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Otevřete oči zimní kráse, zamrzlým okenním tabulkám a večerní
obloze jasné a plné hvězd. Přivoňte si k cukroví a nechte se unášet
podmanivou vůní jehličí. Naslouchejte cinkání rolniček, dětskému smíchu
na kluzišti a krásným koledám.
Příjemné proţití vánočních svátků plných inspirace a krásných chvil
a hodně štěstí i úspěchů v novém roce
přeje kolektiv OÚ Homole

Jednání ZO Homole ze dne 5.10.2016
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výběr zhotovitele na akci: „ Oprava MK Lesní Černý
Dub a U Hřiště Nové Homole“. Bylo osloveno 7 firem, dodáno bylo 5 nabídek a vybralo firmu
SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice.

Jednání ZO Homole ze dne 26.10.2016
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zadání zpracování PD k místům pro přecházení
v Homolích a Nových Homolích.
ZO projednalo a schválilo :
- návrh ceny vodného a stočného na rok 2017 pro Obec Homole :
voda pitná : navýšení o 1,38 Kč tj. 39,91 Kč/1m3 včetně DPH
voda odpadní : cena zůstává stejná 25,46Kč/1m3 včetně DPH
- finančně vypořádat – odkoupit pozemky v ul. Jiţní, Homole za cenu 200,- Kč/1m2
z důvodu opravy komunikace
- zpracování územní studie pro zamýšlené vyuţití lokality na pozemku č. parc. 614/7
k. ú. Homole
ZO bere na vědomí :
- protokol o provedené kontrole v MŠ Nové Homole
- prezentaci Mateřského centra Nové Homole
- prezentaci MŠ a MC Nové Homole dne 12.10.2016 za účasti partnera MAS Blanský les
- výsledky voleb do zastupitelstva Jč kraje a do Senátu Parlamentu ČR
- zprávu o činnosti komise pro územní rozvoj a stavební činnost
- podjatost starostky obce ve věci účelové komunikace č.parc. 171/7 k. ú. Homole
- aktualizaci strategického plánu MAS Blanský les
- návrh vlády k zajištění sociálního bydlení
- otevřený dopis TJ Slovan Černý Dub

Jednání ZO Homole ze dne 23.11.2016
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu Obce Homole na rok 2017 včetně sociálního
fondu. Bude zveřejněno na ÚD a na elektronické ÚD umoţňující dálkový přístup.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pověřit p. Jiřího Červáka k zastupování při
jednáních mezi Obcí Homole a Ministerstvem vnitra ČR ve věci dotace - nákup
poţárního vozidla pro SDH Nové Homole.
ZO projednalo a schvaluje :
- zveřejnit záměr pronájmu stánku PNS v Nových Homolích
- spoluúčast obce na vánočním turnaji ve stolním tenisu Memoriál Václava Vondruše
v Homolích a na turnaji ve stolním tenisu o pohár starostky obce v Černém Dubu, obec
uhradí ceny pro vítěze v předpokládané výši po 3 000,- Kč
- příkazní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Českou vodohospodářskou s.r.o.,
České Budějovice na akci : „kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole“ :
- zpracování a podání ţádosti o evidenci akce a ţádosti o registraci akce
- administrace dotace včetně komunikace s poskytovatelem dotace
- zpracování závěrečného vyhodnocení akce za úplatu ve výši 55 000,- Kč bez DPH
ZO bere na vědomí :
- uzavření MŠ Nové Homole v době vánočních prázdnin od 23.12.2016 – 1.1.2017
- ukončení provozu telefonního automatu v Nových Homolích v 1.pololetí roku 2017
- nabídku Obci Homole k prezentaci v regionální televizi – cesty krajem
- plán inventur

