Plánované akce
25. a 26.10 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
30.11. stavění vánočního stromu
O případných dalších akcích budeme informovat obecním rozhlasem
Požární sport
Družstva mužů a žen, jež tradičně hájí dobré jméno hasičů
z Honezovic, se také letos účastnila pohárových a memoriálových
soutěží v našem okolí. Samozřejmostí bylo pořádání vlastní soutěže
dne 15.6. 2013 v areálu Na Drahách. Počasí se vydařilo a dráha byla
kompletně připravena. Postupně zde předvedlo svoje umění 21 týmů
z toho 8 ženských, což je velice dobrá účast. Domácí mužské
družstvo svoji kategorii vyhrálo časem 15,63 a ženské družstvo se
umístilo na 5.místě časem 21,68 sekund. Po vyhlášení výsledků
začala tradiční zábava s parketem pod širým nebem, na které hrála
skupina Dexons music z Tachovska dlouho do noci.
Sportovní sezóna 2013 byla velice náročná, protože konkurence
byla silná, ale úspěch se po náročných trénincích dostavil. Třešničkou
na dortu bylo pokoření magické hranice 15.vteřin, kterou se podařilo
prolomit našemu týmu v Krchlebech dne 27.července časem 14,98.
Krchlebská soutěž patřila do sedmého ročníku O pohár Hořiny, ve
kterém letos bojovalo 10 mužských a 5 ženských hasičských družstev
z okresu Plzeň-jih, Domažlice a Tachov. Po devíti soutěžních kolech
si vítězný pohár zvedlo nad hlavu družstvo z Honezovic. Nedá mi to,
abych nepodotkl, že to bylo po sedmé v řadě od roku 2007. Slušný
výsledek, co myslíte?
Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na těchto výsledcích, za
příkladnou reprezentaci našeho sboru, a také všem těm, kdo
podporuje sportovní družstva mužů i žen v Honezovicích.
Jiří Hirschl
velitel SDH Honezovic
_______________________________________________________
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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: říjen - prosinec
paní Majerová Marie
pan Malý Petr

Dražba
Již delší dobu je neobývaný dům č.p. 18 na návsi v
Honezovicích („u Berků“). Počátkem září byla tato nemovitost s
přilehlými pozemky nabídnuta v dražbě.
Přes dotčené pozemky bývala dříve cesta ke stodole, kde byla
uskadněna umělá hnojiva. V současné době patří stodola obci, ale
není k ní příjezdová komunikace. Dále se jedná o dům na návsi a byla
obava, aby nebyl využit pro náhradní bydlení, jak tomu bylo např. v
Kotovicích. Proto se zastupitelé obce rozhodli dražby účastnit.
Odhadní cena domu s pozemky byla 570 tis. Kč, minimální kupní
cena byla stanovena na 290 tis. Kč.
Dražby se zúčastnili ještě dva zájemci. Konečná cena, za
kterou obec dům vydražila dosáhla 440 tis. Kč. Nyní probíhá převod
vlastnictví nemovitosti na obec. Po vyřízení všech záležitostí týkající

se převodu vlastnictví a převzetí nemovitosti dojde k přeorganizaci
pozemků tak, aby byla stodola přístupná a vše bude nabídnuto k
prodeji.
Kanalizace a ČOV
Výstavba kanalizace a kořenové čistírny odpadních vod se
pomalu chlí ke konci. Je položeno 2,5 km splaškového kanalizačního
potrubí. Zbývá dodělat stavební objekt na potoce, který chrání
kanalizační roury uložené ve dnu potoka. Vybudováno ještě není
oplocení ČOV, několik přípojek a úprava ploch, které byly dotčeny
stavbou kanalizace. Předpokládáme, že tyto práce budou dokončeny
v říjnu.
Vzhledem k špatnému stavu silnic jsme si domluvili pracovní
schůzku s ředitelm Správy a údržby silnic (SÚS) Plzeňského kraje
panem ing. Liškou a informovali jsme ho situaci v obci a žádali o
úpravu silnic. Pan ředitel nám sdělil, že rozpočet SÚS je velmi
napnutý, ale že se nám pokusí vyjít vstříc. Nakonec uvolnil na opravu
hlavního průtahu obcí – tedy silnice od Miřovic směrem na
Hradišťany - přes 1 mil. Kč. Na tomto úseku bude položen celý nový
asfaltový koberec. Na ostatní části komunikace ve správě SÚS již
peníze neměl a v těchto částech bude tedy provedeno položení
nového asfaltového koberce v místech, kde byla silnice poškozena
stavbou kanalizace. Stejně tak tomu bude u místních komunikací ve
správě obce.
Plochy, které byly zatravněné budou urovnány a opět
zatravněny.
Byli bychom rádi, kdyby co nejdříve po dokončení těchto
prací proběhla kolaudace. Jakmile se bude moci kanalizace s
čistírnou odpadních vod používat, nastane druhá etapa – připojování
jednotlivých nemovitostí.
Jakým způsobem proběhne připojování?
1. Nejdříve je třeba vybudovat přípojku po soukromém pozemku
k revizní šachtě. Již nyní si můžete přípojku položit a
připravit na přepojení. Pokud budete shánět na tyto práce

