Další zprávy ze zasedání zastupitelstva
- obec zajistila krepový papír a občerstvení na májku v Honezovicích
a Hradišťanech
- na hřišti v Honezovicích bude provedeno zvýšení plotu o 1 m
- hasičům budou zakoupeny uniformy v celkové ceně do 30 tis. Kč
- obec přispěla myslivcům na pohár na střelby a hasičům na pohár na
soutěž SDH
- probíhá jednání o zřízení Czech – pointu na obecním úřadě
- v Honezovicích a Hradišťanech budou umístěny kontejnery na bílé
sklo
Nejbližší plánované akce:
7.6. dětský den
14.6. rybářské závody
21.6. vesnická veselice v Hradišťanech
28.6. soutěž v požárním sportu
špačkiáda
16.8. Chodovarka
30.8. nohejbal
Humanitární sbírka
Ve dnech 12. března až 4. dubna proběhla ve spolupráci
s Diakonií Broumov humanitární sbírka. Letos sbírky využilo více
občanů. Děkujeme všem, kteří se zapojili. Další humanitární sbírka
by měla proběhnout opět na jaře příštího roku.
Den matek a setkání seniorů
11. května 2008 se konala již tradičně oslava dne matek.
Letos jsme na tento termín naplánovali i setkání seniorů, neboť, když
byly akce jednotlivě, byla kulturní místnost poloprázdná.
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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: červen - srpen
paní Prokšová Barbora
pan
Brabec Miloslav
pan Šmidingr Václav

Poděkování
Krásné počasí nás láká vyjít na procházku, posedět s přáteli.
Nutí nás ale také posekat trávu, které letos není málo. Plochy, které
obec udržuje a seká na nich trávu mají rozlohu cca 3,5 ha. Děkujeme
touto cestou myslivcům /úklid plochy za zastávkou/, hasičům /úklid
plochy u koupaliště, rybářům /vyřezání starých vrb ze spodního
rybníka/ i všem občanům, kteří udržují, sekají trávu a starají se o
hezký vzhled ploch před svými domy.

Dětský den
7. června 2008 od 15.00 hod na hřišti v Honezovicích
proběhne sportovní odpoledne u příležitosti oslavy dne dětí. Zveme
všechny děti i rodiče!
Pouť
Přípravy na letošní pouť neustále narušovalo aprílové počasí,
po obloze se honily dešťové mraky mezi nimiž občas vykouklo
sluníčko. Nepřízeň počasí ohrožovala plánované akce, které se
připravovaly na sobotu a neděli. Pokud by se počasí neumoudřilo
přišla by vniveč práce mnoha lidí.
V úterý se na návsi objevily houpačky, střelnice a jiné
pouťové atrakce, s kterými k nám již několik let jezdí pan Cibulka.
V pátek odpoledne se počasí ustálilo a přestalo pršet. To bylo dobré
znamení, že vše klapne.
Na sobotu večer připravilo myslivecké sdružení taneční
zábavu s bohatou tombolou. K poslechu i k tanci zahrála kapela pana
Červeňáka. Na tancovačku pod širým nebem bylo chladno, ale
nepršelo a kdo měl zájem se pobavit se sousedy a známými, zkusit
štěstí v tombole, nebo podpořit myslivecké sdružení, přišel.
Na třináctou hodinu nedělního odpoledne zvaly plakáty
všechny, kteří měly zájem se zúčastnit nebo se jen podívat na
pouťový fotbalový zápas ženatí proti svobodným. Hvizd píšťalky,
výkop a každý z hráčů dělal co uměl. Po loňské výhře ženatých letos
štěstí přálo více svobodným a zvítězili ve vyrovnaném zápase 4:3.
Po skončení řádné hrací doby se kopaly penalty, od čtrnácti
hodin hrála kapela Sedmihorka.
Posezení při harmonice se Sedmihorkou trvalo do osmnácti
hodin, každý mohl přijít posedět, dát si něco dobrého k pití a
zaposlouchat se do hudby manželů Tesařových. A protože se na nás
celé nedělní odpoledne sluníčko usmívalo, usmívali se i pořadatelé
těchto zdařilých akcí, kterým je třeba poděkovat za jejich snahu, práci
a volný čas, který příprava, ale i realizace zabere.

Dotace:
oprava kaple sv. Barbory v Honezovicích
Od Plzeňského kraje nám byla přiznána dotace ve výši
120 000,- Kč. Celkové náklady opravu předpokládáme ve výši
185 331,- Kč. Obec tedy na tuto akci přispěje 65 331,- Kč. Opravu
bude provádět firma Profisol s.r.o. z Plzně. Možná jste si všimli, že si
již tato firma odebrala ze střechy několik vzorků šindele. Ve spodní
části je šindel štípaný, na báni jsou pak dva druhy šindelových tašek,
které se musí nechat vyrobit na zakázku. Při opravě bude nynější
krytina odstraněna, dle potřeby vyspraven krov a položen nový
šindel. V následujících letech nás čeká oprava hrázděného zdiva,
které je ve spodní části kaple v kritickém stavu.
Vyasfaltování místních komunikací
Z Programu stabilizace a obnovy venkova jsme žádali 384
000,- Kč na opravu místních komunikací. Bylo nám přiznáno
200 000,- Kč. Rozsah akce jsme proto snížili na 363 319,- Kč. Naše
spoluúčast musí být ve výši minimálně 40 %. Chtěli bychom
vyasfaltovat prostor u autobusové zastávky, příjezdovou cestu k č.p.
121 /Volicer/, č.p. 88 /Rybář/, č.p. 69 /Kočková/, dále prodloužit
zpevněnou cestu na drahách.. V Hradišťanech pak příjezdovou
komunikaci k č.p. 24 /Kubičkovi/ a „cestu ke kravínu“. Po této
komunikaci teče při dešti hodně vody, proto bude v asfaltu osazen
příčný „žlab“ , který by měl vodu svést do kanalizace. Akci by měla
provádět firma SILBA a.s. Před zahájením prací bude opravena
kanalizace pod příjezdovou cestou k č.p. 88 /Rybář/, čímž doufáme,
že se vyřeší problémy se zaplavováním pozemků u rod. domu p.
Zelenky.
Odbahnění rybníků v Honezovicích a Hradišťanech
Zpracování projektové dokumentace na odbahnění rybníků
jsme zadali firmě Jitka Kovaříková – MEPOS. 5. června provedla
tato firma měření množství sedimentu. Podle chemického rozboru
budeme hledat vhodné místo na jeho uložení.

