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Jednání ZO Homole ze dne 4.3.2015
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na financování cyklostezky a rozhodlo takto:
pověřuje starostku obce k projednání dopravního připojení obce Homole k plánované
cyklostezce – pracovní cestě.
ZO projednalo a schvaluje :
- dodatek č. 1/2015 smlouvy o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu obce
Homole uzavřené dne 11.12.2002 mezi Obcí Homole a ČEVAK a.s. České
Budějovice, předmět dodatku : rozšíření o majetek „Koroseky – Nové Homole
– vodovod“ zveřejněno na ÚD a na elektronické ÚD – vyvěšeno : 5.2.2015,
sejmuto : 23.2.2015
- předložení návrhů na koupi ojetého vozidla v ceně do 70 000,00 Kč a jeho koupě
dle technického stavu
- dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřený mezi Obcí Homole a p. Trakalem, Netolice,
mění se pořadí etap provedení díla, a pověřují starostku podpisem dodatku č. 1 po
výběru technického dozoru a koordinátora BOZP, k tomu pověřuje p. starostku
ustanovením hodnotící komise na výběr technického dozoru a koordinátora BOZP
- rozsah prací pro obecní lesy Homole na rok 2015
- podat žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle
Pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Jihočeským
krajem na období 2014 – 2020
- podat žádost na Krajský úřad Č. Budějovice o poskytnutí finančního příspěvku na
hospodaření v lesích – zpracování lesního hospodářského plánu
- smlouvu o zemědělském pachtu uzavřenou mezi Obcí Homole a Lesy a rybníky
města Českých Budějovic, s.r.o. na pozemek č. parc. 818/61 o výměře 1 514 m2,
pachtovné činí 227,- Kč /1 rok
- podat žádost stavebnímu úřadu k zahájení územního a stavebního řízení na akci
„Výstavba kapličky Černý Dub na pozemku č.p. 864/54, k.ú. Homole“
- zahájení prací ke zpracování projektové dokumentace na stavbu chodníku, ulice
Spojovací – Černý Dub
ZO bere na vědomí :
- nabídku kácení stromů v Obci Homole
- cenovou nabídku na kanalizaci Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole
– zpracování PD
- sdělení Policie ČR na přechod pro chodce přes silnici č.II/143
- zajištění pečovatelské služby a osobní asistence našich občanů spol.Ledax
- žádost o opravu příjezdové komunikace v Černém Dub, č. parc. 529/2

Jednání ZO Homole ze dne 1.4.2015
P. Ing. Kondziolka seznámil přítomné s prací koordinátora BOZP v rámci akce
demolice bývalých vojenských areálů Mokré.
ZO vzalo na vědomí práci koordinátora BOZP v rámci akce demolice bývalých
vojenských areálů Mokré.

Pan Mgr. Vodička seznámil přítomné s náležitostmi ohledně dešťové kanalizace
nespadající do režimu Zákona o vodovodech a kanalizacích. Navrhuje uzavřít
dodatek ke smlouvě o provozování kanalizace, kterým se určí režim správy a
provozování dešťové kanalizace.
Kromě toho je třeba řešit skutečnost, že část kanalizace v lokalitě Koroseky nevlastní
obec ale firma Jihočeský chovatel. Na tuto kanalizaci jsou napojeny dvě bytovky a pět
řadových domků. Jsou dvě možná řešení – Jihočeský chovatel tento majetek převede
do vlastnictví obce nebo nadále zůstane vlastníkem a musí uzavřít s Obcí Homole
dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací a kanalizaci provozovat.
Firma Jihočeský chovatel zatím nemá zájem předat kanalizaci Obci Homole.
V současné době s ní obec nadále jedná, máme zájem i zprostředkovat jednání pana
Vodičky s p. ředitelem firmy Jihočeský chovatel.
ZO schválilo uzavřít dodatek ke smlouvě o provozování kanalizace, kterým se určuje
režim správy a provozování dešťové kanalizace nespadající do režimu Zákona
o vodovodech a kanalizacích. Jedná se o dešťovou kanalizaci ve vlastnictví Obce
Homole. Dodatek - částka za provozování dešťové kanalizace ve výši 3 600,- Kč
včetně DPH
Paní starostka doporučuje ZO, aby projednalo změnu názvu z Hospůdky Hojdecká
na Hospůdku Na Nové Truhlárně.
ZO projednalo a schválilo:
- nákup automobilu Ford Transit 6C7 10-45 na základě ocenění a provedení opravy
dle soupisu
- uspořádat zájezd pro seniory v květnu 2015
- zadat poptávku na dodavatele stavby rekonstrukce šaten TJ Slovan Černý Dub
- zpracovat dodatek smlouvy o dílo na odstranění budov dle vydaného záměru
odstranit stavby na parcelách č. 1453/32, 1453/35, 1453/ 36, 1453/37, 1453/39,
1453/40, 1453/41, dodatek bude doplněn o sankce vyplývající z nekoordinace prací
s TDI a koordinátorem BOZP.
ZO bere na vědomí:
- návrh smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Obcí Boršov nad Vltavou, Obcí Homole a
Obcí Planou, smlouva se týká společné a nerozdílné spolupráce při realizaci
výstavby cyklostezky, při žádostech o dotace na financování výstavby cyklostezky
a při její následné údržbě, opravě či úpravě
- žádost p. Velka ve věci vybudování cesty k RD, přístupy k rodinným domům
v ul. Na Návsi budou řešeny s architektem, obec zadá zpracování studie pro celou
náves
- informaci z jednání ze dne 31.3.2015 a dva návrhy trasy cyklostezky – pracovní
cesty, (trasa bude součástí změny č. 4 ÚP.)
- opakované zveřejnění záměru prodat pozemky parc. č. 227/36, 227/37, 227/38 k.ú.
Homole, naposledy bylo zveřejněno 31.7.2014.
- žádost p. Holíka o prodej pozemku parc. č. 1335/6 k.ú. Homole a záměr obce tento
pozemek prodat

