Plánované akce
28.4. pouťová zábava
29.4. pouťový fotbal
30.4. stavění máje
setkání seniorů a den matek
dětský den
16.6. soutěž v požárním sportu
7.7. vesnická veselice v Hradišťanech
obecní zábava
špačkiáda
přetahovaná
1.9. nohejbalový turnaj
Studny
Před několika lety vstoupilo v platnost nařízení o používání
domácích studní. Každý majitel studny, ať kopané nebo vrtané
zbudované po roce 1955 by měl mít na tuto studnu povolení
k nakládání s vodami. Obecní úřad ve snaze tuto povinnost občanům
co nejvíce usnadnit přizve hydrogeologa pana Traksmandla, aby těm,
kdo budou mít zájem vypracoval pasport a hydrogeologický posudek
studny, na jehož základě vydá vodoprávní úřad ve Stodě povolení k
nakládání s vodami.
Cena za posudek a pasport je nyní velice příznivá, měla by
být do 600,- Kč za studnu. Kdo bude mít zájem nechat si vypracovat
posudek a pasport své studny ať se nahlásí na Obecním úřadu u pí.
Müllerové.
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Honezovický zpravodaj vydala obec Honezovice
Redakční rada: Nováček, Fictumová, Blažek
Registrováno na MK ČR č. 17310

Honezovický zpravodaj
číslo 1, ročník 5, rok 2012

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 - červen
paní Kadlecová Anna
paní Hirschlová Františka

Novoroční výšlap
Letošní zima byla mnohem teplejší než loňská. Neužilo se
moc zimních radovánek, ale na druhou stranu bylo příjemné, že z
dřevníků nezmizelo tolik dřeva na topení. Blátivé počasí ovlivnilo i
novoroční výšlap.
Vycházelo se ve 13 hodin v sobotu 7. ledna od konzumu. Z
důvodu rozblácených polních cest musela vést trasa po silnici.
Opékání buřtů mělo být na břehu Jivjanského rybníka, kam se dá
dojít po silnici. Cestu zpět zpestřilo zastavení u p. Šmidingra, který
jako obvykle připravil něco dobrého na zub a na zahřátí.
Přesto, že celé odpoledne padal sníh s deštěm, vrátili se
všichni domů příjemně unavení s dobrým pocitem, že udělali něco
pro své zdraví.

Bowling

Kanalizace a čistička odpadních vod

V kalendáři akcí byl i pro letošní rok termín k uspořádání
sportovně kulturního večera v restauraci u Josefa v Merklíně. Čtvrtý
ročník byl naplánován na 21. března. Autobus společnosti ČSAD
autobusy Plzeň, který jako každý rok řídil pan Krýsl byl v 18:30
přistaven v Hradišťanech a 18:40 v Honezovicích. Dvě bowlingové
dráhy v Merklíně byly plně obsazeny po celý večer přesto, že každá
pojme 14 hráčů. Hrály se celkem dvě hry na každé dráze, což při
takovém množství hráčů znamená přibližně čtyři hodiny sportovního
výkonu. Při práci, a při sportu to platí obzvláště, je dobré dodržovat
určité stravovací návyky a nesmí se zapomínat ani na pitný režim, to
při hře bylo dodržováno beze zbytku. Před půlnocí se autobus rozjel
k domovu, byl to vydařený večer, kde se bavilo 30 sportovců.

Vybudování splaškové kanalizace a ČOV v Honezovicích
bylo a je dlouho přetřásaným tématem. Z rozpočtu obce by zůstalo
vybudování kanalizace pouze v říši snů. Jediná možnost, jak
kanalizaci vybudovat a nezadlužit obec, je spolufinancovat její
vybudování z dotací. Proto jsme celý loňský rok připravovali
podklady pro podání žádosti o dotaci. Od února se zpracovávaly
různé varianty řešení kanalizace a ČOV. V průběhu prací se naráželo
na rozličné problémy, kvůli kterým se musely několikrát změnit trasy
vedení kanalizace a téměř hotové plány znovu překreslit. K datu
podání žádosti jsme potřebovali mít povolení ke stavbě kanalizace a
čističky.

