Kontejner na textil
Během příštích týdnů bude v Honezovicích a v Hradišťanech umístěn
další kontejner na separovaný odpad – tentokrát na tříděný textil. Na
základě smlouvy s firmou EKO-SEPAR budou kontejnery umístěny
a vyváženy bezplatně. Do kontejnerů budete moci vhazovat oděvy
všeho druhu, svetry, košile kalhoty kabáty, kožešinové i kožené
oděvy, rukavice, ponožky …, peřiny, polštáře, spací pytle, povlečení,
ručníky, ubrusy, předložky (koupelnové, WC), boty, brusle, lyžařské
boty, kabelky, aktovky, opasky a plyšové hračky.
Kácení stromu v Hradišťanech
Silné větry na konci března a začátku dubna způsobily celkově velké
škody. U nás nebyly naštěstí škody nikterak závažné nebo se jim
povedlo předejít. V Honezovicích byl vyvrácen jeden hloh v parčíku
u autobusové zastávky, v Hradišťanech se povedlo hrozící škodě
zabránit včasným zásahem lezců a pomoci místních obyvatel. Poryvy
větru částečně vyvrátily stříbrný smrk u roubenky pana Roseckého a
hrozil jeho pád na elektrické vedení a střechu chalupy pana Kapuszty.
Strom byl nakloněn v takovém úhlu, že došlo ke zkratu na
elektrickém vedení a Hradišťany byly více než hodinu bez proudu.
Místní, strom podepřely žebříky a z vysokozdvižného vozíku pana
Tomrdleho byly ořezány z části stromu větve. Za pomoci lezecké
výbavy pan Prach ořezal větve až do špice stromu, kterou pak
uvázanou na laně odřízl. Postupným odřezáváním špalíků kmen krátil
až k zemi. Úklid větví ze silnice, aby mohli projet auta byl otázkou
chvilky. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc.
Fotografie z kácení najdete na http://www.honezovice.cz/fotografieakce/2015-1/kaceni-smrku/
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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: březen - červen
pan Matějka Josef
pan Houška František
paní Grömerová Anna
paní Hauserová Hana
paní Prokšová Barbora
Oslavy výročí 900 let obce Honezovice
První písemná zmínka o Honezovicích se váže k zakládací
listině kladrubského kláštera, která je zachovaná ve třech domnělých
originálech, falsech, jež vznikla v první polovině 13. století. Původní
zakládací listina se v nepokojných dobách ztratila. Aby klášter
obhájil svá práva na majetek, vyrobil kopie, které potvrzovaly a
výslovně jmenovaly majetek kláštera. Jsou zde vyjmenovány obce,
které byly klášteru darovány. Jedná se o velké nespojité území
zasahující do Plzeňského, Karlovarského, Středočeského a Ústeckého
kraje. Klášter dostal 34 celých obcí,– z našeho okolí např. Buková u

Merklína, Losina (součást Chotěšova), ze Středočeského kraje např.
Černošice, Hrobce z Ústeckého kraje, ale i Zbraslav (městskou část
Prahy 5). Dále dostal část jedenácti vesnic, mezi které patřily např.
Honezovice, Chotěšov, Dnešice. Z dalších 32 vesnic byl klášteru
darován pouze majetek či poddaní – jedná se např. o Jivjany, Líně,
Ostrov u Stříbra (část Kostelec), Skapce, Tachov, Všekary.
Posledních 12 vesnic (např. Benešovice, Prostiboř, Staré Sedlo)
nebyly klášteru darovány při prvním tzv. „obvěnění“.
Letošní oslavy 900. výročí se tedy týkají velkého počtu obcí.
Klášter Kladruby připravil při této příležitosti zvýhodněnou nabídku
prohlídek kláštera pro obyvatele většiny obcí zmíněných v zakládací
listině za 30,- Kč. Podmínkou poskytnutí vstupenky za uvedenou
cenu je prokázání trvalého bydliště v uvedených obcích (např.
občanským průkazem). Bližší informace najdete na www.klasterkladruby.cz/akce-zalozeni-1115. Informace o oslavách v jednotlivých
obcích najdete na www.kladruby900.cz.
