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Blahopřejeme
k narozeninám
rubrika zůstává tentokrát
prázdná, neboť v lednu, únoru
ani v březnu není nikomu
z našich spoluobčanů
50-60-70-75-80 let,
ani neslaví narozeniny
nikdo starší než 80 let.

Příjemnéprožití vánočních svátků,
hodně zdraví,štěstí a úspěchů
v novémroce
Vám přeje
zastupitelstvo obce
_____________________________________________________
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Redakční rada: Nováček, Blažek, Fictumová
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Vážení spoluobčané,
držíte v ruce vánoční vydání Honezovického zpravodaje. Je tomu
právě rok, jsme vydali jeho první zkušební číslo.
Zpočátku jsme měli trochu strach, bude-li vždy o čem psát.
Obavy se zatím nesplnily. Naopak. U posledních čísel jsme museli
přidal další list. To vše také díky Vám, kteří jste napsali své
příspěvky a spolupodíleli se tak na obsahu zpravodaje. Děkujeme
Vám a těšíme se na další spolupráci.
Přejeme Vám příjemné čtení.

–

Anketa větrné elektrárny
V době od 26.10.2007 do 10.11.2007 probíhala anketa, kde
jste mohli vyjádřit své názory ohledně možné výstavby větrných
elektráren na našem katastrálním území. Celkově jsme vytiskli 240
anketních lístků. Vrátilo se nám 40 anketních lístků, což je 16,7 %.
24 občanů se vyjádřilo proti, 16 občanů bylo pro.
Obecní zastupitelstvo na veřejné schůzi 12.12. neschválilo
podpis smlouvy s firmou Viventy česká s.r.o. Větrné eletrárny se
tedy na našem území v nejbližší době nebudou stavět.
Akce
31.12. silvestrovská zábava v kulturní místnosti
2.2. masopustní průvod
Z jednání obecního zastupitelstva
obecní zastupitelstvo na veřejném zasedání dne 12.12.2007
schválilo:
– prodej parcely č. 689/16 v k.ú. Honezovice manželům Anně a
Josefu Smetanovým
– prodej části parcely č. 509/5 v k.ú. Hradišťany panu Zdeňku
Dünghügelovi
– zřízení detašovaného pracoviště obecní knihovny v č.p. 84
/bývalá mateřská školka/
– pravomoc starostovi obce na změnu rozpočtu obce na aktuální
rok do výše 30 000,- Kč
– rozpočet obce na rok 2008
– rozpočtovou změnu č. 3
– rozpočtový výhled na r. 2011 a 2012
– proplácení neinvestičních nákladů na mateřské školky, do kterých
chodí děti z Honezovic a Hradišťan, mimo schválený školní
okrsek /Stod/

odměny pro brigádníky na údržbu veřejných prostranství platné
od 1.1.2008 ve výši 60,- Kč za hodinu u dohod o provedení práce,
ve výši 65,- Kč za hodinu u dohod o pracovní činnosti

neschválilo:
– smlouvu s firmou Viventy česká s.r.o. ohledně případné stavby
větrných elektráren
– návrh na zřízení osadního výboru v Hradišťanech ve složení:
předseda pan Čutek, členové paní Miličková, Němcová a
Spěváková
Poohlédnutí za letošním rokem
V našich obcích má celkem trvalé bydliště 233 obyvatel,
z toho v Honezovicích 203, v Hradišťanech 30. Chalupáři obývají
celkem 31 domků.
Občané našich obcí se letos mohli setkávat na různých akcích
např. pouťová zábava, tradiční pouťový turnaj v minikopané ženatí a
svobodní, posezení ke dni matek, střelecké závody, dětský den,
hasičská soutěž, vesnická veselice v Hradišťanech, špačkiáda,
posezení s Horalkou, turnaj v nohejbalu, rybářské závody,
mikulášská nadílka v Hradišťanech, setkání seniorů.
Kromě kulturních a sportovních akcí probíhaly i akce
pracovní – brigády. Chceme touto cestou poděkovat hasičům,
myslivcům, sportovcům a rybářům, kteří se bezplatně podíleli na
údržbě veřejných prostranství. Dále také patří poděkování Vám všem,
kteří nezištně přikládáte ruku k dílu tam, kde je třeba –
organizováním akcí, sekáním trávy před svým domem, hrabáním listí
atd.

