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Vážení spoluobčané,
určitě jste zaregistrovali, že k nám dorazilo léto a to znamená, že jsou tady prázdniny.
Pro mě to především znamená, že je pryč půl roku od doby, kdy jsem byl zvolen do čela
obce, což mě vede k bilancování toho uplynulého půl roku.
Nechci tvrdit, že jsem spokojen, ale mám pocit, že se v obci udála celá řada akcí a
aktivit. Především zásluhou našich sportovců (záměrně říkám sportovců). Ožilo naše
nové víceúčelové sportoviště, dolaďují se drobné provozní detaily (rezervační systém a
podobně).
Představení našich amatérských hereček z ŽASu není třeba komentovat. Byl to
velkolepý zážitek a potěšilo mě, že pohled do přeplněného sálu byl impozantní.
Zřejmě jste zaznamenali vyasfaltování ulice U Šestauberů recyklátem. Pokud to
nerozjezdí těžká technika, bude to příjemná procházka a Vy (občané) ji již teď využíváte.
Zastavím se u procházek. V minulém čísle Homoláčku jsem nastínil myšlenku propojení
původních polních cest mezi Homolemi – Novými Homolemi a Černým Dubem. Tedy
cesty jsou obnoveny. V sobotu (s mírným zpožděním) budou osety a poté zbývá jen
držet palce, aby začaly zarůstat. Dal jsem úkol Kulturní komisi vymyslet, jak je
zatraktivnit. Věřím, že na podzim bude hotovo se vším všudy.
Také jsem se zmínil, že mám rád cesty, které někam vedou což přesně tento případ je.
Zmiňuji i drobné úpravy, které obec provedla v části Koroseky kde náves nyní vypadá
jako náves (pro anglicky mluvící down town).
Blíží se prázdniny a doba dovolených. Přeji Vám, aby ten poslední školní den
neznamenal nad vysvědčením pláč a skřípění zubů, ale start do léta plného pohody a
zážitků.
Závěrem ještě jednu informaci – toto je poslední vydání Homoláčku v původním hávu.
Nový obecní časopis představíme na podzim a slibuji, že bude opravdu jiný – čtivější a
zajímavější.
Pěkné léto zdraví a spokojenost Vám přeje Jan Loukotka
Starosta obce
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Slavnostní otevření sportoviště v Nových Homolích
Dne 4.5.2019 od rána až do pozdních večerních hodin, bylo slavnostně otevřeno sportoviště v Nových
Homolích. Všichni, kdo tuto akci navštívili, měli možnost nahlédnout do nitra nově postavených
fotbalových kabin a měli možnost vyzkoušet tartanový povrch nově vybudovaného víceúčelového
kurtu. Celý den byl připraven pro děti i dospělé doprovodný program, skákací hrad, rodinný fotbálek,
všichni si mohli vyzkoušet jízdu na elektrokoloběžce a segwayi. Samozřejmostí bylo bohaté
občerstvení. Hlavní program začal v 10.00 hodin, historicky prvním zápasem mladší přípravky Pirátů
Slovan Černý Dub, vedené trenéry Vlastou Borovkou, Václavem Welserem a Radkem Píšou, proti FK
Nová Ves/Brloh. Naše malá fotbalová semínka sice prohrála, ale za bojovnost a nasazení si zaslouží
velký aplaus. Následoval miniturnaj starších žáků, hráli proti sobě tři družstva složená z domácích
borců. O výsledek tentokrát nešlo, ale jak ukázala hra, i v této kategorii pod vedením Lucky a Míry
Lomských, rostou borci, kteří jednou budou reprezentovat náš klub. Medaile a drobné ceny přijel
předat, dnes již prvoligový kapitán SK Dynama České Budějovice, Jiří Kladrubský.
V 13.30 hodin bylo provedeno slavnostní otevření sportoviště za účasti zástupců obce, v čele se
starostou, panem inženýrem Janem Loukotkou, vedení TJ Slovan Černý Dub a většinou členů TJ. Po
slavnostním ceremoniálu, zakončené přestřižením pásky, přišlo na řadu ocenění dlouholetých členů TJ.
