Honezovický zpravodaj
číslo 4, ročník 7, rok 2014

Blahopřejeme
k narozeninám
zastupitelstvo obce přeje
hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho osobní pohody do
dalších let spoluobčanům,
jenž oslaví svá jubilea v
období: leden - březen
paní Neubauerová Anežka
pan Zelenka Petr
pan Stahl Jiří
paní Nováčková Ivana
paní Kolajová Eva
paní Hirschlová Ivana

Nejbližší akce:
od 13:00 hod - Novoroční pochod

1.1.

Vánoční akce v okolí:
24.12. od 22:00 Stod – půlnoční mše sv.
26.12. od 12:00 Kladruby klášter – oživený betlém
1.1. od 17:00 Stod - ohňostroj
Informovanost občanů
Pro lepší informovanost zavádíme od nového roku službu zasílání
SMS zpráv o akcích v obci. Kdo chcete využít této služby, pošlete
nám, prosím, žádost se svým tel. číslem mailem na adresu
obechonezovice@volny.cz nebo na tel. č. 777164795
_______________________________________________________
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Vážení občané,
dostáváte do ruky poslední letošní číslo Honezovického zpravodaje.
Konec roku vybízí k poohlédnutí za tím, co jsme prožili, co nám
letošní rok přinesl. Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat za
Vaši důvěru, kterou jste nám vyjádřili při volbách. Poděkovat všem,
kteří jste se podíleli na organizaci akcí, přiložili roku k dílu při
brigádách, všem, kdo nezištně pečujete o veřejné prostranství
například tím, že sekáte trávu v okolí svého domu. Všem Vám, kteří
přispíváte k lepšímu vzhledu ale i atmosféře mezi lidmi v naší obci.

Za dveřmi je již nový rok. Pro naši vesnici bude rok 2015
výjimečný mimo jiné tím, že první písemná zmínka o naší obci
pochází z roku 1115 a budeme tedy v příštím roce slavit významné
výročí – 900 let vzniku obce. Před třemi sty lety zřejmě oslavili naši
předkové kulaté výročí postavením kaple. Jak ho oslavíme my? To
bychom rádi naplánovali společně s Vámi, a proto zveme všechny,
kdo se chtějí na přípravě a průběhu oslav podílet, na první společnou
schůzku, která proběhne v kulturní místnosti v Honezovicích dne 10.
ledna 2015 od 15:00 hod.
Zahájením roku oslav je vydání nástěnného kalendáře se
starými fotkami obce, který dostáváte do každého domu v obci jako
dárek. Kalendářů jsme nechali vytisknout více, zájemci si ho mohou
koupit na obecním úřadu za 100,- Kč nebo u p. Fictumové, případně
ho můžeme zaslat na dobírku. Vlastní oslava spojená se setkáním
rodáků je plánovaná na 8. srpna 2015. V souvislosti s tím jsme Vás
chtěli požádat, abyste nám poskytli kontakty na lidi, kteří se
v Honezovicích narodili nebo žili, abychom je mohli na oslavu
pozvat.
Nový rok nám může přinést mnoho hezkých a výjimečných
zážitků, setkání, vzpomínek i očekávání. Je na každém z nás, jak se
rozhodneme dny, které nám byly dány, prožít. Přejeme nám všem,
aby to byly dny pěkné, plné radosti, vděčnosti a pokoje, naplněné
vzájemnou úctou, porozuměním a pěknými společnými zážitky, na
které budeme rádi vzpomínat.

k výměně strusky ve filtrech na fosfor a dalším drobným úpravám na
čističce.
Jak jste si již určitě všimli, bobrovi se u nás zalíbilo a v
„trávníkách“ staví další hráz a navyšuje současné hráze. Hladina
potoka se značně zvýšila a při dalším nastoupání hladiny hrozí
zaplavení odtokového potrubí z čističky. Zažádali jsme proto na
Krajském úřadu v Plzni o povolení k odstraňování bobřích hrází.
Naší žádosti bylo vyhověno a můžeme tak opakovaně bobří hráze
odstraňovat.

Kanalizace a čistička odpadních vod (ČOV)
Kanalizace a čistička odpadních vod funguje již rok. Provoz
využívá většina domácností, většina obyvatel má již zaplacenou
přípojku a podepsané smlouvy. Nepřipojeny zůstávají především
nemovitosti, které jsou nabízeny k prodeji. Po vlastnících
nemovitostí, kteří své budovy nepřipojili ke kanalizaci, bude
v příštím roce vyžadováno doložení o vyvážení septiku a další
doklady dle platných zákonů.
Na přelomu listopadu a prosince nám byly zaslány peníze z dotace na
účet a mohli jsme tak splatit úvěr. Obec již tedy není zadlužená.
V současné době probíhá řešení reklamace, při kterém došlo

