Humanitární sbírka
Stejně jako v loňském roce pořádá Obecní úřad humanitární
sbírku pro Diakonii Broumov. Vybírat se bude oblečení, ložní prádlo,
hračky, nepoškozená obuv a další věci, které je možné ještě upotřebit.
Věci se budou vybírat u Fictumů č.p. 2, od 8. do 12. června. V týdnu
od 15. června si nasbírané věci Diakonie odveze.
Podrobnější leták o humanitární sbírce najdete koncem května
na nástěnce u autobusové zastávky v Honezovicích a na nástěnce
v Hradišťanech.
Autobusové spoje
Na základě žádosti občanů Hradišťan projednáváme
prodloužení autobusové linky, která odjíždí ze Stoda v 17:55 hod až
do Hradišťan. V současné době končí tento spoj v Honezovicích.
Dále zvažujeme žádost o změnu autobusového jízního řádu
tak, aby příjezdy a odjezdy autobusu do Honezovic a Hradišťan lépe
navazovaly na vlakové spojení ve Stodě.
Internet Hradišťany
Vzhledem k poloze Hradišťan je obtížně přivést do této obce
připojení k internetu pomocí WIFI sítě. O této problematice jednáme
s firmou MAIVA, která poskytuje připojení k internetu přes WIFI síť
v Honezovicích.
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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: duben, květen
pan
Matějka Josef
paní
Müllerová Anna
paní Hirschlová Františka
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek 5. června 2009 od 14:00 hod do 22:00 hod a
v sobotu 6. června 2009 od 8:00 hod do 14:00 hod
v Honezovicích č.p. 64 – zasedací a společenská místnost.
Volební lístky voliči obdrží nejpozději tři dny před dnem
konání voleb.

Jarní úklid
Každé jaro necháváme přistavit kontejnery pro jarní úklid,
letos budou kontejnery k dispozici od pátku 17. dubna do neděle
19. dubna. Jeden v Hradišťanech na návsi, dva v Honezovicích - u
autobusové zastávky a u sběrného dvora. Kontejnery jsou určeny pro
velkoobjemový odpad. Nebezpečný odpad /pneumatiky, barvy, laky,
el. přístroje apod./ do kontejneru nedávejte! Termín sběru
nebezpečného odpadu upřesníme později.
Naše náves
Jak jsme již dříve informovali, získali jsme od nadace VIA,
České spořitelny příspěvek ve výši 210 tis. Kč z grantového titulu
Pomáháme zlepšovat lidem místo kde žijí, na projekt Naše náves. K
tomuto projektu proběhlo již několik schůzek, zatím poslední
plánovací setkání se konalo ve čtvrtek 5. března ve společenské
místnosti. Na setkání byli přítomni i zástupci nadace VIA
pí.Vosmíková a pí. Přenosilová, která setkání vedla. Architekt pan
ing. Štěpán si vyslechl různé varianty toho, co by si přítomní občané
na návsi představovali nebo přáli. Odnesl si jistě celou řadu podnětů,
které se pokusí začlenit do projektu. Jedná se zejména o návrh
nových výsadeb stromů, keřů, živých plotů, rozmístění laviček,
informační tabule, prolézačky atd.
Všichni, kdo na tomto setkání byli, ví, o čem je řeč a každý
určitě alespoň ve své představě ví, jak by naše náves měla vypadat.
Nám se zatím povedlo zajistit odfrézování pařezů po poražených
stromech, abychom se nemuseli později touto prací zdržovat. Další
plánovací setkání se uskuteční ve druhé polovině dubna, kde pan
Štěpán představí několik rozpracovaných variant projektu, o přesném
termínu budete informováni letáčkem a rozhlasem. Ještě bychom rádi
touto cestou pozvali všechny již v předstihu na ono zmiňované třetí
plánovací setkání a poděkovali všem za velice pěknou účast na
setkání minulém. Sešlo se nás čtyřicet osm.

