Honezovický zpravodaj
číslo 2, ročník 3, rok 2010

Blahopřejeme
k narozeninám
zastupitelstvo obce přeje
hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho osobní pohody do
dalších let spoluobčanům,
jenž oslaví svá jubilea v
období: červenec - září
pan Brabec Miroslav
pan Hirschl Ladislav
pan Kiss Ota
paní Stahlová Markéta
paní Lengyelová Růžena
paní Fictumová Ludmila
paní Hauserová Ema
Poohlédnutí za akcemi
Od posledního vydání zpravodaje se uskutečnilo mnoho akcí:
– v sobotu 3. dubna proběhla brigáda, při které se dosazovaly stromy
u autobusové čekárny. U silnice na Lisov a na Hradišťany jsou

povalené křížky. Vysadili jsme k nim lípy, křížky máme v plánu
opravit. Další stromy byly vysazeny na návsi v Hradišťanech,
u kapličky, u pomníku u silnice na Hradišťany a Nedražice. Další
lípy si mohli zájemci vzít a vysázet na svá oblíbená místa u polních
cest apod.. Je příjemné, když se do krajiny opět vrací stromy.
Brigádnicky byla v sobotu také obílena autobusová zastávka a
hasičská zbrojnice.
– 10. dubna rybáři otevírali rybník
– o víkendu 24. a 25. dubna byla pouť, při které nechyběla pouťová
zábava a již tradiční nedělní fotbalový zápas svobodných proti
ženatým. Početně měli svobodní značnou převahu, které ženatí
stačeně odolávali
– 30. dubna se stavěla na návsi májka, večer se poprvé „vyzkoušelo“
nové ohniště u rybníka
– 8. května proběhlo v kulturní místnosti setkání ke dni matek a
setkání seniorů. K poslechu hrál p. Toman. Příjemným zpestřením
k podávanému občerstvení byly „honezovické“ koláče
– 15. května se konala špačkiáda, počasí nebylo v předchozí dny moc
příjemné, ale na „špačka“ vydrželo, večerní zábava byla v kulturní
místnosti
– 5. června ožilo hřiště na návsi, zasoutěžit si na letošní den dětí
přišlo 30 dětí
– 12. června proběhla v areálu „na drahách“ soutěž v požárním sportu
/viz. článek/
– 19. června byla Vesnická veselice v Hradišťanech
– 26. června se sešli rybáři při rybářských závodech v Honezovicích
na návsi
– 3. července se uskutečnila Vesnická veselice v Hradišťanech
Je dobré, že se při akcích mohou lidé sejít, popovídat si, společně
se pobavit. Děkujeme všem, kteří tyto akce organizují a také všem
sponzorům, kteří je podporují.

Hasičská soutěž
Sbor dobrovolných hasičů obce Honezovice pořádal dne
12.6.2010 soutěž v požárním útoku, která se běžela dvoukolově
na dvě hadice“B“. Počítal se rychlejší čas a výsledky se započítávají
do celoroční soutěže O pohár Hořiny, ve kterém místní sbor
v letošním roce doplňují zástupci sborů Ves Touškov, Hradec,
Všekary, Kostelec a Dolní Kamenice.
Každá sportovní akce vyžaduje přípravu a tak se i u nás
začalo s přípravou závodiště od brzkých ranních hodin. Počasí nám
přálo a do zahájení soutěže se vše podařilo řádně zajistit. Začalo se
nástupem zúčastněných družstev, kterých přijelo úctyhodných 21.
Po oficiální části se začalo konečně závodit a přes drobné technické
komplikace s elektronikou se podařilo organizaci soutěže zvládnout.
Po odběhnutí posledního družstva se mohli z dvojitého vítězství
radovat domácí týmy. Krásný „double“ a družstva vyhrála stylem
start-cíl, protože prvním časem ve své kategorii nasadili laťku tak
vysoko, že ji během závodu nikdo jiný nepřekonal. Muži zaběhli čas
16:31 a ženské družstvo ukončilo útok v čase 21:19. Závěrečný
nástup s vyhodnocením a předáním cen byl tedy pro místní velice
radostný a mužské družstvo si mohlo již potřetí v řadě zdvihnout
nad hlavu putovní pohár starosty obce Honezovice.
Chtěl bych tímto poděkovat obecnímu úřadu a všem
sponzorům za hodnotné a chutné ceny. Přímo v areálu následovala
taneční zábava, kde se o hudbu starala skupina Triangl Music, a kde
se probíralo všechno kolem soutěže a celého proběhnuvšího dne.
K diskutování i pití toho bylo dost a tak se končilo až se svítáním.
Letošní soutěž byla organizačně velice náročná a o to více
musím ocenit práci všech lidí, kteří přiložili ruku k dílu a podíleli se
na úspěšném zvládnutí této akce. Příští rok nás čeká krásné výročí
100 let od založení hasičského sboru v Honezovicích a doufám, že
v naší malebné obci bude stále dost lidí, kteří budou pokračovat
v šíření dobrého jména našeho hasičského sboru.
Jiří Hirschl

