2014 od 13,00 hodin
na návsi v Homolích.

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Homoláčku je 26.9.2014.
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