sčítání hlasů povinnost vyloučit všechny hlasy, které nebyly vloženy
do oficiálních úředních obálek.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny 2013, stejně jako
v kterých koliv jiných, hlasujete tak, že po odchodu z prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků vložíte úřední obálku se svým
hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební
schránky (volební urna).
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o
to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou a úřední obálkou.

Kdo může volit:
Právo volit do Poslanecké sněmovny 2013 má každý státní
občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let.
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán může požádat o vydání voličského průkazu
ode dne vyhlášení voleb /28.8.13/, a to písemným podáním
opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého
seznamu /23.10.13/.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvl.seznamu
ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním
okrsku.
Kdy a kde volit:
Volební místnost bude jako obvykle v Honezovicích v
kulturní místnosti.
V pátek 25. října 2013 bude otevřena od 14:00 hod do 22:00 hod.
V sobotu 26. října 2013 bude otevřena od 8:00 hod do 14:00 hod.
Jak volit:
Pro volby Poslanecké sněmovny 2013 platí pravidlo, že si
volič může vybrat pouze jeden hlasovací lístek strany, hnutí nebo
koalice, které chce dát svůj hlas. Na zvolené kandidátce můžete, ale
také nemusíte, zaškrtnout nejvýše čtyři jména osob, které preferujete,
tzn. že jim dáváte přednost před ostatními kandidáty strany.
Zaškrtnete-li více kandidátů, váš hlas je sice platný pro zvolenou
stranu, hnutí nebo koalici, ale vaše přednostní hlasy nikoliv.
Neplatný je váš hlas v případě, že jste do úřední obálky vložili
více hlasovacích lístků. Předem si proto rozmyslete, kterou politickou
stranu, hnutí nebo koalici chcete podpořit, popřípadě kteří maximálně
čtyři kandidáti strany jsou vám sympatičtí.
Neplatný hlas pro volby do Poslanecké sněmovny 2013 je
také v případě, že jste použili místo úřední obálky obálku, ve kterých
jste dostali hlasovací lístky do schránky. Volební komise má totiž při

firmu, pro inspiraci uvádíme firmy, které nám zaslaly své kontakty –
Libor Ibehej tel. 603867239 (bagr), Pavel Černý tel. 777705474
(bagr i položení přípojky), vodoinstalaterství Zdeněk Kůs tel.
728715737 (bagr i položení přípojky). Je třeba, abyste vždy předem o
těchto pracech informovali obecní úřad, aby bylo možno zkontrolovat
položení přípojky. Do splaškové kanalizace nesmí být napojen žádný
svod dešťové kanalizace. Povrchová voda by zbytečně protékala
kanalizací do čistírny a prodražovala by tak chod čističky, následně
pak výši stočného.
2. Připojení soukromé přípojky k obecní splaškové kanalizaci –
po zkolaudování kanalizace a čističky bude oznámen termín,
od kterého se lze ke kanalizaci připojit. Opět je nutno, aby
majitelé nemovitostí předem oznámili připojení soukromé
přípojky. Připojení bude odkrontrolováno zástupcem obce. Na
připojení bude bezprostředně navazovat podpis kupní
smlouvy a dalších nezbytných písemností.
3. Odkup kanalizační přípojky a zrušení stávajícího septiku. Na
obecním úřadu budou pro jednotlivé vlastníky nemovitostí
připraveny kupní smlouvy na odkup kanalizační přípojky v
délce od odbočky z kanalizačního řadu po revizní šachtu
umístěnou na hranici pozemku. Do 31. května 2014 bude cena
přípojky jednotná 1 000,- Kč a k tomu bonus ve výši stočného
za rok 2014. Ten, kdo se tedy připojí do 31.5.2014 nebude
muset platit za rok 2014 stočné. Současně s podpisem
smlouvy dojde k podepsání protokolu, ve kterém se vlastník
nemovitosti mj. vyjádří, jak naloží se současným septikem či
jímkou. Na nynější septik, či jímku je ve většině případech
vydáno „nějaké“ povolení. V okamžiku připojení ke
kanalizaci by měl vlastník nemovitosti požádat o „zrušení“
tohoto povolení. Septik může být dále využíván např. jako
nádrž na užitkovou vodu nebo může být zasypán. Obec
nabízí, že bude jednolivé majitele nemovitosti při jednání s
úřady zastupovat. Pro toho, kdo bude chtít v jednáních
ohledně zrušení povolení k septiku či jímce od obce
zastupovat bude připravena k podpisu plná moc.

