Příjemnéprožití vánočních
svátků,hodně zdraví,
štěstí
a úspěchů
v novém
roce
2007
Vám
přeje
obecnízastupitelstvo

Honezovický zpravodaj vydala obec Honezovice
Redakční rada: Staněk, Blažek, Fictumová

Honezovický zpravodaj
číslo 0, ročník 0, rok 2006

Blahopřejeme
k narozeninám
paní Marii Blažkové
panu Miroslavu Majerovi
panu Josefu Brihzinovi
paní Jaroslavě Ondráčkové
panu Janu Nečasovi
paní Hermině Tesárkové
přeje zastupitelstvo obce
hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho osobní pohody do dalších let.
Vážení spoluobčané,
držíte v rukou historicky první vydání Honezovického
zpravodaje. Pokud se Vám zalíbí, zpravodaj zaregistrujeme
a bude vycházet cca dvakrát do roka. Měli byste se v něm
dočíst, co je nového v Honezovicích a Hradišťanech,
budeme se snažit informovat i o akcích v okolí, občas
zavítáme do historie. Přivítáme jakékoliv Vaše připomínky,
nápady a samozřejmě se těšíme na Vaše příspěvky.
redakce

Co je nového na obecním úřadě
Nové složení Zastupitelstva obce Honezovice
starosta : Josef Blažek místostarosta : ing.Iva Fictumová
členové: Josef Nováček, Václav Šmidingr, Stanislav
Staněk,
Jiří Hirschl, Josef Müller.
Předsedové výborů a komisí:
Finanční komise: Jiří Hirschl
Kontrolní výbor: Josef Müller
Stavební komise: Josef Nováček
Kulturní a sociální komise: Stanislav Staněk
Ekologická komise: Václav Šmidingr
Silnice
V říjnu a listopadu byla vyasfaltována další část ulic. Práce
prováděly Silnice Klatovy a.s.. Celá akce stála 575 tis. Kč.
300 tis. Kč bylo zaplaceno z dotace Plzeňského kraje,
zbývajících 275 tis. Kč bylo uhrazeno z rozpočtu obce.
Počítač
Jednotlivé obce mikroregionu Radbuza dostaly darem
počítače. V naší obci bude počítač umístěn na obecím
úřadě a stávající dva staré počítače budou prodány. Pokud
o ně máte zájem, bližší informace budou na veřejném
zasedání.
Odpad
Na obci proběhla kontrola z odboru životního prostředí se
závěrem, že pytlový sběr plastového odpadu je možno

provádět jen do konce roku 2006. Od příštího roku dochází
proto ke změně. Ke stávajícím modrým a zeleným
kontejnerům
přibudou
ještě
žluté
na
plasty.
V Honezovicích dva a v Hradišťanech jeden.
Hradišťany
25. listopadu se v Hradišťanech uskutečnila brigáda na
úklid návsi. Sešlo se 16 lidí. Obec proplácí každému 50,Kč za hodinu. 2. prosince se konalo k v Hradišťanech již
tradiční, hojně navštěvované, mikulášské nadělování.
Požár
4. prosince se kolem 17. hodiny večer rozezvučela místní
siréna. Díky p. Šiškovi, který si všiml ohně, byli přivoláni
hasiči. Kromě místních hasičů přijely jednotky ze
Staňkova, Stoda, Holýšova, Heřmanovy Hutě a Chotěšova.
Celkem přes 35 hasičů. Z místních hasičů obětavě celou
noc přečerpával vodu p. Toman a p. Patera, následující den
pak p. Stahl. Až odvezením sena se podařilo zabránit
nepříjemnému zápachu ve vesnici. Je smutné, kolik lidí
muselo likvidovat následky neopatrného chování
neznámého člověka.
Čísla popisná
Každý dům by měl být označen číslem popisným. Bez něj
se obtížně orientují sanitky, hasiči, ale i listonošky.
V Honezovicích je nyní cca 45 domů bez označení, dalších
21 má čísla popisná poškozená. Obecní úřad nechá příští
rok vyrobit nová čísla popisná pro všechny.