Jednání ZO Homole ze dne 13.5.2015
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2014 včetně
Sociálního fondu a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
doručenou dne 23.4.2015, č.j. : KUJCK 34573/2014 OEKO-PŘ , vyvěšeno na úřední
desce a na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup – vyvěšeno
27. 4.2015, sejmuto 13.5.2015 bez výhrad. ZO přijalo opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok

2014. Zpráva o plnění přijatých opatření bude příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu zaslána do 30.9.2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Homole (sídlo Budějovická 72,
Homole, IČ 00244902, předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy)
zpracovanou k 31.12.2014 za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje 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 31.12.2014
za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014.

ZO projednalo a schvaluje :
- požádat Úřad práce ČR, České Budějovice o 1 pracovníka – údržbářské práce
od 1.6.2015 do 30.11.2015, údržba veřejné zeleně na dobu určitou
- převedení částky 4 750,- Kč vybrané ze vstupného na Setkání harmonikářů dne
7.3.2015 na veřejnou sbírku na akci : „Stavba kapličky v Černém Dubu“
- pověřit p. Ing. Smitku ke zpracování změny č. 4 ÚP a pověřuje p. starostku
koordinací souvisejících prací, na samostatném jednání ZO bude návrh změny č. 4
předložen, žádosti o změnu ÚP podané od 18.5.2015 včetně nebudou do změny ÚP
zařazeny
- žádost o finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na odměny pro děti na Blázniliádu
konanou dne 20.6.2015
- 2 cenové nabídky na opravu výtluků Homole, Nové Homole a rozhodlo takto:
vybrána byla nabídka firmy Asfalt OK
- žádost TJ Slovan Černý Dub o dotaci na činnost ve výši 30 000,- Kč
ZO bere na vědomí :
- oznámení o počtu žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
- oznámení o poškození obrubníku v ulici Horní Nové Homole
- informaci o snížení ceny za svoz KO a bioodpadu
- vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
- cenovou nabídku na opravu MK Nové Homole
- cenovou nabídku na opravu MK Lesní, Černý Dub
- zhotovitele zpracování Změny ÚP č. 4 p. Ing. Vlastimila Smítku, Vlastiboř
- žádost o provedení zpevnění místní MK Za Humny, Nové Homole
- informaci o poškození křížku v Černém Dubu a jeho následné opravě

