červenec 2020

obecní noviny
homole ||| nové homole ||| černý dub
Vážení občané při psaní
úvodu druhého čísla našich
Obecních novin jsem vycházel z volebního programu
Sdružení nezávislých kandidátů protože se domnívám že
malé ohlédnutí po roce a půl
ve funkci nemůže škodit.
Pokusím se o alespoň stručnou bilanci slibů a dosažených výsledků:
V tomto okamžiku máme
na obci stabilizované kvalifikované pracovníky kteří
řeší vzniklé problémy samostatně a kromě svých úkolů
souvisejících s úklidem obce
jsou ochotně k dispozici jak
zájmovým organizacím tak
i institucím jejichž jsme zřizovatelem , např. školka, sportovci, knihovna, restaurace,
obchod atd. zejména při pomoci s drobnými opravami.
V březnu letošního roku jsme
přišli o jednoho pracovníka pana Pavla Koláře který
podlehl nemoci.
O investiční výstavbě referuje podrobně kolega
ing. Pavlíček ve svém příspěvku. Mohu pouze konstatovat že z akcí zmíněných
v našem volebním programu
byly prakticky všechny splněny nebo jsou těsně před
dokončením.
Bohužel je situace ovlivněná trendem financování se
státními podporami a my se
snažíme dotace využívat.

Současně máme přiděleny
2 krajské dotace z Programu
obnovy venkova ve výši 600
tis. Kč na opravu kanalizační stoky A v Homolích a 300
tis. Kč na opravu chodníku N.
Homole – Černý Dub.
Po dobrém začátku letošního roku přišel Covid 19 který do velké míry ovlivnil naši
činnost , museli jsme zrušit
kulturní akce nejen v sále ale
v různých částech obce např.
u kapličky Svatého Pavla a Petra v Černém Dubu
a rozběh bude pomalý.
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Odpustili jsme nájmy všem
našim nájemcům po dobu
nouzového stavu. Vím je to
jen část jejich ztrát ale restauraci , cukrárnu a obchod
v obci pro lepší život prostě
potřebujeme stejně jako kadeřnictví a knihovnu.
Sportovci odstartovali do sezony se zpožděním ale s o to
větším nadšením. To platí
i pro naše hasiče ve všech
třech částech naší obce.
K pokroku došlo v jednání o výstavbě cyklostezky
Planá – Boršov s odbočkou
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do Homolí kde Odbor Životního prostředí povolil změnu
trasy čímž dojde k urychlení a zjednodušení výstavby.
Přikládám návrh nové trasy.
Pokud si porovnáte sliby
v našem volebním letáku
zjistíte že je průběžně plníme.
Co v současné době můžeme jen těžko ovlivnit další
vývoj ekonomiky a dopady
situace kolem koronaviru
na ekonomiku naší obce. Domnívám se že návrh našeho
rozpočtu který s úsporami
počítá se ukáže jako velice
prozíravý. Nechci si pouze
stěžovat. Podařilo se dokončit stavu protipovodňových
opatření a opravu mostů
s téměř dvouměsíčním předstihem. Na objízdné trase ulicemi U Potoka a Mezi Potoky
nedošlo k žádné dopravní
nehodě občané z těchto ulic
prokázali trpělivost a odpovědnost za to jim děkuji.
Vzorně se ovšem jezdilo při
kontrolách policie ČR které
ovšem nebyly tak časté jak
by bylo potřeba. Policii za jejich činnost děkuji rovněž.
Závěrem se musím zmínit
o novém pomocníkovi který přibude v naší obci. Je
to nový služební automobil
Opel Movano v provedení
třístranný sklápěč který nahradí našeho dobře známého Forda Tranzit jehož stáří
(20 let) a technický stav jsou
příčinami proč by již neprošel ani s přímluvou technickou kontrolou. Má vyslouženo a proto se zastupitelstvo
rozhodlo jej po výběrovém
řízení nahradit. Do provozu
půjde v tomto týdnu (přejímka 23. 6. 2020 ).

