Honezovický zpravodaj
číslo 4, ročník 5, rok 2012

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 - únor
paní Neubauerová Anežka
pan Nováček Josef

Akce
23.12. – vánoční zpívání na Gigantu v Záluží od 17:00 hod
1.1. novoroční pochod – sraz ve 13:00 u obecního úřadu
1.1. Stod – ohňostroj od 17:00
2.2. masopustní průvod
březen – bowling
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Vánoční mše sv. v okolí:
24.12. Stod ve 22:00 hod, Hradec ve 20:00 hod.
25.12. Kladruby 10:00 mše sv. v klášteře, po ní oživený betlém

Vážení spoluobčané,
nastal čas adventní, který začíná čtyři týdny před Vánocemi. Vnáší do
našich domovů atmosféru nadcházejících svátečních dnů. Advent je
doba zklidnění, sebezamyšlení, kdy můžeme odpustit jeden druhému.
Jak tuto dobu prožijeme, záleží na každém z nás. Na jejím konci nás
čekají nejkrásnější svátky – Vánoce. Je to doba, ve které bychom se
měli pozastavit po celoročním shonu a prožít ji v klidu a radosti se
svými blízkými. Hlavně naši nejmenší se těší na dárky, až je budou
netrpělivě rozbalovat u vánočního stromku. Dospělí můžou jen
nostalgicky vzpomínat na dobu, kdy i oni byli dětmi a počítali,
kolikrát se ještě vyspí, než domov provoní vůně jehličí, pečeného
cukroví a 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.
Čas vánoc je i dobou, kdy se přemýšlí, rozjímá a také bilancuje co
rok, který bude pomalu končit, přinesl. Rok 2012 začal na obecním
úřadu jako každý jiný přípravou žádostí o finanční podporu na akce,
které by bylo v průběhu roku dobré realizovat. Z podaných žádostí
jsme byli úspěšní u Plzeňského kraje s žádostí na asfaltování
místních komunikací a vjezdů v Hradišťanech a dostali jsme 270 tis.
Kč. Dále pak s žádostí o 50 tis. Kč. na třetí etapu opravy kaple sv.
Barbory v Honezovicích, jež jsme museli odmítnout, neboť na
opravu kaple jsme dostali taktéž 90 tis. Kč. od Ministerstva kultury
České republiky a spolufinancování jedné akce z více dotačních
programů nebylo v tomto případě možné. Největší objem finančních
prostředků však obnáší již bezmála tři roky připravovaný projekt na
splaškovou kanalizaci zakončenou kořenovou čistírnou odpadních
vod, na kterou jsme v červnu se Státním zemědělským intervenčním
fondem podepsali smlouvu na 18 700 000,- Kč.
Letošní rok byl oproti roku 2011 z pohledu kulturně společenského
ochuzen o jednu akci a to o již tradiční obcí pořádané posezení při
hudbě. Velkým zklamáním byl pro děti dětský den, který byl
připraven na neděli 10. června na hřišti v Honezovicích a bohužel pro
neustávající déšť musel být zrušen. I přesto je potřeba poděkovat

organizacím, ale i soukromým osobám, které přispěly na dětský den
částkou 500,- Kč. Byli to: Myslivecké sdružení Tetřev, Sbor
dobrovolných hasičů Honezovice, Spolek rybářů Honezovic a
Hradišťan, Členský výbor ZKD, pan Holeček a dárkovým balením
drobných cen přispěla paní Fronková a pan Kopřiva. Poděkování
patří také všem, kteří jsou ochotni nám pomoci s vlastní přípravou a
to nejen při dětském dnu. Při výčtu těch, kteří přispěli, by se slušelo
také zmínit kulturně sportovní akce konané v obci, na které v roce
2012 přispěl obecní úřad a to částkou 1500,- Kč na soutěž v požárním
sportu v Honezovicích. Stejnou částkou podpořil střelby na asfaltové
terče v Honezovicích a mikulášskou nadílku v Hradišťanech, dále
pak částkou 965,- Kč nohejbalový turnaj a zdobení stromku
v Honezovicích sumou 1145,- Kč. Děkujeme také všem, kteří se
starají o pěkný vzhled obce např. sekáním trávy apod.
Co přinese rok nový, třináctý v tomto století je zatím ve hvězdách.
S jistotou téměř stoprocentní je možné říci, že vyvrcholí tříleté
přípravy a v prvním čtvrtletí roku 2013 zahájíme stavbu nové
kanalizace. Bude to akce obrovská, která se dříve nebo později
dotkne každého z nás. Stavbu takových rozměrů obec doposud
nezažila, celá obec bude postupně rozkopána, což s sebou přináší
nemalé problémy. Spousta výkopů, všudypřítomné bláto, ne všude se
bude dát zajet, to je jen malý výčet toho co nás od března do října
čeká. Chtěli bychom touto cestou požádat vás všechny o trpělivost a
shovívavost. Nebude to jednoduché. Doufáme, že se podaří celou
tuto akci zvládnout a nenadělat zbytečné škody. Bude třeba opravdu
pevných nervů. Odměnou nám všem bude kanalizace a kořenová
čistička odpadních vod.
Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce Vám přeje příjemné prožití
vánočních svátků v klidu a spokojenosti, pohodový a veselý poslední
den roku 2012 - Silvestr a úspěšné vykročení do nového roku 2013.
Velké změny v daňové správě
Od 1.ledna 2013 dochází k velkým změnám české daňové správy.
V Plzni bude zřízeno Finanční ředitelství pod které budou spadat
jednotlivá územní pracoviště. Finanční úřad pro Plzeň- jih zůstává i
nadále ve Františkánské ulici. Bližší informace najdete na
http://cds.mfcr.cz, pod záložkou /Aktuální informace ke vzniku
Finanční správy/.

