DOZP Stod
Poskytování sociálních služeb by mělo postupně projít
velkými změnami.
Hlavním cílem změn je vytvořit koordinovanou síť služeb, která bude
umožňovat žít uživatelům v komunitě a minimalizuje dosud
preferovaný způsob poskytování sociálních služeb prostřednictvím
ústavní péče. Pilotním zařízením, které bylo vybráno pro realizaci
procesu transformace v Plzeňském kraji je DOZP - Dům pro osoby se
zdravotním postižením Stod /bývalý Ústav sociální péče ve Stodě/.
Jedná se o zařízení, jehož kapacita je více než 180 osob se
zdravotním postižením.
Proces změn je rozdělen do více etap. Začal v roce 2006. Byla
vybudována např.
kavárna Rychlá myš, pekárna. Ve Stodě,
Nýřanech, Holýšově a Dnešicích vznikají byty a služby pro další
klienty.
V současné době probíhá příprava II. etapy transformace DOZP Stod,
ve které by mělo dojít k výstavbě bytů pro další klienty. Pro tyto
účely jsme nabídli budovu bývalé mateřské školky. Nabídka ze
strany obcí velká. Svoje budovy nabídly např. Líně, Chotěšov,
Staňkov.
Ve středu 21. září si ji přijel prohlédnout ředitel p. Bednář s
vedoucím úseku sociálních služeb p. Rosebergerem. Nyní probíhají
další práce na konkretizaci možného využití budovy.
Ukončení starých smluv na práce v lese
Upozorňujeme, že smlouvy na práce v lese jsou uzavírány na
dobu 3 měsíců. Po vypršení určené doby obecní lesní hospodář
smlouvy ukončí.
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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: říjen - prosinec
pan
Král Josef

Hasičská soutěž
Pohárová soutěž v požárním útoku se konala tradičně v naší
obci v areálu Na Drahách. Vzhledem k tomu, že hasiči z Honezovic
letos oslavují 100 let od svého založení, tak se nesla i tato soutěž ve
slavnostnějším duchu. Starosta sboru se starostou obce zahájili soutěž
krátkým proslovem, a pak už se mohlo začít soutěžit. Na
výsledkovou tabuli se zapsalo celkem 18 družstev, z toho bylo 7
ženských. Běželo se dle pravidel požárního sportu s výjimkou použití
dvou kusů hadice B a stroj mohl být před startovním výstřelem v

běhu, časomíra elektronická, terče sklopné. První se na start postavilo
domácí mužské družstvo, dále následovaly týmy podle toho, jak se
do soutěže přihlásily. Běželo se dvoukolově a počítal se dosažený
lepší čas. Od úvodu vedlo v mužské kategorii družstvo Honezovice a
vyhrálo první kolo s časem 16.03. Vypadalo to velice slibně až do
chvíle, kdy doběhlo druhý pokus družstvo ze Strýčkovic. Jejich čas
15,95 byl nejlepší a posunul domácí na druhé místo.
V ženské dategorii vyhrálo časem 21,44 družstvo Ves
Touškov a to byl pouze o jednu setinu sekundy lepší čas před
Kostelcem! Nakonec ženskou kategorii reprezentovaly ženy z
Honezovic (dříve narozené), které se domluvily na poslední chvíli a
absolvovaly jen jeden trénink. Výsledný čas 32,41 byl tedy pro ně
úspěchem. Hlavní je, že se po celou dobu soutěže nikdo vážně
nezranil a mohlo dojít na vyhlášení výsledků. Nový putovní pohár
starosty obce Honezovice věnovaný sboru k výročí založení obecním
úřadem Honezovice zvihlo nad hlavu družstvo ze Strýčkovic. Ostatní
družstva převzala poháry včetně cen dle umístění a dostala diplom s
pamětním listem na památku. Předávání cen, ale i celý průběh akce je
si možné prohlédnout na odkazu internetových stránek obce v menu
fotografie-akce/2011/soutez-v-pozarnim-sportu.
Většina družstev zamířila k domovu, ale někteří soutěžící
zasedli pod připravené stany a spolu s domácími se bavili na taneční
zábavě, kde k tanci a poslechu hrála skupina Asfalt z Přeštic. Končilo
se v pozdních nočních hodinách a hudebníci byli tak spokojeni, že se
jim nechtělo domů a byl problém je dostat po dohrání do auta.
Hirschl Jiří
Oslavy výročí 760 let vzniku obce Hradišťany
V sobotu 2. července 2011 se konaly oslavy 760 let vzniku obce
Hradišťany, kterou pořádala a financovala obec Honezovice.
S přípravou oslav se započalo již v pátek 1. července 2011,
kdy se do Hradišťan přivezl taneční parket, pojízdný bufet, záchodky
a lavice. V sobotu 2. července ráno v 7 hod. se sešli na návsi všichni,
kdo se podíleli na přípravách a začaly se stavět čtyři velké stany pro
návštěvníky oslav. Pod stany se nanosily stoly a lavice, přivedla se

