Rozpočet akce mnohonásobně převyšuje rozpočet obce, proto
bude muset být stavba financována z úvěru. Nevíme přesně, na jakou
částku se vyšplhají celkové náklady. Z tohoto důvodu se snažíme již
delší dobu šetřit, abychom měli finanční prostředky na spoluúčast a
na práce, na které se nevztahuje dotace – např. dobudování některých
částí dešťové kanalizace. Bez dotace by obec na kanalizaci našetřila
za cca 40 let. Cílem je, aby po proplacení dotace nebyla obec
zadlužená.
A kdy se k veškerému papírování připojí stavební práce?
Předpokládáme, že v únoru 2013 předáme staveniště. Nejdřív se
vybuduje hlavní kanalizační řád a čistička odpadních vod, pak budou
následovat přípojky k jednotlivým nemovitostem a na závěr připojení
nemovitostí. Celkové ukončení stavebních prací je plánované na
začátek roku 2014.
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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: červenec - září
pan Lengyel Karel
paní Pechrová Mária
paní Kissová Věra
paní Fictumová Ludmila
paní Hauserová Ema
paní Stará Jiřina

Plánované akce
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 ve nahlásí do konce srpna na
obecním úřadu u pí. Müllerové.
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Akce
Tak jako se po dlouhé zimě probouzí příroda, probouzejí se i
lidé nabití energií, elánem a spoustou nápadů. Mezi oblíbené lidské
jarní činnosti patří krom zahrádky také zábava.
Letošní první akcí byl novoroční výšlap, následoval bowling
v Merklíně. O těchto dvou akcích jsme psali již v minulém
zpravodaji.
Pouťovou zábavu uspořádalo v sobotu 28. dubna na hřišti
v Honezovicích myslivecké sdružení, v neděli 29. dubna pak

proběhl tradiční pouťový fotbalový zápas, ženatí proti svobodným,
letos měli svobodní více štěstí a zvítězili rozdílem dvou branek.
Protože vyšla letos pouť o něco později, následovalo hned po
pouti v pondělí 30. dubna v Honezovicích i v Hradišťanech stavění
máje. V úterý 1. května, pořádalo myslivecké sdružení za pomoci
hasičů na střelnici V trávníkách druhý ročník Májového střílení.
Oslava dne matek spojená se setkáním seniorů proběhla
v sobotu 12. května v kulturní místnosti v Honezovicích. Den dětí se
odehrál v neděli 10. června na hřišti, protože volba termínu nebyla
šťastná a počasí dětem nepřálo, neproběhla žádná z připravených
disciplín. Opékání špekáčků bylo tedy přesunuto na pondělí.
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v areálu Na drahách
v sobotu 16. června soutěž v požárním sportu o putovní pohár
věnovaný Obcí Honezovice. Družstvo domácích žen skončilo na
pátém místě, družstvo mužů s časem 15,16 s na místě třetím. Po
soutěži zahrála k poslechu i k tanci skupina Triangl.
S výjimkou dětského dne nám při všech akcích počasí přálo.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem složkám, sdružením,
organizacím a také jednotlivcům, kteří se podíleli na přípravě,
organizaci a nebo přispěli na ceny na dětský den. Fotky z akcí najdete
chronologicky seřazeny dle roku a dané akce na stránkách obce
www.honezovice.cz.
Vesnická veselice
V sobotu 7. července 2012 se konala na návsi v Hradišťanech
Vesnická veselice, kterou pořádal Spolek rybářů Honezovic a
Hradišťan ve spolupráci s občany Hradišťan.
S přípravou se započalo 6. července, kdy se na dopravní
prostředky naložily v Honezovicích záchodky, odpadkové koše,
lavice, udírna a pojízdný bufet. V sobotu jsme se sešli ráno v 9:00
hod na návsi v Hradišťanech a začali jsme stavět čtyři stany pro
návštěvníky veselice. Pod stany jsme nanosili lavice a stoly, přivedla
se elektrika od pana Rejtara, zapojen byl bufet a kolem 13. hodiny
bylo vše připraveno k zahájení veselice.
V 17:00 hod. začala hrát k tanci a poslechu hudební skupina
Triangl, vedená panem Říhou. V přestávce vystoupila skupina

historického šermu a břišních tanců Pantaleon z Tlučné. Zpestřením
programu byl zpěv za doprovodu varhan v podání Anetky Uhlířové a
hra na bicí Standy Staňka. Na závěr se Aneta posadila za bicí a
zahrála bubenické sólo, které bylo odměněno nadšeným potleskem
diváků.
Aby návštěvníci veselice nestrádali, bylo pro ně připraveno
bohaté občerstvení. V pojízdném bufetu obsluhovala paní Marta
Paterová se svým manželem a pány Staňkem, Neubauerem a
Nejedlým. U pečení bramboráků se zase čile otáčeli pánové Smolík,
Zelenka, Daníček a Mimra. Ve stánku, kde se prodávaly ryby a
koláče, vládla paní Zdena Pavlíková s Frantou Pavlíkem a paní
Bejčkovou, kteří v dobových vesnických kostýmech navodili
atmosféu starých časů.
Poděkování patří všem, kteří se více či méně zapojili a
přispěli ke zdárnému průběhu celého odpoledne. Samozřejmě ženám
z Honezovic, které upekly dvě stovky výtečných koláčů, dále paní
Tlusté, která připravila brambory na bramboráky a panu Tlustému za
uvaření výtečného guláše, myslivcům z Honezovic za zapůjčení
pojízdného bufetu. Poděkovat je třeba Obecnímu úřadu Honezovice,
občanům Hradišťan a to rodině Utlerů, Kissů, Dünghübelů,
Lengyelů, Špačků, Rejtarů, Tomrdlů, Šmidingrů, panu Kapustovi a
Jakubu Kondrádyovi.
Počasí odpoledne při přípravách nepřálo, pršelo, ale
odpoledne již to bylo něco jiného, takže veselice mohla bez problémů
začít. Všichni se dobře bavili. Zábava končila v 1:30 hod po půlnoci.
V neděli jsme se setkali kolem deváté a začali s úklidem. V poledne
bylo vše uklizené. Co říci závěrem? Že se akce povedla a návštěvníci
odcházeli spokojeni.
V. Šmidingr
Kanalizace a čistička odpadních vod
Kanalizace je stále ve stádiu „papírování“. Koncem června
jsme podepsali v Českých Budějovicích smlouvu na dotaci ve výši
18,7 mil. Kč. Máme tedy v ruce příslib dotace. Peníze nám budou ale
vyplaceny až po vybudování kanalizace a čističky odpadních vod a
splnění všech požadavků, které SZIF vyžaduje.