OZNÁMENÍ - VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ
Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky obce Homole
č. 2/2015 o místních poplatcích.
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku.
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je :
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na ţádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte
nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiţením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální sluţby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiţením, domově pro seniory, domově se
zvláštním reţimem nebo chráněném bydlení.
Od poplatku se dále osvobozují :
a) kaţdé třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18-ti let ţijící s rodiči ve společné
domácnosti a to aţ do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší uvedený
věk, pořadí dětí se určuje od nejstaršího dítěte
b) kaţdé narozené dítě po dobu, kdy některý z rodičů o něj pečuje a pobírá
rodičovský příspěvek a to aţ do konce kalendářního roku, ve kterém tato péče

o dítě a pobírání rodičovského příspěvku skončí
c) občan s pobytem v obci, dlouhodobě ţijící mimo obec a to více neţ 300
kalendářních dní v roce
Úleva se poskytuje / nárok na úlevu má :
a) vlastníkům staveb zařazených nebo slouţících k individuální rekreaci
(tzv. zahradní domky) nacházející se v lokalitě Nové Homole – Korosecký kopec
a to ve výši 300,- Kč
b) občanům s pobytem v obci, kteří jsou studující a jsou ubytováni v průběhu
školního roku v zařízeních určených a slouţících pro tyto účely a nedojíţdí
z důvodu studia kaţdý den do místa trvalého bydliště a to ve výši 300,- Kč.
Výše poplatku :
 poplatek za svoz komunálního odpadu : 600,- Kč/rok/1 osoba ( fyzická osoba)
 poplatek za psy : 100,- Kč/ 1. pes
200,- Kč/ 2. a kaţdý dalšího pes téhoţ drţitele
50,- Kč/ 1. pes (drţitel invalidního, starobního, vdovského,
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poţivatel sirotčího důchodu)
100,- Kč/ 2. a kaţdý další pes téhoţ drţitele (drţitel invalidního,
starobního, vdovského, nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poţivatel sirotčího
důchodu)
Poplatky se vybírají pouze na OÚ Homole z důvodu elektronického zpracování dat.

Poplatky se budou vybírat :
v pondělí : 23.1., 30.1. a 6.2. 2017
od 13,00 – 15,30 hodin
ve středu : 25.1., 1.2. a 8.2.2017
od 13,00 – 17,00 hodin

Poplatky se vybírají pouze v tyto úřední dny !!!
Zástupce poplatníků musí uvést jména poplatníků, za které úhradu provádí.
Poplatky je možné hradit také převodem z bankovního účtu* na účet obce.
Číslo účtu obce je 8308544/0600 vedený u GE Money Bank, a.s.
Pokud budete tento způsob vyuţívat uvádějte variabilní symbol platby takto :
příklad v.s.: 720301 přičemţ : 72 – číslo popisné domu za který platíte
0 – slouţí pro oddělení dalšího znaku
3 – počet osob za které platíte
0 – slouţí pro oddělení dalšího znaku
1 – počet psů
Prosím vkládejte nuly mezi číslo popisné, označení počtu osob a označení počtu psů.
Usnadníte tím identifikaci platby.
Známku na popelnici si poplatník vyzvedne na OÚ Homole po předloţení převodního příkazu.
* Tento způsob volby variabilního symbolu není moţný pro zasílání plateb od občanů, kteří
bydlí v obytných domech.
Obytné domy mají jedno číslo popisné a ze zaslané platby není moţné
identifikovat konkrétní platící osobu/osoby.
Osoby, za které platíte, je v tomto případě třeba uvést do poznámky pro příjemce
platby.
Svoz komunálního odpadu je kaţdé pondělí, svoz plastových pytlů (PET lahve
a nápojové kartony) je kaţdé poslední pondělí v měsíci – pytle připravte k popelnici.
Obecní úřad Homole

Společenská kronika

Naši jubilanti - občané 70 a více let
4.čtvrtletí 2016
Homole

Nové Homole

Černý Dub

Vondrková Marie

Bícová Blaţena

Boţoň Pavel

Pešková Marie

Dychová Alţběta

Kempská Marie

Welserová Emilie

Vejskrab František

Číţek František

Šedivý Karel

Šejnohová Miloslava

Hölclová Libuše

Štolková Terezie

Hes Josef

Schwarzová Ludmila

Neubauerová Františka

Fesslová Marie

Tomanová Marie
Mokráčková Marie
Toman Karel
Vejskrabová Marie
Pouzarová Stanislava
Voráčková Marie
Růţička Josef
Vlk Petr
Kostrounová Růţena

