Honezovický zpravodaj
číslo 4, ročník 6, rok 2013

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 Neubauerová Anežka
paní Uhlířová Jiřina
pan Petřík Josef
pan Matějka Josef

Plánované akce
1.1. Novoroční výšlap sraz ve 13:00
22.3. masopust – sraz ve 13:00
Březen – bowling
Akce v okolí
21.12. Stod – 17:00 v kostele - Rybová mše vánoční
22.12. Vánoční zpívání – Gigant Záluží od 17:00
22.12. Horšovský Týn 9:00 – 18:00 - Staročeský vánoční jarmark,
od 17:00 živý betlém
26.12. oživlý betlém v Kladrubech v klášteře
1.1. novoroční ohňostroj Stod od 17:00
Půlnoční mše
Stod – 22:00 hod
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Vážení spoluobčané
Přiblížil se konec roku, a to je vždy příležitost ke krátkému
zamyšlení nad tím, co nám tento rok přinesl a co nás čeká v roce
následujícím. Tím více, že letošní rok, byl rokem velkých změn. Je to
pouze několik dní, co jsme kaloudací ukončili velkou akci, výstavbu
kanalizace a čistírny odpadních vod. Úspěšná kaloudace je pouze
prvním stupněm dalších jednání, která nás čekají v první polovině
roku 2014. Připojovat se budou jednotlivé nemovitosti, uvedení
čistírny do zkušebního provozu a doplnění všech potřebných
povolení, vyjádření a dalších podkladů, které bude Státní zemědělský

intervenční fond požadovat k tomu, aby uvolnil pro nás připravené
finanční prostředky. Teprve poté bude celé dílo řádně ukončeno.
I přes to, že byl rok 2013 hlavně ve znamení stavebního ruchu a
rozkopaných silnic, nebyl chudý ani na akce sportovní, spolkové a
společenské.
Rok 2014 bude převážně ve znamení úprav veřejného
prostranství, výsadby stromů a pokud se podaří i zlepšení stavu
komunikací, v neposlední řadě bude také rokem volebním.
Do roku 2014 budeme vstupovat s novým odhodláním, s
novými plány. Každý z nás pro něco žije. Každého z nás něco nabíjí.
Dopředu nás žene vnitřní touha něco dokázat, posiluje nás láska
našich nejbližších a přesvědčení, že život se má žít aktivně a
smysluplně. Přeji vám, aby se vaše plány a tužby naplnily, aby se
vám v roce 2014 dařilo, byli jste obklopeni dobrými lidmi a svou
rodinou. Přeji vám do nového roku mnoho zdraví, optimismu, lásky a
zdravého sebevědomí. Přeji vám rodinnou pohodu a dobré mezilidské
vztahy.
Dovolte mi také, abych v tento okamžik poděkoval všem
aktivním spoluobčanům, organizacím, spolkům, podnikatelům,
členům různých výborů a komisí, zastupitelům a všem, kteří se
aktivně zapojují do dění v naší obci.
Josef Blažek

Schůzka o kanalizaci a připojování k ní
Ke konci letošního hektického roku působí jako dvě třešničky
na dortu nová silnice obcí a kolaudace kanalizace a ČOV.
Na kolaudaci jsme všichni čekali a během stavby kanalizace a
čističky se nám mnohdy zdálo jako nemožné, že k ní někdy dojde.
Dlouho očekávaným dnem se stal čtvrtek 12. prosince 2013,
kdy proběhla kolaudace. Nyní můžeme spustit roční zkušební provoz
kanalizace a ČOV.

Nastal tedy čas k připojování jednotlivých nemovitostí.
Někteří mají přípojky připravené a stačí se jen přepojit na kanalizaci.
Abychom co nejvíce urychlili tento proces, rozhodli jsme, že
připojování bude probíhat ve dvou fázích:
1. Podepsání “Smlouvy o odvádění odpadních vod do veřejné
kanalizace” a následné připojení ke kanalizaci – vždy za
přítomnosti zástupce obce p. Blažka nebo pí Fictumové,
případně jiného pověřeného zástupce. Smlouvu musí podepsat
vlastník nemovitosti.
2. odkup kanalizační přípojky – z důvodu nového občanského
zákoníku, který platí od začátku příštího roku, se budou
kanalizační přípojky odprodávat v roce 2014, o čemž vás
budeme informovat.
Stále zůstává v platnosti že ti, kteří podepíší “smlouvu”
(připojí se ke kanalizaci) do konce května 2014 dostanou bonus ve
výši stočného za rok 2014 (nebudou tedy muset za rok 2014 za
vypouštění do kanalizace nic platit). Dále upozorňujeme že v případě,
že je v obci veřejná splašková kanalizace, jsou občané povinni se k ní
připojit.