A jak oslavíme výročí v Honezovicích? Na základě návrhů, které
zazněly při první přípravné schůzce konané 10. ledna 2015 a které se
zúčastnilo celkem 21 lidí jsme připravili:
1. úpravy vzhledu obce – bude instalovaná nová plakátovací
plocha u čekárny autobusu, opravena fasáda obecního úřadu,
vymalována kulturní místnost (včetně odstranění přečerpávací
šachty, vyřešení nového topení, osazení nových parapetů),
vybavení interiéru kaple, pokud se stihne, rádi bychom
opravili střechu obecní stodoly.
2. kulturní program k oslavám – hlavní oslavy proběhnou
v Honezovicích 8. srpna 2015 a budou spojeny se setkáním
rodáků a přátel Honezovic. Proto, prosíme, pozvěte své
známé, bývalé obyvatele Honezovic, na které máte kontakty.
Hlavní program začne ve 12:30 zahájením, po kterém bude
následovat od 13:30 slavnostní otevření kaple sv. Barbory, od
14:00 do 18:00 bude hrát k tanci a poslechu plzeňská hudební
skupina EPIGON, od 19:00 KT Band. Zároveň bychom byli
rádi, kdyby proběhl „den otevřených dveří obecních budov“
(kulturní místnost, stará německá škola, hasičská zbrojnice,
příp. bývalá mateřská školka), ve kterých by byly umístěny

fotografie a předměty vážící se k historii obce. Dále
doprovodný program pro děti.
3. Vydání brožury o historii a současnosti obce Honezovice,
společný výlet 15.8.2015 do Kladrub na hlavní oslavy 900.
výročí založení kláštera
Budeme rádi, když se zapojíte do příprav i chodu oslav a společně si
toto kulaté výročí užijeme. Po upřesněný najdete podrobný program
na www.honezovice.cz.
Akce
25.4. od 18:00 pouťová zábava hraje Papa Band
26.4. od 14:00 pouťový fotbal
28.4. od 18:00 odjezd pro májku
30.4. od 18:00 stavění máje, poté večer u ohně s kytarou (maringotka
bude otevřena)
29.5. od 16:00 oslava dne matek a setkání seniorů – hraje p.Žákovec,
od 19:00 zábava, vstup zdarma
1.6. od 15:00 den dětí
13.6. soutěž v požárním sportu a večerní zábava
4.7. vesnická veselice Hradišťany
8.8. oslavy 900 let výročí obce
15.8. pěší výlet na oslavy 900 let v Kladrubech
29.8. nohejbalový turnaj
Pouťové atrakce – vzhledem k nízkým tržbám v minulých letech
k nám už nepřijede p. Cibulka s atrakcemi. Pro ostatní provozovatele
jsou lákavější větší obce, případně pouť v Plzni. Po dlouhém
přemlouvání a shánění nám přislíbil bratr p. Cibulky, že přiveze
atrakce na víkend.
Oprava střechy obecní stodoly
Střecha obecní stodoly, která je využívána jako sklad např.
uložení platového odpadu, je ve špatném stavu. Proto jsme se
rozhodli dát novou krytinu. laťování a okapy. Celkový rozpočet akce
je předpokládán ve výši 268 tis. Kč, z toho na 150 tis. Kč máme
schválenou dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje.

Cesta přátelství
Na přelomu roku vnikla myšlenka podpořit letošní rok oslav
instalací odpočivných laviček kolem obcí Honezovice a Hradišťany.
Lákala nás představa, že při procházkách budeme potkávat místa, ke
kterým máme vztah, na kterých chvilku posedíme, rozhlédneme se po
kraji a připomeneme si chvíle, kdy jsme společně budovali a co jsme
v tom roce 2015 prožívali.
