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Jednání ZO Homole ze dne 6.4.2016
Zastupitelstvo obce projednalo 3 cenové nabídky na zabezpečení MŠ Nové Homole
a vybralo f. EXZAS DG s.r.o.
Zastupitelstvo obce projednalo 4 cenové nabídky na zastínění terasy a pískoviště MŠ
a vybralo f. Jan Špinar, Č.Budějovice
ZO projednalo a schválilo :
- obecní záměr k prověření pozemku č. parc.614/7 k. ú. Homole ve změně ÚP č. 4
na výstavbu hasičské zbrojnice Nové Homole a následné koupi tohoto pozemku o
výměře min. 1 000 m2 za cenu obvyklou, v místě za regulační stanicí směrem na
Černý Dub
- poskytnutí dotace na letní soustředění mladých hasičů SDH Nové Homole ve výši
20 000,00 Kč
- darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Obcí Dubné na podporu
charitativní akce „Dubenský běh pro dobrou věc“, výše daru 1 000,- Kč
- žádost o ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi Obcí Homole a p.Blahem,
Č.Budějovice nemovitosti na pozemku č. parc. 561/9 k. ú Homole – pohostinství
Na Kopečku, Černý Dub dohodou ke dni 30.4.2016
- smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Homole a UPLAN s.r.o., Vlastiboř na
zpracování změny č. 4 ÚP za úplatu
- uspořádat zájezd pro seniory v květnu 2016
- uspořádat kulturní odpoledne ke Dni matek dne 15.5.2016
- oplocení dětského hřiště v Nových Homolích směrem k vodoteči
- vypracování dokumentace pro provedení stavby na „kanalizaci Černý Dub, Nové
Homole a ČOV Homole“, Homole včetně položkového rozpočtu dle dodatku č. 1
smlouvy o dílo ze dne 14.9.2015
- příkazní smlouvu pro investiční akci : „kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV
Homole“, podání žádosti o dotaci a zařazení do seznamu akcí Ministerstva
zemědělství č. 129 250 uzavřenou mezi Obcí Homole a Českou
vodohospodářskou , s.r.o. Č.Budějovice za úplatu
- plnou moc k příkazní smlouvě České vodohospodářské , s.r.o. Č.Budějovice
jednatelce
společnosti k zastupování ve věci zajištění podání žádosti o dotaci a zařazení do
seznamu akcí Ministerstva zemědělství č. 129 250 pro investiční akci : „kanalizace
Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole“
- žádost o povolení k provozování zmrzlinového stánku v Nových Homolích
- žádost o poskytnutí dotace na dopravní automobil pro JSDH Nové Homole
ZO bere na vědomí :
- vyúčtování vodného a stočného za rok 2015
- žádost o projednání důvodu zamezení přístupu občanů na hřiště v N. Homolích
- stížnosti občanů Nových Homole na pohostinství v N.Homolích (ústní a písemná)
- fakturaci za likvidaci komunálního odpadu z demolice býv. voj. kasáren Mokré

Jednání ZO Homole ze dne 4.5.2016
Zastupitelstvo obce projednalo stížnosti na obsluhu v pohostinství Na Nové truhlárně
v Nových Homolích.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2015 včetně
sociálního fondu a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
doručenou dne 22.2.2016, sp. zn. : OEKO-PŘ 38414/2015/jahol – bez výhrad,
vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce umožňující dálkový
přístup
– vyvěšeno 12. 4.2016, sejmuto 28.4.2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Homole (sídlo Budějovická 72,
Homole, IČ 00244902, předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy)
zpracovanou k 31.12.2015 za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
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 31.12.2015
za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
ZO projednalo a schválilo :
- žádost TJ Slovan Černý Dub o vyžívání sálu na stolní tenis včetně soutěží v
Černém Dubu
- spoluúčast obce na Blázniliádě, obec zakoupí občerstvení pro děti v ceně 5000,-Kč
- zveřejnit záměr na pronájem pohostinství v Černém Dubu
ZO projednalo a neschválilo :
- žádost o prodej části pozemku č. parc. 561/4 k. ú. Homole o výměře 300 m2
ZO bere na vědomí :
- uzavření MŠ Nové Homole v době letních prázdnin od 18.7. do 19.8.2016
- žádost o umístění zpomalovacích retardérů v Nových Homolích, ul. Horní, Dolní
a v Černém Dubu, ul. U Strouhy
- žádost o hledání řešení – úprava provozu u f. Schenker v Homolích