Ševčík Jan

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
Váţená paní starostko Heřmánková,
prosím Vás, abyste poděkovala paní místostarostce Marii Štěpánkové za její obětavou pomoc
panu Františku Hošnovi z Nových Homol v jeho těţké ţivotní situaci, kdy váţně onemocněl a nebyl
schopen se sám o sebe postarat. Poslední dobou ţil a zemřel v Domově důchodců Máj v Českých
Budějovicích.
Nikdo jiný by nebyl tak obětavý a nedokázal pomoci panu Hošnovi, tak jako paní
místostarostka Marie Štěpánková. Bylo to pro ni jistě velmi náročné, kdy vše pro p. Hošnu zařizovala
ve svém volném čase.
Rodina p. Fr. Hošny ţije dlouhodobě na Slovensku, a proto i sestra p.Hošny s rodinou děkuje
paní Štěpánkové za vše, za její obětavou péči a pomoc.
Kryštofová Dagmar

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihočeský kraj
Okres: České Budějovice
Obec: Homole
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Homole – souhrnné informace
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Homole – souhrnné informace
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v
seznamu
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
celkem zpr. v %
2
2 100,00 1 170
524
44,79
524
520
99,24
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Homole – část 1
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Homole – část 1
Kandidátní listina
Platné hlasy Předn.
číslo
název
celkem v % hlasy
1
2
12
13
24
30
35
37
38
39
41
44

Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
PRO J.ČECHY-STAN, HOPB, TOP 09
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
ANO 2011
Politické hnutí PRO 2016
Komunistická str.Čech a Moravy
JIHOČEŠI 2012
Strana soukromníků ČR
Národní demokracie
JIHOČEŠTÍ HASIČI

1
76
105
54
40
99
1
15
26
3
0
2

0,19 X
14,61 X
20,19 X
10,38 X
7,69 X
19,03 X
0,19 X
2,88 X
5,00 X
0,57 X
0,00 X
0,38 X

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Homole – část 2
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Homole – část 2
Kandidátní listina
Platné hlasy Předn.
číslo
název
celkem v % hlasy
45
49
54
57
62
67
70
78
81
82
89

Moravané
NOVÁ GENERACE
DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU!
Strana zelených
Strana svobodných občanů
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK
Koalice SPD a SPO
SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.
Česká pirátská strana
Úsvit - Národní Koalice

0
28
3
6
24
3
0
16
0
14
4

0,00
5,38
0,57
1,15
4,61
0,57
0,00
3,07
0,00
2,69
0,76

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané
dne 7.10. – 8.10.2016
Výsledky hlasování
Obvod: 10 – Český Krumlov
Obec: Homole
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v
seznamu
obálky účast v % obálky hlasy
hlasů
počet zprac. v %
2
100,00 1 170
455
38,89
444
412 92,79
1. kolo 2
2
100,00 1 171
175
14,94
175
175 100,00
2. kolo 2
-

Výsledky hlasování
Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

8

Florián Jindřich MUDr.
Ţák David Mgr.
Paukejová Marie Ing.
Jirsa Tomáš Ing. MBA
Zikmundová Jitka Ing. MBA
Novák Tomáš
Máče Miroslav Ing. CSc.,
Ph.D.
Himl Pavel doc. Dr. phil.

9

Hreha Radim Ing.

