Volby
Ve dnech 15. a 16. října u nás proběhnou volby do
zastupitelstva obce a volby do Senátu Parlamentu České republiky.
Volební místnost bude jako obvykle v zasedací a kulturní místnosti
v Honezovicích č.p. 64 /vedle prodejny ZKD/
Volební místnost bude otevřena
v pátek 15. října 2010 od 14:00 hod do 22:00 hod a
v sobotu dne 16. října 2010 od 8:00 do 14:00 hod.
Voliči již obdrželi hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Totožnost a státní občanství může volič prokázat občanským
průkazem nebo cestovním pasem, cizinci průkazem o povolení
k pobytu.
Řidičské průkazy
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince
2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010.
Žádat můžete na Městském úřadu ve Stodě.
K žádosti si musíte vzít s sebou: platný doklad totožnosti,
jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský rpůkaz, kterému
končí platnost.
Výměna řidičského průkazu je osvobozena od poplatku,
nebudete tedy za ni nic platit.
Nový řidičský průkaz vám bude vydán nejpozději do 20 dnů
ode dne podání žádosti.
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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 Buchláková Helena
paní Zelenková Vlasta
paní Neubauerová Marie
paní Smetanová Růžena
www stránky
Z důvodu změn zákonů, které se týkají elektronické
komunikace mezi občany a obecním úřadem, jsme se rozhodli pro
změnu www stránek obce. Nové stránky budou mít i jinou grafickou
podobu. Jejich správcovství již nebudeme dělat sami, ale dohled nad
tím, aby splňovaly všechny požadavky zákona převezme firma
Galileo Corporation s.r.o. Nový grafický návrh stál 10 000,- Kč,
roční webhostingové služby 6 000,- Kč. V současné době probíhá
zkušební provoz a nahráváme dokumenty a fotografie do nové verze.

Předpokládáme, že nové stránky, budou spuštěny koncem roku.
Najdete je pak na adrese www. honezovice.cz.
Přetahovaná
Dne 14. srpna se utkalo sedm družstev v přetahované na
zdejším rybníce. I přes drobné odřeniny a studenou vodu se závody
všem líbily a pro velké nadšení soutěžících i diváků budeme v příštím
roce přetahovanou opakovat.
Itálie
Tradiční Moravu vyměnilo 41 nadšenců za slunnou Itálii.
V pátek 28. srpna vyrazili na cestu. V ranních hodinách jsme zastavili
v Alpách, které nás moc nadchly. Byl to nezapomenutelný zážitek.
V Itálii nás čekalo jen nádherné počasí a příjemný pobyt.
Domů jsme se vraceli 4. září odpočatí a s pěknými zážitky.
Plastový odpad
Sběr plastového odpadu u nás probíhá dvěmi způsoby.
Kontejnery jsou umístěny v Honezovicích a v Hradišťanech na návsi,
jednou za 14 dní lze plastový odpad v pytlích odevzdat v
Honezovicích. V červenci jsme objednali auto s lisem na odvoz pytlů
s plastovým odpadem. Celkově bylo odvezeno 3,3 t plastového
odpadu. Za odvoz jsme zaplatili 11 314,- Kč. V přepočtu stojí
likvidace 1 tuny plastového odpadu uloženého v pytlích 3 429,- Kč,
likvidace 1 t plastového odpadu z kontejneru 14 916,- Kč. Likvidace
1 t plastového odpadu uloženého v kontejnerech je tedy o 11 487,Kč dražší.
Nohejbal
Letošní, pátý ročník nohejbalového turnaje se nekonal, jak se
stalo již tradicí. poslední prázdninový víkend, ale proběhl o týden
dříve.
Pořadatelé se sešli v sobotu 21. srpna již v sedm hodin ráno,
aby do příjezdu ostatních týmů bylo vše připraveno. Při zahájení

turnaje v devět hodin bylo přihlášeno 11 tříčlenných družstev.
Pořadatelé rozdělili týmy do dvou skupin, skupina A šest a skupina B
pět družstev. Herní systém, každý s každým určil z každé skupiny
postupující, ze skupiny A čtyři a ze skupiny B tři týmy. Ve finálové
skupině se opět hrálo každý s každým a nejvyšší počet bodů určil
vítěze.
Hra týmů byla velice vyrovnaná, družstva se rvala doslova o
každý míč, na konec vítěze muselo určit skóre. Rozdílem jednoho
bodu zvítězilo družstvo Padající list ze Sedlce nad týmem Stoda.
Domácí letos postavili tři týmy a umístili se na čtvrtém, pátém a
šestém místě. Pořadatelé připravili hodnotné ceny, které si družstva
do desátého místa vybírala dle vlastního uvážení. První cenou byl
opět krásný čuník. Poděkování patří jak pořadatelům, tak všem
příznivcům nohejbalu, ale hlavně sponzorům bez jejichž přispění by
si tento turnaj nevybudoval v okolí takovou prestiž, jakou v současné
době má.
Svoz nebezpečného odpadu
Nebezpečný odpad, mezi který patří:
– znečištěné obaly od barev, olejů apod.
– barvy, lepidla, chemikálie
– zářivky, výbojky
– AKU – baterie
– suché galvanické články – monočlánky
– pneumatiky - osobní bez disků
– televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
– vyřazené léky
– oleje, olejové filtry
– lednice, mrazáky
můžete odevzdat v Honezovicích ve dvoře nad č.p. 10
ve čtvrtek 28. října od 9 do 11 hod
v sobotu 30. října od 9 do 11 hod
v sobotu 3. listopadu od 16 do 17 hod