Dotace
Pro letošní rok jsme žádali o dotaci z několika dotačních
titulů:
- z programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje jsme
žádali na opravu a rozšíření obecního rozhlasu v Honezovicích a
Hradišťanech. Stávající drátový systém bude doplněn v místech se
špatnou slyšitelností o nové bezdrátové tlampače, bezdrátově budou
připojeny i Hradišťany. Nová ústředna bude umožňovat do budoucna
napojení na informační kanál integrovaných záchranných složek.
Obdrželi jsme dotaci ve výši 140 tis. Kč.
- z dotačního programu Zachování a obnova kulturních památek
Plzeňského kraje jsme dostali 250 tis. Kč na druhou fázi opravy kaple
sv. Barbory v Honezovicích. Po loňské opravě střešní krytiny a
krovové konstrukce se bude opravovat hrázděné zdivo a měnit dožilé
trámy nosné konstrukce, podezdívka bude po opravě doplněna o
hydroizolaci.
- z programu Prevence kriminality Plzeňského kraje žádáme 34 tis.
Kč na dva venkovní pinpongové stoly - do každé obce jeden.
- v loňském prvním čísle Honezovického zpravodaje jsme psali, že
připravujeme podklady k žádosti na dotaci na odbahnění rybníka v
Honezovicích a Hradišťanech. Na pozdim jsme žádost podali. A před
několika dny nám byla schválena. Dotace na Hradišťanský rybník
činí 7,7 mil. Kč /celkové náklady předpokladáme 8,7 mil. Kč/, dotace
na rybník v Honezovicích je 1,66 mil. Kč / celkové náklady
předpoládáme 1,8 mil. Kč/. Zároveň bychom touto cestou rádi
poděkovali všem, kdo nám při psaní žádostí pomáhali – ať radou
nebo vstřícným jednáním při vyřizování potřebných povolení.
Finanční prostředky máme tedy sehnány. Nyní musí být ještě
vyřízeny další formální záležitosti ohledně dotace. K odbahňování by
mohlo dojít v druhé polovině letošního roku.

Poplatky
Plánované kulturní akce
18.4 otvírání rybníka
25.4. pouťová zábava
26.4. od 14 hod. pouťový fotbalový zápas
8.5. špačkiáda, posezení při hudbě
23.5. oslava dnu matek, setkání seniorů, sousedské posezení
30. 5. dětský den
13.6 soutěž v požárním sportu, večerní zábava
20.6. pozesení při hudbě Hradišťany
4.7. posezení při hudbě Hradišťany
15.8. taneční zábava
5.9. nohejbalový turnaj
rybářské závody – termín bude upřesněn
Akce v okolí
Letní kino Stod
22. 5. Líbáš jako bůh – český film
29. 5. Valkýra – Tom Criuse v hlavní roli filmu o atentátu
na A. Hitlera
30.5. Peklo s princeznou – Česká pohádka ke Dnu dětí
začátky představení v květnu od 21:15 h
Další akce ve Stodě:
19. - 20.6. 10. výročí založení Mikroregionu Radbuza
5.7. Letní slavnost na Křížovém Vrchu
17. - 19.7. Stodská pouť
5.9. WOODSTOD