+1
2
3
*4
5
6
7

ČSSD
TOP+STAN
Úsvit
ODS
KDU-ČSL
Piráti

ČSSD
TOP 09
Úsvit
ODS
KDU-ČSL
Piráti

ČSSD
BEZPP
ČS
ODS
BEZPP
BEZPP

Počty hlasů
1.
2.
kolo kolo
68
68
57
X
19
X
143 107
42
X
30
X

KSČM

KSČM

KSČM

21

X

5,09

X

SZ
APAČI
2017

SZ
APAČI
2017

SZ
APAČI
2017

18

X

4,36

X

14

X

3,39

X

Volební
strana

Navrhující Politická
strana
příslušnost

% hlasů
1.
2.
kolo kolo
16,50 38,85
13,83 X
4,61 X
34,70 61,14
10,19 X
7,28 X

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Váţení spoluobčané,
nastává zimní období a chtěla bych upozornit na problém s parkováním vozidel na místních
komunikacích. Vyzýváme majitele vozidel, aby parkovali na svých pozemcích, neomezovali
průjezdnost a bezproblémový úklid komunikací a chodníků. Pokud nebude průjezd umoţněn,
nebudeme úklid provádět.
Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při úklidu sněhu před vašimi domy.
Děkujeme předem za pomoc.
Jaroslava Heřmánková

Obec Homole přijme do pracovního poměru
pracovníka na údrţbářské práce a na údrţbu
veřejné zeleně.
Bliţší informace podá p. starostka na telefonu
387 203 515, nebo 799 506 110.
Obecní úřad Homole

Oznámení
Provoz sběrného dvora do 28.2.2017 (zimní
období) :
středa : 13,00 – 17,00 hodin
sobota : 9,00 – 13,00 hodin
Ve dnech 23.12. a 27. – 30.12.2016 bude Obecní úřad
Homole z důvodu dovolené uzavřen.
Obecní úřad Homole

POZVÁNKY
 Dne 26.12.2016 se od 13,00 hodin uskuteční vánoční turnaj „Memoriál Václava
Vondruše“ ve stolním tenise dvojic v sále u hasičské zbrojnice v Homolích. Prezentace
účastníků je od 12,30 hodin.
 Dne 26.12.2016 se od 13,00 hodin uskuteční vánoční turnaj o pohár starostky obce
ve stolním tenise v sále u hasičské zbrojnice v Černém Dubu.
 Dne 17.3. 2017 se od 20,00 hodin uskuteční Josefovská zábava v sále u hasičské
zbrojnice v Homolích. Masky a Pepíci vítáni.
 Dětský karneval se uskuteční dne 11.2.2017 od 14,00 hodin v sále v Homolích.

PLESY V OBCI
 Dne 13.1.2017 se od 20,00 hodin koná ples SDH Černý Dub v sále u hasičské
zbrojnice Černý Dub.
 Dne 3.2.2017 se od 20,00 hodin koná ples SDH Nové Homole v sále u hasičské
zbrojnice v Homolích.
 Dne 24.2.2017 se od 20,00 hodin koná ples SDH Homole v sále u hasičské zbrojnice
v Homolích.

Vánoční bohoslužby
24.12.2016 - Štědrý den od 16,00 hodin – kostel
24.12.2016 - Štědrý den od 21,00 hodin – kostel
25.12.2016 - Boţí hod
od 7,45 hodin – kostel
31.12.2016 - Silvestr
od 17,00 hodin – kostel
01.01.2017 - Nový rok
od 7,45 hodin – kostel

Vrábče
Boršov nad Vltavou
Boršov nad Vltavou
Boršov nad Vltavou
Boršov nad Vltavou

 Tříkrálová sbírka
Dne 7. ledna 2017 se v naší obci opět uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka.
Děkujeme všem občanům za přijetí koledníků a finanční dary.
Obecní úřad Homole

