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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: leden - březen
paní Blažková Jindřiška
paní Neubauerova Anežka
paní Matějková Anna
paní Paterová Marie
paní Tomanová Alena
Vážení spoluobčané,
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blíží se konec roku a s ním tradiční svátky, očekávané hlavně našimi
nejmenšími. Ty už se určitě těší na dárky, až je budou netrpělivě
rozbalovat u vánočního stromku. My dospělí už můžeme jen
vzpomínat na dobu, kdy jsme počítali, kolikrát se ještě vyspíme, než
k nám přijde Ježíšek. Ale to neznamená, že bychom se na Vánoce
netěšili, protože radost a spokojenost našich dětí, vnoučat či partnerů
nás dokáže naplnit velmi příjemnými pocity. Ale jinak pro nás
představuje tento adventní čas, který jsme zahájili zapálením první
svíčky na adventním věnci spoustu práce, starostí a příprav, aby se
Vánoce uskutečnily v pohodě a spokojenosti.

Adventní doba je i časem, kdy se rozjímá, přemýšlí a také
bilancuje co rok, který bude pomalu na odchodu, přinesl. Rok 2011
začal pro obec generální opravou hasičské zbrojnice, na kterou nám
přispěl částkou 230 tis. Kč Plzeňský kraj, oprava byla prvním
krokem příprav na oslavu sta let založení hasičského sboru
v Honezovicích. Velkou kulturně společenskou akcí byla oslava 760
let první písemná zmínky o obci Hradišťany. Krom několika
neúspěšných pokusů o získání finančních prostředků pro obec
z různých dotací, se veškeré síly soustředily na přípravu projektu
splaškové kanalizace. Příprava vlastního projektu byla započata
v lednu výběrem projekční kanceláře, dalším krokem byla nutnost
vykoupit pozemky pod zamýšlenou čistírnu odpadních vod.
Z důvodu nižší pořizovací ceny a malých provozních nákladů
rozhodlo zastupitelstvo o zakončení kanalizace kořenovou čistírnou.
Projekt byl připraven v červnu a odeslán na stavební a
vodoprávní úřad, projekční kancelář připravila podklady pro územní
a stavební řízení, pro tyto povolení bylo ještě nutno získat vyjádření
všech dotčených orgánů, jednotlivců i sousedů. Další náročný krok,
bylo uzavření nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucích,
věcných břemen a směny pozemků s Povodím Vltavy. ¨
V rámci projektu došlo k geologickému průzkumu. Podstatou
zkušebních vrtů, je zjistit složení hornin, tvrdost podloží a stav hladin
spodních i povrchových vod, aby bylo předem jasné, zda bude možné
standardním stavebním postupem docílit potřebných hloubek pro
uložení potrubí, které bude v některých místech až 5m hluboko. Vrty
byly vrtány po celé trase zamýšlené kanalizace.
Poslední den kdy SZIF přijímal žádosti o dotace bylo pondělí
7. listopadu, naše vodoprávní povolení nabylo právní moci v pátek
4.listopadu, v sobotu a neděli se žádost dolaďovala, abychom dosáhly
maximálního počtu hodnotících bodů. Žádali jsme o částku 21mil.Kč
bez DPH, přičemž maximum na jednu žádost je 30 mil. Kč pro
jednoho žadatele.
Těžký a mokrý sníh nadělal v obecních lesích velké škody.
Tuto kalamitu se naštěstí povedlo zpracovat dřív, něž začala dřevní
hmota v lese modrat. Dřevo, které po kalamitě zbylo a nebylo vhodné

k prodeji přiděluje obecní lesní hospodář místním jako palivo.Cena
palivového dřeva se neměnila 8 let a 5 Kč za metr slabého a 25 Kč za
metr ostatního palivového dřeva neodpovídá dnešním cenám na trhu,
proto nové ceny platné od 1. ledna 2012 jsou 25 Kč za slabé a 50 za
ostatní palivové dřevo. Vstoupil v platnost i nový lesní hospodářský
plán na jehož pořízení jsme získali dotaci.
Další naší snahou je podpora společenského, kulturního i
sportovního života v obcích, rok 2011 byl bezesporu v tomto směru
bohatý.
Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce Vám přeje příjemné
prožití vánočních svátků v klidu a spokojenosti, pohodový a veselý
poslední den - Silvestr a úspěšné vykročení do roku 2012.
Výlet hradišťanských občanů a přátel do Stoda na bowling
Občané a přátelé Hradišťan si udělali 19. listopadu výlet do
Stoda na bowling. Účastníci výletu v počtu 16 se sjeli na 17. hodinu
do bývalých kasáren na Krůtí hoře. V bowlingové herně nám byly
k dispozici tři dráhy. Podle počtu drah se utvořila tři družstva a do
hry se celkem zapojilo 16 lidí. Obsluha herny pod vedením Ivety
Krýslové se o nás výběrně starala. Každý si mohl objednat večeři,
kávu, pivo, víno i jiné občerstvení podle chuti. Domů jsme se vraceli
kolem 22. hodiny unaveni, ale s prožitkem pěkného večera. Poplatek
za bowlingovou dráhu byl uhrazen z výtěžku oslav 760 let výročí
Hradišťan.
Vánoční mše v okolí
24.prosince - Kladruby 23 hod. kostel sv.Jakuba (náměstí)
- Stod 22 hod., Hradec 20 hod.
26. prosince - Kladruby klášter 10:30 hod.
26. prosince - oživený betlém - nádvoří kláštera 11:30 hod.
Akce
1. ledna – ohňostroj Stod od 17 hod
7. ledna - Novoroční výšlap - ve 13 hod. od prodejny Honezovice
18.února - Masopustní průvod ve 14 hod. od prodejny Honezovice
únor –výlet na bowling do Merklína (termín bude upřesněn)