Od února se vybírají na Obecním úřadě poplatky za psy a
za likvidaci komunálního odpadu.
Poplatek za psy zůstává stejný jako v letech minulých:
za prvního psa 50,- Kč, za každého dalšího 75,- Kč.
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu se měnil naposled
v roce 2007 a to ze 450,- Kč na 500,- Kč. I pro rok 2009
zastupitelstvo rozhodlo ponechat poplatky ve stejné výši, přesto že se
neustále zvyšují náklady na likvidaci odpadů. Rostou ceny
pohonných hmot i poplatky za skládkovné, pro rok 2009 svozová
firma opět cenu navýšila o 15 % .
Rok 2008 vypadaly náklady na odpadové hospodářství v číslech
takto, celkové náklady na likvidaci komunálního i separovaného
odpadu činily 234 293 Kč, od občanů bylo vybráno 126 428,50 Kč,
za separovaný odpad jsme dostali od fa. EKO-KOM 6 910,50 Kč,
celkové příjmy za likvidaci odpadů činily 133 339,- Kč.
Rozdíl 100 954,- Kč doplácela obec. Proto bude potřeba do
budoucna se nad problematikou odpadového hospodářství zamyslet a
upravit systém sběru a poplatků.
Transformátor
Společnost ČEZ plánuje v Honezovicích výstavbu druhého,
sloupového transformátoru z důvodu stížnosti na napěťovou
nestabilitu v obci. Transformátor bude umístěn u silnice na Miřovice,
vpravo od cesty na Husí vrch. Přívod pro trafo bude zajištěn
vzdušným vysokonapěťovým kabelem z vedení 22KV procházejícím
v poli. Napojení na síť NN v obci provede firma zemním vedením
s průrazem pod silnicí, kabel vyústí u předzahrádky p.Grömera, kde
bude vyměněn stávající sloup a osazena propojovací skříň.
V souvislosti s touto akcí bude vyměněn sloup u p. Krýsla a
osazen sloup nový u plotu p. Hirschla i u těchto sloupů budou
propojovací rozvaděče.

UPOZORNĚNÍ
Pozemková úprava

Katastru nemovitostí
– o výpis může požádat anonymní žadatel
– výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle
seznamu nemovitostí
– vydání první strany je zpoplatněno částkou 100,- Kč, každá
další strana je zpoplatněna částkou 50,- Kč

Podle §1,ods.1 vyhlášky č. 545/2002 Sb., o postupu při
provádění pozemkových úprav a náležitostech pozemkových úprav
Vám oznamujeme, že Pozemkový úřad Plzeň-sever předpokládá, že
ve 2. čtvrtletí roku 2009 budou zahájeny přípravné práce na
jednoduché pozemkové úpravě v katastrálním území: Hradišťany.
Pokud budou od vlastníků dotazy týkající se této pozemkové
úpravy, obraťte se na Pozemkový úřad Plzeň-jih. Vyřizuje:
Heroutová Petra, tel:377 152 579, e-mil:petra.heroutova@mze.cz

Obchodního rejstříku
– o výpis může požádat anonymní žadatel
– výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní
organizace
– vydání první strany je zpoplatněno částkou 100,- Kč, každá
další strana je zpoplatněna částkou 50,- Kč

Poštovní schránky

Živnostenského rejstříku
– o výpis může požádat anonymní žadatel
– výpis lze požadovat na základě znalosti IČ organizace
– vydání první strany je zpoplatněno částkou 100,- Kč, každá
další strana je zpoplatněna částkou 50,- Kč

Dovolujeme si upozornit občany, kteří nemají u svého domku
poštovní schránku a chtějí i nadále dostávat Honezovický zpravodaj,
aby svoji nemovitost o tuto schránku doplnily. Zamezí se tím
poletování zpravodajů po vsi, které vítr vytáhne z oplocení nebo
z pod dveří.
Děkujeme

Kontaktní místo CZECH POINT
V budově obecního úřadu v Honezovicích byla zprovozněna
služba CZECH POINT. Kontaktní místo CZECH POINT můžete
navštívit v úředních hodinách. V rámci této služby můžete požádat o
ověřené výpisy z:

Rejstříku trestů
– výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat osobě, které se
výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost
není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k
podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříků trestů vydán.
Žadatel musí mít platný doklad totožnosti a musí mít
přiděleno rodné číslo. Výpis lze vydat i zplnomocněncům,
kteří žádají o výpis na základě ověřené plné moci.
– Vydání výpisu je zpoplatněno částkou 50,- Kč
Karty řidiče
– zpřístupněny jsou data z bodového systému řidičů
– stejně jako u Rejstříku trestů občan získá výpis stavu konta po
důkladném ověření totožnosti

