Honezovický zpravodaj
číslo 4, ročník 3, rok 2010

Blahopřejeme
k narozeninám
zastupitelstvo obce přeje
hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho osobní pohody do
dalších let spoluobčanům,
jenž oslaví svá jubilea v
období: leden - březen
pan
Jaroslav Uhlíř
pan
Manfréd Spěvák
pan
František Podlipský
paní
Josefa Šimková
Rok 2010 je na samém závěru a ve vánoční atmosféře je
dobré se také trochu poohlédnout, jaký ten rok byl. Rozhodně
bychom chtěli vzpomenout dvě velké akce, které jsme dokončovali
v první polovině roku. Odbahnění rybníků v obou obcích byla akce
na naše poměry rozsáhlá, vyžádala si nemalé finanční prostředky a
značné úsilí všech zúčastněných. Myslíme si, že i přes počáteční
tápání a sbírání zkušeností se podařilo akce zdárně dokončit. Rádi
bychom tímto poděkovali za trpělivost při realizaci.
Děkujeme také za Vaši podporu v říjnových komunálních
volbách.

Dovolte nám, abychom Vám popřáli do nového roku vše
nejlepší, hodně zdraví a v profesním i osobním životě mnoho
úspěchů.
Obecně závazná vyhláška o poplatcích
Od ledna začne platit nová obecně závazná vyhláška o poplatcích.
Většina poplatků zůstává ve stejné výši jako letos
poplatek za psa od stáří 3 měsíců
50,- Kč
poplatek za každého dalšího psa
75,- Kč
poplatek za odvoz komunálního odpadu 500,- Kč na osobu u trvale
hlášených obyvatel /u dětí do 10 let včetně je poplatek snížen na
250,- Kč/
poplatek za sezoní odvoz komunálního odpadu u rekreačních objektů
500,- Kč/rekreační objekt, celoroční vývoz se řídí platným ceníkem
svozové firmy pro daný rok
Nově je zaveden poplatek z rekreačního pobytu. Vztahuje se na ty,
kdo pronajímají za úplatu nemovitosti k přechodnému pobytu.
Vlastník nemovitosti má povinnost nahlásit počet takto ubytovaných
osob do 10 dnů od počátku ubytování.
Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li
tento dnem příchodu
10,- Kč
týdenní paušální částka
50,- Kč
měsíční paušální částka
250,- Kč
roční paušální částka
800,- Kč
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
Akce
31.12. Silvestrovská zábava od 19:00
2.1. novoroční výšlap, sraz ve 13:00 hod. před prodejnou
22.1. schůzka k výročí Hradišťan v 15:00 v kulturní místnosti v
Honezovicích
26. 2. masopust

Půlnoční mše a akce v okolí
Stod 22:00
Kulečníkový turnaj v Nedražicích 25.12.2010 od 14:00
www stránky
Nové oficiální stránky obce najdete na adrese
www.honezovice.cz . Přivítáme jakékoliv návrhy na jejich doplnění.
Vánoční stromy
Stalo se již tradicí, že se v adventu na návsích rozsvěcují
vánoční stromy. Lidé se sejdou, dýchne na ně příslib „klidného
adventu“ a vhod přijde něco na zahřátí a dobrého na zub. V
Honezovicích jsme zdobili vánoční strom v sobotu před první nedělí
adventní, v Hradišťanech spojili stavění stromu s mikulášskou
nadílkou. Obec přispěla na občerstvení v Honezovicích 684,- Kč, v
Hradišťanech 1 000,- Kč.
Obecní úřad půjčuje pro místní obyvatele a chalupáře
výsuvný žebřík - 20,- Kč/den
míchačka - 20,- Kč/den, nejdéle však 1 týden
předává a přebírá p. Nečas
party stan – 50,- Kč
2 lavice + stůl – 10,- Kč
chlazení – 100,- Kč
předává a přebírá p. Nováček
společenská místnost – bez topení 400,- Kč/den
s topením 500,- Kč/den
předává a přebírá paní Petříková
V případě zájmu o zapůjčení věci je třeba se domluvit alespoň týden
dopředu. Pokud dojde k poškození věci, je nutno ji uvést do
původního stavu, případně zakoupit novou. Zapůjčené věci se mohou
používat pro akce na území obce, nesmějí se odvážet jinam.
Spolky působící v obci jsou od poplatku za půjčení osvobozeny.

