Hradišťanská náves
Hradišťanská náves by si zasloužila komplexní úpravu. Již
delší dobu se snažíme sehnat peníze na tuto akci.
V listopadu minulého roku jsme žádali o finanční příspěvek
na úpravu návsi v Hradišťanech z grantového programu nadace ČEZ.
Jelikož náš projekt nebyl vybrán, podáváme další žádost na Plzeňský
kraj, tentokrát z programu podpory Cestovního ruchu.

Honezovický zpravodaj
číslo 1, ročník 4, rok 2011

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
pan
Jan Grömer
pan
Otto Straka
paní
Františka Hirschlová
paní
Anna Volicerová
paní
Ludmila Hirschlová
pan
Jan Auervek
paní
Zdeňka Poláčková

Oslavy výročí 760 let Hradišťan
Pozvání k účasti na sestavení programu a organizaci 760 let
od první dochovalé písemné zmínky o Hradišťanech přijali
především zástupci jednotlivých organizací působících v obci. Na
první pracovní schůzce, která se konala 22. ledna 2011 se nás sešlo
celkem 16. Účelem schůzky bylo navrhnout program a spolupráci
všech přítomných na zajištění akce.
Na dalším setkání, které proběhlo 3. března 2011, byl
odsouhlasen program: od 15:00 hod. zahraje Sedmihorka, od 20:00
hod. Triangl. Program zpestří svým vystoupením soubor „Bábydou“
z Chotěšova.
Další společná schůzka k organizaci oslavy výročí Hradišťan
proběhne 20. června 2011.
Hasičská zbrojnice
Dne 2. dubna uspořádali hasiči brigádu na vyklizení
hasičárny. V současné době probíhá její generální oprava, při které
bude vyměněna střešní krytina, okapy, okna, dveře a omítky.
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Novoroční výšlap
Protáhnout si tělo po vánočních svátcích měli možnost všichni
příznivci pěší turistiky v neděli 2. ledna. Na druhý ročník pochodu
jsme vyrazili ve 13hod. od prodejny v Honezovicích. Trasa pochodu
byla z důvodu značné sněhové nadílky oproti prvnímu ročníku
pozměněna. Šli jsme po silnici do Nedražic, odtud pod vysílačem a
dále lesem na rozcestí zvané U sv.Apoleny.

Rozdělání ohníčku a opečení uzenin bylo příjemným
zpestřením pochodu. Dále jsme pokračovali přes Hradišťany se
zastávkou u p. Šmidingra zpět do Honezovic. Celkem se nás sešlo 42.
První i druhý ročník se konal druhého ledna což je v roce 2012
pondělí, takže se příště sejdeme s největší pravděpodobností už
prvního ledna.
Masopust
V dnešní době se masopustní veselí nedrží tak striktně
církevního kalendáře jako v dobách minulých, u nás obcházel vsí
průvod v sobotu 26.února. Tato tradice se až na několik vyjímek
dodržuje řadu let.
Sraz masek byl naplánován na třináctou hodinu na návsi u
prodejny, sešlo se 34 masek ke kterým se během průvodu připojili
ještě dvě. Průvod čítající 36 masek obešel za doprovodu harmoniky a
vozembouchu všechna stavení. Většina lidí vyhlížela masky s něčím
dobrým na zub nebo štamprdličkou pro zahřátí. Po průvodu se masky
sešli na gulášek v kulturní místnosti, kde se pokračovalo v oslavě za
doprovodu kapely až do pozdních nočních hodin.
Bowling
Vyrazit společně za kulturou a sportem mimo obec se
nepodaří každý den, proto kulturní komise obecního úřadu
uspořádala zájezd do nedalekého Merklína. Autobus odjížděl 12.
března v 17:25 z Hradišťan, z Honezovic pak v 17:30. Někdo jel
autobusem, jiní použili své auto a nakonec se nás sešlo v Merklíně v
restauraci u Josefa 37. Dvě bowlingové dráhy pojmou nanejvýš 28
hráčů, takže jsme se museli prostřídat, aby si mohli zahrát všichni,
kdo měl chuť. Každý si dal něco dobrého na zub a k pití. Po třech
kolech bowlingového klání jsme odjížděli třicet minut po půlnoci
domů.

