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Blahopřejeme

Pár pozvání na závěr:
Stod 24.12.2008 v 22:00 hod půlnoční mše sv.
Stříbro 24.12.2008 v 22:30 hod půlnoční mše sv.
Klášter Kladruby Oživený Betlém - 26.12.2008 od 11 hod.
Nedražice 27.12.2008 – vánoční turnaj v kulečníku
________________________________________________
Honezovický zpravodaj vydala obec Honezovice, www.honezovice.eu
Redakční rada: Nováček, Blažek, Fictumová
Registrováno na MK ČR č. 17310

k narozeninám
zastupitelstvo obce přeje hodně
štěstí, pevné zdraví a mnoho
osobní pohody do dalších let
spoluobčanům, jenž oslaví svá
jubilea v období:
prosinec - březen
pan Kadlec Václav
pan Tlustý Jaroslav
pan Smolík Eman
paní Podlipská Božena
paní Krýslová Milena
paní Želízková Jana
pan Matějka Josef
Poděkování
Blížící se konec roku bývá takovým poohlédnutím zpět.
Tímto poohlédnutím zjistíte, kolik práce bylo uděláno. Nic se nedělá
samo, ke všemu jsou potřeba ochotní a pracovití lidé. Takoví lidé u
nás jsou a proto bychom jim všem chtěli poděkovat za práci, kterou
udělali ať při sekání trávy, hrabání listí, či dalších pracích na

zkrášlení našich obcí, dále i při organizaci kulturních a sportovních
akcí.
Dále poděkování patří všem organizacím, spolkům a
občanským sdružením za dobrou spolupráci i práci odvedenou jejich
členy.
Touto cestou bychom rádi poděkovali také manželům
Ludmile a Ladislavu Hirschlovým za stříbrný smrk, který poskytli na
náves jako adventní strom. Byly zakoupeny nové vánoční ozdoby do
Honezovic i Hradišťan. V Honezovicích však moc dlouho
nevydržely, protože jich někdo začátkem prosince ve večerních
hodinách hodně rozbil.
Akce
uvádíme několik akcí, další budou upřesněny později
31.12.2008 silvestrovská zábava
21.2.2009 masopust
8.5.2009 špačkiáda
Přemístění kontejnerů v Hradišťanech
Z estetických důvodů budou kontejnery na tříděný
odpad v Hradištˇanech přemístěny z návsi k mostu.

Rybníky
Rybník tvoří odnepaměti dominantu téměř na každé vesnické
návsi a proto každý, kdo navštíví naše obce nebo tudy jen přojíždí, si
nemůže nevšimnout v jakém stavu se tyto vodní plochy nacházejí.

Horní rybník v Honezovicích byl v roce 1992 vyčištěn a
opraven, takže jeho dnešní stav je až na několik drobností celkem
uspokojivý. To se ovšem nedá říct o rybníku Hradišťanském a už
vůbec ne o rybníku na drahách, který je více než vodní ploše
podobný močálu. Nepřidaly mu ani povodně v roce 2002. Avšak jeho
stav se rapidně zhoršil v loňském roce, kdy silný vítr polámal
vzrostlé vrby na jeho březích, které napadaly do vody. Popadané vrby
se podařilo z vody vytahat, vyvstala však otázka, co s takto
zanešeným rybníkem do budoucna udělat? Podle dochované
projektové dokumentace byl rybník odbahněn na začátku
sedmdesátých let dvacátého století. O odbahnění Hradišťanského
rybníka se nedochovaly žádné zprávy. Můžeme se tudíž domnívat, že
ještě čištěn nebyl. Začali jsme tedy zjišťovat, kde bychom mohli
sehnat peníze na jejich vyčištění. Revitalizace vodních ploch je věc
značně finančně nákladná a vztahují se na ni určitá pravidla. Při
návštěvě agentury pro ochranu přírody a krajiny jsme se dozvěděli,
že Ministerstvo životního prostředí vypisuje dvakrát ročně výzvu pro
žadatele dotací. Prvním předpokladem stát se úspěšným žadatelem je
mít zpracovaný projekt. Oslovili jsme několik firem a ze tří nabídek
zastupitelé vybrali fa. MEPOS Domažlice. Součástí projektu musí
být mimo jiné i povolení k nakládání s povrchovými vodami,
hydrotechnické posouzení ale i rozbor bahna. Proběhlo několik
schůzek s fa. MEPOS a 15.května byla podepsána smlouva na
vypracování projektů. Cena projektu na Hradišťanský rybník o
rozloze cca 1,372 ha byla dohodnuta na cca 98 tis. Kč a na rybník na
drahách o rozloze cca 0,2900 ha na cca 62 tis.Kč.
V červnu za pomoci lodičky odebrali zaměstnanci MEPOS
vzorky sedimentu a změřili vrstvu bahna, kterou bude potřeba
odtěžit. V Hradišťanech je to od 30 do 90 cm. V Honezovicích je
situace ještě horší, sondy ukázaly nános mezi 40 až 130 cm bahna, to
znamená že vody je už jen 10 - 30 cm. Dalším důležitým faktorem,
který značně ovlivní cenu projektu je rozbor sedimentu, zvláště pak
těžké kovy. Pokud by bahno obsahovalo nadlimitní hodnoty těchto
kovů, muselo by s ním být nakládáno jako s odpadem nebezpečným a