Mimořádné jednání ZO Homole ze dne 3.6.2015
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh smlouvy o podmínkách poskytnutí
dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, registrační číslo
projektu CZ.1.14/1.5.00/31.03076 uzavřenou mezi Obcí Homole a Regionální radou
regionu soudržnosti Jihozápad, České Budějovice na realizaci projektu : „Místní
komunikace v ulici K Lesu“, výše poskytnuté dotace 4 026 127,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace, reg. číslo
27-02-009 uzavřenou mezi Obcí Homole a Jihočeským krajem, České Budějovice
na projekt : „Pořízení vybavení pro SDH Nové Homole“, výše poskytnuté dotace činí
13 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace, reg. číslo
27-01-011 uzavřenou mezi Obcí Homole a Jihočeským krajem, České Budějovice
na projekt : „Pořízení vybavení pro SDH Homole“, výše poskytnuté dotace činí
45 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace, reg. číslo
28-231/15 uzavřenou mezi Obcí Homole a Jihočeským krajem, České Budějovice
na projekt : „12. ročník Homolská křídlovka“, výše poskytnuté dotace činí 29 000,- Kč.
Vážení a milí spoluobčané,
v úvodu bych ráda poděkovala všem dobrovolným hasičům, kteří v neděli 14.6.2015
ve večerních hodinách, kdy naší obec zasáhla vlna přívalových dešťů, bez zaváhání
pomáhali při odklízení vzniklých škod a to nejen v naší obci.
Děkuji taktéž dobrovolným hasičům Nové Homole, kteří do zahrady mateřské školy
vybudovali sjezd pro dopravní obsluhu.
Také děkuji paní ředitelce a paním učitelkám z mateřské školy za připravení
slavnostní besídky, na níž se rozloučily s předškoláky. Vystoupení u Berušek
a Čmeláčků bylo velice pěkné a dojemné.
Obecní úřad Homole děkuje všem dárcům, kteří se podíleli ve velké míře na sbírce
šatstva a hraček pro charitu Diakonie Broumov.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podílejí na sbírce víček pro ELIŠKU.
Poděkování patří Vám všem, kteří třídíte odpad. Chci jen připomenout,
že k pytlovému svozu plastů a nápojových kartonů přibyly do našich domácností
BIOPOPELNICE.
Domácnost, která nádobou není vybavena, může si ji vyzvednout ve sběrném dvoře
v Černém Dubu ve dnech : středa od 13 hod. do 18 hod.
sobota od 9 hod. do 13 hod.
Sdělení – gratulace k životnímu výročí
Po dlouhá léta jsme přáli našim spoluobčanům v regionálním vysílání Českého
rozhlasu k jejich jubilejním narozeninám. Bohužel, tento pěkný zvyk jsme museli
z důvodu zákona na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb., zrušit.
Abychom si mohli dovolit Vám opět veřejně popřát k narozeninám, museli bychom
mít písemný souhlas oslavence.
( Tento souhlas může doručit na OÚ kdokoli z rodiny ).

S koncem června nastává doba, na kterou se těší zejména naši školáci
„ DOBA PRÁZDNIN“.
Milé děti, přeji Vám hodně odpočinku od školních povinností, mnoho
sluníčkových dní a ať si prázdniny užijete se vším všudy, co k nim patří.
Na závěr všem milí spoluobčané přeji krásné léto.

Jaroslava Heřmánková

Obec Homole
Název projektu: Místní komunikace v ulici K Lesu
Registrační číslo žádosti/projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03076
Hlavním cílem projektu bylo zlepšení technického stavu předmětné komunikace, zkvalitnění napojení
rozvíjející se lokality na ostatní části obce a na regionální silniční síť. tj. konkrétně prostřednictvím
silnice II/143 na rychlostní silnici R3, zvýšení bezpečnosti provozu na místní komunikaci, zlepšení
dostupnosti lokality pro chodce, cyklisty ale také osoby s omezenou schopností pohybu.
Původní stav této komunikace nevyhovoval po technické stránce ani kapacitně rozrůstající zástavbě v
této lokalitě. Komunikace měla nedostatečné šířkové parametry, nedostatečnou únosnost v celé délce,
chybějící obratiště např. pro vozidla integrovaného záchranného systému a dopravní obsluhy a nebylo
provedeno odvodnění vozovky ani její ohraničení. Celkový stav vozovky se vlivem narůstajícího zatížení
postupně zhoršoval, čímž se snižoval bezpečnost provozu,
Bez finanční podpory z dotačního titulu by obec nebyla schopna provést celkovou rekonstrukci
komunikace v projektem navrženém rozsahu tak, aby se zlepšily bezpečnostní parametry komunikace a
zvýšila se kapacita vozovky na dostatečnou úroveň.
V rámci rekonstrukce bylo provedeno zvýšení únosnosti vozovky nahrazením stávajících
nevyhovujících podkladních a svrchních vrstev komunikace vrstvami s lepšími technickými vlastnostmi.
Komunikace byla rozšířena na maximální možnou šířku, proběhla oprava nezpevněných částí
komunikace, bude provedeno zcela chybějící odvodnění vozovky, vyrovnání podélného a příčného
profilu komunikace a výšková úprava znaků inženýrských sítí. Dále bylo zřízeno na konci ulice obratiště
tvaru "T“.
Po rekonstrukci je možné komunikaci ve vyšší míře využívat také zcela bezemisními formami přepravy cyklistika a pěší přeprava. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé obce Homole a regionu.
Další nezanedbatelnou cílovou skupinou jsou návštěvníci regionu a to jak cyklisté tak pěší, protože ulicí
K Lesu prochází turistická značka, která propojuje atraktivní lokality regionu. Značka začíná ve Zlaté
Koruně, prochází Boršovem nad Vltavou a přes část Nové Homole, ulicí K Lesu zavádí návštěvníky až
do CHKO Blanský les. Ulice K Lesu je také využívána k procházkám rodin s dětmi do přírody a
rekonstrukce přispěla také k jejich bezpečnosti, stejně tak bezpečnosti zde bydlících dětí na cestě do
mateřské školky.
Stavební řešení bylo realizováno i v souladu s požadavky na používání komunikace osobami
s omezenou schopností pohybu, což dokládá souhlasné stanovisko Národního institutu pro integraci
osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR o.s. Na komunikaci nedochází ke křížení s
chodníkem a tím pádem ani k výškovým rozdílům.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 736 621,00 Kč

