plánované akce v letošním roce:
Spolky působící v obci a obecní úřad předběžně sestavily tento
kalendář nejen kulturních akcí:
únorový maškarní průvod byl pro letošek první kulturní akcí
15.3. sběr železa SDH
26.4. pouťová zábava /připravují myslivci/
27.4. pouťový fotbal, posezení při harmonice
5.5. střelby
11.5. den matek, setkání seniorů
31.5. nebo 7.6. den dětí
duben – květen – rybářské závody
21.6. lidová veselice v Hradišťanech
28.6. soutěž v požárním sportu
červenec - špačkyáda
2.8. zábava na hřišti /pořádají hasiči/
16.8. Chodovarka – na hřišti
30.8. nohejbalový turnaj
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 12. března do 4. dubna.
V týdnu od 7. do 11. dubna si nasbírané věci Diakonie odveze.
Podrobnější leták o humanitární sbírce najdete na nástěnce
u autobusové zastávky v Honezovicích a na nástěnce v Hradišťanech.
upozornění
Z důvodu servisních oprav na elektrické rozvodné síti nepůjde
v Honezovicích v úterý 18. března od 8 do 12 hodin el. proud. Proud
nepůjde v celé vsi, protože současně s opravou bude pokácena vrba
u potoka. Děkujeme za pochopení.
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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
paní
Stahlová Marie
pan
Volicer Otto
pan
Mimra Václav
paní Hirschlová Františka
Vážení spoluobčané
Stejně jako v roce minulém i letos bychom Vás rádi informovali
o dění v obcích prostřednictvím Honezovického zpravodaje. Podle
Vašich reakcí si zpravodaj získal své čtenáře, což nás velice těší.
čísla popisná
Stále ještě nebyla vydána všechna čísla popisná, proto žádáme
občany, kteří si ještě číslo nevyzvedli, aby tak učinili. Bude jim
zdarma vydáno v úředních hodinách na obecním úřadě u paní
Müllerové.

sběr železa
Sbor dobrovolných hasičů obce Honezovice uskuteční v sobotu dne
15.3.2008 sběr kovového odpadu. Setkání případných zájemců o
odvoz železa bude v 9 hodin před hasičárnou, kde se určí průběh akce
s ohledem na zájem spoluobčanů. Kovový odpad bude následně
odvezen do sběrného střediska k recyklaci.
staré fotografie
Chtěli bychom se touto cestou obrátit na všechny z Vás, kteří mají
ve svém albu staré fotografie, na kterých jsou zachyceny Hradišťany
a Honezovice v době do roku 1980. Pro zachování dalším generacím
bychom chtěli tyto fotografie uložit v digitální podobě na CD. Vámi
zapůjčené fotografie nebudou poničeny a po přefocení do digitální
podoby budou vráceny majitelům. Děkujeme všem, kteří jsou tyto
fotografie ochotni zapůjčit.
Život v našich obcích v loňském roce je zdokumentován v digitální
podobě – bližší informace u p. Blažka.
poplatky
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
žádosti o dotace
Začátek roku je obvykle období, kdy je možno žádat o dotace. My
jsme podali žádosti na tyto akce:
Úprava návsi v Hradišťanech
V loňském roce jsme obdrželi žádost o pokácení stromů na návsi v
Hradišťanech. Rádi bychom řešili vzhled celé návsi komplexně, ne
jenom pokácením stromů. Finanční prostředky jsme žádali na úpravu
návsi, jež by probíhala za spolupráce s občany. Nejdříve by se
uskutečnilo společné setkání, ze kterého by vzešlo, jak by si občané
náves představovali. Pak by došlo k realizaci, která by obsahovala

např.
pokácení nevhodných stromů, výsadbu nových, novou
autobusovou zastávku atd. Žádali jsme o částku 115 tis. Kč u Nadace
Partnerství. Před několika dny jsme se dozvěděli, že jsme pro letošní
rok grant nezískali.
Vyasfaltování místních komunikací
V minulých letech se vyasfaltovala část komunikací, nadále ale ještě
zůstávají v obou obcích cesty, které jsou nezpevněny. Z Programu
stabilizace a obnovy vesnice, který vyhlašuje Plzeňský kraj jsme
zažádali o 384 tis. Kč, celkovou částku akce odhadujeme na 640 tis.
Kč.
Oprava kaple sv. Barbory v Honezovicích
Určitě jste si všimli, že na střeše kapličky chybí některé šindele, další
jsou poškozené /olámané, prohnilé/. Opravu by již nezachránilo
přeložení střešní krytiny, ale je třeba nahradit stávající šindele
novými. Dalším kritickým místem jsou vodorovné trámy ve spodní
části hrázděného zdiva, které jsou silně poškozeny a je tím narušena
statika kaple. Ze společné schůzky s památkáři, stavebním úřadem ve
Stodě a zástupci stavebních firem, kterou jsme svolali začátkem
února, vzešlo, že v první fázi bude provedena výměna střešní krytiny
a případná oprava krovu, v další fázi pak oprava hrázděného zdiva.
Nová šindelová střecha a oprava krovu by měla stát 185 333,- Kč.
Posílali jsme žádost o dotaci z programu zachování a obnovy
kulturních památek, který vyhlašuje Plzeňský kraj – u této dotace je
příspěvek 90 %, obec by platila 10 % z ceny. Pro případ, že bychom
tuto dotaci nezískali jsme ještě žádali na opravu z programu havarijní
fond, který spravuje ministerstvo kultury, tam se musí obec
spolupodílet 40 % z celkové ceny akce.
Oprava hrázděného zdiva by nás čekala v dalších letech. Nyní
jednáme se statikem, který by měl navrhnout, jakým způsobem a
v jakém rozsahu by se měla oprava provést.
Odbahnění rybníků
V současné době připravujeme podklady pro žádost o dotaci na
odbahnění rybníka v Hradišťanech a Honezovicích.

