Nový vzhled www stránek
Internetové stránky obce Honezovice si prohlédne měsíčně 200 – 300
lidí. Nejvíce vyhledávanými jsou fotografie z akcí. Pro prohlížení
jsou stále více využívány mobilní zařízení – mobilní telefony, tablety,
které nahrazují stolní počítače. Z tohoto důvodu jsme modernizovali
internetové stránky obce a spustili verzi pro mobilní zařízení.
Kontejnery na tříděný odpad
Kontejnery slouží k ukládání vytříděného odpadu. Poslední dobou se
hromadí případy, kdy u kontejneru nacházíme igelitové tašky, krabice
s nevytříděným odpadem. Minulý týden to byla např. igelitová taška
s hadry, prázdné papírové krabice u kontejnerů v Honezovicích,
v Hradišťanech se nedávno objevila větší papírová krabice
s plastovým odpadem apod. Apelujeme tedy na všechny, kdo tak činí,
aby odpad vytřídili a vyhodili do příslušného kontejneru, směsný
odpad do popelnice. Pokud vidíte, že tak činí někdo jiný, upozorněte
ho.
Obecní automobil Defender
Avie, která sloužila jako hasičské auto, byla ve špatném technickém
stavu. Proto byl zakoupen automobil Land – rover Defender. Jedná se
o terénní automobil, který se využívá např. lesnictví, zemědělství,
v armádě. Uveze devět lidí a bržděný vlek až do hmotnosti 3,5 t.
Slavnostní předvedení bude 18.7.2016 od 17:00 u hasičárny.
Poplatky a platby
Upozorňujeme ty, kteří ještě nezaplatili poplatek za popelnici a
stočné, aby tak neprodleně udělali.
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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
paní Kočková Marie
paní Špačková Milena
pan Schimka Karel
pan Špaček František
pan Želízko Václav
paní Hauserová Ema
Hospodaření obce 2015
Hospodaření obce a dodržování zákonů kontroluje každoročně
nezávislý kontrolor – auditor. Stejně tak jako v minulých letech
neshledal žádné závady. Obec Honezovice měla v roce 2015 příjmy
ve výši 5 mil. Kč, výdaje dosáhly 3,4 mil. Kč. Dostali jsme dotaci na
opravu střechy obecního skladu ve výši 150 tis. Kč. Mezi největší
výdaje v loňském roce patřily – stavba altánu v Hradišťanech, oprava
střechy obecního skladu v Honezovicích, oprava fasády obecního
úřadu a skladu na návsi v Honezovicích a oslavy 900 let výročí obce.
Obec Honezovice patří i nadále mezi nezadlužené obce.

Pouť
Tradičně se v Honezovicích slaví pouť na svátek sv. Jiří 24.dubna,
letos dokonce tento den připadl na neděli. Po loňské zkušenosti, kdy
pan Jiří Cibulka, který v Honezovicích po několik let provozoval
pouťové atrakce ukončil svoji činnost v tomto oboru, vyvstalo
nebezpečí, že bude pouť bez atrakcí. Zklamat děti se nám nechtělo,
protože jak všichni víme bez kolotočů to není ta správná pouťová
atmosféra. S předstihem jsme letos oslovili pětici provozovatelů
pouťových atrakcí s nabídkou zabezpečení pouti. Nabídl se pan
Václav Cibulka, že by Honezovickou puť po bratrovi převzal, letos
tedy byli atrakce již jeho.
V sobotu vyvrcholily přípravy na taneční zábavu, bohužel počasí se
ne a ne umoudřit bylo chladno a chvílemi i zapršelo. Skupina
Papaband svoji produkci i přes nepřízeň počasí odehrála. V neděli
bylo počasí o poznání lepší, vysvitlo sluníčko a lidé se začali scházet
na hřišti. Nedělní pouťový fotbal se stal nedílnou součástí pouti,
hřiště bylo připravené tým ženáčů navlečen do pyžam vyčkával
soupeře. Bylo to velké zklamání, nikdo nedorazil, svobodní nebyli
schopni postavit družstvo, přes to, že je jich ve vsi minimálně deset.