Spolek Rybářů Honezovic a Hradišťan

Setkávání u kávy či čaje v obecní knihovně
V posledních několika měsících se již několikrát uskutečnilo
v obecní knihovně v Honezovicích přátelské posezení u šálku dobré
kávy či čaje pro místní občany, spojené zároveň s programem pro
jejich ratolesti. Z poměrně hojné účasti na těchto „dýcháncích“ lze
usuzovat, že akce mají pozitivní ohlas, a účastníci je (aspoň v to
doufám), berou jako příjemné „oddychnutí“ od shonu současného
života. Pokud se tedy chcete odreagovat, popovídat si a zároveň
nechat své nejmenší pohrát a pobavit se v kolektivu ostatních dětí,
přijďte mezi nás.
Na závěr Vám všem přeji klidné prožití svátků Vánočních a
v následujícím roce 2015 jen to dobré v soukromém i profesním
životě.
Šárka Líbenková
S předstihem si dovolujeme pozvat všechny na pouťovou zábavu v
Honezovicích. Bude v sobotu 25. dubna 2015 a hraje kapela Papa
band z Merklína.
Krátká zpráva pro ty, kteří rádi sedají u rybníků a pro
případné zájemce o členství ve Spolku: letošní podzim proběhl ve
znamení spokojenosti se stavem ryb v Hradišťanech. Po odbahnění je
již rybník usazen a kapři opět dorůstají rozměrů mořských obrů. Na
podzim jsme dvakrát zavírali rybníky, to asi jak se nám nechtělo
rozloučit
se
s
teplým
podzimem.
Hezké vánoce přeje za rybáře Výbor spolku

Bažantí hon
(29.11.2014)
Bažantí hon
Poslední listopadovou sobotu se všichni členové našeho malého
mysliveckého spolku sešli již za svítání, ve společenské místnosti
vedle prodejny. Zde jsme se rozdělili na skupinky, tak, aby vše
organizačně klaplo a my měli všechno řádně nachystané, než přijdou
naši pozvaní kamarádi myslivci.
Někdo šel chytat bažanty, jiný dovážel a přivážel vše, co bylo
potřeba, další zapisoval nově příchozí a na mě zbyla výpomoc v
kuchyni. Každý přiložil ruku k dílu a já myslím, že jsme to zvládli
obstojně.
Za nedlouho se začali sjíždět auta ze všech stran. Zeleně odění lidé
ověšení flintami a patronami se hrnuli do místnosti. Svou přítomností
nás poctila také naše nová starostka p. Fictumová.
Za chvilku bylo úplně všude plno a tak se mohl podávat silný masový
vývar, který zahřeje před celodenním pobytem venku. Jakmile se
všichni občerstvili a vyřídili se formality, mohlo se vyrazit na první
leč.
Počasí bylo chladné a větrné. Občas spadlo i pár ledových kapek. To
nám však vynahradili bažanti, kteří lítali nádherně vysoko a protože
tomu svatá Diana chtěla, bylo sloveno krásných 210 ks bažantů z 240
vypuštěných ptáků. Svou zásluhu na tom měli samozřejmě i naši
čtyřnozí pomocníci. Byli tu k vidění velcí ohaři i malí, zato srdnatí,
jezevčíci.
Vymrzlí, ale spokojení lovci dorazili řádně vyhladovělí a tak se
snědlo a vypilo úctyhodné množství jídla a pití. K večeři se podávalo
zelíčko, které bylo třeba spláchnout jedním točeným. Ke kávě přišel
vhod perník. Za nedlouho začala hrát živá hudba, kterou přerušila jen
bohatá zvěřinová tombola a pasování Marka Tomana mezi nás, členy
mysliveckého sdružení Tetřev.
Bujará zábava plná zpěvu a tance se ozývala až do ranních hodin. To
už vím, ale jen z doslechu. Obsluha od ranních hodin mě unavila a
tak jsem se v 23.hodin přesunula do postele. Byl to pro mě příjemně
strávený den a doufám, že i všem našim hostům se u nás líbilo a rádi
k nám za rok zase přijdou na náš bažantí hon.

Je chladné ráno, klobouk svůj zvedám,
beru dvojku a patronů pás.
Papíry opět zuřivě hledám,
snad dorazím na místo včas.
Nástup už začal, čísla se rozdávají,
prohlížím náboje, dost jich snad mám.
Psi již nervózně pachy nasávají,
i já tu vášeň loveckou znám.
Jsem na svém štontu, zírám do korun borovic,
ostřím smysly, uši nastražené.
Oči poulím, nevidím ale nic,
jen větve vichrem rozechvěné.
Hrobové ticho přeruší náhle kodrcání,
pohyb letek víří vzduch.
Pak silueta objeví se z nenadání
a klid se změní v absolutní ruch.
Mířím-pálím, jednou, znovu,
ale kohout letí dál.
Svatý Hubert nechtěl tomu,
aby dnes svůj život vzdal.
(nebo to bylo rukama?  )
Jednatel MS Tetřev: Michaela Šobrová