Jednání ZO Homole ze dne 1.6.2016
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Nařízení obce č. 1/2016, kterým se
zakazuje podomní a pochůzkový prodej.
ZO projednalo a schválilo :
- smlouvu o poskytnutí dotace č. 428-001-214/16 uzavřenou mezi Obcí Homole
a Jihočeským krajem České Budějovice na realizaci projektu : „20. ročník setkání
harmonikářů v Homolích“ ve výši 20 000,- Kč
- smlouvu o poskytnutí dotace č. 428-001-213/16 uzavřenou mezi Obcí Homole
a Jihočeským krajem České Budějovice na realizaci projektu : „13. ročník setkání
Homolská křídlovka“ ve výši 20 000,- Kč
- příkazní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Stavební poradnou, spol. s.r.o.,
České Budějovice na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci : „Zázemí
sportoviště Nové Homole – přístavba a stavební úpravy pc.č.812/1,812/3“ za úplatu
- zakoupení 4 ks vycházkových obleků pro SDH Nové Homole
- finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na hasičskou soutěž v Nových Homolích
konanou dne 25.6.2016

- zaslání 2. části finančního příspěvku pro MŠ Nové Homole ve výši 200 000,- Kč
z rozpočtu obce
- zveřejnit záměr obce pronajmout pohostinství v Nových Homolích
- nájemní smlouvu uzavřenou mezi obcí Homole a p. Hölclovou, Černý Dub,
předmětem
smlouvy je pronájem pozemku č. parc. 812/1 k. ú. Homole, který se nachází pod
zmrzlinovým stánkem v Nových Homolích za úplatu
- vypracovat znalecký posudek za účelem návazného odkupu pozemku pro
případnou výstavbu hasičské zbrojnice Nové Homole pozemek č.parc.614/7 k. ú.
Homole
ZO bere na vědomí :
- ukončení nájemní smlouvy na pohostinství Nové Homole
- poděkování zastupitelstvu obce za projednání žádosti a vyřešení problému se
sálem v Č.Dubu, za TJ Slovan Černý Dub – p. Húska
- cenovou nabídku na prodloužení oplocení dětského hřiště v Nových Homolích
– osloveny budou ještě 2 firmy
Zastupitelstvo obce projednalo sdělení občana Korosek o špatném stavu sklonu
komunikace mezi bytovkami. Při větším dešti voda díky špatnému sklonu
komunikace stéká do sklepů a podmáčí stěny domů, kterým dle vyjádření našeho
občana hrozí podemletí domů.
ZO navrhuje naspecifikovat vyřešení úpravy povrchu a obec nechá prověřit stav
stavby dodavatelem. Záměrem obce je v budoucnosti oprava této komunikace.

Jednání ZO Homole ze dne 22.6.2016
Informaci o výběru nájemce na pohostinství Nové Homole a Černý Dub podal
p Ing. Michal Babouček. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 uchazečů. Záměr
o pronájmu pohostinství byl zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední
desce umožňující dálkový přístup :
pohostinství Černý Dub : vyvěšeno : 5.5.2016, sejmuto : 23.5.2016
pohostinství Nové Homole : vyvěšeno : 2.6.2016, sejmuto : 20.6.2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout pohostinství Nové Homole a Černý Dub
p. Ševčíkové, Černý Dub.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje jmenování inventarizační komise na
pohostinství v Nových Homolích a Černém Dubu .
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavřít nájemní smlouvy na pronájem
pohostinství Nové Homole a Černý Dub na dobu neurčitou s účinností od 25.6.2016
a pověřují starostku jejich podpisem.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne
19.6.2014 uzavřenou mezi p. Ševčíkem, Černý Dub a Obcí Homole ke dni 24.6.2016.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost SDH Homole na pořízení
hasičského automobilu dle technické specifikace : FORD RANGER Double cab 4x4
včetně přívěsného vozíku VARIO D 16.2 za dohodnutou cenu.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zveřejnit záměr obce směnit (prodat)
pozemek č.parc. 1848 k. ú. Homole o výměře 249 m2 – orná půda.

Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy Starnet s.r.o., České Budějovice na
užívání anténního stožáru a požaduje předložit technické podmínky, způsob
osazení antén a zve zástupce firmy k osobnímu jednání.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční příspěvek na 39. ročník Běhu
kolem Baby ve výši 7 000,- Kč.
ZO bere na vědomí :
- informaci z kontrolního dne – demolice bývalých vojenských objektů
- informaci z jednání sportovní komise konané dne 22.6.2016

Na žádost našich občanů zveřejňujeme Obecně závaznou vyhlášku Obce Homole č.
2/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně nočního klidu,
regulaci hlučných činností a pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství z důvodu
nadměrného hluku o nedělích a svátcích a volného pobíhání psů.
Jaroslava Heřmánková

SDH NOVÉ HOMOLE
Dobrovolní hasiči patří neodmyslitelně k životu v našich obcích. Kromě zajišťování ochrany
majetku v případě požáru či jiné přírodní katastrofy, pořádání hasičských bálů a soutěží, se též
aktivně podílí na výchově mládeže v hasičském sportu.
V dětském družstvu bylo v loňském roce přihlášeno 20 dětí (8 starších - 11 - 15 let, 12
mladších 6 - 10 let a 2 přípravka 5 let), kdy z tohoto počtu se účastnilo soutěží 18 dětí. Letošního
roku proběhl nábor dětských dobrovolných hasičů, kdy se účast zvýšila na 36 přihlášených dětí, a
to na 9 starších, 20 mladších a 7 dětí přípravka. Dne 7. 5. 2016 se mladí hasiči zúčastnili jarního
kola Obvodové soutěže hry Plamen v Olešníku, kdy starší děti skončily na 4. místě a mladší
postoupily do okresní soutěže. Poté následovaly soutěže/dvojboje, které se skládají z požárního
útoku a jedné disciplíny hry Plamen (21. 5. 2016 dvojboj v Ledenicích, 22. 5. 2016 dvojboj v Týně
nad Vltavou, kdy se zúčastnila obě družstva). Dne 28. 5. 2016 se mladší hasiči zúčastnili okresní
soutěže ve Zlivi a starší prováděli ukázky požárního útoku na soutěži O pohár starosty OÚ Planá.
Dětská družstva uzavřela první pololetí tohoto roku krásnými prvními místy v soutěži O pohár
starosty OÚ Boršov nad Vltavou. V pokračování sezóny je čeká kolem deseti soutěží, kdy jednou
z nich je ukázka požárního útoku na Velké ceně v Nových Homolích dne 25. 6. 2016 a účast na
soutěži dvojboje (požární útok a štafeta dvojic) dne 9. 7. 2016 v Nových Homolích. V termínu 30.
7. - 6. 8. 2016 se dětská družstva chystají na letní tábor v Blatné, na který poskytl Obecní Úřad
Homole příspěvek ve výši 20.000 Kč, za což mu patří velké poděkování.
SDH Nové Homole má kromě soutěžního družstva dětí i soutěžní družstvo žen a mužů.
Družstvo žen se v rámci Velké ceny okresu České Budějovice zúčastnilo Velké ceny Mydlovary s
časem 26:50s na 4. místě a Velké ceny Zliv s časem 26:20s na 8. místě. Dále se ženské družstvo
zúčastnilo soutěže o putovní pohár starosty obce Planá, bohužel s neplatným pokusem. V
obvodové soutěži v Mokrém se s časem 26:02s umístilo na 3. místě.
Družstvo mužů se v rámci Velké ceny okresu České Budějovice zúčastnilo Velké ceny
Mydlovary s časem 25:01s na 7. místě a Velké ceny Zliv s časem 26:75s s umístěním na 11. místě.
Dále se mužské družstvo zúčastnilo soutěže o putovní pohár starosty obce Planá s časem 25:46s
na 3. místě. V obvodové soutěži v Mokrém se s časem 25:00s umístilo na 2. místě.
Starší muži se zúčastnili obvodové soutěže v Mokrém, kdy se umístili s časem 28:36s na 1.
místě a postoupili tak do okresní soutěže Českých Budějovic, kde v rámci okresu obsadili pěkné 5.
místo s časem 28:05s.
Dobrovolní hasiči během tohoto pololetí prošli školením zásahových jednotek obce a to v
rámci zdravovědy, které proběhlo se členem ZZS Jčk a dále školením v rámci prevence, komínů a
zákonů upravujících dané problematiky, kdy školení prováděl člen HZS Jčk. Hasiči, v rámci
zásahové jednotky, prošli cyklické školení strojníků a velitelů. Na velikonoční pondělí byl
uskutečněn pochod na horu Kluk pro zvýšení kondičky zásahové jednotky. Menší část šla ve
směru od Lipí a druhá od obce Mříč. Po výstupu na horu se opekly buřty a pokračovalo se do
obce Slavče, kde bylo příjemné pohoštění od starosty SDH. Dále se v tento den hasiči SDH Nové
Homole zúčastnili soutěže Dobráci roku od Českého rozhlasu, kde se ze čtyřiceti soutěžících
umístili na šestadvacátém místě. Jako každý rok úspěšně proběhlo stavění a ohlídání Máje za
pomoci občanů obce, kterým velice děkujeme. Dále byl uskutečněn každoroční sběr železného
šrotu.
Závěrem jste všichni srdečně zváni na fotbalové hřiště v Nových Homolích, kde proběhne
tradiční hasičská soutěž, která je zařazena do Velké ceny okresu Českých Budějovic, a to dne 25.
června od 13:00 hodin a dále dne 9. 7. na první ročník dětské soutěže zařazené do Hry Plamen.
Za SDH Nové Homole
Lucie Koblicová