Asi strach z prohry. Snad to bude za rok lepší jak s počasím tak se
svobodnými fotbalisty.
Kemp pro rodiče s dětmi
Koncem května proběhl pro rodiče s dětmi kemp u Hradišťanského
rybníka, jehož součástí bylo i noční chytání ryb. V podvečer byl břeh
zaplněný nadšenými rybáři, postupně se objevovaly první stany pro
ty, kteří přespávali. V kotlíku uvařený guláš přišel také vhod.
Ráno proběhlo vyhlášení výsledků s předáním odměn.
Dětský den
Tradiční dětský den v Honezovicích se konal na hřišti na návsi, kde
byly pro děti připraveny různé disciplíny. V letošním roce si přišlo
zasoutěžit přes 40 dětí. Děkujeme všem, kteří přispěli finančně, ale i
při organizaci této akce.

Soutěž v požárním sportu
Louka Na drahách v červnu již tradičně ožila soutěží v požárním
sportu. Letošního ročníku se celkově zúčastnilo 23 družstev, z toho
šest družstev žen. Počasí vydrželo celý den bez deště. Na soutěžní
dráze jsme mohli vidět nezdařené útoky ale i vynikající sportovní
výkony. Z vítězství se na konci dne v kategorii mužů radovalo
družstvo ze Vsi Touškova, domácí obsadili krásné druhé místo.
V kategorii žen si prvenství odvezlo družstvo z Hradce, domácí
obsadili pěkné třetí místo.
Večer pokračovala akce zábavou, při které hrála skupina Vepřové
hody.
Vesnická veselice v Hradišťanech
Dne 2. července se konala již tradiční Vesnická veselice, kterou
pořádalo sdružení rybářů Honezovic a Hradišťan. Vše začalo v sobotu
v osm hodin ráno stavěním stanů na návsi. Pak bylo třeba nanosit
stoly a lavice na sezení tak, aby bylo vše připraveno pro návštěvníky.
Počasí sice dopoledne zlobilo a vypadalo to, že den proprší, ale
nakonec se umoudřilo, a tak mohla akce v plánovaných 16.00 hodin
začít. Pro návštěvníky bylo připraveno 14,5 kg uzené krkovice, 14 kg
uzených ryb, 60 porcí guláše, 12 kg klobás, 195 porcí bramboráků a
samozřejmě 200 kusů výborných domácích koláčů. K dispozici byly
dva bufety – v altánu a v maringotce. K poslechu i tanci hrála
dechová muzika Dupalka, kterou v pozdějších hodinách vystřídala
hudební skupina Triangl. Návštěvníci byli přivítáni nejlépe uloženým
ovocem, a to štamprdličkou slivovice, hruškovice nebo jabkovice.
Pořadatelé byli potěšeni velkým počtem návštěvníků – je vidět, že se
lidé umějí bavit, když mají zajištěné dobré občerstvení. Malý problém
vznikl s parkovacími místy, ale to také do budoucna vyřešíme. O
úspěšnosti akce svědčí i to, že lidé vydrželi ještě hodinu a půl po
půlnoci.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění této akce
a také těm, kteří se Vesnické veselice zúčastnili. Těším se na setkání
zase v příštím roce.
Václav Šmidingr

KČOV a kanalizace
V prosinci to budou již tři roky, co je v provozu kořenová čistírna
V trávníkách. Přes počáteční dětské nemoci, které čistírna a s ní
spojená kanalizace měly a které se nám dařilo odstraňovat během
provozu se činnost čistírny stabilizovala a funguje bez větších
problémů.