ROZSAH STAVBY
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PŘEHLEDNÁ SITUACE

Odpady jak se
k tomu postavíme?
Trápí nás nedisciplinovanost
některých občanů (nebo
neochota) akceptovat vývoj na trhu s odpady a začít
s jejich tříděním. Vždyť co si
mohu myslet o tom že v prostoru kontejnerů v Nových
Homolích se najednou objeví stará matrace ve vzdálenosti ca 1 km od sběrného
dvora. Přece ji tam někdo
musil odvézt a vyložit. Dojet
s naloženou matrací na sběrný dvůr by zřejmě byla příliš
velká námaha (nebo lenost).
I tato událost byla příčinou
proč jsme se rozhodli instalovat v místech sběru odpadu kamery a prostory ne-
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chat monitorovat. Obrázky
z „pořádku“ kolem kontejnerů
na svozových místech vidíte
sami. Komentář netřeba.
Možná by pomohla změny
v myšlení že naši obecní pracovníci údržby nejsou popeláři a prosím věřte že dotřiďovat odpad odvážet zbytky
na sběrný dvůr příjemná ani
voňavá práce není.
Na tomto místě mně napadá
jak asi toto řeší okolní obce
např. Litvínovice nebo Boršov
kde žádné velkoobjemové
kontejnery nemají. V pořadí
třídění jsou rovněž výrazně
před Homolemi.
Ing. Jan Loukotka
Starosta obce

Díky nečekaným událostem se první letošní jarní akcí
stala až tradiční oslava Dne
dětí. Tentokrát ne na hřišti,
ale na naší zahradě. Skákání
v pytli, slalom mezi kuželi, hod
drátěnkou na cíl nebo přenášení vajíčka na lžíci zabavilo
děti během dopoledne. Nová
fotbalová branka a opravdový
kopací míč, který jsme obdrželi darem, je hlavně pro kluky
největším zpestřením činností
na zahradě, na které nyní trá-

víme hodně času. Zahrada
prochází neustálou drobnou
proměnou, a tak nás s dětmi
napadlo, že bychom mohli také pěstovat více jedlých
plodů. Maliny, borůvky i další
méně známé plodiny jako třeba dřín, apod., by mohly doplnit naše keře rybízu, a proto uvítáme možné přírůstky,
kterým by se u nás mohlo
dařit. Každoročně si pěstujeme na kompostu vlastní dýně
na podzimní tvoření. Letos

jsme si je nestihli vypěstovat
ze semínek a o zakoupené
sazenice se nám postarali slimáci. Zkrátka příroda si s námi
hraje. My si také budeme hrát,
letos „Na indiány“, při našem
rozloučení na konci školního
roku. Do školy nám odchází 10
dětí, kterým přejeme šťastný
start do života!
Všem občanům obce Homole přejeme pohodové léto
k načerpání nových sil!
Marie Musilová
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SDH HOMOLE
Vážení spoluobčané, rádi
bychom Vás opět informovali o aktivitách našeho hasičského sboru v uplynulém
půlroce.
V listopadu loňského roku
proběhla pravidelná výroční
valná hromada našeho SDH,
která opět po pěti letech
měla mimo jiné za úkol zvolit
nové vedení sboru. Novým
starostou byl zvolen pan Libor Flíček, který povede náš
sbor v následujících letech.
Rád bych poděkoval bývalému starostovi, panu Františku Hüttnerovi, za vše co pro
náš sbor vykonal během let,
kdy ho aktivně řídil. A nebylo
toho málo. Franto děkujeme.
Rozsvěcení vánočního stromečku je každoročně poslední akcí a i tentokráte si
řada z vás přišla poslechnout koledy v podání mladých hasičů z SDH Nové
Homole a popovídat si
u teplého svařáku.
V únoru jsme pořádali tradiční Hasičský ples, který se
opět vydařil.

SDH Homole hledá nové členy
do soutěžního družstva v požárním sportu.
 ebaví tě sedět doma u televize nebo internetu?
N
Rád se občas trochu protáhneš, ale nechce se ti trávit čas v autobusu
na cestě za sportem do města?
Potřebuješ záminku, aby sis mohl zajít na pivo a pokecat s kamarády?
Zvládneš psychicky unést nekonečnou kritiku našeho trenéra?
Jsi rychlej? Jsi silnej? Máš nervy ze železa? Nebojíš se vody, bláta a pořádného hecování?

