Digitalizace
V uplynulých měsících zaměřoval katastrální úřad v Honezovicích
skutečný stav hranic parcel a staveb. S souvislosti s tím se zjistilo
dost rozdílů mezi skutečností a stavem zaneseným v mapách. Někteří
občané obdrželi od katastrálního úřadu dopis s výzvou k napravení
chybného stavu. Po této první „vlně“ dopisů, která řešila především
stavby a jejím vyřešení dojde ještě k „druhé vlně“. V ní budou
zakresleny do mapy původní parcely a může se stát, že se objeví další
nejasnosti. Uvidíme, co nás bude v příštích měsících čekat.
Dotace
Jako každý rok, žádali jsme i letos z Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje. Tentokrát jsme se rozhodli pro dodělání
obecního skladu v Honezovicích. V loňském roce proběhla oprava
střechy, v další etapě bychom chtěli stodolu dodělat, tedy provést
vnější a vnitřní omítky, nová vrata a podlahu. Rozpočet prací
převyšuje 700 tis. Kč, žádali jsme o dotaci ve výši 500 tis. Kč.
Další žádost o dotace směřovala na vybavení hasičské jednotky obce,
kdy jsme žádali o příspěvek na hasičský vlek a helmy v celkové
částce 60 tis. Kč.
V současné době připravujeme žádost o dotaci na opravu a odbahnění
rybníka v Honezovicích na návsi. S odbahněním jsme čekali na
výsledek rozboru rybničního bahna. Minulý týden jsme obdrželi
výsledky, které jsou příznivé. V rámci prací by mělo dojít ke celkové
opravě, kterou si rybník bezpochybně zaslouží.
Příspěvek pro spolky
Žádost o finanční podporu na celoroční činnost mohou spolky podat
do 31.5.2016 na obecní úřad. Podmínka – uspořádání alespoň jedné
akce pro veřejnost, akce bude předem inzerována – např. ve
zpravodaji, na www stránkách obce. Vyúčtování využití dotace bude
doloženo doklady.
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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 - červen
paní Grömerová Anna
pan Vimmer Jan
pan Maslen Milan
pan Volák Vlastimil
paní Prokšová Barbora
paní Volicerová Anna
paní Auerveková Marie
Školení řidičů a kurz první pomoci
Nevíte, co znamenají červené patníky u cesty, kdo má přednost
v jízdě na kruhovém objezdu, jak poskytnout první pomoc? To vše a
mnoho dalšího potřebného nejen při jízdě autem se můžete dozvědět
v pátek 15. dubna 2016 od 17:00 hod v kulturní místnosti
v Honezovicích kde ve spolupráci se záchranáři a školitelem řidičů
proběhne školení řidičů a kurz první pomoci. Drobné občerstvení
zajištěno. Všichni jsou srdečně zváni.

Akce
15.4. od 17:00 hod beseda se záchranářem o poskytnutí první pomoci,
pravidla silničního provozu
23.4. od 18:00 pouťová zábava, hraje PAPA Band
24.4. od 14:00 pouťový fotbal ženatí x svobodní
30.4. stavění májky
6.5. – bowling (v případě většího zájmu) – zájemci nahlaste se u paní
Müllerové do 22.4.
14.5. od 15:00 den matek a setkání seniorů – hrají Hanka a Radek
Gelanovi ze Střelic
20.5. – 22.5. – kontejnery na velkoobjemový odpad
27.5. – 28.5. kemp pro rodiče s dětmi u rybníka v Hradišťanech
29. 5. od 15:00 Den dětí
11.6. soutěž v požárním sportu v Honezovicích
2.7. vesnická veselice v Hradišťanech – odpoledne zahraje dechovka,
večer taneční muzika
27.8. nohejbalový turnaj v Honezovicích
Poplatky a platby
Výše poplatků zůstává v letošním roce ve stejné výši jako v letech
minulých, níže uvádíme nejčastěji vybírané poplatky. Přibylo stočné.
Poplatek za „popelnici“ 500,- Kč/osoba, děti do 10 let 250,- Kč,
rekreační objekty 500,- Kč
Poplatek za psa 50,- Kč /za štěně do 3 měsíců se neplatí/
Za každého dalšího psa 75,- Kč
Stočné 250,- Kč/osobu, 500,- Kč/rekreační objekt, který je využíván
jen k rekreaci
Poplatek za využívání veřejného prostranství – sazba za každý i
započatý m2 a za každý i započatý den
- za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování služeb nebo prodeje 10,- Kč
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 100,Kč
- za ostatní využití 1,- Kč
Poplatek z ubytovací kapacity – pronájem za lůžko a den 6,- Kč nebo
paušální částka 800,- Kč/rok

Kemp Hradišťany z pátka 27. května 2016 na sobotu 28. května
2016
V pátek večer kolem 18. Hodiny začne soutěž dvojic v chytání
ryb na Hradišťanském rybníce a bude pokračovat do sobotního rána.
Pozvání je nejen pro členy spolku, ale také pro nerybářskou veřejnost.
Soutěžní dvojice by měly být složeny z dospělého a dítěte. Mohou
dorazit iTi, co nikdy ryby nechytali, budou se jim věnovat zkušení
rybáři ze spolku. Startovné je 50,- Kč za dvojici dospělý + dítě.
Kolem rybníka bude místo na postavení stanů. Občerstvení zajišťuje
Spolek v cenách režijních. Pouze, máte-li rádi špekáčky, vezměte
vlastní.
Vezměte s sebou celou rodinku i přátele, zvlášť máte-li děti, které by
to zaujalo. Dospěli si přijdou na své také, takže mohou samozřejmě
přijít i bez dětí. Oheň bude. Ráno vyhlásíme vítěze v lovu a vítěze
v bdělosti.
Spolek rybářů H a H
Parčík v Hradišťanech
Hradišťanská náves dostává pomalu jiný vzhled. Po osazení nového
altánu je na řadě úprava zeleně. V době vegetačního klidu proběhla
příprava prostranství. Po konzultaci s odborníky byly odstraněny
stávající keře a stromy. V současné době probíhá zpracování návrhu
nové výsadby. Až bude návrh hotový, proběhne setkání se zájemci a
společně doladíme navrženou výsadbu. Zeleň bychom pak rádi
společně s Vámi vysadili.
Třešňovka
Třešňovka bylo oblíbené místo s dobrými třešněmi. Tento sad již
delší dobu moc nerodí, dokonce k němu nevede ani cesta, což je
škoda. Zastupitelé se proto rozhodli, že tento sad obnoví a v rámci
komplexní pozemkové úpravy, která bude v příštích letech probíhat,
k němu opět přivede cestu. Proto byly v době vegetačního klidu
vykáceny staré stromy a na podzim připravujeme výsadbu nových
ovocných stromů.