Mateřské a rodinné centrum Homole
Ačkoliv můţeme mít pocit, ţe nedávno skončilo léto, téměř minul podzim a máme tu
advent. Místo tichého rozjímání to však v Mateřském a rodinném centru Homole stále
docela hlasitě ţije. Od září probíhá tradiční čtvrteční Cvičení pro ţeny, úterní Pilates
nebo pondělní Karate pro děti a Powerjóga. Dopoledne můţete svým předškolkovým dětem
vyplnit při hravých aktivitách Klubu batolat nebo ve Volné herně, kde můţete vyuţít
prostory a hračky MRC a zároveň si trochu oddechnout u čaje nebo u kávy. Děti můţete
nechat vyřádit při Pohybových hrách ve čtvrtek odpoledne, stačí, kdyţ je dovedete a za
hodinu je zase vyzvednete.
V listopadu se uskutečnil lampionový průvod se strašidelnou tématikou. Nechyběla malá
stezka odvahy ani hodná čarodějnice. Táborák a teplý čaj byl příjemnou tečkou na konci
zamlţeného odpoledne.
Teď v prosinci máme za sebou Mikulášskou nadílku pro nejmenší návštěvníky našeho
centra. A 18. prosince v 16:30 se bude konat oblíbený Ţivý Betlém u kapličky v Homolích
s punčem a koledami. Tímto bych Vás ráda srdečně pozvala a věřím, ţe se při této
sváteční události sejdeme v hojném počtu jako kaţdý rok.
Pokud Vás napadá, jak zajímavě vyplnit volné kapacity v centru tak, abyste je Vy a Vaše
děti rádi navštěvovali, pište, prosím, na mail mrc.homole@seznam.cz, na facebookovou
stránku MRC Homole nebo se obraťte přímo na obecní úřad Homole.
Taktéţ budeme rádi, pokud se ozvete vy, kteří něco zajímavého umíte a rádi byste tu
dovednost předali i ostatním.

Těšíme se na Vaše nápady

Za MRC Homole
Lenka Marešová

Lampionový průvod

Mikulášská pro nejmenší

OKÉNKO DO ŠKOLKY
„Na svatého Mikuláše už je zima celá naše“. Tak letos se nám ta pranostika konečně po několika letech vyplnila. Sněhové
vločky na oknech i za okny podtrhly atmosféru příchodu Mikuláše a čerta. Radostné očekávání spojené s tajemnem a
trochou napětí je vždy pro děti velmi přitažlivé. Rozpoznat dobro a zlo v pohádkách, ale i v životě už umějí dobře. „Ten čert
byl, paní učitelko, moc hodný!“ To byla první slova po odchodu nebeských a pekelných postav v naší školce. Zkrátka, ty
nehodné bytosti do naší školky nepouštíme. K tomu nám napomáhají kamery, které umějí prověřit všechny čerty, včetně
těch nemaskovaných. Technickému pokroku se nedá zabránit, a tak posledním zamáváním rodičům ve dveřích a někdy
ještě na monitor ve třídě, začíná nový den ve školce. Ty předvánoční jsou naplněny zpěvem a poslechem koled, malováním,
výrobou dárečků, pečlivou přípravou na besídku až k tolik očekávané nadílce, která bude odměnou za všechnu tu snahu.
Nakonec divadélko „Vysněné Vánoce“ v podání divadla „Máma a táta“ a sejdeme se až po Novém roce. To bude vyprávění!
A potom si ještě užijeme konec Vánoc na Tři krále.
Marie Musilová
PŘEJEME VŠEM OBČANŮM OBCE HOMOLE KLIDNÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU PEVNÉ ZDRAVÍ A VSTŘÍCNOU ATMOSFÉRU
VE SVÉM OKOLÍ
KOLEKTIV DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ MŠ NOVÉ HOMOLE

ZAPOJENÍ PARTNERA DO PROJEKTU
Dne 12. 10. 2016 navštívili starostové obcí MC a MŠ v Nových Homolích. Zástupci
obcí byli informováni o projektu na webových stránkách www.mujkraj.cz, a to zejména
s ohledem na zvýšení kapacity mateřské školy a možnostech přijetí dětí bydlících mimo
obec Homole, a mateřského centra, do jehož aktivit se mohou zapojovat rodiny s dětmi
z celého mikroregionu. Nadále bude mikroregion prosazovat zapojení mateřského
centra Homole do aktivit svazku i MAS Blanský les.

Tímto děkuji paní ředitelce Marii Musilové a celému kolektivu MŠ, paní Lence
Marešové z MC, které nám umožnily prohlídku prostor a zodpověděly dotazy ohledně
fungování jak MŠ, tak i MC.