Nabitý program pokračoval přátelským utkáním starých gard TJ Slovan Černý Dub a SK Holubov,
který po nelítostném boji skončil zaslouženou remízou 4:4.
Mohu-li to tak nazvat, tak zlatým hřebem celého dne bylo přátelské utkání fanoušků Sparty a Slavie.
V deštivém počasí, za vypjaté atmosféry ☺ a za velké podpory pomezního rozhodčího pana Pavla
Pojara ☺ nakonec šťastně vyhrála Slavia nad Spartou 4:2, to když se za Slavii trefili Welser ml.2x,
Švercl a Tomáš. Za Spartu stříleli Schneider a Karafiát.
Po skončení tohoto klání pokračovala zábava v přilehlém stanu, kde reprodukovanou hudbou přispěl
k dobré náladě DJ Velek. Po setmění si děti i dospělí mohli vychutnat velkolepý ohňostroj, který musel
být vidět i ve vzdálených vesnicích.
Všem, kterým jsme ten večer nedali důvod spát se moc omlouváme, ale věřte, důvod k tomu byl veliký
☺
Tímto mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na kompletní rekonstrukci sportoviště, jmenovitě
bych vyzdvihl bývalé starostky paní Marii Štěpánkovou, paní Jaroslavu Heřmánkovou, současného
starostu pana inženýra Jana Loukotku a dva pány inženýry Michala Baboučka a Miroslava Pavlíčka,
dále sponzorům a všem, kteří jste přišli na slavnostní otevření.
Z celou TJ Slovan Černý Dub a OÚ Homole, David Schneider
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Vážení sportovní přátelé,
dne 15.6.2019 od 8.00 hodin proběhl na hřišti v Nových Homolích fotbalový
turnaj mladších a starších přípravek. Na dvou malých hřištích sváděli souboje
hráči pořádající TJ Piráti Slovan Černý Dub, FK Nová Ves/Brloh, Sokol Lipí
a Sokol Křemže. Za krásného počasí jsme mohli vidět velké nasazení od
všech hráčů a odhodlání nechat na hřišti duši.
Pořadí:
Přípravky – mladší
1. Sokol Křemže
2. FK Nová Ves/Brloh
3. Sokol Lipí
4. TJ Piráti Slovan Černý Dub

Přípravky – starší
1. Sokol Křemže
2. TJ Piráti Slovan Černý Dub
3. FK Nová Ves/Brloh
4. Sokol Lipí

Velký dík patří všem organizátorům v čele s manžely Vlastou a Alčou Borovků a Radkem Píšů. Celý
turnaj v pohodě odpískali pánové Viktor Karafiát a Pavel Pojar mladší.
Z celou TJ Slovan Černý Dub David Schneider – předseda
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Krátce z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Homole.
Tak jako každý rok, i letos jsme uspořádali hasičský ples za velice pěkné účasti našich občanů
za což jim velice děkujeme.
Svoji činnost zahájily také dětské kolektivy. Máme v letošním roce přihlášených 68 dětí, o které
se stará 8 vedoucích.
Do soutěží můžeme postavit 3 kolektivy mladých hasičů a jeden kolektiv dorostu. Děti a
dorostenci mají svoje cvičení každý pátek. Při špatném počasí se scházejí v Mateřském centru. Jinak ale
jsou venku na fotbalovém hřišti. V letošním roce mají naše kolektivy dětí naplánovaných 20 soutěží jak
v rámci Českobudějovického dvojboje tak i jiné soutěže a ukázky.
Soutěžní sezóna začala jarním kolem hry Plamen a pokračuje „Dvojbojem“ pořádaným v rámci okresu
České Budějovice. Jedna ze soutěží „Dvojboje“ se konala i u nás na fotbalovém hřišti a to 29.6.2019 za
účasti 45 dětských kolektivů.