Sbírka umělohmotných víček pro holčičku z naší obce Homole
název sbírky
ELIŠKA

Obec Homole oznamuje svým občanům, že se mohou zapojit do sbírky zaměřené na
zdravotní péči, popřípadě na rehabilitační pomůcky pro malou Elišku.
Na OÚ Homole v přízemí je umístěna nádoba, kam mohou občané dávat plastová
víčka.
Červená víčka budou v samostatné nádobě – dostane se za ně víc peněz.
Všem, kteří se sbírky na dobrou věc zúčastní, velice děkujeme.

Ženský Amatérský Spolek – ŽAS Homole
oslaví 10. narozeniny.
Kaţdá oslava narozenin by měla být plná zábavy, protoţe především o pobavení hostů na
akcích jako je narozeninová oslava, jde.
Rozhodli jsme na počest našeho 10. výročí uspořádat, se souhlasem a podporou obce Homole,
malý

úŽASný divadelní festiválek
ECCE HOMOle 2O15
V září zahrajeme naše slavné Sextánky, které měly 60 repríz.
V říjnu uvaříme výbornou bramborovou polévku ve hře Marie. Polévku jsme vařili 20 krát.
V listopadu budeme plnit bobříky odvahy a zručnosti v Rychlých šipkách. Rychlé šipky jsme
hráli 36 krát.
V prosinci sestavíme a rozsvítíme Naši Lucernu, kterou jsme zatím hráli 16 krát.
Odpoledne, před kaţdým večerním představení, pozveme homolské děti na pohádku. Hrát
divadlo pro děti je ale daleko těţší, neţ pro dospělé. Proto jsme se rozhodli, ţe o pohádky raději
poţádáme naše kamarády profesionály, kteří to s dětmi opravdu umí.

ECCE HOMOle 2O15
Program:
pátek 25. 9. v 17,00. Studio dell´arte: Zlatovláska
v 19,30 ŢAS: SEXTÁNKY
pátek 23. 10. v 17,00 Studio dell´arte: Popelka
v 19,30 ŢAS: MARIE aneb Fact fiction
pátek 20. 11. v 17,00 Kejklířské divadlo: Velká cirkusová pohádka
v 19,3O ŢAS: RYCHLÉ ŠIPKY
6. 12. v 15.00 Studio neděle dell´arte: Vánoce za časů našich prababiček aneb Jak se v Čechách
strašívalo + Mikulášská nadílka
v 19,30 ŢAS: NAŠE LUCERNA
Pokud se rozhodnete, ţe budete slavit s námi, uděláme vše proto, abyste se nenudili.
Váš ŢAS