elektřina a zapojilo se osvětlení. Elektřina byla připojena na dům
pana Rejtara. V 10:30 bylo již všechno připraveno k zahájení oslav.
Autobus, který řídil pan Miroslav Krýsl z Honezovic přivezl
návštěvníky ze Stoda a okolí. Vlastní oslavy byly zahájeny v 15:00
panem starostou Josefem Blažkem. Přivítal zúčastněné a ve svém
projevu se krátce zmínil o historii Hradišťan. K tanci a poslechu hrála
dechová hudba Sedmihorka, vedená kapelníkem panem Tesařem. V
přestávkách dvakrát vystoupilo se svým programem sdružení
chotěšovských žen Babydou. Večer ve 20 hod. Vystřídala dechovou
hudbu hudební skupina Triangl, vedená panem Říhou.
Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení. Výtečné
klobásy, uzené ryby, výborný guláš uvařil pan Miroslav Tlustý z
Honezovic. Na domácí bramborák oškrábala brambory paní Marie
Tlustá. Také proslavené domácí koláče napekly honezovické ženy.
Oslavy končily kolem 1:30 po půlnoci. Na oslavy přišli rodáci a
přátelé Hradišťan, kteří zde žili nebo pracovali a také návštěvníci ze
širokého okolí. Zaplnili všechny připravené stany. Děkovali
organizátorům oslav za krásně strávené odpoledne, kdy se tu setkali
se známými a přáteli. Počasí bylo chladnější, chvílemi svítilo slunce a
hlavně nepršelo. Během oslav byla vystavena k nahlédnutí
hradišťanská kronika.
Poděkování za přípravu a průběh hradišťanských slavností
patří zastupitelům obce Honezovice, Občanskému sdružení rybářů
Honezovic a Hradišťan, honezovickým ženám, které napekly 250
koláčů, rodině Tlustých, Mysliveckému sdružení Honezovice. Dále
děkujeme hradišťanským občanům a rodinám Špačkovým,
Dünghüblovým,
Utlerovým,
Tomrdlovým,
Lengyelovým,
Rejtarovým, Šmidingrovým a panu Kapustovi a všem sponzorům,
kteří přispěli na oslavu.
Václav Šmidingr
Oslava 100 let založení hasičského sboru v Honezovicích
Sbor dobrovolných hasičů Honezovice svolal na 20. srpna
2011 slavnostní shromáždění konané u příležitosti oslav 100 let od