Děkuji všem sponzorům za jejich finanční přispění, ze kterého byly pro všechny zúčastněné děti
zakoupeny ceny.
V letošním roce družstvo starších žáků, jedno družstvo mladších žáků a družstvo dorostu
postoupila na okresní soutěž, která se konala ve Zlivi a v Č. Budějovicích. Družstvo mladších žáků
obsadilo celkově překrásné 6. místo a dorostenci obsadili 1.místo.
Pracují i dospělí. V rámci přípravy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsme upořádali
jednotlivá školení zaměřená na zdravovědu, taktickotechnickou přípravu. Provedli jsme přechody
strojního zařízení na letní provoz a udržujeme i ostatní materiál uložený v hasičské zbrojnici. V rámci
naší zásahové jednotky máme dvě družstva a z toho jedno, které je v rámci Jihočeského kraje
předurčeno jako jednotka Ochrany obyvatelstva.
Máme soutěžní družstvo žen, mužů a mužů nad 35 let. Na obvodovém kole, které se konalo v
Plané, naše ženy obsadily 1. místo a postoupily na okresní soutěž v Českých Budějovicích.
Přihlásili jsme se, stejně jako v roce 2018, do grantového programu MŠMT pod názvem „Můj
klub“. Zatím nemáme žádnou odezvu. V loňském roce jsme z dotace MŠMT dostali 33 000,-Kč, za což
jsme koupili dětem vybavení pro požární sport a ochranné prostředky.
V letošním roce jsme požádali o dotaci i z Jihočeského krajského úřadu a to na podporu sportu dětí a
mládeže. Dotace byla schválena a částka z prostředků Jihočeského kraje činní 60 000,-Kč a z našich
prostředků musíme dodat částku 15 000,-Kč. To znamená, že celkově nakoupíme za 75 000,-Kč. Za
tyto peníze budou nakoupeny pro naše děti překážky pro hasičský sport.
Pokud se chcete podívat na naši celkovou činnost, tak si otevřete naše stránky
http://hasicinovehomole.cz/ a tam najdete veškeré aktuality. Nebo se podívejte na stránky OÚ Homole
a v sekci spolky nás také najdete.
Děkujeme vám všem za vaši podporu.
Za SDH Nové Homole
Červák Jiří
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Hodnocení sezony stolního tenisu sezona 2018/2019 TJ Slovan Černý Dub
Jako každoročně jsem byl pověřen poděkovat jménem celého klubu, resp. oddílu stolního tenisu, zastupitelstvu
Obecního úřadu v Homolích za umožnění využívat hernu a s tím i hrazené náklady na provoz sálu v Černém
Dubu. Ten využívalo v minulém ročníku pro stolní tenis celkem 5 družstev startujících v krajském přeboru,
krajské soutěži, regionální soutěži úrovně RP II a RP III, 1 mužstvo hraje na své náklady v herně Orel České
Budějovice.
Družstvo A - startovalo v krajském přeboru skupiny B a umístilo se na posledním nepopulárním 10.
sestupovém místě z 10 zúčastněných celků. Nutno však konstatovat, že krajský přebor byl ten
rok velice silný. Pozitivem je však získání cenných zkušeností.
V současnosti se po proběhlých jednáních podařilo vyměnit 1 krajskou soutěž, což zaručuje start v Krajském
přeboru i nadále pro soutěžní ročník 2019/2020.
Družstvo B – Krajská soutěž skupina A skončilo na 7. místo z 10 celků. V krajské soutěži se udrželo, což má
významný dopad pro novou sezonu. Výměnou této zachráněné soutěže dle platného soutěžního řádu se
opětovně podařilo získal již popisovaný krajský přebor pro mužstvo A.
Družstvo C – soutěž regionální přebor RP II - 7. místo ze 14 účastníků, škoda jen , že se v klíčových zápasech
nesešli všichni hráči, určitě bylo na lepší umístění.
