Plánované akce
23.3. bowling
informační schůzka ke kanalizaci a ČOV
27.4. pouťová zábava
28.4. pouťový fotbal
30.4. stavění máje
4.5. setkání seniorů a den matek od 15:00
1.6. dětský den
15.6. soutěž v požárním sportu, večer taneční zábava
6.7. vesnická veselice v Hradišťanech
31.8. nohejbalový turnaj
O případných dalších akcích budeme informovat obecním rozhlasem

Honezovický zpravodaj
číslo 1, ročník 6, rok 2013

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
pan Terber Tomáš
pan Schejbal Josef
paní Prokšová Barbora
paní Zelenková Alena
paní Králová Jana

Čišění komínů
Dnem 1. 1. 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů na tuhá paliva. Tím bylo zrušeno nařízení vlády
č.111/1981 Sb. Povinnost z tohoto vyplívající je alespoň jedenkrát za
rok nechat komín odborně vymést a provést kontrolu spalinových
cest. Koncem března je to rok co obce navštívil kominík. Letos pan
Tureček přijede v sobotu 6. a v neděli 7. dubna, zájemcům vymete
komín a vystaví zprávu o kontrole spalinové cesty, kterou opatří
razítkem. Cena za vymetení a vystavení zprávy je 600,- Kč, pokud
bude zájem pouze o vymetení tak 300,-Kč. Je-li na jedné nemovitosti
používáno více komínů, cena bude stejná jako za jeden komín. Kdo
bude mít zájem nechat si komín vymést a zkontrolovat nebo jenom
vymést v termínu 6. a 7.dubna může se nahlásit u pí. Müllerové na
Obecním úřadu. Přihlaste se, prosím, včas kapacita je omezena
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Novoroční výšlap
První společnou akcí roku se stal již po několikáté novoroční výšlap.
Letošní rok byla trasa naplánovaná lesem do Hradišťan a po silnici
zpět do Honezovic. Kolem Bumbálky došla skupina nadšenců všech
věkových kategorií ke všekarské lávce, kde si společně opékali
buřty. Cestou podél potoka pokračovali do Hradišťan, kde byla
naplánovaná další občerstvovací zastávka. Pro dospělé měl p.
Šmidingr připraveno něco na zahřátí, děti uhostil vánočním
cukrovím. Od stolů v příjemně vytopené místnosti se nechtělo ani
vstávat. Zpáteční cesta uběhla rychle. K večeru dorazili všichni
domů, zdravě unavení po příjemné procházce.

Pozvánka na sportovně kulturní večer

Žádosti o příspěvek na akce obč. sdružení a spolků

Pozvánka na sportovně kulturní večer v restauraci u Josefa
v Merklíně. Pátý ročník je naplánován na sobotu 23. března. Autobus
společnosti ČSAD autobusy Plzeň, který jako každý rok bude řídit
pan Krýsl, odjíždí v 17:30 z Hradišťan a 17:40 z Honezovic. Dvě
bowlingové dráhy v Merklíně mají dostatečnou kapacitu i pro plně
obsazený autobus. Všichni jsou srdečně zváni.

Rádi bychom touto cestou oznámili všem místním spolkům
organizacím a občanským sdružením, jež chtějí během roku 2013
uspořádat nějakou kulturní, společenskou nebo sportovní akci na
území našich obcí a budou požadovat na tuto akci příspěvek od
Obecního úřadu Honezovice, aby doručili své žádosti na obecní úřad
do konce měsíce května. Děkujeme za pochopení.

Program Stabilizace a obnovy Plzeňského kraje - PSOV

Kanalizace, čistička odpadních vod

Pro letošní rok byl dotační titul Plzeňského kraje PSOV
značně omezen jak finančně, tak co do velikosti žadatelů. Žádat
mohou pouze obce s menším počtem obyvatel. V získávání příspěvku
z tohoto dotačního titulu jsme poměrně úspěšní, například v loňském
roce jsme z tohoto programu financovali opravy místních komunikací
v Hradiťanech. Pro letošní rok se pokusíme získat dotaci na opravu
střechy obecní stodoly, která si tento zásah určitě zaslouží. Pokud
budeme úspěšní, chtěli bychom vyměnit střešní krytinu, některé latě,
popřípadě dožilé trámoví a opravit vyboulenou zeď u vrat. Celkový
rozsah oprav by ukázalo až případné odkrytí střechy. Hodně
předběžná cena opravy je vyčíslena cca na 275 tis. Kč.

V těchto dnech podepisujeme smlouvu se Sdružením
STAVMONTA – Šindler, důlní a stavební společnost s r.o. Honezovice, které bude kanalizaci v Honezovicích dělat. Rozpočtová
cena byla cca 28 mil. Kč, sdružení nadílo vybudování kanalizace za
cca 18 mil. Kč. O podrobnostech souvisejících s vybudováním
kanalizace, přípojkách k jednotlivým nemovitostem, kořenové
čističce odpadních vod a o všem, co by Vás k tomuto tématu
zajímalo, bychom Vás chtěli informovat na schůzce, která proběhne v
dubnu v kulturní místnosti v Honezovicích. Na schůzku bychom rádi
pozvali projektantku, stavební dozor, se kterým budete řešit
podrobnosti o připojení vaší nemovitosti, případně zástupce firmy,
která bude kanalizaci provádět.

Masopust

Zajímavosti z evidence obyvatel v roce 2012

Po loňském, na masky velmi chudém roce, se letos masopust
vrátil do již tradiční podoby a na návsi u prodejny se sešlo
v sobotu 2. února 28 masek, ke kterým se během průvodu připojilo
ještě asi 10 přihlížejících. Průvod obešel za doprovodu harmonik a
vozembouchu všechna stavení. Většina lidí masky vyhlížela a něčím
dobrým k jídlu nebo k pití je pohostila. Po průvodu se masky sešly v
kulturní místnosti, kde se pokračovalo v oslavě za doprovodu
harmonikářů až do pozdních nočních hodin.

V naší obci k 31.12.2012 je přihlášeno 223 obyvatel z toho 111
mužů 112 žen.
V Honezovicích 196 obyvatel, z toho 99 mužů a 97 žen.
V Hradišťanech 27 obyvatel, z toho 12 mužů a 15 žen.
V roce 2012 se přistěhovalo 8 obyvatel, odstěhovalo se 8 obyvatel,
zemřeli 3 obyvatelé a 2 občánkové se narodili.
Nejstarší žena v obci je paní L. Fictumová, nejstarší muž je pan
J. Matějka. Nejmladší občanka je V. Šobrová.
Müllerová