Jaroslava Heřmánková

TJ SLOVAN ČERNÝ DUB - oddíl stolního
tenisu
pořádá XVII. ročník tradičního vánočního turnaje čtyřher ve stolním tenise

“Na Štěpána - O pohár starostky obce Homole“.
Termín konání : pondělí 26. 12. 2016 od 13.00 hodin
Místo konání : Černý Dub - sál v hospodě „Na kopečku“
Podmínka účasti: 1 hráč neregistrovaný + 1 hráč neregistrovaný či registrovaný
Startovné - Kaţdý účastník přinese věcnou cenu.
Vstup do herny s obuví se světlou podráţkou.
Prezentace: zahájení od 12.30 do 13.00 hodin
Důleţité upozornění-při pozdější prezentaci jiţ nemusí být příslušná dvojice zařazena do turnaje!!! Hraje se dle
platných pravidel stolního tenisu, doporučujeme se přihlásit telefonicky ještě předem do 23. 12. 2016.
Za oddíl stolního tenisu Vás srdečně zvou a přihlášky přijímají hlavní pořadatelé vánočního turnaje:Radek Húska
tel.608956365 e-mail: rhuska@volny.cz, František Babouček 774123350 e-mail: fr.baboucek@centrum.cz

Poděkování celému hereckému spolku ŢAS.
Chci poděkovat našim úŢASným herečkám za velice vtipné a pro děti srozumitelné zahrání pohádky ,, Kozí
pohádky “, která byla spojena s Mikulášskou besídkou.
Na představení přišlo 66 dětiček v doprovodu rodičů a prarodičů.
Ráda bych Vás spolu s ţenským amatérským spolkem pozvala dne 29. 12. 2016 od 19,30 hod. do sálu v
Homolích na premiéru hry ,, ŢENSKÉ NEBE “.
Přeji celému spolku ŢAS - ať Vám to stále stejně dobře hraje, tak jako před deseti lety, ať nadále rozdáváte
úsměv a humor ať Vás neopouští.
Jaroslava Heřmánková

V sobotu 26.11.2016 se uskutečnil 39. ročník závodu BĚHU KOLEM BABY. Závodu se
zúčastnilo 90 závodníků při teplotě 5 st. Celsia za občasného mrholení.
Hlavní závod, který je pořádán pod patronací OÚ Homole se běţel na nové trati dlouhé
8 km. Běţelo se od pohostinství na Kopečku v Černém Dubu kolem kopce Baba do Vrábče,
kde se trať otáčela okolo kostela a běţelo se zpět kolem sběrného dvora v Černém Dubu do
cíle, kde původně závodníci vystartovali. V pohostinství na Kopečku máme vytvořené velmi
příjemné prostředí pro závodníky i pořadatele Slovanu Černý Dub v čele s p. Pavlem
Pojarem.
Závod vyhrál Frelich Martin na nové trati v čase 28,28 min. Díky novému zabezpečení
běhu kolem Baby, který nechala obec zpracovat a za pomoci u uzavírek, kde asistovali
členové SDH N. Homole pod vedením p. Karla Tomana, měl 39. ročník závodu hladký průběh
a za to jim patří poděkování.
Děkuji všem Zlámalík J.

Redakční rada Homoláčku děkuje přispěvovatelům za spolupráci v roce 2016. Všem spoluobčanům přejeme příjemné proţití vánočních
svátků a do nového roku hodně zdraví a štěstí.

obec@homole.cz

Váţení čtenáři našeho čtvrtletníku i vy můţete přispět svým článkem, proto neváhejte a napište na e-mail
.
Vaše dotazy, příspěvky, ale i připomínky rádi uvítáme a v nejbliţším vydání zveřejníme. Uzávěrka příspěvků do 1. čísla Homoláčku je 21. 3. 2017.

obec@homole.cz

Obecní úřad Homole sděluje občanům, ţe je moţné komunikovat s úřadem prostřednictvím internetu. Internetová adresa je :
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.