Žádosti o dotace
Oprava komunikací v Hradišťanech
V letošním roce jsme žádali o dotaci na opravu komunikací a
vjezdů v Hradišťanech. Celková cena byla stanovena na 660 tis. Kč,
žádali jsme o 440 tis. Plzeňský kraj nám přislíbil dotaci ve výši 270
tis. Kč. Z těchto důvodů se oprava komunikací rozdělí na několik
etap a v letošním roce dojde k úpravě vjezdů na návsi a nejbližším
okolí.
Kaple sv. Barbory
Další žádost o dotaci jsme psali na dokončení oprav kaple sv.
Barbory v Honezovicích. Jedná se především o vnitřní a vnější nátěry
omítek, nátěr dřevěných částí kaple, oprava podlahy, dveří a schodů.
Nabídková cena je stanovena na 100 tis. Kč. O rozdělení
dotací zatím není rozhodnuto.

S tím samozřejmě souviselo zajistit mnoho vyjádření různých úřadů.
Nakonec se vše stihlo a žádost byla podána na SZIF v Českých
Budějovicích. Pak nastalo dlouhé očekávání, jak dopadne hodnocení.
Celkově bylo podáno do Českých Budějovic přes 100 žádostí, z nichž
bylo doporučeno 23 žadatelů a 3 náhradníci. V hodnocení jsme se
umístili na 15. místě a byli vyzváni k předložení dalších podkladů.
Nyní čekáme na konečné rozhodnutí, zda dotaci na kanalizaci
obdržíme. Rozhodnout by se mělo do během května až června.
Celkové náklady na kanalizaci byly vyčísleny na 27,5 mil. Kč, ze
kterých činí náklady na dešťovou kanalizaci 2,5 mil. Kč, na
splaškovou kanalizaci a ČOV cca 21 mil. Kč. Dotace by měla činit 90
% z nákladů na splaškovou kanalizaci a ČOV – tedy cca 19 mil. Kč.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Ve dnech 20. - 22. dubna 2012 budou opět v Honezovicích a
v Hradišťanech umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad. Svoz
nebezpečného odpadu bude organizován ve spolupráci s ostatními
obcemi později. Proto, prosíme, do kontejnerů nevhazujte
nebezpečný odpad – např. pneumatiky, el. přístroje, barvy, apod., ale
připravte si tyto věci doma na svoz nebezpečného odpadu.

Doplňující poznámky k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro
spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců
v kalendářním roce.
Čistění komínů
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro
spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí
lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí
v přiměřených časových
odstupech, přičemž mezi
jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba
kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí
v přiměřených
časových
odstupech,
přičemž
mezi
jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba
kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze
spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit
topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i
čistí nejméně jedenkrát za rok.

6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na
)
pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně5 k
přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za
dva měsíce.

7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci6) se kontrola a čištění
spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

Po roční pauze nás navštívil v pátek 30. a v sobotu 31.března
opět kominík pan Tureček, který zájemcům vymetl komín a vystavil
zprávu o čištění spalinové cesty, kterou opatřil razítkem.
V loňském roce orazil zprávu kulatým razítkem což bylo
chybně, kulaté razítko se používá pouze u první výstupní revize, na
zprávu o čištění spalinové cesty se používá razítko hranaté.
Cena za vymetení a vystavení zprávy byla 600,- Kč, pokud
je na jedné nemovitosti používáno více komínů, cena byla stejná jako
za jeden komín. V pátek kominík vymetal 19 v sobotu pak 17
domů.
Dnem 1. 1. 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č.
91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv a bylo zrušeno nařízení vlády
č.111/1981 Sb.
Pro přehlednost uvádíme Přílohu č. 1 k nařízení vlády č.
91/2010 Sb.- Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání
pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv
za období jednoho roku

Příloha č. 1

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon připojeného
spotřebiče paliv

Činnost

Čištění spalinové cesty

do 50 kW včetně

nad 50 kW

Pevné
Celoroční
provoz

Sezónní provoz

3x

2x

Kapalné

Plynné

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle návodu výrobce

