Informace pionýrské skupině HOMOLKA Plzeň Hradiště.
Pionýrská skupina Homolka vznikla v lednu 1990 sloučením
několika pionýrských skupin z Plzně –Slovan. Zaměření PS Homolka je na
výchovu dětí a mládeže,na turistiku a ochranu přírody.V současné době
pracují na naší pionýrské skupině 4 oddíly a máme 100 členů.
Informace o naší turistické základně v Újezdě u Plánice.
Základnu vlastní naše Pionýrská skupina od 15.2. 1990. postupně jsme ji
opravovali až do dnešní podoby. Je to budova bývalé obecní školy, která byla
uvedena do provozu v roce 1895. Naši základnu najdete 15 km od Klatov směrem na
Plánici.
Po dvou letech brigád, prací odborných i neodborných, za pomoci přátel a
kamarádů a hlavně místních zedníků – Miroslava Šlajera, Václava Kodalíka, Václava
Kulicha a Martina Mareše se nám podařilo základnu uvést do obyvatelného stavu.
Základna se začala více využívat našimi oddíly na různé akce, jako například:
velikonoční pobyty, víkendové pobyty a dále pokračovaly různé práce na zvelebení
objektu. Základnu jsme začali poskytovat také jiným zájemcům o ubytování.
Poskytovali jsme ji také k pořádání letních táborů.
V roce 2000 se nám podařilo získat dotaci od MŠMT na generálku střechy. V
říjnu 2000 nám firma „Střechy Filipi“ položila novou střechu za celkovou cenu
125 000.-Kč, z toho příspěvek byl 80 000.- Kč.
Další velkou akcí byla výměna oken. Okna nám udělala a vyměnila firma
„REGNO“ ze Slaného zednické práce udělala firma „Zednictví Jindřich Baar“
z Klenčí pod Čechovem. Tato akce stála 245 000.- Kč, z toho dotace MŠMT byla
150 000.- Kč.
Poslední velkou rekonstrukcí prošlo sociální zařízení. Byla vybudována
čistička OV, byly předělány záchody na splachovací, a byly zrekonstruovány
umývárny. Celá tato akce nás stála 260 000.- Kč,toho byla pomoc dotací od MŠMT
ve výši 190 000.- Kč.
Základnu si můžete prohlédnout na přiložených obrázcích.
Nyní má základna kapacitu 30 lůžek v pokojích 1x 10, 1x 8, 2x 6 lůžek,
k dispozici je vybavená kuchyně, velká klubovna, dvě umývárny se sprchovými
kouty. WC je v patře 4x + pisoár a 1xv přízemí . K základně přiléhá velká zahrada
cca 1000 m2 . Na zahradě je ohniště.
Pro letní tábory je kapacita základny 24 lůžek v pokojích 1x 10, 1x 8, 1x 6
lůžek, kancelář se 3 lůžky, na zahradě možnost postavení stanů do celkové kapacity
35 osob. V době pořádání táborů je z jednoho pokoje udělána jídelna.
V okolí jsou krásné a čisté lesy, koupaliště je za vesnicí nebo ve vedlejší

vesnici (Mlýnské Struhadlo). V obci je velký kulturní dům s hostincem, obchod
(momentálně mimo provoz). Na nákupy je možno jezdit do Plánice cca 4 km. Okolí
je velmi vhodné na cykloturistiku.

Základnu si lze pronajmout, případní zájemci získají informace na
telefonu 607802679 nebo na emailové adrese ps.homolka@centrum.cz .
Orientační cena ubytování je 55.-Kč v létě a v topném období 80.-Kč neosobu a noc,
dohoda možná. K ubytování je nutné mít vlastní spací pytle, prostěradla a povlaky na
polštář..

