Lesní hospodář
Od 1. července je obecním lesním hospodářem pan René
Poslední. V souvislosti s příchodem nového lesního hospodáře
dochází k některým změnám ohledně hospodaření v lese.
Žádosti o palivové, případně užitkové dřevo se podávají na
obecní úřad v Honezovicích, kde je paní Müllerová zapíše do sešitu.
Žádosti bude schvalovat zastupitelstvo obce. Po schválení obdrží
každý smlouvu. Obecní lesní hospodář každému ukáže v terénu
přidělené místo s označenými stromy.
Smlouvy se uzavírají stejně jako doposud na dobu 3 měsíců.
V případě, že nejde práce z důvodu špatného počasí v tomto termínu
dokončit, bude nutno žádat o prodloužení smlouvy.
Stávající smlouvy budou ukončeny k 30. září 2011.
V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na zastupitele
nebo na lesního hospodáře p. Posledního – tel. 724 270 426.
Kanalizace a kořenová čistička odpadních vod
Projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci a
kořenovou čističku odpadních vod prošla řadou různých změn tak,
aby odpovídala požadavkům různých úřadů. Stejně tak se vyvíjela i
finální varianta kořenové čističky odpadních vod, kdy z důvodu větší
účinnosti muselo být zařazeno horizontální čištění splaškové vody a
na výtoku z čističky osazen další čistící filtr. Většinou různých úřadů
je již projekt schválen, ale ještě ne všemi. V srpnu by mělo probíhat
vodoprávní povolování tak, aby vše nabylo právní účinnosti do září
tohoto roku a mohli jsme ještě letos žádat o dotaci.
V souvislosti s plánovanou kanalizací přijede do Honezovic
7. července geolog a bude provádět kontrolní sondy – vrty poblíž
trasy budoucí kanalizace. Na základě získaných informací pak
vypracuje posudek případného ovlivnění studní a zjistí skladbu
zeminy v profilech výkopových prací.
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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: červenec - září
pan
Miloslav Brabec
paní
Marie Petříková
paní
Milena Špačková
paní
Ludmila Fictumová
pan
Karel Schimka
paní
Ema Hauserová

Akce
13.8. přetahovaná na rybníce v Honezovicích
20.8. oslavy výročí 100 let hasičů v Honezovicích
27.8. turnaj v nohejbale

Hasičská zbrojnice

Špačkiáda

V listopadu minulého roku obdržel obecní úřad od Plzeňského
kraje dotaci na opravu hasičské zbrojnice ve výši 230 tis. Kč. Dotace
byla určena na opravu střechy, vnějších omítek, výměnu oken a vrat,
ale hlavně na zamezení vzlínání vlhkosti do obvodového zdiva a
odvedení vody od základů budovy.
Po dokončení těchto prací rozhodlo zastupitelstsvo o druhé
etapě opravy, která řeší kompletní opravu interiéru hasičské
zbrojnice. V současné době schází dodělat pouze několik drobností.
Rádi bychom měli zbrojnici komplet připravenou k nastěhování
techniky do oslav 100 let založení hasičského sboru v Honezovicích,
které se budou konat v srpnu.
Cena opravy zbrojnice se vyšplhala na 772 tis. Kč, z toho 230
tis. bylo zaplaceno z dotace, 542 tis. Kč z rozpočtu obce.

Špaček je stará hra pastevců, nenáročná na pomůcky. Nejedná
se o mezinárodně uznávaný sport, jeho pravidla se šíří ústním
podáním. Hraje se na různých místech podle drobných odlišností a
krajových zvyklostí. Např. FICHPA ve svých pravidlech uvádí: „při
vyšprtávání musí být výseč volná, při chycení z výšprtu (v letu!) je
hráč mimo hru a navíc družstvo obránců získává 10 bodů, pokud není
špaček chycen, tak se z místa, kam špaček doletěl, tzv. vyklepává tj.
hází špačkem na položenou pálku.“
U nás se pravidelně každý rok koná turnaj ve špačku. Letos se
21. května zapojilo do sportovního klání o krásného špačka pět
čtyřčlenných družstev. Hrálo se systémem každý s každým. Po
několikahodinovém vyrovnaném boji zvítězilo družstvo Výkvět. Pro
všechny byly připravené ceny a společné posezení s opékáním buřtů.
Poděkování za příjemně strávené odpoledne patří všem
organizátorům akce.

Dětský den
Stalo se již tradicí, že se začátkem měsíce června koná dětský
den. Oslava svátku našich nejmenších, dnu dětí, proběhla v sobotu
4. června na hřišti v Honezovicích.
Pro natěšené děti bylo připraveno dvanáct disciplín např.
chůze na chůdách, překážková dráha, jízda na koloběžce, malování a
další. Soutěžící děti procházely po jednotlivých stanovištích a plnily
úkoly. Po splnění všech disciplín odevzdaly kartičky a losovaly si
pořadí v jakém si vyberou ceny. Protože nám i počasí přálo, bylo i
závěrečné opékání buřtů pro děti zážitkem.
Zbývá tedy jen za pěkné odpoledne poděkovat všem, kteří se
zúčastnili příprav a realizace dětského dne, zvláště pak organizacím a
jednotlivcům, jež přispěli finančně nebo dětem věnovali ceny. Byli
to: Myslivecké sdružení Tetřev Honezovice, dohlížecí výbor
Západočeského konzumního družstva, Sbor dobrovolných hasičů
Honezovice a Občanské sdružení rybáři Honezovic a Hradišťan O.S.

Soutěž v požárním sportu
V letošním roce slaví místní hasiči výročí 100 let od první
dochované písemné zmínky o založení. V tomto duchu se nesla i
soutěž v požárním sportu, která se uskutečnila 11. června v areálu Na
drahách.
Do soutěže se přihlásilo 14 družstev (8 družstev mužů a 6
družstev žen). Družstvo mužů z Honezovic startovalo jako první a
jeho dobrý čas nikdo v prvním kole soutěže nepřekonal. Obdobně se
vyvíjelo i druhé kolo, až do chvíle, kdy nastoupilo na start silné
družstvo ze Strýčkovic. Domácím se na chvíli zatajil dech a
očekávali výsledný čas. Časomíra byla neúprosná. Putovní pohár ke
100. výročí založení hasičů v Honezovicích si tedy odvezlo družstvo
ze Strýčkovic. Největší přízeň publika si získalo svým šarmem
družstvo žen z Honezovic. Po soutěži následovala zábava, při které
hrála k tanci a poslechu hudební skupina Asfalt.