Dětská družstva SDH Nové Homole

Družstva dospělých SDH Nové Homole

OKÉNKO DO ŠKOLKY
Letošní jaro v naší školce rozkvetlo mnoha pestrými činnostmi. V eko-výchovných programech
děti poznaly životní cyklus včel, seznámily se s felinoterapií (léčba kočkou), s tajemstvím jabloní a
jiných stromů. Několik divadelních představení se postupně odehrávalo ve třídě i na zahradě. I
přes nepředvídatelné počasí se nám podařilo uskutečnit akce pod širým nebem jako např.
„Sportovní den“ na fotbalovém hřišti, „Den stromových skřítků“, realizovaný formou zábavných
činností na zahradě, stejně jako „Indiánská hra“. Výlety do planetária, Jihočeského muzea a do
ZOO, včetně návštěvy „Pohádkového podzemí“ v zámku Ohrada, obohatily náš školní program.
Díky pomoci rodičů s přípravou kostýmků si mohly děti radostně prožít „Čarodějnický“ a
„Žabičkový den“ nebo vystoupení ke „Dni matek“. Pasování předškoláků spojené s indiánskými a
kovbojskými písněmi bylo poslední akcí ve školním roce spolu s rodiči. V letošním roce nám
odchází 16 dětí do základní školy:
Ze třídy Berušek:

Jan Červák

Ze třídy Čmeláčků:

Matěj Boček

Nelly Hantová

Anna Bromová

Eliška Ivanová

Tadeáš Čepčány

Pavel Liebl

Viktorie Křišťan

Nella Píšová

Zita Petrová

Štěpán Pražák

Elena Šeberová

Lucie Velková

Ondřej Šmelhaus
Claudia Tibitanzlová
Kateřina Zimandlová

Přejeme všem dětem krásné prázdniny a předškolákům šťastný start v základní škole!
Marie Musilová a kolektiv zaměstnanců MŠ

Projekt rekonstrukce a rozšíření MŠ byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
ROP.

Velikonoční turnaj ve stolním tenise jednotlivců Homole 2016
Autor: David Schneider
Na Boţí hod velikonoční se sešli příznivci amatérského stolního tenisu, aby porovnali své dovednosti
v turnaji jednotlivců. Moţná pěkné počasí ovlivnilo slabší účast, neţ byla v letech minulých, ale i tak všech
12 zúčastněných podalo velmi solidní výkon. Hráči byli rozděleni do dvou skupin po šesti. Z kaţdé
skupiny postupovali čtyři do finále. Po nelítostných bojích zvítězil Ctirad Barták před Václavem Welserem
starším a Davidem Schneiderem. Všem je třeba poděkovat za vysoké nasazení a zároveň děkujeme OÚ
Homole v čele s paní Jaroslavou Heřmánkovou za finanční příspěvek na nákup věcných cen.
Celý turnaj s přehledem odřídil pan Ctirad Barták.
Pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ctirad Barták
Václav Welser starší
David Schneider
Václav Welser mladší
Václav Trapl
Petr Ďurica
Václav Vaňač
Pavel Ďurica
Martin Steinbauer
David Mařík
Bohuslav Procházka
Ctirad Šťáva