U nás Ti silný kecy stačit nebudou!!!
Jestli se toho nebojíš a chceš se přidat,
koukni na stránky sboru www. sdhhomole. cz nebo se rovnou ozvi na číslo 734 546 127.
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Bohužel řada dalších plánovaných akcí musela být
zrušena z důvodu omezení
kvůli Covid19. Neuskutečnila se tedy plánovaná Josefovská maškarní zábava, ani
dětský den.
Místo toho se členové našeho sboru zapojili do distribuce potravinové pomoci
seniorům, která probíhala
ve všech částech naší obce.
Jakmile došlo k uvolnění
omezení, provedli jsme jarní
kontrolu zásahové techniky
a také uskutečnili každoroční sběr železného šrotu.
Jak sami vidíte, ani zimní
měsíce nemusejí být obdobím zimního spánku, protože
správný hasič nikdy nespí.
Bohužel ne vše v našem
sboru bylo podle našich
představ. V březnu naše řady
navždy opustil náš kamarád
a dlouholetý člen, pan Pavel Kovář. Bačo dávej tam

na nás shora trochu pozor.
A co plánujeme v příštích
měsících? Během léta bychom rádi uspořádali v Homolích soutěž v požárním
útoku. A protože nám Covid
neumožnil postavit májku,
uvažujeme alespoň o jejím
symbolickém kácení. Po-

drobnosti naleznete včas
na našich webových stránkách, nebo na facebooku.
Dovolte, abych vám všem
za celý Homolský hasičský
sbor popřál krásné léto
a těším se na osobní setkání někde venku.
Josef Lejsek
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Akce v roce 2020:
- mistrovské soutěže stolních
tenistů TJ Slovan Černý Dub
konané v sále v Černém
Dubu
- mistrovské soutěže přípravky, záků a mužů oddílu kopané TJ Slovan Černý Dub
konané na fotbalovém hřišti
v Nových Homolích

TJ Slovan Černý Dub
Vážení sportovní přátelé, vážení spoluobčané, rok 2020
nám co se týká sportovních
aktivit zatím moc nepřeje.
Díky nastalé situaci nebyla
zahájena jediná závodní soutěž, jak ve stolním tenise, tak
v kopané.
Po odlehčení stavu se alespoň začalo trénovat a myslím si, že po tak dlouhé době
„uvěznění“ v domácí karanténě, toto přivítali hlavně rodiče
našich mládežnických oddílů. Doufejme, že již vše bude
v pořádku a podzimní soutěž
se rozjede naplno. Do té doby
využijeme volný čas k odehrání přátelských utkání.

Budeme se sice opakovat, ale
dovolte mi ještě tímto poděkovat všem sponzorům (bez
nich by šlo vše značně hůře),
firmě KOVOTEX s. r. o. - panu
Petru Holému a Jitce Holovské, IZOLTECHNIK CZECH
s. r. o. – pánovi Ivanovi Dobešovi, Stavitelství STEHLÍK
s. r. o. - manželům Stehlíkovým, JČC Strojní dílny s. r. o.
– ing. Miroslavovi Jochovi,
G-car s. r. o. – Radkovi Bartákovi, BARVY KOMPLET – pánovi
Robertovi Szó, HIGH-ENERGY s. r. o. , DUGALAK s. r. o.
a PROPLAST s. r. o. – pánovi
Jaroslavovi Zedekovi, Vaškovi
Vaňačovi, Filipovi Kapouno-

- 5 . 7. 2020 - nohejbalový turnaj trojic konaný na víceúčelovém hřišti v Nových
Homolích
- začátek srpna - fotbalové
turnaje žáků a mužů konané
na fotbalovém hřišti v Nových Homolích
- poslední listopadová neděle
- 43. ročník Běhu kolem Baby