Není to zařízení bezobslužné, je nutný sice malý, ale každodenní
zákrok obsluhy. Je třeba si uvědomit, že to co do kanalizace nepatří
čistírna nevyčistí a obsluha musí vyndat. Stalo se pravidlem, že
někteří využívají kanalizaci jako psa nebo kompost, není výjimkou že
se v čistírně objeví salám nebo celé brambory okurky cibule a jiné
věci které do kanalizace nepatří. Další velký problém je tuk, chceme
apelovat na všechny co olej z fritovacího hrnce nebo po smažení
řízků vylévají do kanálu - nedělejte to. Na čistírně se objevují kusy
tuku silné jako špalek palivového dřeva dlouhé i 50cm a ucpávají
potrubí. Je třeba říci, že pokud bude tato situace i nadále pokračovat
bude obec nucena přistoupit ke zjištění, kdo tyto tuky a zeleninu do
kanalizace splachuje. Tuk zanechává v potrubí stopu, podle které lze
snadno zjistit, od koho se tuky do kanalizace dostávají. Odborná
firma pomocí kamery projede kanály a určí přesně přípojku, ze které
se tyto věci do kanalizace dostávají. Navíc je nebezpečí, že takto
likvidovaný tuk ucpe potrubí u dotyčného doma. Kanalizace
s čistírnou byly vybudovány, aby nám všem usnadnily život na vsi,
starosti s vyvážením septiků, odstranily puch a pomohly životnímu
prostředí. Neničme si je.
Oprava obecního skladu
V loňském roce dostal obecní sklad novou střechu. Aby byla stavba
kompletně opravena, zbývá ještě dodělat omítky a podlahu. Celkový
rozpočet těchto prací je cca 700 tis. Kč. O peníze jsme žádali
Plzeňský kraj. Byla nám schválena dotace ve výši 350 tis. Kč. Opravy
proběhnou v příštím roce.

Akce
6.8. od 14:00 v Honezovicích hraje k tanci a poslechu kapela
Úhlavanka
27.8. nohejbalový turnaj v Honezovicích
Čundr
Myslivci a rybáři zvou na čundr, který bude v sobotu 30. července a v
neděli 31. července. Vhodný je pro všechny věkové kategorie, zvláště
pro rodiče s dětmi. Putovat se bude z Trávníků lesy k Jivjanskému
rybníku a Peklem zpět. V 9 hodin ráno je start od autobusové
zastávky v Honezovicích, návrat v neděli kolem poledne.
Trasou bude doprovázet automobil a poveze unavené.
Bližší informace u pana Krýsla tel: 725 381 383 a pana Fictuma tel:
723 164 795
Těší se Myslivecké sdružení a Spolek Rybářů
Návesní rybník v Honezovicích
Návesní rybník v Honezovicích je posledním rybníkem ve vlastnictví
obce, u kterého ještě nedošlo v poslední době ke generální opravě.
Poslední bagrování rybníka proběhlo v devadesátých letech, kdy byly
zároveň zpevněny břehy. V současné době jsou kamenné zídky ve
špatném stavu, břehy jsou uvolněné a v některých místech se objevují
velké trhliny. Již několik let hledáme vhodný dotační titul, ze kterého
bychom mohli rybník opravit. Letos byl v rámci dotací Ministerstva
zemědělství vypsán podprogram: „Podpora opatření na rybnících a
malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“. Termín podání žádosti
byl 30. duben 2016. Možná jste si všimli, že během dubna přijeli
geodeti změřit množství bahna v rybníku, což bylo k žádosti třeba.
V rámci obnovy rybníka dojde především k jeho odbahnění, při
kterém by mělo být vyvezeno přes 700 m³ sedimentu, opravě
kamenných zídek a zpevnění břehů, osazení čapu a vyrovnání hráze.
Celkové náklady jsou odhadnuty na 1,86 mil. Kč.
Dne 29. června 2016 odsouhlasilo Ministerstvo zemědělství naši
žádost a přislíbilo dotaci ve výši do1,58 mil. Kč.
Předpokládáme, že rybník bude obnoven do konce roku 2018.