Rybníky
Odbahnění rybníků je u konce. O revitalizaci rybníků se
uvažovalo dlouho. Akce byla finančně náročná a tak bylo jasné, že
z obecního rozpočtu ji nelze realizovat. V roce 2006 jsme
kontaktovali Agenturu ochrany přírody v Plzni a zjišťovali potřebné
informace ke získání dotace.
Začalo období přípravy podkladů, získávání různých
povolení, vyřizování na úřadech ..., až jsme na podzim 2008 měli
shromážděné potřebné dokumenty. V září 2008 jsme podali žádost
o dotaci na revitalizaci rybníku v Hradišťanech a v Honezovicích.
Obě žádosti dohromady měly téměř 200 stran.
Na jaře 2009 jsme byli vybráni mezi úspěšné žadatele.
Nastalo další období podepisování smluv se Státním fondem
životního prosředí, výběrové řízení na dodavatele, až konečně na
přelomu roku 2009/2010 mohlo být zahájeno vlastní odbahňování a
oprava rybníků. Z obou rybníků bylo odbagrováno bahno.
V Hradišťanech byl dále vybudován napouštěcí objekt,
z kamene vyzděny přítoky do rybníku, opraven přepad, osazen
betonový čap a vyměněno původní dřevěné potrubí od čapu za nové,
dále opravena hráz rybníka.
V Honezovicích byly zpevněny břehy kamenivem,
vybagrována sedimentační jímka na přítoku, kamenem vyzděny
přítoky do rybníka.
Dotaci na oba rybníky jsme dostali ve výši 90 % uznatelných
nákladů, obec tedy platila ze svého rozpočtu pouze 10 % celkové
ceny.
Revitalizace
rybníka v Hradišťanech stála celkově
5 666 297,-Kč, z toho z EU jsme dostali 4 816 352,45 Kč, z Fondu
životního prostředí ČR 283 314,85 Kč, obec doplácela ze svých
prostředků 566 629,70 Kč.

Volby
Ve dnech 28.5. - 29.5.2010 se konaly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
V Honezovicích je 188 voličů. Svého hlasovacího práva
využilo 95 občanů /50,53 %/, což je téměř o 12 % méně, než
celorepublikový průměr /62,60 %/ i méně než účast v okolních
obcích /Lisov 61,8 %, Hradec 61,25 %, Ves Touškov 52,28 %, Stod
57,72 %, Holýšov 55,46 %/.
Občané si mohli v letošních volbách vybrat z 27 politických
uskupeních. V Honezovicích vyhrála ČSSD, na druhém místě
skončila KSČM, třetí pak ODS. V celorepublikovém průměru
vyhrála ČSSD, druhé místo obsadila ODS, třetí TOP 09.
Jak dopadly volby v okolních obcích i v celé ČR si můžete
prohlédnout v následující tabulce.
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Revitalizace rybníka v Honezovicích stála celkově
1 217 799,39 Kč, z toho z EU jsme dostali 1 035 129,48 Kč, z Fondu
životního prostředí ČR 60 889,96 Kč, obec doplácela ze svých
prostředků 121 779,95 Kč.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, bez kterých by
k realizaci obou akcí nemohlo dojít. Zvláště pracovníkům Agentury
ochrany přírody v Plzni za jejich cenné rady, pracovníkům úřadů, se
kterými jsme jednali a vycházeli nám vstříc a Vám všem, kteří jste
nás podporovali a snášeli zabahněné, poškozené komunikace atd. .
Věříme, že pohled na vyčištěné a upravené rybníky je
pohlazením po duši pro místní občany i turisty projíždějící našimi
obcemi.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v Honezovicích a okolních obcích v letošních volbách:
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