- 26. 12. 2020 - vánoční turnaj
dvojic v Homolích a Černém Dubu
O případných nově vzniklých
sportovních akcích Vás budeme informovat.
Z celou TJ Slovan Černý Dub
David Schneider
předseda

vi a OÚ Homole, za podporu v tomto roce a věříme, že
spolupráce bude pokračovat
i v následujících letech.

připravované Kulturní akce
září 2020
září 2020
listopad 2020
prosinec 2020
leden 2021

Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov
Václavské setkání
Adventní koncert
Vánoční koncert
Tříkrálové setkání občanů

Přesné termíny sdělíme na nástěnkách. Kulturní komise

Milí čtenáři...

Dokopná děti 12. 6. 2020
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Po zimní době se činnost v knihovně na jaře
rozběhla a nic nenasvědčovalo že by se
přihodilo něco neočekávaného. Leč opak
byl pravdou. Epidemie Koronaviru zabrzdila na základě nařízení veškeré volnočasové aktivity a i my jsme museli knihovnu
zavřít. Ti z Vás kteří doma knihy půjčené
najednou měli dostatek času na jejich přečtení a doufáme že i na jejich zažití a zamyšlení se nad jejich obsahem. V současné
době knihovna funguje jak jste byli zvyklí.
Vyskytlo s několik drobných problémů
jako nesprávně zaevidované přiřazení knih

k vypůjčiteli a to je nyní v pořádku.
Jsme velice rádi že si do knihovny v dnešní
době plné spěchu nacházíte cestu a budeme se těšit na setkávání s vámi a zejména
malými čtenáři jejichž návštěva znamená
vždycky v knihovně oživení.
Rády bychom aby jim vztah ke knihám vydržel po celý život.
Věříme že se s vámi budeme setkávat i v blízké budoucnosti samozřejmě
po prázdninách kdy knihovna bude uzavřena.
Těší se na vás vaše knihovnice
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WINTER WORLD MASTERS GAMES INNSBRUCK 2020,
v překladu Amatérské olympijské hry
Po předchozích turnajích
v roce 2018 na Kobře Praha,
2019 v Budapešti, tentokrát
vyrazil tým Hunters na turnaj
do Innsbrucku a nebyl to turnaj ledajaký, byly to rovnou
amatérské olympijské hry,
které se konají již delší dobu
1x za 5 let. Po zkušenostech
z minulých turnajů jsme ambice raději neřešili, hlavní motto
bylo: hlavně neudělat ostudu
a vrátit se živý a zdravý.
Po příjezdu do Innsbrucku
10. ledna jsme se ubytovali
v malebném hotelu Alphotel, kde jsme k našemu milému překvapené, byli přivítáni
jako výběr reprezentace České republiky a naše chování
po celou dobu pobytu, tomu
také tak odpovídalo. Jako
jediná výprava jsme měli
vyhrazené společné stoly
ke snídani, obědu a večeři.
Za nás ještě jednou velký dík.
První hrací den byla sobota
11. ledna a jelikož jsme byli
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ponaučeni z minulých turnajů, nevěděli jsme co nás čeká
a jak silné soupeře nám los
nadělil. V ten den jsme odehráli dvě utkání. První nás čekal domácí výběr EC NEWCOMERS INNSBRUCK. Velmi
technický tým, dobře bruslící.
Po vyrovnaných dvou třetinách, kdy jsme vedli 3:1, jsme
nastupovali do třetí třetiny s cílem udržet si odstup. Nevím
co se stalo, ale bouchly v nás
saze a nasázeli jsme domácím
dalších šest branek a doslova
jsme je deklasovali 9:1 (branky: Anderle J. 2x, Barták C. ml.
2x, Neškodný D., Ďurica M.,
Klimeš M., Fischer M a Schneider D.). Po krátké pauze a lehkém obědu nás čekal další
soupeř a to tým z Austrálie,
BRISBANE RUSTY BLADES.
V zápase jsme prohrávali již
o dvě branky, podařilo se nám
vyrovnat, ale nakonec jsme
přeci jen padli v poměru 2:3
(branky: Klimeš M., Mlčák P.).