Kominík
Na žádost občanů zorganizoval obecní úřad hromadné čištění
komínů v obcích. V sobotu 26. března přijel kominík a podle
seznamu a pořadí, jak se občané nahlásili na obecním úřadu, obcházel
jednotlivé zájemce. Protože kominík nestihl všechny zájemce v
sobotu obejít /za den stihne vyčistit cca 25 komínů/, přijel ještě v
pondělí 28. března. Cena revize s čištěním byla domluvena na 600,Kč, kdo si nechal na jednom čísle popisném vyčistit více komínů,
maximálně však tři, zůstala cena stejná - tedy 600,- Kč.
Prořezání stromů
Jako každoročně byla v době vegetačního klidu provedena
prořezávka a případné kácení zeleně. Na větší stromy jsme nechali
zpracovat znalecký posudek Agenturu ochrany přírody, podle kterého
pak odborná firma při pracích postupovala. O spálení větví a ořezání
vrb se postarali rybáři.
Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Týden před poutí – od pátka 15. do neděle17. dubna budou v
Honezovicích a Hradišťanech umístěny kontejnery. Objednali jsme
velké – 10 m³. Kontejnery budou umístěny, jak se stalo již zvykem
v Honezovicích u zastávky a u hasičské zbrojnice, v Hradišťanech na
návsi. Jsou určeny pro velkoobjemový odpad, nikoliv na odpad
nebezpečný, ten bude řešen jiným svozem v květnu. Proto, prosím,
nevhazujte do kontejnerů pneumatiky ani jiný nebezpečný odpad.
Humanitární sbírka
Obecní úřad pořádá ve spolupráci s Diakonií Broumov
humanitární sbírku. Čisté oděvy, závěsy nebo povlečení zabalené v
pytlích nebo krabicích můžete ve dnech od 18. do 22. dubna přinést
k Fictumům č.p. 2, odkud si věci Diakonie v následujícím týdnu
odveze.

Závěrečná etapa opravy kaple
Kanalizace
Pomalu nadešla doba, kdy i malé obce do dvou tisíc obyvatel
se chtě nechtě musí zabývat otázkou odkanalizování obce. Je to věc,
kterou je třeba řešit nanejvýš obezřetně, zvažovat všechna pro a
proti. Málo která obec si může dovolit vybudovat kanalizaci jen
z vlastních prostředků a to je první kámen úrazu, kde na to vzít? Dále
pak jak minimalizovat náklady na provoz, aby se poplatky za sice
funkční kanalizaci nestaly velkou finanční zátěží pro místní
obyvatele a aby se pokud možno napojilo co nejvíce domácností.
V únoru se zastupitelé zúčastnili semináře o kořenových
čističkách odpadních vod. Byly zde představeny již realizované
projekty, problematika čištění v zimních měsících a součástí byla i
prohlídka kořenové čistírny odpadních vod ve Spáleném Pořící. Po
návštěvě semináře se zastupitelstvo rozhodlo ustoupit od původně
zamýšlené varianty podpory lokálního čištění a pokusit se o
vybudování splaškové kanalizace zakončené kořenovou čistírnou
odpadních vod. Proč právě kořenovou čistírnou odpadních vod?
Velkou výhodou KČOV ve srovnání s klasickými čistírnami je nízká
pořizovací cena a minimální náklady na údržbu. Rádi bychom celé
kolečko všech potřebných povolení vyřídli do září letošního roku,
abychom mohli v říjnu požádat o dotaci. Pokud by byla naše žádost
úspěšná, můžeme dostat až 90% uznatelných nákladů.
V současné době dochází k vypracování projektové
dokumentace firmou MEPOS z Domažlic. V minulých dnech jste si
možná všimli, jak její pracovnice prováděly výšková měření v obci.
V souvislosti s přípravou projektu bude nutné u všech
rodinných domů i rekreačních objektů zakreslit do mapy vyústění
odpadu z objektu a změřit množství vody ve studnách. Tímto bychom
Vás chtěli požádat o spolupráci při měření. Doufáme že vše proběhne
bez problémů a dosáhneme na již zmiňovanou dotaci.

Letos jsme z krajského dotačního titulu Zachování a obnova
kulturních památek požádali o 59 tis. Kč na třetí závěrečnou etapu
opravy kaple sv. Barbory v Honezovicích, , celkové náklady by měly
být 99 tis. Kč. Pokud budeme úspěšní, bude se realizovat oprava
vstupních dveří, nová podlaha, oprava vnitřních omítek, obnovovací
nátěr krovové konstrukce, střešního pláště a nátěr fasády.
Akce
23. 4. pouťová zábava
24. pouťový fotbal
30.4. stavění máje
1.5. střelby
7. 5. den matek a setkání seniorů
21.5. špačkiáda
4.6. den dětí
11.6. soutěž v požárním sportu
25.6. rybářské závody
2.7. oslava výročí 760 let Hradišťan
20.8. oslava výročí 100 let hasičů
další připravované akce v srpnu
– přetahovaná
– turnaj v nohejbale
Den matek a setkání seniorů
Tak jako každý rok připravila i letos kulturní komise při
obecním úřadu v Honezovicích posezení ke dni matek již tradičně
spojené se setkáním seniorů. V letošním roce se o hudbu a dobrou
zábavu postará paní Zlata Kráčmerová. Chtěli bychom touto cestou
pozvat všechny matky a seniory k sousedskému posezení.