Všechny srdečně zveme na informační schůzku o
připojování ke kanalizaci, která proběhne v pondělí
16. prosince 2013 od 18:00 hod v kulturní místnosti v
Honezovicích. Na ní se dozvíte vše potřebné. Občerstevní bude
zajištěno.

Soutěž o nejlepší pečené vánoční cukroví
Dne 19.12.2013 v 15:30 se v místní knihovně uskuteční soutěž
o NEJLEPŠÍ PEČENÉ VÁNOČNÍ CUKROVÍ. Všichni soutěžící i
nesoutěžící jsou srdečně zváni. Pojďte se zastavit v předvánočním
shonu, pobavit se a získat nové recepty a inspirace.

Prodej domu č.p. 18 a pozemků
V průběhu roku byl dán do dražby dům č.p. 18 (dříve v něm
bydleli Berkovi, pak Voráčkovi) s přilehlými pozemky. Za domem se
nachází obecní pozemky se stodolou, ke kterým doposud nevedla
přístupová cesta. Takto se otevřel prostor pro možné využití celého
prostoru.
Dále se obec rozhodla nabídnout k prodeji parcelu určenou
pro stavbu rodiného domu. Parcela se nachází na konci vesnice
u silnice směrem na Lisov a má výměru cca 1 000 m²
Obec nabízí k prodeji:
1. dům č.p. 18 a přilehlé pozemky
2. pozemky se stodolou a příjezdovou cestou z návsi
3. parcela určena ke stavbě rodiného domu

Informace k likvidaci odpadů
Směsný komunální odpad:
Rodina (domácnost) s trvalým pobytem v obci  1 sběrná nádoba
(popelnice): 110 lt (plechová pozinkovaná nádoba) nebo 120 lt
(plastová nádoba)  standardní vývoz, t.j. říjen – duben: vývoz
1x za týden; květen – září: vývoz 1x za 2 týdny.
Poplatek za 1 člena rodiny (domácnosti) činí dle OZV 500,- Kč
za rok.
Obec zaplatí za standardní vývoz 1 nádoby 2.321,- Kč za rok.
Rekreační chalupa, chata  1 sběrná nádoba (popelnice): 110 lt
(plechová pozinkovaná nádoba) nebo 120 lt (plastová nádoba) 
sezónní vývoz, tj. květen – září: vývoz 1x za 14 dní.
Poplatek za rekreační objekt činí dle OZV 500,- Kč za rok
Obec zaplatí za sezónní vývoz 1 nádoby 711,- Kč

Žádosti o je třeba doručit na Obecní úřad do 28. února 2014.
Separovaný odpad:
Rekonstrukce sítě NN
Na počátku roku 2014 pokud počasí dovolí, začne fa.SEG
s.r.o. rekonstruovat rozvodnou sít nízkého napětí v Honezovicích
.Rekonstrukce neproběhne v celé obci,ale pouze v její spodní části.
Od telefoní budky, celý úsek směr Miřovice a přilehlé uličky a ulice
k Holýšovu úsek směrem na Lisov je již od února hotový. Budou
osazeny nové betonové sloupy, demontováno staré vedení holými
vodiči AlFe a osazeny izolované vodiče AES. Investorem akce je
ČEZ Distribuce a.s. Obec má na opěrných bodech ČEZu osazeno
veřejné osvětlení, tudíž při této akci vzniknou finanční náklady
spojené s přeložením veřejného osvětlení. Doufáme, že nebude
v tomto období moc dnů kdy nepůjde el. proud.

Papír - zvon IGLU za jeden výsyp zaplatí obec 306,- Kč
Sklo - zvon IGLU za jeden výsyp zaplatí obec 207,- Kč
Plast - zvon IGLU za jeden výsyp zaplatí obec 611,- Kč
Objemný odpad:
Je v obci prováděn 2x ročně (pokaždé 3 kontejnery o objemu 10 m3).
Za tento odpad obec zaplatí cca. 35 000,- Kč za rok.
Müllerová