Družstvo D – soutěž regionální přebor RP II - startovalo ve stejné skupině jako družstvo C, umístění na 12
.místě za 14 účastníků bylo asi maximem, byť se nedosáhlo na plánované 9. místo. Podstatné je, že se
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soutěž zachránila a naopak zdůrazňuji, že věkový průměr tohoto družstva patří v dlouhodobé soutěži k
nejvyšším a je ctí, že se hráči nadále udržují v dobré fyzické kondici a zvládnou náročnosti a záludnosti všech
utkání.
Družstvo E – soutěž regionální přebor RP III - 11. místo ze 14 účastníků, hráči jsou členy klubu, ale startují a
hradí si náklady za hernu na ORLU Č. Budějovice.
Družstvo F – soutěž regionální přebor RP III - 4. místo ze 14 účastníků. Družstvo je poměrně herně silné a
vyrovnané. Při pravidelné účasti opor na zápasech mohlo atakovat ještě i vyšší příčky. Doufám, že se to podaří
letos.
V současnosti má oddíl stolního tenisu 38 členů, z toho 2 ženy, ale bohužel již žádného mládežníka.
Navíc splňujeme i přísné podmínky pro účast v krajských soutěžích - celkem 5 rozhodčích a 4 trenéry.
Stále opakovaná problematika - bohužel přes všechny pokusy stále chybí mládež. Lze jen nostalgicky
vzpomínat, kdy před 12 lety vedl mládež pan František Babouček a jeho svěřenci alespoň 2 roky startovali v
dlouhodobých okresních soutěžích.
Herna v Černém Dubu je sice koncipována na 2 stoly, třetí stůl z důvodu omezeného prostoru
nepoužíváme přímo pro hru, ale využíváme herního robota, pro zlepšení úderové a technické techniky.
Určitě by pomohlo získáním většího prostoru či možnosti využívat hernu novou pro tréninky a vlastní soutěže.
Přispělo by to i ke zvýšení výkonnosti a rozšíření členské základny.
Na závěr ještě jednu připomínku, co se týká vlastního chodu (pominu-li výraznou finanční podporu
stolnímu tenisu ve formě nájmu sálu, jeho otop, spotřebu vody a elektřiny), je oddíl finančně zajišťován
členskými sponzorskými příspěvky. Někteří členové nenárokují za celý rok cestovní náhrady na utkání.
Děkuji zastupitelstvu za podporu a těším se na další spolupráci.
Za TJ Slovan Černý Dub oddíl stolního tenisu – organizační pracovník Radek Húska
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Korálky jarní víly
Jarní víla tančila na louce a rozsypala korálky. Každý z nich v sobě ukrýval překvapení jara v podobě
pestrých činností s dětmi. První korálek nám po zimě umožnil naslouchat zpěvu ptáků, ale také poznat
některé z nich blíže. Chytrý havran na naší zahradě sice zrovna nechtěl prozradit, že umí říci Ferdo, ale
ukázal, jak umí létat z ruky na ruku, stejně jako sovy nebo sokol. Jemným peříčkům k pohlazení
neodolalo žádné z dětí. V březnu nám začal projekt „Kamarádi sovičky Jůly“, ve kterém se
seznamujeme s ptáky a jejich životem.
Druhý korálek byl velmi radostný, protože skrýval ocenění naší výtvarné práce zaslané do 9. ročníku
výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“. Dětmi vytvořená obrázková kniha „Pohádky ze zimního
lesa“ byla odbornou komisí vyhodnocena a slavnostně oceněna jako jedna za tří nejlepších v dané
kategorii v Dětském oddělení Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a postoupila do
dalšího kola soutěže.