4. Vypouštění splašků do obecní kanalizace a tím i příjemnější
ovzduší nám všem ;-)
Současně s tím bude probíhat ještě „papírování“ kolem
kanalizace a ČOV na úrovni obce a dotčených úřadů tak, aby vše
bylo připraveno pro závěrečné zúčtování dotace.
Máme za sebou 6 měsíců stavby. Některé měsíce byly blátivé,
jiné prašné. Těžko říct, co je lepší, jestli bláto nebo všudepřítomný
prach. Víme, že jste si někteří nemohli v klidu popíjet venku kávu,
protože Vám to prach nedovolil. Stejně tak utrhnout si ovoce nebo
zeleninu ze zahrádky. Nejvíce postižena stavbou byla část obce
směrem na Holýšov. Ať už prachem, blátem nebo nedostatkem vody
ve studních. Děkujeme touto cestou všem za trpělivost a vstřícné
vystupování.

Vesnická veselice
Tradiční vesnická veselice v Hadišťanech připadla letos
na 7. července.
K tanci i poslechu hrála skupina Triang, o zpestření programu
se postarala skupina historického šermu a břišních tanců Pantaleon z
Tlučné.
Množství návštěvníků předčilo očekávání a tak museli
pořadatelé v průběhu večera přinést další stoly a lavice, aby si měli
všichni možnost sednout.
Dík za pěknou akci patří pořadatelům - občanům Hradišťan a
Spolku rybářů Honezovic a Hradišťan a všem, kteří jakýmkoliv
způsobem přispěli ke zorganizování této akce.
Místní knihovna

Nohejbal
Poslední prázdninový víkend patřil již po deváté nohejbalu.
Na devátou hodinu dopolední na hřišti nastoupilo čtrnáct
nohejbalových týmů, aby změřily své síly. Družstva byla podle toho,
jak se zapsala, rozdělena do dvou skupin po sedmi, kde systémem
každý s každým svedla boj o postup do finálové skupiny. To
znamenalo odehrát v každé skupině 21 zápasů po dvou setech, což je
časově i fyzicky náročné.
Z každé skupiny postupovali čtyři nejlepší. V půl třetí byly
započaty finálové boje. Pro zrychlení hry byl zvolen systém pavouka.
I přes to, že byl pavouk značně rychlejší, vítěz byl znám až v osmnáct
hodin. Vyhrálo stejně jako loni družstvo z Chodové Plané, nejlepší
domácí tým byl na druhém místě. Za devět let konání turnaje se
značně zvýšila jeho kvalita a i týmy které na turnaj přijely, předvádí o
poznání lepší hru, než tomu bylo v prvních ročnících tohoto turnaje.
K vydařenému turnaji přispělo i počasí, které sluníčkem podpořilo
počínání pořadatelů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo nás podpořili a
pomohli nám tento turnaj materiálně a finančně zabezpečit, ale i těm
kdo přiložili ruku k dílu při úpravě hřiště a zajištění občerstvení.

Po několikatelém působení v místní knihovně ukončuje paní
Miličková na vlastní žádost tuto činnost. Novou knihovicí byla
jmenována paní Šárka Líbenková.
Knihovna je otevřena vždy jedenkrát týdně ve čtvrtek nebo v
pátek od 15:30 do 16:30.
V říjnu bude otevřeno
v pátek 4.10., 11.10., ve čtvrtek 17.10., v pátek 25.10.
V listopadu: 1.11., 8.11., 15.11., 22.11. a ve čtvrtek 28.11.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Co je k volbám potřeba:
Volební hlasovací lístky, občanský průkaz nebo platný
cestovní pas. Hlasovací lístky do Poslanecké sněmovny 2013
obdržíte nejpozději tři dny před zahájením voleb. Pokud volič
hlasovací lístky neobdrží, získá je přímo ve volební místnosti.

