Plánované akce
18.4. velikonoční posezení v knihovně
26.4. pouťová zábava
27.4. pouťový fotbalový zápas
30.4. stavění máje
květen - střelby
květen - setkání seniorů a oslava dne matek
červen - dětský den
14.6. soutěž v požárním sportu
5.7. vesnická veselice v Hradišťanech
30.8. nohejbalový turnaj

Honezovický zpravodaj
číslo 1, ročník 7, rok 2014

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 - květen
pan Rybář Václav
paní Fictumová Věra
paní Prokšová Barbora

Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Co je k volbám potřeba:
Volební hlasovací lístky, občanský průkaz nebo platný
cestovní pas. Hlasovací lístky obdržíte nejpozději tři dny před
zahájením voleb. Pokud volič hlasovací lístky neobdrží, získá je
přímo ve volební místnosti.
Kdy a kde volit:
Volební místnost bude jako obvykle v Honezovicích v
kulturní místnosti.
V pátek 23. května 2014 bude otevřena od 14:00 hod do 22:00 hod.
V sobotu 24. května 2014 bude otevřena od 8:00 hod do 14:00 hod.
Kdo může volit:
Právo volit na území České republiky do Evropského
parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45
dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na
území České republiky (dále jen "volič").
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Brigáda
V roce 2009 jsme při veřejné akci vybudovali ohniště, dětské
hřiště a vysadili po obci cca 50 okrasných stromů. Stromy za těch
několik let značně zesílily a původní úvazy jim začínají být malé.
Proto připravujeme podobnou akci na

12.4. od 8 hodin, sraz u dětského hřiště.
Budeme rozebírat staré úvazy stromů, vysadíme 5 nových
stromků, jako náhradu za stromy zničené při budování kanalizace.
Vysbíráme, sesmykujeme a osejeme plochy u hasičárny, za zastávkou
a plochu před Matějkovými.

Občerstvení je zajištěno, vezměte s sebou pouze nějaké
pracovní nářadí. Všechny Vás tímto srdečně zveme, přijďme si
vylepšit ves.
Novoroční výšlap
Novoroční procházka se stala již tradicí, takže i letos se
1.ledna ve 13 hodin u prodejny Coop sešli turisté, aby tento den,
první v roce 2014, oslavili procházkou. Vyrazilo se ve čtvrt na dvě
přes ves směrem na Holýšov. Asi po hodině chůze jsme prošli okolo
rozcestí v Hanovkách a po cca 300 metrech odbočili z hlavní cesty na
cestu, která vede do Neuměře a do Hradišťan. Drželi jsme se směr
Hradišťany a v klesání před Všekarskou loukou jsme se stočili
napravo a zamířili k lovecké chatě Bumbálka. Po rozdělání ohně,
opečení buřtů a snězení svačiny, jsme již každý na vlastní pěst
vyrazili směrem k domovu. Počasí bylo příjemné, trasa se dala zdolat
i s kočárkem a sešlo se 35 výletníků. Další pochod je předběžně
naplánován na 1. 1. 2015.

První dětský maškarní bál
Dne 23. 3. 2014 se v Honezovicích uskutečnil první dětský
maškarní bál. Akce se vydařila, účast byla hojná – bálu se zúčastnilo
21 dětských masek, které byly podpořeny četným doprovodem.
Protože všechny masky byly opravdu krásné, všechny obdržely
dárečky, 3 nejkrásnější (dudáček vybrán porotou v podobě
místostarostky obce Ivy Fictumové, kočička s největším počtem
hlasů od diváků a mušketýr vybrán losem) navíc obdržely dortíky.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme sponzorům a všem, kteří se akce
zúčastnili.
Líbenková, Hirschlová
Velikonoční posezení
Přijďte si popovídat při šálku kávy či čaje a zároveň ochutnat
vzorky bochánků a nádivek. Akce proběhne o Velkém pátku
od 15:30 hod v knihovně.
Líbenková, Hirschlová
Hradišťanská náves

Masopust
Sbor dobrovolných hasičů Honezovice uspořádal v sobotu
22.února masopustní průvod. Ve společenské místnosti se sešlo ve 13
hodin 25 masek. Po vyfotografování vyšly masky za doprovodu
vyhrávající kapely a obešly ve směru hodinových ručiček všechna
stavení ve vsi. U každého domu zahrály a zazpívaly domácí je
pohostili něčím malým na zub a třeba i kořaličkou, což je při cca 56
chalupách docela náročná disciplína.
Po průvodu se masky sešly opět v kulturní místnosti a po
občerstvení se za doprovodu hudby bavily až do pozdních hodin.
Poděkování patří všem maskám, kapele, ale hlavně sboru
dobrovolných hasičů za uspořádání této akce.