ZÁJEZD

18.května uspořádal Obecní úřad Homole pro své seniory zájezd do Prahy. Navštívili jsme
Valdštejnský palác, ve kterém sídlí Senát parlamentu České republiky. Prúvodkyně nás provedla
nádhernými historickými místnostmi paláce včetně bývalé konírny, kterou známe z televize ze
zasedání senátu. Pan Valdštejn miloval koně a dopřál jim i luxusní osvětlení křišťálovými lustry,
které slouţí i dnes pro osvětlení senátu.
Po prohlídce jsme měli domluvené setkání v zasedací místnosti se senátorem Tomášem Jirsou.
Seznámil nás ústně i graficky se vztahy s Evropskou unii a naším zákonodárstvím. Po diskuzi nás
pozval na oběd do senátorské jídelny. Po dobrém obědě jsme si prohlédli Valdštenskou zahradu,
která hlavně svými skalními stěnami upoutala naši pozornost.
Dalším naším překvapením byla pozvánka p. Jirsy na projíţďku parníčkem po Vltavě, kde se s
námi pan senátor rozloučil. Jeho vystupování na nás působilo velmi příjemně. S ústním
doprovodem kapitána jsme si prohlédli zajímavosti Prahy z jiného úhlu pohledu. Bylo to moc
pěkné.
Závěrečnou návštěvou byl Průhonický park, se kterým nás v kostce seznámil průvodce, místní
zahradník. Park o rozloze 250 ha v údolí potoka Botiče, napájí 3 rybníky v parku. Turistických
tras je tam 30 km. Jsou tam nádherná alpinia a jenom rododendronů je tam 8 000 ve 100
druzích. Park i zámek stojí za delší návštěvu, na kterou nám uţ nezbyl čas. A proto jsem si ji s CK
Máj zopakovala v sobotu 21. 5., kdy jsme si k tomu přidali ještě Český Šternberk a Konopiště.
Zpáteční cesta nám, s hezkou písničkou při harmonice, utekla jako voda a uţ nás čekala večeře U
kaštanu.
Proţili jsme nádherný den, za který bych chtěla moc poděkovat organízátorce M. Štěpánkové a
všem, kteří se o tento záţitek zaslouţili.
Za spokojeně účastníky Marie Vejskrabová

Společenská kronika

Naši jubilanti - občané 70 a více let

2.čtvrtletí 2016
Homole

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

Nové Homole

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

Černý Dub

Hartl Václav
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

Vážení a milí spoluobčané,
děkujeme všem dárcům, kteří se ve velké míře podíleli na sbírce pro charitu Diakonie
Broumov.
Poděkování patří i Vám všem, kteří jste se podíleli na sbírce víček pro ELIŠKU. Na konci
prázdnin bychom měli výtěžek předat rodičům Elišky. O výtěžku Vás budeme informovat
v následujícím vydání Homoláčku.
Děkujeme také celému vedení Mateřské školy v Nových Homolích za slavnostní
rozloučení s předškoláky.

Koledníci z Černého Dubu

HURÁ PRÁZDNINY
Milé děti,
přejeme vám všem hodně sluníčkových dní
a užívejte si krásné dva měsíce se vším všudy co k létu patří.
Všem našim spoluobčanům přejeme pěkné a slunečné léto.
Zaměstnanci OÚ Homole

POZVÁNKY


Staročeské dožínky se budou konat dne 27. srpna 2016 od 13,00 hodin v Boršově
nad Vltavou.



13. ročník Homolské křídlovky se uskuteční dne 3. září 2016 na návsi v Homolích.

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR :
Pracovník ve výrobě lahůdek
Pracovní doba : pohyblivá pracovní doba, 40 hod/ týdně
Požadavky : je kladen důraz na spolehlivost, pracovní nasazení, pružnost, zručnost
Nabízíme : dobré zázemí fungující, zavedené společnosti, stálý měsíční příjem (90-140 Kč/hod),
profesionální přístup, možnost kariérního postupu až na pozici provozní vedoucí, příspěvek na dopravu aj.
Hlavní účetní
Pracovní doba : 40hod/týdně
Požadavky :
- samostatné účtování a dobrá orientace v aktuálních daňových a účetních předpisech
- znalost podvojného účetnictví
- praxe v účetnictví
- zpracování mezd včetně znalosti mzdových předpisů (cca 30 zaměstnanců)
- diskrétnost,pečlivost,zodpovědnost,flexibilita
Nabízíme : dobré zázemí fungující, zavedené společnosti, stálý měsíční příjem (bude upřesněn při
osobním jednání) ,odborná školení, příjemné pracovní prostředí aj.
V případě zájmu o jakoukoliv výše vypsanou volnou pracovní pozici nás můžete kontaktovat na
telefonních číslech 777 563 193 nebo 773 140 266.

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Homoláčku je 26.9.2016.
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