založení sboru. Slavnostní shromáždění se konalo na hřišti na návsi a
byli pozváni všichni obyvatelé obce.
Slavnostní zasedání začalo vyhlášením poplachu a následnou
ukázkou požárního zásahu. Ukázku provedlo družstvo starších
hasičů, ve složení: Podlipský František, Hirschl Jiří, Grömer Jan,
Grömer Jiří, Vimmer Jan, Patera Vladislav a Petřík Jaroslav. Po
skončení útoku předvedli ukázku záchrany osoby z havarovaného
vozu příslušníci záchranné jednotky SDH Holýšov.
Slavnostní zasedání zahájil starosta sboru pan Petřík Jaroslav.
Po přivítání účastníků shromáždění a uctění památky všech
zemřelých hasičů promluvil starosta obce pan Blažek Josef.
Poděkoval hasičům za jejich obětavou práci pro obec a seznámil
přítomné s rekonstrukcí hasičské zbrojnice, kterou obec v letošním
roce provedla. S historií sboru přítomné seznámil bývalý starosta
sboru pan Stahl Jiří. Informace čerpal ze staré knihy došlé pošty a z
vyprávění starších členů. Dále přítomné seznámil se členy soutěžního
družstva, které reprezentovalo obec na třech mezinárodních soutěžích
a o úspěších, kterých družstvo dosáhlo.
Poté následovalo vysvěcení praporu, které provedl pan farář
Hubert Hain z Holýšova. Prapor zakoupil obecní úřad a na praporu je
vyobrazen nový znak hasičského sboru. Dalším bodem programu
bylo odměňování členů za dobu členství ve sboru a za práci pro sbor.
Sbor nechal udělat pamětní medaile k výročí 100 let, které obdrželi
členové soutěžního družstva z mezinárodních soutěží a následně
všichni členové sboru. Obecní úřad vyhotovil brožury k výročí
určené pro všechny občany obce. Starosta sboru poděkoval všem,
kteří se podíleli na přípavě a průběhu oslav a ukončil oficiální část
akce. Během celého odpoledne byla v nově rekonstruované hasičské
zbrojnici výstava pohárů, které přivezli ze soutěží naše družstva
mužů i žen. Dále byly vystaveny dobové fotografie. Fotografie
shromáždila a připravila Bc. Brichzínová Ilona.
Po skončení oficiální části oslavy k tanci i poslechu zahrála
hudební skupina KT BAND Klatovy. Po celou dobu akce zajišťoval
občerstvení tým pod vedením pana Smolíka Jiřího.
Brichzínová Ilona

Nohejbal
O posledním prázdninovém víkendu v sobotu 27. srpna se
konal na hřišti na návsi již šestý ročník nohejbalového turnaje trojic
neregistrovaných hráčů.
Na hřišti se na devátou hodinu dopolední sjelo devět týmů,
podle pořadí, jak se týmy přihlašovaly byly rozděleny do dvou
skupin. Lichý počet družstev znamenal silnější skupinu A, ve které
bylo pět družstev, zbylé čtyři týmy se soustředily do skupiny B.
Systém každý s každým určil tři nejlepší ze skupiny A a tři ze
skupiny B, kteří postoupili do bojů finálové skupiny. Bylo se na co
dívat, téměř akrobatické výkony některých hráčů, jejich nasazení a
souhra byly vynikající. Postoupit ze základních skupin nebylo tedy
vůbec jednoduché. Za domácí ve finále nastoupily dvě družstva a v
celkovém pořadí obsadily páté a čtvrté místo. Vítězem se stalo
družstvo ze Stoda. I přesto, že letošní turnaj neprovázelo teplé počasí,
proběhlo vše jak mělo a pršet začalo až po rozdání cen.
Závěrem
bychom chtěli poděkovat všem, kdo nás podpořili a pomohli nám
tento turnaj materiálně a finančně zabezpečit, ale i těm, kdo přiložili
ruku k dílu při úpravě hřiště a zabezpečení občerstvení.
Svatba v Honezovicích
V minulosti uzavírali občané Honezovic nejčastěji svatby na
Městském úřadu ve Stodě, církevní svatby ve farním kostele - v
kostele sv. Jiří v Hradci, později kostele sv. Maří Magdaleny ve
Stodě. Z historie není známo, že by byla uzavřena svatba přímo v
Honezovicích.
Historickými prvními novomanželi, kteří si řekli své ANO v
Honezovicích před zraky starosty, se stali 3. září 2011 pan Miroslav
Šobr a paní Michaela Šobrová, roz. Krýslová. Na společné cestě
životem jim tímto přejeme všechno nejlepší.

