pouť
Jako tradičně byl u nás poslední dubnový víkend ve znamení poutě.
Počasí bylo letos neobvykle příjemné. Myslivci uspořádali sobotní
zábavu, na které hrála kapela p. Červeňáka. Příjemným zpestřením
nedělního odpoledne bylo obnovení pouťového utkání v malé kopané
ženatých proti svobodným v tradičních dresech – pyžamech a
nočních košilích.
Fotografie
z
fotbalového
utkání
najdete
na
www.honezovice.eu. Článek o utkání jste si mohli přečíst v
Plzeňském deníku dne 7.5. 2007, výsledek 10:4 velmi potěšil ženaté.
internet knihovna
V rámci programu internetizace knihoven byl i do naší knihovny
nainstalován internet. Nyní jednáme s ministerstvem informatiky, aby
byla přípojka internetu přeložena na obecní úřad. Vzniklo by tak
snadno dostupné místo pro místní občany k internetu zdarma.
skládka koupaliště
Skládka u koupaliště nepatří k hezkým zákoutím naší obce, proto
bychom ji chtěli v nejbližší době zrušit. Kam bude lze potom
podobný odpad vyvážet? Stavební suť lze odvézt do firmy AZS 98
s.r.o., středisko recyklace Stod /tel. 377 443 669/. Posekanou trávu a
jiný biologický odpad může každý zkompostovat na své zahradě.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se organizuje
dvakrát do roka v obci. Bylo by hezké, abychom se na procházkách
mohli těšit z hezké přírody a ne se dívat na vyhozené věci.
varroáza včel
Začátkem května přišlo na OÚ nařízení Krajské veterinární správy
ohledně mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k
zamezení šíření varroázy včel. Nařízení je vyvěšeno na nástěnce a k
nahlédnutí na OÚ.
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Blahopřejeme
k narozeninám
zastupitelstvo obce přeje
hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho osobní pohody do
dalších let spoluobčanům,jenž
oslaví svá jubilea v období:
duben, květen, červen
paní Stáhlová Marie
pan Neubauer Antonín
paní Spěváková Bohuslava
pan Hirschl Josef
paní Hirschlová Františka
pan Stahl Josef a pan Šiška Miroslav.
Omlouváme se tímto všem oslavencům, kterým jsme z
technických důvodů nemohli blahopřát písničkou, neboť po úderu
blesku je rozhlas stále ještě mimo provoz.
Vážení spoluobčané, předkládáme Vám druhé číslo
Honezovického zpravodaje. Najdete v něm zprávy z uplynulých tří
měsíců a informace o dalších akcích, které se připravují. Zpravodaj je
umístěn také na internetu www.honezovice.eu. Pokud byste měl
někdo zájem o jeho zasílání elektronickou poštou, zašlete nám svoji
adresu na obechonezovice@volny.cz. Na základě registrace musíme
zasílat zpravodaj do 19 knihoven v ČR, což činíme také v
elektronické podobě.

dotace:
podali jsme žádost o dotaci z programu stabilizace a obnovy venkova
na opravu střechy, krovu, klempířských prvků a odvedení vody od
základů budovy č.p.86 bývalé německé školy, žádali jsme o 500 tis.
Kč. Bohužel nám tato dotace nebyla přiznána.V současné době
zjišťujeme podmínky čerpání dotací z evropských fondů.
studny
Stále častěji se mluví o různých povoleních týkajících se studní.
Zjednodušeně řečeno: u nás připadá v úvahu nejčastěji žádost o
povolení k odběru podzemních vod. Žádat o povolení není třeba u
studny zřízené před rokem 1955, která slouží jen pro individuální
zásobování domácností. Není-li doklad o stavbě studny, předpokládá
se, že byla vybudována společně s domem. Pro novější studny si
můžete vyzvednout žádost na obecním úřadě nebo vytisknout
z internetu www.zanikpovolení.cz. Bližší informace Vám poskytnou
na Městském úřadě ve Stodě /Sokolská ul./, odbor životního
prostředí, kam se také žádosti podávají. Bezplatná infolinka
Ministerstva zemědělství je 800 101 197.
internet
V průběhu měsíce března začala v Honezovicích poskytovat
společnost MAIVA s.r.o /kontakt p. Bitnár tel: 608 328 789/.
připojení k vysokorychlostnímu internetu. Nabídku využilo doposud
cca 20 domácností. Firmu jsme oslovili i se žádostí o pokrytí
Hradišťan. Toto nám bylo přislíbeno, pokud se najde vhodný
přípojný bod.
kontejnery na velkoobjemový odpad, sběr nebezpečného odpadu
Týden před poutí byly v Honezovících a Hradišťanech umístěny
kontejnery. Tentokrát jsme objednali větší – 10 m³. Všechny tři byly
opět naplněny. Kontejnery byly určeny pro velkoobjemový odpad,
nikoliv na odpad nebezpečný /pneumatiky, barvy, AKU – baterie,
televizory, rádia atd./. Jeho sběr bude organizován

v sobotu 12.5. 2007 od 9 do 11 hod. v obecním dvoře nad č.p. 10,
podrobný seznam věcí, které lze odevzdat je na plakátu ve vývěsce.
humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov požádalo Obecní úřad o
uspořádání humanitární sbírky. Jednalo se především o letní a zimní
oblečení, lůžkoviny, domácí potřeby. Sbírka proběhla i v okolních
obcích /např. Stod, Holýšov/. U nás se zapojilo několik lidí. Pro věci
si přijeli z Diakonie 13. dubna.
výměna OP
V roce 2007 si musí občasné vyměnit občanský průkaz, který nemá
strojově čitelné údaje, vydán v roce 1997 a 1998. Žádost o vydání
nového OP je nutno podat nejpozději do 30. listopadu 2007 na
Městském úřadu ve Stodě /Sokolská ul./
termíny nejbližších akcí
střelby 12.5.2007 v trávníkách
den matek 20.5.2007 od 14:00 hod. v kulturní místnosti vedle OÚ
dětský den 2.6.2007 na hřišti
hasičská soutěž 23.6.2007 na louce u koupaliště
vesnická veselice 30.6.2007 na návsi v Hradišťanech
špačkiáda 6.7.2007 na návsi
posezení s hudbou a tancem 18.8.2007 na hřišti, hraje Horalka
turnaj v nohejbalu 2.9.2007 na hřišti
bouřka
V noci ze 17. na 18. dubna se nad vesnicí přehnala bouřka. Od 2:30
nešel el. proud až do rána v celé vesnici. Úder blesku měl ve vsi za
následek zničení několika anténních zesilovačů, na úřadě byl zničen
systém obecního rozhlasu a kompletní telefonní připojení. Nyní
jednáme s pojišťovnou o náhradě škody.