Po tomto zápase jsme odjeli
na večeři a následoval hlavní
ceremoniál zahájení her, kterého se zúčastnilo na 4.500
sportovců z celého světa!
Po krásně prožitém večeru,
nás čekal druhý den zápasů
a zahájili jsme opět vítězně.
Výběr amatérů opět z řad domácích SC FAIRPLAY INNSBRUCK jsme po velkém boji,
i když výsledek tak nevypadá, porazili po třetinách 4:0,
0:0 a 2:1 – 6:1 (branky: Anderle J. 2x, Fischer M. 2x, Barták
C. ml., Mlčák P.). Odpolední
zápas s výběrem zemí Maďarska a Rumunska FORTUNATO DEVILS raději moc
komentovat nebudeme, projevila se únava a hlavně větší
sehranost soupeře – potupných 0:10.
Třetí den jsme nastoupili dotřetice proti domácímu týmu
DOMS HOCKEY INNSBRUCK,
který se stal nakonec vítězem celého turnaje. Prohra
1:8 (branka: Ďurica M.) není až
tak hrozná… Pokud jsme chtěli

uvažovat o postupu mezi nejlepší 4 týmy, museli jsme bezpodmínečně porazit posledního našeho soupeře a to byl
francouzský tým BELFORT
FUNNY LIONS. Po první třetině jsme vedli 2:1 a to ještě
Standa Nejedlý chytil trestné
střílení. Ve druhé a třetí třetině se ale ukázala větší zkušenost a výsledek 15:2 je jasnou
známkou toho, kdo do semifinále patří (branky: Schneider
D. 3x, Mlčák P. 3x, Ševčík J.
2x, Klimeš M. 2x, Svoboda Z.,
Fischer M., Votruba J.,
Barták C. ml., Anderle J.).
Po třech dnech těžkých bojů,
jsme měli jeden den na odpočinek, který jsme využili k návštěvě ostatních sportů, hlavně areálu v Seefeldu, kde ze
závodilo převážně v klasickém
lyžování a skocích na lyžích.
Poslední den, vrchol celého
hokejového klání, jsme na-

stupovali s favoritem celého
turnaje, v bohužel okleštěné sestavě, zaviněné mnoha
zraněními (hráli jsme ve třech
obráncích a pěti útočnících).
Šetřili jsme síly a po „tuctové“
nadílce jsme nakonec hráli
o třetí místo, kde jsme narazili
na soupeře ze základní skupiny
z Austrálie, BRISBANE RUSTY
BLADES. Aby té smůly nebylo
dost, tak se nám zranil brankář
Standa Nejedlý – po dohodě
se soupeřem nastoupil do brány ještě ne třicetiletý (což byla
podmínka této kategorie), mezinárodně méně zkušený Václav Welser. Prohra 2:7 (branky: Ďurica M. , Anderle J.) nás
odsunula na konečné čtvrté
místo. V tu chvíli zklamání, ale
s odstupem času si uvědomujeme, že to je výborný úspěch
pro amatérský hokej a hlavně
prezentace tak malé vesnice,
jako Homole jsou.