Třetí zářivě žlutý korálek vykouzlil kvetoucí louku přímo ve třídě u Čmeláčků během „Pampeliškového
dne“. Děti ve žlutém oblečení se proměnily v pampelišky, zahrály si i na včelky a čmeláčky. Sluchové
hry s vodou a kamínky, hmatové hry s hlínou, foukání do semínka a další hry přiblížily dětem tajemství
přírody. Pohybové ztvárnění „Jak roste pampeliška“ přivábilo čmeláčky a včelky, jejichž med byl za
odměnu sladkou tečkou příjemného dopoledne. Čtvrtý korálek představoval dlouhou a pečlivou
přípravu na besídku ve školce a na výstavu dětských prací v knihovně v Homolích.
Pátý tvořivý korálek naučil mladší děti vyrábět mýdlo a starší zase FIMO šperk pro maminku, pod
vedením výtvarnice ze Studia Flema. Při dalších činnostech nastínil také výtvarné aktivity z pravěku.
Šestý korálek nám odhalil kouzla a čáry čarodějnic a čarodějů, kteří se při „Čarodějnickém reji“
pořádně vyřádili, uvařili léčivý lektvar, zvládli některá čarodějná zaklínadla a upekli čarodějnické
buchty.
V pohádkovém duchu se nesl sedmý korálek. V podání oblíbeného divadla „ Divoloď “ jsme shlédli
pohádky „O zajíčkovi“ a „Šípkovou Růženku“. Také rodiče nám připravili pro starší děti anglické
divadlo.
Za osmým korálkem jsme jeli do pohádkové kovárny Selibov, kde na nás čekaly pohádkové postavy,
vláček, oslíci, malování sádrových odlitků a spousta dalších překvapení a činností. Devátý korálek
rozšířil poznání starším dětem v podobě EKO programů „Žabka Rozárka“ a „Kapřík Metlík“.
Desátý veselý korálek zajistil krásné počasí na tradiční „Dětský sportovní den“, kdy jsme při cvičení
využili i náš velký barevný padák.
Poslední korálek představoval každoroční rozloučení s dětmi, které odcházejí po prázdninách do školy.
„Indické pohádky“ a závěrečné pasování na zahradě byly poslední aktivity v tomto školním roce ve
spolupráci s rodiči, kteří našim malým připravili krásné kostýmky princezen a princů. Přejeme jim, ať
jejich další život je pohádkový!
Marie Musilová

Všem občanům obce Homole přejeme léto ne moc horké, ne moc deštivé, ale zkrátka příjemné
a pohodové.
Kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ Nové Homole
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Ženský Amatérský Spolek Homole
V minulém Homoláčku jsme Vás pozvaly na naši novou hru, Dokud se tančí. Uteklo to jako voda a obě
premiéry už máme za sebou. Děkujeme divákům, kteří přišli a statečně zvládli atmosféru přeplněného
sálu a ještě nás podpořili smíchem a potleskem. Byli jste úŽASné publikum. Omlouváme se těm, které
už homolská hasičárna nepojmula. Pro ně určitě v Homolích ještě zahrajeme. Tohle byl jenom začátek.
Protože Dokud se tančí… nic nekončí.
Se začínajícím létem jsme sice zvolily volnější tempo, ale už v červenci se zúčastníme letního
divadelního festivalu v Mladé Vožici. V srpnu si zahrajeme v Táboře a Kaplici.
Možná, že jste nás už zahlédli, jak pobíháme kolem budovy OÚ, kde máme svůj „skládek kulis“, který
můžeme díky obci Homole využívat. To se chystáme na nějaké představení mimo domov. Vynášíme
divadelní kulisy a tisíc zdánlivě nepotřebných krámů, které se prostě za každou cenu musí vejít do
jednoho, případně i více aut. Když nastartujeme přeplněná auta, celou cestu pak zpytujeme svědomí,
jestli jsme něco doma nezapomněly. Na místě je pak třeba všechny ty divadelní krámy vynosit z aut na
jeviště, seskládat tak, aby vypadaly třeba jako „Kabaret“, nebo „sál Spolkového domu“. Zjistit, kde se
v daném prostoru nachází zástrčky, sestavit zvuk, světla, nasvítit to celé do patřičné nálady. Rychle se
převléknout do kostýmů, abychom během dalších pár minut vytvořily dokonalou iluzi, že jsme úplně v
pohodě a plné energie představení odehrát. Pak si užijeme svých pár minut potlesku a to celé se opakuje
zase obráceným směrem. Všechno zbourat, naložit do auta, rozmontovat světla a zpátky domů. Cestou
se začínáme už těšit na další štaci, protože budeme spolu a budeme si hrát. Tak to nechodí jenom u nás,
ale i u většiny amatérských divadel.