OKÉNKO DO ŠKOLKY
V letošním roce jsme opět v dubnu oslavili Den Země na zahradě naší školky. O nápady nebyla
nouze, a tak se všichni se mohli přesvědčit, že ekologie není jenom o třídění odpadu, a že lze
děti zaujmout i obyčejnými činnostmi bez drahých hraček. Děkujeme všem rodičům,
prarodičům i starším dětem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce. Začátkem
června jsme se podívali na Červenou Lhotu, známou dětem třeba z pohádky „Zlatovláska“.
Zámek i shlédnutá pohádka „O Popelce“ se objevily v dětských kresbách krátce po příjezdu do
školky. Trochu dál jsme se dostali při celotýdenní hře „Na Afriku“, která byla odměnou za
předchozí náročnou přípravu závěrečné besídky. V pomalovaných tričkách s namaskovanými
tvářemi si děti na zahradě vyzkoušely, třeba jak nasává slon vodu chobotem, jak se hází
kokosovým ořechem, hledaly pštrosí vajíčka v písku, prošly lví stezku, zkusily, jak pelikán chytá
ryby. Divoký tanec byl tečkou za prožitým týdnem, plným poutavých her a činností,
inspirovaných africkou kulturou. Zahrada je pro děti prostorem, kde se dobře relaxuje hrou,
nabízí možnost pozorování přírodních jevů, je místem setkávání s kamarády z druhé třídy. Aby
byla bezpečným místem, je potřeba stále něco vylepšovat a předcházet tak úrazům. S pomocí
dětí se snažíme ji udržovat, ale někdy je potřeba i „silných mužů“.
Děkujeme Obecnímu úřadu Homole a místním hasičům, za stavební úpravy na zahradě
mateřské školy a také všem rodičům, kteří se v průběhu roku podíleli na opravách a pomoci
naší školce.
V letošním roce nám odchází do základní školy 21 dětí.
Ze třídy Berušek: Matyáš Blaho, Anna Fialová, Jiří Janoušek, Šimon, Jelínek, Theodor Láf,
Daniel Pavlíček, Matěj Szojka, Karolína Šimečková, Kateřina Šimečková, Markéta Šustková,
Aleš Velek, Martin Velek, Barbora Vinklerová
Ze třídy Čmeláčků: Matouš Bárta, Adéla Fornbaumová, Matěj Hes, Adam Hrubý, Daniel
Krauskopf, Martin Petr, Josef Pileček, Karolína Turoňová
Přejeme všem dětem a občanům obce Homole příjemně strávené léto a dětem odcházejícím
do školy dobrý start do další životní etapy.

Marie Musilová

Vítání občánků 6.6.2015

Zájezd pro seniory květen 2015

Velikonoční turnaj SDH Homole
stolní tenis jednotlivců – 5.4.2015
Autor: David Schneider
Jako jiţ pravidelně kaţdý rok na Boţí hod velikonoční (5.4.) se sešli příznivci stolního tenisu
v sále v Homolích. Letošní účast byla veliká, sešlo se celkem 18 jednotlivců, kteří spolu
bojovali ve 3 skupinách. Z kaţdé skupiny postoupili 3 jedinci do finále, ve kterém nebylo jasno
o vítězi do posledního zápasu. Celý turnaj pečlivě odřídil pan Ctirad Barták.
Děkujeme paní starostce Jaroslavě Heřmánkové za přispění finanční části na nákup věcných
darů.
Pořadí:
1. Martin Ţlábek
2. Milan Ďurica
3. Václav Welser st.
4. Václav Welser ml.
5. Josef Koblic
6. David Schneider
7. Pavel Ďurica
8. Václav Trapl
9. Václav Vaňač

10. Michal Vácha
11. Martin Steinbauer
12. Petr Vácha
13. Václav Vondruš
14. Michal Švercl
15. Štěpán Ryneš
16. Martin Beck st.
17. Petr Ďurica
18. Martin Beck ml.

Společenská kronika

Naši jubilanti - občané 70 a více let
2.čtvrtletí 2015
Homole

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

Nové Homole

Hubáček Jaroslav
Hubáček Pavel
Postl Jan
Neubauer František
Skalka Antonín
Mokráček Josef
Wölfl Vojtěch

Černý Dub

Marková Božena
Čížková Marie
Wejskrab Josef

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

Pozvánka
Obecní úřad Homole Vás
zve na 12. ročník

Láká vás lovení ryb, získání loveckého lístku ?
Od září 2015 zveme kluky a holky 7 – 15 let
do nového rybářského krouţku v Homolích.

Homolské křídlovky
dne 5. září 2015 od 13,00
hodin na návsi v Homolích.

Kontakt : Josef Velek, tel.: 605 843 083.

Zahrady Oupic kompletní realizace zahrad a mnoho dalších
činností v zahradnických pracích (kvalita a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577, www.zahrady-zpo.cz nebo www.zahradyoupic.cz.

Velikonoční výstava obrazů v Černém Dubu - duben 2015.

Dne 20.6.2015 se uskutečnila
Homolská blázniliáda.
Počasí moc nepřálo, i přesto se akce
zúčastnilo 55 dětí, které si to užily.
Děkujeme organizátorům za
uspořádání akce.

Uzávěrka příspěvků do příštího
čísla Homoláčku je 26.9.2015.
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 emailem 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