Truhlářství Fictum darovalo deset dřevěných laviček. Devět
laviček jako devět set let trvání obce a desátá je navíc protože se to
tak při výrobě povedlo.
Rodina nebo osoba na lavičce napsaná vybírá umístění, kope
základy a pomáhá s instalací lavičky. Umístění jedné lavičky zabere
dvě až tři hodiny času.
Po rozmístění všech laviček uspořádáme lavičkovou tour
„Cesta přátelství“ a spolu s tvůrci a s Vámi všemi, kdo budete chtít,
půjdeme od lavičky k lavičce, posedíme, popijeme, posvačíme... a
nedojdeme-li na konec, budeme pokračovat příště.
Zájem je takový, že zřejmě ještě jednu desítku přidáme. Zveme Vás
tedy k účasti s námi.
Podmínkou pro jméno na lavičce je výběr místa, společná
montáž a včasné zamluvení lavičky u pana Fictuma, jednatele
truhlářství. Umístění lavičky probíráme s obcí případně vlastníkem
pozemku, na kterém bude stát.
Lavička ke chvilce zastavení, Lavička jako místo k
sousedskému pokecání, Lavička jako podaná ruka...
úspěšný rok oslav 2015 přeje
ing. Josef Fictum
Oprava obecního rozhlasu
Začátkem roku byla provedena kompletní údržba obecního
rozhlasu. Na všech místech byly vyměněny baterie, v některých
případech další části zařízení. V současné době je rozhlas opět celý
funkční.

Kominík
Jako každoročně přijede do Honezovic a Hradišťan kominík.
Tentokrát je ohlášen na 29. a 30. května. Kdo budete mít zájem o
vyčištění komína, případně provedení revize, nahlaste se v úředních
hodinách na obecním úřadu nebo zašlete do 20. května 2015 e-mail
na obechonezovice@volny.cz.
Kontejnery na velkoobjemový odpad, svoz nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu proběhne se dvoře nad č.p. 10
v Honezovicích ve dnech:
23.5.2015 od 9:00 do 11:00 hod,
25.5.2015 od 17:00 do 19:00 hod
27.5.2015 od 17:00 do 19:00 hod
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v obci rozmístěny
od 29.5.2015 do 31.5.2015
Změna jízdních řádů ČSAD
V současné době probíhá projednávání změn v jízdních
řádech. Nově mají být zavedeny zastávky, které budou obsluhovány
jen podle potřeby – tzn. cestující, který zde chce vystoupit, nahlásí
svůj požadavek při nástupu řidiči autobusu. Cestující, který zde chce
nastoupit, nahlásí svůj požadavek na přistavení autobusu telefonicky
na dispečink. U nás má být zaveden tento typ zastávky u autobusu
odjíždějícího ve 4:04 z Honezovic a u autobusu odjíždějícího v 5:45 a
16:20 z Hradišťan. Proti zavedení těchto zastávek se bráníme a
zdůvodňujeme jejich nepoužitelnost s odkazem na slabý signál
mobilních operátorů. Z druhé strany je nám vykazováno, že
autobusovými spoji jezdí 1 – 5 lidí měsíčně, což je pro kraj velmi
ztrátové. Jedinou domluvenou změnou je posunutí odjezdu ranního
autobusu z 4:04 na 4:20 (posunutí odjezdů se projeví až při změně
jízdních řádů).

Hasičské auto
Nákup hasičského automobilu je dlouho probíraným tématem.
V minulých letech byly pozastaveny větší investiční akce, neboť bylo
zapotřebí nashromáždit finanční prostředky na spoluúčast na větší
projekty (bagrování rybníků, kanalizace a ČOV), protože zastupitelé
nechtěli obec zadlužit. Realizovaly se akce, na které se podařilo
sehnat dotace (asfaltování, úprava návsi v Hradišťanech…). Činnost
zásahové jednotky je ze strany státu dotována minimálně.
V minulosti se podařilo sehnat na dotaci zásahové obleky a obuv. Při
žádosti o další vybavení, které je každoročně omezeno částkou 40 tis.
