vzniklé potíže. Dny kdy nepůjde el. proud a v jakých částech obce
jsou vyvěšeny u autobusové zastávky, v místní prodejně a na
www.honezovice.cz
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Plánované akce
30.8. nohejbalový turnaj
Bowling

Blahopřejeme
k narozeninám
zastupitelstvo obce přeje
hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho osobní pohody do
dalších let spoluobčanům,
jenž oslaví svá jubilea v
období: červen - září
paní Nečasová Anna
pan Patera Vladislav
pan Hirschl Jiří
paní Fictumová Ludmila
pan Špaček František
paní Hauserová Ema
paní Smolíková Marie

Změna jízdních řádů
Se změnou jízdních řádů vlaků docházelo u některých spojů
k tomu, že naše autobusová linka nenavazovala na příjezd, či odjezd
vlaku. Proto jsme kontaktovali ČSAD Přeštice, kde nám vyšli
ochotně vstříc a jízdní řád uplavili dne našich požadavků.
Autobus z Hradišťan odjíždí v pracovní dny v 5:40, 7:10, 14:12 a
v 16:15.
Autobus z Honezovic odjíždí v pracovní dny v 4:20, 5:45, 7:14,
11:57 (nejezdí v době prázdnin) a 16:20
Ze Stoda odjíždí autobus naším směrem v pracovní dny v 5:20, 6:35,
11:42 (njezdí v době prázdnin), 13:50, 15:25 a v 17:55 hod.
Dále ještě jednáme o možnosti zavedení autobusového spojení
směrem na Stříbro. Vzhledem k budování velké průmyslové zóny u
dálnice u Ostrova by mohlo tuto autobusovou linku využívat více lidí
z naší oblasti.
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Den matek
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství.
Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě. V Česku se
slaví druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit
tento svátek v roce 1923. Po druhé světové válce byl postupně
zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (slaveného
vždy 8. března ), ale i přesto se dál připomínal. Po roce 1989 se opět
začal slavit veřejně. MDŽ se ale zachovává také, podobně, jako v
jiných zemích. V některých zemích se oba svátky sloučily. Tyto

svátky doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí
neděli v červnu.
U nás proběhla oslava dne matek v sobotu 31. května
v kulturní místnosti. Byla jako již poněkolikáté spojena se setkáním
seniorů. Sešlo se 43 matek a seniorů, k poslechu i k tanci zahrál pan
Toman, obsluhovalo zastupitelstvo a výborné obložené mísy připravil
p. Daníček a sl.Vítovcová
Soutěž v požárním sportu
Druhá červnová sobota patřila v Honezovicích opět
požárnímu sportu. V letošním roce si do areálu Na Drahách přijelo
zasoutěžit o putovní pohár starosty obce Honezovice a ukázat svoje
umění 17 týmů. Počasí se přes nepříznivou předpověď vydařilo a
travnatá dráha byla připravena na sportovní klání. Všechna družstva
odběhla své požární útoky ve dvou kolech, počítal se lepší pokus.
Domácí mužské družstvo dokončilo svůj lepší útok časem 16,18 a
ženské družstvo časem 21,47 sekund. Pro obě družstva to znamenalo
3. místo ve své kategorii. Z prvního místa se v závěru soutěže mohli
radovat muži z Bolkova a v ženské kategorii ženy z Hradce. Na
závěrečném nástupu obdržel každý tým pamětní diplom a věcnou
cenu. Nejdůležitější bylo, že se nikdo nezranil a soutěž běžela plynule
bez technických závad na strojích i časomíře. Po vyhlášení výsledků
začala tradiční zábava s parketem pod širým nebem, na které hrála
skupina SuperBand Duo dlouho do noci.
Díky patří všem účastníkům, pořadatelům, obci Honezovice a
sponzorům za jejich podporu.
Honezovická družstva se účastní již osmého ročníku soutěže
O pohár Hořiny, ve kterém letos bojuje 13 mužských a 4 ženská
hasičská družstva z okresů Plzeň-jih, Domažlice a Tachov. Po šesti
soutěžních kolech vede mužskou část družstvo z Honezovic o pouhé
4 body, a proto nás přijeďte povzbudit 12.7.2014 do nedalekých
Všekar, 19.7.2014 do Krchleb, 2.8.2014 do Strýčkovic, 9.8.2014 do
Kostelce. Závěrečné kolo „Hořiny“ proběhne 23.8.2014 ve Stříbře.
Jiří Hirschl
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Kanalizace
V současné době je již většina obyvatel Honezovic připojena
ke splaškové kanalizaci. Stavebně je kanalizace a čistírna odpadních
vod dokončena, zkolaudována.
„Papírování“ však ukončeno ještě zdaleka není. Koncem
června jsme odevzdali všechny potřebné podklady na Státní
zemědělský fond v Českých Budějovicích. Ke změnám, které se
během stavby musely provést, se musí vyjádřit ještě vedení fondu
v Praze.
Co se týče smluv na odkup kanalizačních přípojek, budou
připraveny na Obecním úřadu v Honezovicích připraveny k podpisu
od 15. srpna 2014. Kupní cena kanalizační přípojky je pro ty, kteří se
včas připojili 1 000,- Kč. Skutečná cena by byla mnohonásobně
vyšší. Kanalizační přípojky stály celkově přes 1,8 milionu Kč.
Prodejní cena je tedy velmi dotovaná z obecního rozpočtu.
Dále bude připravena smlouva na odvádění odpadních vod do
veřejné kanalizace, kterou je třeba aby podepsali všichni majitelé
nemovitosti.
Rekonstrukce sítě NN
O rekonstrukci sítě NN jsme již informovali v loňském roce. Na
začátku června započala fa. SAG Elektrovod, a.s.. rekonstruovat
rozvodnou sít nízkého napětí v Honezovicích. Nové vodiče a nové
sloupy jsou osazovány směrem od telefonní budky k autobusové
zastávce a dále směr na Miřovice. Úsek k Holýšovu a směrem na
Lisov je již od února hotový. Obec má na opěrných bodech ČEZu
osazeno veřejné osvětlení, tudíž při této akci vzniknou finanční
náklady spojené s přeložením veřejného osvětlení a bezdrátového
obecního rozhlasu. V rekonstruované části, po nějakou dobu nebude
funkční veřejné osvětlení a veřejný rozhlas, omlouváme se tímto za