Změna jízdních řádů ČSAD
Delší dobu probíhá úprava jízdních řádů vlaků, jejichž cílem
je, aby vlaky z Plzně směrem na Domažlice odjížděly v přibližně
stejnou dobu /nyní nejčastěji pár minut po celé/. Jízdní řády ČSAD se
již mnoho let nezměnily. Chyběla návaznost a autobus odjel pár
minut před příjezdem vlaku. Od letošního prosince došlo na naši
žádost k jejich úpravě a odjezdy autobusu ze Stoda navazují na vlak
od Plzně.
Nový jízdní řád
odjezdy autobusu z Hradišťan:
5:40 7:10 14:12 16:12
odjezdy autobusu z Honezovic:
4:20 5:45 7:14 11:57 14:15 16:25
odjezdy autobusu ze Stoda:
5:20 6:35 11:42 13:50 15:52 17:55
Novoroční výšlap
Protáhnout si tělo po vánočních svátcích a po bujaré oslavě
příchodu nového roku mohou všichni příznivci pěší turistiky v neděli
2. ledna. Druhý ročník pochodu vyráží ve 13 hod. od prodejny
v Honezovicích. Trasu pochodu upřesní pořadatelé na místě. Buřty na
opékání a dobrou náladu přibalte do torny

Honezovice - vítěz národního kola soutěže "O lidech s lidmi"
Ve dnech 1. a 2. prosince se uskutečnila v Ústí nad Labem
národní
konference
„Regionální
rozvoj
prostřednictvím
mikroregionálního managementu a zapojování veřejnosti jako nástroj
úspešného rozvoje“. V rámci konference proběhlo vyhlášení
letošního ročníku soutěže „O lidech s lidmi – cena za podporu místní
demokracie a spolupráce s NNO“. Soutěž probíhá zároveň v zemích
Visegradské skupiny.

V kategorii Obce a města byly do národního finále vybrány
projekty Městské části Praha 10 - „Plán rozvoje a udržitelnosti
sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na
období 2010 – 2011“, Obce Štěpánov - „O lidech s lidmi“ a Obce
Honezovice - „Naše náves“. Na konferenci jsme měli každý čtvrt
hodiny na představení projektu. Naše prezentace zaujala nejen
porotu, ale i přítomné. Oceňovali způsob a nadšení, s jakým se nám v
Honezovicích povedlo upravit náves, divili se, kolik různých akcí u
nás probíhá.
S napětím jsme očekávali vyhlášení výsledků, začínalo se od
třetího místa, které získala obec Štěpánov. Při vyhlášení druhého
místa, které získala Praha nám bylo jasné, že vítězem se stávají
Honezovice. Toto ocenění patří všem, kteří se zapojují do života
obce, ať již sekáním trávy před svým domem, péčí o zeleň,
organizací kulturních a sportovních akcí či jiným způsobem.

Hradišťanská náves
Komplexní úprava návsi v Hradišťanech je další akcí, kterou
bychom rádi realizovali.26.listopadu byla uzávěrka grantového
programu nadace ČEZ kam jsme přihlásili projekt, který jsme
nazvali Hradišťanská náves. Tento projekt by měl opět vznikat za
účasti širší veřejnosti, pokud budeme úspěšnými žadateli a
dosáhneme na částku 220 tis. Kč. Jednalo by se o výsadbu zeleně a
doplnění návsi o altán, novou autobusovou zastávku, lavičky atd.
Oslavy výročí 760 let Hradišťan
V roce 2011 uplyne 760 let od první dochovalé písemné
zmínky o Hradišťanech. Obec bude pořádat oslavu a proto zve
všechny, kteří se chtějí zapojit do organizace a přispět svými nápady,
na první pracovní schůzku dne 22. ledna 2011 od 15:00 hod v
kulturní místnosti v Honezovicích.
Oprava hasičské zbrojnice
Z krajského programu stabilizace a obnovy venkova jsme
v roce 2010 žádali o 460 tis. Kč. na opravu hasičské zbrojnice
v Honezovicích a tato dotace nám přiznána nebyla. V polovině
listopadu nás kraj vyrozuměl s tím, že by nám nějaké peníze na
opravu zbrojnice dal pokud stihneme připravit veškeré podklady, aby
mohla být nejpozději do 1. prosince podepsaná smlouva.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat majitelům a
jednatelům stavebních firem p. Bekovi, p. Starému, p. Zelenkovi a p.
Kočandrlemu, kteří pro nás velice rychle zpracovali cenové nabídky.
Zastupitelstvo vybralo nejnižší cenovou nabídku, která byla od firmy
STABO s.r.o. a 1. prosince jsme podepsali smlouvu.
V roce 2011 uplyne 100 let od založení SDH v Honezovicích.
Věříme, že se nám do oslav podaří hasičskou zbrojnici opravit.
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