Kč, jsme byli neúspěšní. Opravu hasičárny za 700 tis. Kč se podařilo
uskutečnit z jiného dotačního titulu. V loňském roce obec zakoupila
kalové čerpadlo Honda za 30 tis. Kč, které má sloužit k přečerpávání
kalů na čističce, vyčerpávání vody v případě záplav. V současnosti je
čerpadlo využíváno především soutěžním družstvem k přečerpávání
vody.
Nynější hasičské auto - avie – již něco pamatuje. Sbor
dobrovolných hasičů – soutěžní družstvo přišlo s návrhem, že by si
zakoupilo vlastní vlek na soutěžní vybavení. Obec by zakoupila 9-ti
místný automobil a obecní vlek, který by byl vybaven pro případ
požáru. Tímto by byl zajištěn zásahuschopný vlek a odpadlo by
přehazování soutěžního a zásahového vybavení. V případě
odsouhlasení tohoto modelu dojde k výběru a nákupu techniky.
Sekání trávy
Obecní mechanizace na sekání trávy už pomalu dosluhuje.
Před zastupitely stálo rozhodnutí, zda nakoupí novou techniku nebo
zajistí sekání trávy dodavatelsky. Po zvážení všech pro a proti se
zastupitelé rozhodli nasmlouvat na údržbu veřejných ploch firmu a
menší práce řešit zaměstnanci obce. Pokud by si chtěl některý spolek
přivydělat peníze do své pokladny sekáním trávy, nechť se přihlásí na
obecním úřadu do 10. května 2015, budou s ním sjednány stejné
cenové podmínky jako s externí firmou.

Komplexní pozemková úprava
V historii došlo v našich oblastech k velkým přesunům ve
vlastnictví půdy. Po válce byla půda přerozdělena pomocí tzv.
přídělů, v padesátých letech docházelo ke změnám vlastnictví
v souvislosti se zakládáním zemědělských družstev, v průběhu let se
při hospodaření pozemky postupně zcelovaly. S současné době lze
v našich katastrálních územích obtížně dohledat vlastnictví
jednotlivých parcel, často se jedná o větší množství malých parcel,
jejichž hranice v terénu nelze bez geodetického vyměření určit
Obdobná situace je i v zastavěné části obce. K napravení vzniklého
stavu by mělo dojít pomocí digitalizace, která bude řešit zastavěnou
část Honezovic a Hradišťan – tzv. intravilán. Digitalizaci má v plánu
provést katastrální úřad do konce roku 2015. Po jejím ukončení by
měla být v intravilánu jedna číselná řada pozemků (zanikne
zjednodušená evidence pozemků).
Pole, louky a lesy bude řešit komplexní pozemková úprava,
jejímž cílem je, aby se každý vlastník dostal ke svým pozemkům.
Dojde tedy ke scelení vlastnictví, vytyčení pozemků a vytvoření sítě
cest. Jedná se dlouhý proces, který trvá 4 – 6 let a zaštiťuje ho státní
pozemkový úřad.
První informativní schůzka ke komplexní
pozemkové úpravě proběhla v pondělí 13. dubna 2015. Nyní vypíše
státní pozemkový úřad výběrové řízení na geodetickou firmu, jež
bude zajišťovat práce na komplexní pozemkové úpravě. Po jejím
výběru proběhne setkání, na které budou pozvání všichni vlastnici
pozemků. Toto setkání lze očekávat koncem roku 2015.
Uzavírka silnice v obci Hradec
Z důvodu výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod
v Hradci je plánovaná uzavírka silnice mezi Hradcem a Střelicemi do
14. června 2015. Předpokládá se, že příští týden bude průjezdný
Hradec směrem na Střelice po místních komunikacích.
Hradišťanská náves
V letošním roce byl v Hradišťanech postaven nový přístřešek,
který bude sloužit jako autobusová zastávka. Cena 189 tis. Kč, z toho
100 tis. Kč tvoří dotace z Plzeňského kraje.