Hradišťany se baví
Dne 28.6.2014 se v Hradišťanech konal 2. ročník
volejbalového turnaje, které pořádalo Občanské sdružení Hradišťany.
Této sportovně – kulturní akce se zúčastnilo 7 družstev. Tradičně na
koních dorazili přátelé z Červeného mlýna a přátelé z militari klubu
se svými nablýskanými veterány. Pro zájemce nejen z řad dětí, ale i
dospělých byla možnost projet se v sedle koně nebo krásného
veterána.
Během celého dne probíhaly tuhé boje, ale bohužel, domácí
družstvo se po loňském druhém místě výsledkově propadlo a skončili
pátí.
Ani večerní déšť nedokázal pokazit výbornou náladu a turnaj
mohl být zakončen v pozdních nočních hodinách s vynikající country
kapelou.
Závěrem bychom chtěli za Sdružení Hradišťany poděkovat všem,
kteří se přičinili při přípravě tohoto turnaje a již se těšíme na další
ročník.
Milan Koudelka

náladu, zdraví a dobré přátele. Ke spokojenosti návštěvníků bylo
připraveno 300 kusů domácích koláčů, 22 kilo uzených ryb, 6 věder
těsta bramboráků, 16 kilo uzené krkovice, několik kil klobás, guláš,
pivo i nealkoholické nápoje a to ve dvou bufetech pod vedením
obsluhy pana Krýsla ml. A paní Pavlíkové.
V neděli od 10:00 hodin jsme začali s úklidem, kolem poledne
bylo vše sklizeno a uvedeno do původního stavu.
Závěrem chci říci, že se veselice povedla a je třeba poděkovat
všem, kteří se zasloužili o její zdárný průběh, a to ženám z Honezovic
za upečení výborných koláčů, spolku rybářů, myslivcům za zapůjčení
pojízdného bufetu, občanům Hradišťan a také stodským ženám,
každoročním účastnicím, za velké nadšení, se kterým ovládly taneční
parket. Poděkování patří také paní Boříkové ze Stoda za květinovou
výzdobu místní kapličky a její pravidelné obnovování. Dřívější
květinovou výzdobu někdo zcizil.
Vážení přátelé, ještě vás chci informovat o tom, že slečna
Valešová z Holýšova, studentka ZČU v Plzni, zpracovala
ročníkovou práci o slovanském hradišti, nacházejícím se nedaleko
naší obce. Práce byla hodnocena na výbornou a máme přislíbenou její
prezentaci.
Václav Šmidingr

Vesnická veselice v Hradišťanech
V sobotu 5. Července 2014 se konala na návsi v Hradišťanech
vesnická veselice, kterou pořádalo Občanské sdružení rybářů
Honezovice a Hradišťany o.s. ve spolupráci s občany Hradišťan. Již
v pátek 4. Července proběhla od 18:00 brigáda, kdy se naložilo vše
potřebné tj. lavice, stany, parket a další materiál.
V sobotu jsme se sešli ráno v 8:00 hodin na návsi , začali jsme
stavět stany, lavice, přivedla se elektrika od pana Rejtara a kolem 13.
Hodiny bylo již vše připraveno. Po zahájení v 16:00 hodin hrála
k tanci i poslechu dechová hudba Sedmihorka, vedená panem
Tesařem. Ve 20:00 hodin ji vystřídala hudební skupina Bikers Band,
vedená panem Tovarou, která hrála do jedné hodiny v noci.
V přestávce při střídání kapel přišel mezi nás vodník, což řadu
návštěvníků překvapilo. Ve své řeči popřál všem přítomným veselou

Dětský den
Oslava svátku našich nejmenších - dnu dětí proběhla v neděli
1.června na hřišti v Honezovicích. Pro 23 soutěžících dětí bylo
připraveno deset disciplín např. překážková dráha, kuželky, hod na
klauna, chůze na chůdách a další. Děti procházely po jednotlivých
stanovištích a plnily úkoly. Na kartičky se zapisovalo splnění
disciplín. Po jejich odevzdání si děti losovaly 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 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,
Občanské sdružení rybáři Honezovic a Hradišťan O.S., Sbor