Myslím si, že jsme v Innsbrucku zanechali dobrý dojem, nejen herní, ale i přátelský a o to hlavně šlo.
Tímto bych chtěl poděkovat
všem hráčům, realizačnímu
týmu, OÚ Homole a firmě
G-car za finanční podporu.
Za pět let opět na viděnou,
tentokrát v Austrálii.
Tým HC Hunters Homole:
Hráči: Stanislav Nejedlý,
Martin Fischer, David Neškodný,
Michal
Klimeš,
Tomáš Barták, Jiří Anderle,
Milan Ďurica, David Schneider, Jiří Ševčík, Jaromír
Votruba, Zbyněk Svoboda,
Petr Mlčák, Ctirad Barták,
Realizační tým: Miroslav Ďurica, Václav Welser ml., Václav Welser st., Michal Mrázek, Filip Kapoun
David Schneider
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Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Letošní ročník velikonočního turnaje ve stolním tenise se bohužel z důvodu
napadení lidstva nám všem
známým virem, nekonal
jako každý rok o Velikonoční neděli, ale uskutečnil se
v náhradním termínu a to
27.6.2020. Sobotní krásné
odpoledne bylo poznamenáno i počtem účastníků.
Tentokrát se sešlo pouze
9 bojovníků, kteří si to rozdali v nelítostných bojích
o krásné poháry. Vítězem
se stal Ctirad „Bary“ Barták,
na druhé příčce se umístil
Jan „Vany“ Vančura a bronzovou medaili si na krk pověsil Václav „Vana“ Vaňač.
Všem bychom chtěli poděkovat za účast, Radkovi Bartákovi za skvělé oddirektování, OÚ Homole v čele
s panem starostou Janem
Loukotkou za finanční přispění na nákup pohárů
a budeme se těšit na další ročník 2021. Sportu zdar,
„pinčesu“ obzvlášť.
	Konečné umístění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ctirad Barták
Jan Vančura
Václav Vaňač
Ďurica Petr
Velzer Václav st.
Steinbauer Martin
Velzer Václav ml.
Ďurica Pavel
Koblic Josef

Za pingpongové sdružení
amatérů Martin Steinbauer
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Vítěz turnaje
Ctirad Barták

Nejstarší
a nejmladší
účastník
turnaje.
Ctirad Barták
a Václav Velzer ml.

Kompletní realizace zahrad a mnoho dalších
činností v zahradnických prací.
Kvalita a dobrá cena.

Tel.: 604 231 577

www.zahradyoupic.cz
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REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
pletí záhonů
sekání trávníků
stříhání keřů a živých plotů
celoroční údržba zahrad

Hana Bartyzalová
České Budějovice
723 528 871
zahrady.bartyzalova@seznam.cz

SDH Homole hledá nové členy
do soutěžního družstva
v požárním sportu.
Nebaví tě sedět doma u televize nebo internetu?
Rád se občas trochu protáhneš, ale nechce se ti trávit čas v autobusu
na cestě za sportem do města?
Potřebuješ záminku, aby sis mohl zajít na pivo a pokecat s kamarády?
Zvládneš psychicky unést nekonečnou kritiku našeho trenéra?
Jsi rychlej? Jsi silnej? Máš nervy ze železa? Nebojíš se vody, bláta a pořádného hecování?

U nás Ti silný kecy stačit nebudou!!!
Jestli se toho nebojíš a chceš se přidat,
koukni na stránky sboru www. sdhhomole. cz
nebo se rovnou ozvi na číslo 734 546 127.
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STAVEBNÍ ČINNOST V ROCE 2020
Vážení spoluobčané, rád
bych vás v krátkosti seznámil, jaké investiční akce
u nás v obci probíhají od začátku roku 2020 a budou nadále pokračovat.
Akce pro rok 2020:
Již v roce 2019 byly zahájeny práce související s protipovodňovými
opatřeními
na Homolském potoce v Nových Homolích, což v praxi
znamená výstavbu několika objektů. Nově opravené
mosty jsou investicí Jihočeského kraje, jejichž stavbou
došlo ke zkapacitnění průtoku. Další stavby jsou investicí
naší obce a to je již zkolaudovaná opěrná zeď s výdlažbou
koryta a výstavba nové lávky
u fotbalového hřiště.
V
 ýstavba mostu na silnici
III. třídy č. III/14326 směr
Černý Dub - podzim 2019
V
 ýstavba opěrné zdi
s vydlážděním koryta
u mostu směr Černý Dub
- podzim 2019
V
 ýstavba mostu na silnici
II. třídy č. II/143 směr
Křemže - jaro 2020
V
 ýstavba lávky
u fotbalového hřiště
- léto 2020
Stavba nové lávky u fotbalového hřiště byla zahájena
v červnu a bude probíhat
v letních měsících.
Určitě jste také zaregistrovali,
že s výstavbou obou mostů
v Nových Homolích dochází
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Výstavba opěrné zdi s vydlážděním koryta u mostu směr Černý Dub - podzim 2019

