Jízdní řády
Obecní úřad žádal o změnu odjezdů autobusu tak, aby navazoval na
vlakové spojení. Obecní úřad ve Vsi Touškově však návrh změn
zamítl a protože z Touškova jezdí mnohem více lidí než od nás,
odjezdy se měnit nebudou.
.
Rybníky v Hradišťanech a Honezovicích
Rybník v Hradišťanech mělo do 31.12.2006 v nájmu Klatovské
rybářství. V současné době se uvažuje o novém nájemci.
Připojení k vysokorychlostnímu internetu
Na četné žádosti občanů probíhá v současné době průzkum, kolik lidí
by mělo zájem o připojení k internetu Wi-Fi. Vstoupili jsme do
jednání s firmou MAIVA, která nám přislíbila pokrytí Honezovic do
několika týdnů. Bližší informace p. Blažek. Ceník bude viset na
vývěsce nebo ho najdete na adrese www.maiva.cz.
Prodej vyřazených PC
Obec prodá dvě vyřazené počítačové sestavy a to PC COMPAQ,
400Mhz, 64MB RAM, HDD 4.3GB, cd mechanika, za min. 800,- Kč
a PC BARBONE, procesor 750Mhz, 128MB RAM, 20GB HDD, cd
mechanika a vypalovací mechanika za min.1000,- Kč.
Kdo máte o počítače zájem, přijďte v pondělí 26.února 2007 na OÚ
v 18.30 hod.. Sestavy budou prodány nejvyšší nabídce.
V příštím čísle najdete:
Podrobnější informace ohledně žádostí k odběru podzemních a
povrchových vod a k vypouštění odpadních vod do podzemních a
povrchových vod / viz. www.zanikpovoleni.cz/
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Blahopřejeme
k narozeninám
/leden, únor, březen/
paní Anežce Neubauerové
paní Anně Matějkové
panu Miroslavu Krýslovi
panu Josefu Malému
paní Marii Malé
přeje zastupitelstvo obce
hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho osobní pohody do
dalších let.
Vážení spoluobčané,
na základě Vašich kladných reakcí jsme začátkem ledna
podali žádost o registraci Honezovického zpravodaje na
Ministerstvo kultury. Přišlo nám potvrzení, že je
Honezovický zpravodaj zapsán do evidence periodického
tisku a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR 17310.
Ve zpravodaji a obecním rozhlasem blahopřejeme
spoluobčanům, kteří slaví 50-60-70-75-80 let. Po dovršení
80-ti let věku blahopřejeme písničkou i ve zpravodaji
každý rok.
redakce

Odpady
Starý systém výběru PET lahví, který jsme úspěšně praktikovali
několik let, skončil přistavením nových žlutých kontejnerů . Plastové
pytle se nebudou již vydávat pouze necháme tento systém plynule
doběhnout. Pytle se budou pouze vybírat a to v čase a místě
obvyklém do 3.března 2007.
V loňském roce jsme vyprodukovali celkem 77,28 t odpadu, což
znamená průměrně 334 kg na jednoho občana /z toho vytříděného
odpadu bylo pouze 3,3 t/. Za odvoz odpadu obec zaplatila 209 tis.
Kč. Od občanů na poplatcích bylo vybráno 122 tis., zbytek se hradil
z rozpočtu obce. V letošním roce došlo ke zdražení vývozu popelnic
o 10%, a náklady se ještě zvýší za vyvážení kontejnerů na plasty.
Proto dochází ke zvýšení poplatku za odvoz popelnic.
Poplatky v tomto roce
Poplatek za popelnici 500,- Kč/osoba, děti do 10 let 250,- Kč,
rekreační objekty 500,- Kč
Poplatek za psa 50,- Kč /za štěně do 3 měsíců se neplatí/
Za každého dalšího psa 75,- Kč
Obecní úřad půjčuje pro místní občany a chalupáře
Výsuvný žebřík – 20,- Kč/den
Míchačka – 20,- Kč/den, nejdéle na 1 týden
Předává, přebírá p. Müller
Party stan – 50,- Kč/den
Lavice – 1 souprava 10,- Kč/den
Předává, přebírá p. Nováček
Společenská místnost – bez topení 400,- Kč/den,
s topením 500,- Kč/den
předává, přebírá p. Petříková
V případě zájmu o zapůjčení věcí, je třeba se domluvit alespoň týden
dopředu. Pokud dojde k poškození vypůjčené věci, je třeba ji uvést
do původního stavu.
Organizace působící v obcích mají pronájem zdarma.

Daňová přiznání
Zaměstnanci z Finančního úřadu Plzeň-jih podávali 8. února ve Stodě
informace k daňovému přiznání za rok 2006. Podruhé přijedou 15.
března a budou daňová přiznání v zasedací místnosti ve Stodě od
14.00 do 18.00 vybírat. Formuláře pro daňové přiznání fyzických
osob k dani z příjmu je možné si vyzvednout na OÚ u paní
Müllerové.
Úprava zeleně na veřejných prostranstvích
Od doby, kdy byly vysázeny stromy na Honezovické i Hradišťanské
návsi už uplynulo hodně let. Některé stromy se již pokácely, další
prosychají. Celkový stav stromů vyžaduje radikálnější zásah. Situace
se bude řešit komplexně pomocí projektu, podle kterého se bude
postupně, dle finančních možností, postupovat v úpravě a ve výsadbě
nové zeleně.
Co nás čeká za akce v tomto roce?
28.4. pouťová zábava
29.4. tradiční pouťový turnaj v minikopané
ženatí a svobodní
12.5. střelby
23.6. hasičská soutěž
30.6. vesnická veselice v Hradišťanech
7.7. špačkiáda
2.9. turnaj v nohejbalu
Dále bude posezení ke dni matek, setkání seniorů, dětský den a letní
posezení při hudbě na hřišti, mikulášská besídka v Hradišťanech
/termíny budou upřesněny později/
Hasiči
27. ledna se konala valná hromada SDH Honezovice. Novým
velitelem Sboru dobrovolných hasičů byl zvolen pan Jiří Hirschl. Na
veřejné schůzi byl jmenován velitelem zásahové jednotky obce.