Na konci léta začneme připravovat v Homolích již 5. ročník našeho úŽASného divadelního festiválku
ECCE Homole 2019. Na letošní ročník přislíbily účast i soubory z Prachatic a Písku. Pro děti bude hrát
již tradičně Studio dell’arte a Divadlo Víti Marčíka. ŽASky se budou snažit ve svém představení
„Dokud se tančí“ dokázat, že to nejlepší, co se může člověku ve stáří přihodit, je zůstat mladý.

Váš ŽAS – Alena Hálová
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Kaple v Černém Dubu.
První návrh obecního zastupitelstva na stavbu kapličky v Černém Dubu byl schválen v roce 2006
těmito zastupiteli: Ing. Pavel Schwarz, František Babouček, Pavel Cícha, František Pileček, Ing.
Loukotka Jan, Jaroslav Jodl, Václav Lukeš, Marie Štěpánková, Jaroslava Heřmánková.
Bylo dohodnuto obecním zastupitelstvem stavbu realizovat vyhlášením obecní sbírky a příspěvku
obce. Základní kámen byl vysvěcen v roce 2013 při Václavském setkání v Černém Dubu.
První návrh na stavbu kapličky byl u Háječku pod tratí. Při zahájení prací byla zjištěna vysoká hladina
vody. Dále obec hledala náhradní pozemek a obdržela dar na nový pozemek od paní Marie
Vítkové a tam se začalo se stavbou kaple. Projekt vyhotovila firma ARKUS 5 Č.B. Jejich projekt se
zastupitelstvu líbil a byl jim následně schválen. Bylo vypsáno výběrové řízení a jako zhotovitel stavby
byla vybrána fi VHS spol. s.r.o Č.B. Práce na kapli byly velmi složité vzhledem ke tvaru stavby i
střechy.
Velké poděkování patří úplně všem, i drobným dárcům. Největšími dárci a sponzory jsou:
Ing. Pavel Schwarz, fi VHS spol. s.r.o, Památky Č.B., SWS real Č.B, Sinop SMP, Vlastimil Borovka elektro Homole, Jiho-Tech spol. s.r.o Homole, MUDr. Alan Bulava Ph.D Černý Dub, Stavitelství
Matourek Č.B., Stavoklima s.r.o. Homole, STAVIVA-BARVY s.r.o. Boršov nad Vltavou – p.
M.Kohout, Jan Heral Černý Dub, rodina Ambrožova Černý Dub, Pavel Rožboud Včelná, Truhlářství
Jan Mareš Boršov n/Vlt., Ludmila Schwarzová Černý Dub, manželé Kokešovi, Jihočeský chovatel
Č.B., Adolf Beníšek Boršov n/Vlt., Stanislav Tetenka, Ing.arch. Petr Prokop, JČC strojní dílny s.r.o.
Homole, Marie Štěpánková Nové Homole, Boršovští farníci ze sbírky v kostele.
Stavba byla dokončena v roce 2019 a 5.5.2019 byla kaplička i zvon vysvěceny p. farářem Václavem
Habartem . Po krátké bohoslužbě se zvon poprvé rozezněl.
Následovalo hezké vystoupení dětského souboru Malý Furiant s dudáckou muzikou pod vedením p.
Miroslava Stechera.
Potom všichni občané a dárci byli pozváni do sálu, kde bylo připraveno pohoštění: koláče, párky, guláš
a dobré pivo. Dobrou náladu vytvořili i naši známí muzikanti. Velké poděkování všem
za podporu zdařilé akce pro celou obec.