V lednu letošního roku jsme žádali u Plzeňského kraje o
dotaci na úpravu návsi v Hradišťanech. Máme v plánu odstranit
starou autobusovou zastávku a úřední desku, vybudovat víceúčelový
přístřešek, který by celoročně sloužil jako autobusová zastávka a
mohl by se využít i pro spolkovou činnost a kulturní akce. Dále pak
osadit novou úřední desku.
Žádosti o příspěvek na akce obč. sdružení a spolků
Rádi bychom touto cestou oznámili všem místním spolkům,
organizacím a občanským sdružením, jež chtějí během roku 2014
uspořádat nějakou kulturní, společenskou nebo sportovní akci na
území naší obce a budou požadovat na tuto akci příspěvek od Obce

Honezovice, aby doručily své žádosti na Obecní úřad do konce
měsíce května.
Kanalizace a ČOV
Před necelým rokem začaly první výkopové práce na
kanalizaci a čistírně odpadních vod. Nyní již probíhá připojování a
kontroluje se činnost čistírny.
Ke kanalizaci je nyní připojeno více než polovina obyvatel.
Další se připojují.
Další postup související s připojením bude následující:
1. koncem měsíce dubna bude na Obecním úřadu připravena
k podpisu kupní smlouva, kdy si majitel nemovitosti, pokud
splnil termín připojení do konce měsíce května 2014, bude
moci zakoupit kanalizační přípojku za zvýhodněnou cenu
1 000,- Kč
2. podpis Smlouvy o odvádění odpadních vod do veřejné
kanalizace
3. Podepisování smluv proběhne v dubnu – květnu. Tím by měl
být ukončen proces připojování. Kdo se do této doby
nepřipojí, připraví se o zvýhodněnou cenu a bude si muset
odkoupit přípojku za plnou cenu. Nebude se na něj ani
vztahovat 100 % sleva na stočné za rok 2014.
A jaké jsou zkušenosti z provozu čistírny? V únoru proběhla
výměna čerpací nádrže, kterou jsme reklamovali. Nyní by mělo být
všechno v pořádku. Vodní hladina v kořenových polích je zatím ještě
zvýšená, postupně dojde k jejímu snížení. Většina obyvatel, kteří jsou
ke kanalizaci připojeni ji využívají podle stanovených pravidel a na
čističku pak přitéká pouze kalná voda. Někdy ale na česla ze vsi
doputují brambory, okurky a jiné zbytky. Časté jsou také hygienické
ubrousky. Tyto věci nepatří do kanalizace a proto Vás žádáme, abyste
je tam nevhazovali. Již několikrát se také stalo, že někdo do
kanalizace přepumpoval obsah septiku. Pokud se toto bude opakovat,
budeme muset zavolat specializovanou firmu, která může pomocí
techniky identifikovat přípojku, ze které bylo znečištění vpuštěno do
kanalizace. Viník pak bude muset nést veškeré náklady na
specializovanou firmu i odstranění škod, které způsobil.

Informace ke kontrolním známkám na popelnicích
Na základě požadavku firmy EKO SEPAR, Nýřany - musí
mít od 1. 4. 2014 každá nádoba na výsyp komunálního odpadu
nalepenou kontrolní známku, aby jí EKO SEPAR vysypával.
Hnědá známka 2014 je na standardní celoroční vývoz.
Zelená známka 2014 je na sezónní vývoz (květen až září)
Rekreační objekty v Hradišťanech mají možnost používat,
buď nádoby na výsyp /popelnice/ nebo plastové pytle s logem EKO
SEPARU, které si vyzvednou během dubna na obecním úřadu.
Jiné pytle než s logem EKO-SEPAR nebudou z důvodu evidence
odebírány.
Žádáme občany, kteří ještě nemají vyzvednuté kontrolní
známky na popelnice, aby si je urychleně vyzvedli na OÚ
Honezovicích.
Čistění komínů
Po roční pauze opět objednal obecní úřad kominíka. Pan
Tureček přijede v pátek 9. května a v sobotu 10. května. Zájemcům
vymete komín, případně vystaví i zprávu o čištění spalinové cesty,
kterou opatří razítkem. Žádáme všechny, kdo mají o služby kominíka
zájem, aby se nahlásili na obecním úřadu u paní Müllerové a sdělili,
který den je má kominík navštívit.
Za jeden den je kominík schopen vymést nanejvýš 25 komínů,
cena zůstává stejná jako v minulých letech, 600,-Kč za vymetení a
revizi. Pokud na jedné nemovitosti používáte více komínů,
maximálně však tři, je cena stále 600,- Kč.