odvezeno na skládku, což by opět cenu vyšroubovalo směrem
nahoru. Bahno z Htadišťanského rybníka je na hraně těchto limitů a
musí být před aplikací na pole uloženo na místní deponii a
vyvápněno. Pak může být použito jako hnojivo. Je to celkem logické,
protože rybník v Hradišťanech je obtočný, nezanáší se tak rychle a
kovy v něm uložené jsou za mnohem delší časové období. Sediment
z Honezovického rybníka může být použit k aplikaci jako hnojivo
rovnou bez vápnění.
Od června jsme připravovali záměr odbahnit tyto dva
rybníky. Získat všechna potřebná povolení bylo velmi náročné
období. Těch povolení je několik a ne každý úředník byl vstřícný. V
další etapě bylo nutno získat vyjádření a souhlasy se vstupem na
pozemek a souhlasem se stavbou majitelů přilehlých pozemků.
Museli být vypracovány nájemní smlouvy ,smlouvy o výpůjčce,
věcná břemena, čestná prohlášení
atd. Den podání žádostí
13.listopad se blížil mílovými kroky a zdálo se, že se nedá všechno
do tohoto termínu stačit, nezbývalo než tomu věnovat veškerý volný
čas.
Přes všechna úskalí se to podařilo a nám nezbývá, než doufat,
že posuzovací komise vybere právě naše projekty, mezi cca 70 jen na
Plzeňsku. Cena za odbahnění není zanedbatelná. V Hradišťanech je
to přes 8 mil. Kč /přesně 8 581 499,- Kč/,v Honezovicích 1 494 069,Kč. Takto velkou akci nelze z rozpočtu obce zaplatit, proto by k ní
mohlo dojít pouze v případě, že dostaneme dotaci, která by pokryla
cca 90 % nákladů. Jestli budeme úspěšnými žadateli, se dozvíme
někdy na přelomu května a června 2009.
Závěrem bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, kdo
nám pomohli projekt na odbahnění rybníků dostat až do dnešního
stavu, všem kdo projektu pomohli a fandí mu. Chtěli bychom Vás
požádat o shovívavost při případné vlastní realzaci, protože tohle
není vše, ten hlavní úkol máme stále ještě před sebou. Velký dík patří
pracovníkům Agentury pro ochranu přírody a krajiny v Plzni za
pomoc a provedení labyrintem získávání peněz z evropských fondů.

Naše náves
V letošním roce jsme museli nechat porazit několik stromů na
návsi. Za poslední roky postupně zeleň z naší vesnice mizí. Byli
bychom rádi, aby se tento stav změnil. Vzhled naší vesnice je ale
třeba řešit komplexně.
Pro začátek jsme vybrali náves, kde se koná nejvíc akcí a
která je přirozeným centrem obce. Je nádherně architektonicky
založena, rozlohou přibližně jednoho hektaru je srovnatelná např. s
náměstím v Českých Budějovicích. V současné době se využívá pro
sportovní a kulturní účely /hřiště/, rybaření, zázemí pro hasiče
/hasičská zbrojnice/ a posezení s přáteli /lavička před konzumem či
některými domy/. Vzhled návsi kazí např. neopravená budova
německé školy, v kritickém stavu je hrázděné zdivo kapličky a
pomalu mizící zeleň.
Upravit náves tak, aby se stala místem, kde se nám všem bude
líbit je náročné. Hledali jsme, kdo by nám pomohl a našli jsme nadaci
VIA /viz. www. Nadacevia.cz/. Napsali jsme žádost na projekt „Naše
náves“ a po loňském neúspěchu jsme letos byli vybráni mezi šestici
úspěšných žadatelů z celé České republiky. Nadace nám přislíbila
odbornou a finanční pomoc ve výši 210 000,- Kč na úpravu návsi.
Vyjádřit se ke vzhledu a využití návsi můžete každý. Příští
rok bychom rádi připravili setkání všech zájemců a společně probrali
jednotlivé návrhy. Po konzultaci s projektantem necháme vypracovat
projekt, který by zohledňoval přání veřejnosti a podle kterého by se
náves postupně upravovala. Budeme rádi, když se do návrhů i
následné realizace zapojíte. Hezká náves bude naším společným
dílem. Pokud se úprava zdaří, můžeme obdobně pokračovat v dalších
částech Honezovic a Hradišťan.
Svoje nápady a připomínky můžete napsat na vložený lístek a
vhodit v konzumu do připravené krabice či schránky obecního úřadu
nebo napsat e-mail na adresu obechonezovice@volny.cz .
Těšíme se na Vaše návrhy, prosíme o jejich zaslání
do 15. ledna 2009.

Anketní lístek

Naše náves
Zakrouškujte, co byste z níže uvedených možností přivítali při úpravě
návsi. Vybrat můžete i více možností. Lístek, prosíme, vhoďte v
konzumu do krabice nebo do schránky obecního úřadu. Děkujeme.

a/ úprava stávající zeleně a vysázení nových stromů a
keřů
b/ umístění laviček
c/ oprava „německé školy“
d/ oprava kapličky
e/ zpevnění vyšlapaných cest
f/ oprava břehů rybníku
g/ umístění prolézaček, venkovního pingpongového
stolu
h/ něco jiného /prosím, napište co/