Ještě informace o zvonu. Tento ulil p. Michal Votruba Zvonařství Myslkovice - váží 66 kg, vysoký 90
cm, jmenuje se Petr, Pavel. Je na něm nápis: "Klíč k pravdě, lásce a věčnosti". Na spodní straně
věneček, kde je napsáno: "Darovali Iveta, Rozi, Ami a Pavel Schwarzovi."
Marie Vlčková, Marie Štěpánková
Milí čtenáři Homoláčku,
přejeme vám krásné prázdniny, hodně sluníčka, letní pohody a
nových zážitků.
Budeme se na vás těšit hned po prázdninách, tj. první středu
v září a pak samozřejmě každou další v době 15-18 hodin. Jistě
si vyberete z bohaté nabídky knih, která je doplňována nákupem
z prostředků Obecního úřadu Homole a soubory novinek z fondu
Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Na dobu
jednoho měsíce si můžete bezplatně vypůjčit neomezený počet knih.
V naší knihovně je také zdarma přístup na internet.
Těšíme se na vás opět v září
vaše knihovnice
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ZÁJEZD PRO SENIORY
29. 5.2019 uskutečnil Obecní úřad Homole, prostřednictvím M. Štěpánkové, pro své
obyvatele zájezd do Západních Čech.
Navštívili jsme hrad a zámek Horšovský Týn, který se vypíná nad řekou Radbuzou. Ke
gotickému biskupskému hradu z 12. stol. byl v 16. stol přistavěn renesanční zámek.
Prohlídka se dělila na 2 části – hrad a zámek. Prohlídka hradu vedla komplexním
interiérem včetně hradní kaple a sklepení se zdmi tloušťky až 4 m. Zámek se nám
představil luxusními interiéry s bohatým vybavením. Tak jak jej vybudovali páni z
Lobkovic v 16. stol. se v zásadě zachoval dodnes. Komplex patří mezi nejvíce
navštěvované skvosty Západních Čech.
Další zastávkou byly Domažlice a to Modelové železniční show. Ráj pro všechny
milovníky železnic. Zde v soukromé garáži majitel předvádí plně funkční železniční
kolejiště na ploše 100 m2. Prohání se zde vláčky s lokomotivami parními, dieslovými,
elektrickými včetně motorových vozů. Předvádí se zde parodie na skutečnou železniční
loupež s policejní záchranou. Hýbají se zde nejen vlaky, auta, zvířata, ale i obyvatelé
přilehlých domů. Kominík čistí komín, další klepe koberec. Zkrátka show se vším všudy.
Výlet nám nepokazilo ani počasí, které bylo ráno zamračené a deštivé, ale během dne se
umoudřilo a ukázalo se i sluníčko. Cesta domů při harmonice a hezké písničce uběhla
rychle a večerní gulášek v Novohomolské hospůdce byl tou správnou tečkou na závěr
hezkého výletu.
Marie Vejskrabová
Dovoluje si Vás pozvat na výstavu
obrazů akademického malíře pana
Josefa Mokráčka, která bude
zahájena dne 4.9.2019 v knihovně
Obecního úřadu Homole.

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

Vážení čtenáři našeho Homoláčku, i vy můžete přispět svým článkem, proto neváhejte a napište na e-mail
obec@homole.cz.
Vaše dotazy, příspěvky, ale i připomínky rádi uvítáme a v nejbližším vydání zveřejníme.
Obecní úřad Homole sděluje občanům, že je možné komunikovat s úřadem prostřednictvím internetu.
Internetová adresa je : obec@homole.cz
Homoláček vydává Obec Homole se sídlem Budějovická 72, Homole, IČO 00 244 902, který je zapsán do evidence
periodického tisku a bylo mu Ministerstvem kultury Praha přiděleno evidenční číslo
MK ČR E 15511. Přináší informace občanům obce Homole.

strana 15

www.homole.cz

Homoláček 2 / červen 2019