Výstavba mostu na silnici III. třídy č. III/14326
směr Černý Dub - podzim 2019
v úseku od mostu na Křemži
až po točnu autobusů MHD
a od obchodu k mostu
na Černý Dub k opravě asfaltového krytu na obou komunikacích. Poděkování patří
Jihočeskému kraji za vložení
těchto poškozených úseků
silnic do celkových oprav.
Před koncem roku 2020
v úseku nové lávky a mostu
na Černý Dub (kolem dopravního hřiště) dojde k vyčištění koryta a zvýšení kapacity
průtoku, čímž budou protipovodňová opatření na Homolském potoce ukončena.

 ýstavba chodníku
V
Nové Homole - léto 2020
V Nových Homolích bude
začátkem prázdnin zahájena
I. etapa výstavby nového
chodníku včetně veřejného
osvětlení od točny MHD směrem na Černý Dub až po napojení do ulice Mezi Potoky.
Výstavba chodníku bude
probíhat v červenci a srpnu,
v září začátkem nového školního roku se budeme moci
projít po novém chodníku
a tím přiblížíme bezpečnější
propojení pro naše občany
z Č. Dubu k autobusovému

Výstavba chodníku Nové Homole - léto 2020
spojení.
Výstavba kanalizace
Homole stoka „A“
III. Etapa - léto 2020
Počátkem června byla dále
zahájena dostavba kanalizační stoky „A“ III. etapy a tím dojde k propojení části stoky „A“
vedené podél silnice II/143
vybudované ve II. etapě. Navrhovaná stavba kanalizační
stoky je situována převážně
do obecní asfaltové komunikace a odvede odpadní vody
do ČOV ze stávající zastaralé stoky vedené stromořadím. Realizace bude probíhat
v letních měsících a bude

Výstavba mostu na silnici II. třídy č. II/143
směr Křemže - jaro 2020
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omezen průjezd ve spodní
části ulice Jižní naproti Obecnímu úřadu.
Mezi další investiční akce patří např. probíhající demolice
kasáren v Mokrém, obnova
vodovodní čerpací stanice
v Černém Dubu, vyčištění
stoky v Černém dubu, připojení elektroinstalace ke garážím v areálu ČOV Homole,
dopravní značení atd.
Akce připravované
pro další roky 2021-2022:
Zde musím zmínit projekty,
na kterých probíhají na plno
projekční práce včetně zajištění stavebního povolení.
Je potřeba, aby tyto projekty
byly do budoucna připraveny
pro případné žádosti o dotace a následnou realizaci. Jedná se především o tyto akce:

Výstavba lávky u fotbalového hřiště - léto 2020

n
 ovostavba
víceúčelového
sportoviště v Homolích
n
 ovostavba Hasičské
zbrojnice v Nových
Homolích
r ekonstrukce sálu
v Černém Dubu
r ekonstrukce ulice Jižní
v Homolích
d
 emolice chlívků
v Nových Homolích
c
 yklotrasa Planá –
– Homole – Boršov nad
Vltavou
Musíme brát v úvahu, že
v této složité pokoronavirové
době není zcela zřejmé, jaký
bude finanční dopad na rozpočet obce. V současnosti
využíváme našetřené pro-

Oprava asfaltového krytu vozovky
středky z minulého období,
abychom mohli v investičních
akcích pokračovat, a v dalším
období budeme preferovat
projekty s dotační podporou.
Na závěr poděkování patří

všem členům stavební komise za odvedenou práci a přípravu jednotlivých projektu.
Za komisi pro územní rozvoj
a stavební činnost
předseda Miroslav Pavlíček

Vydává: OÚ Homole, www. homole. cz, e-mail: obec@homole. cz, tel.: 387 203 515
Obecní noviny vydává Obec Homole se sídlem Budějovická 72, Homole, IČO 00 244 902, které jsou zapsány do evidence periodického tisku
a bylo jim Ministerstvem kultury Praha přiděleno evidenční číslo MK ČR E 15511.
Přináší informace občanům Obce Homole.
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