Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Od čtvrtka 27.října do pondělí 31.října budou v obcích
přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad a podzimní úklid.
Kontejnery budou stát v Honezovicích u hasičské zbrojnice a u
autobusové zastávky, v Hradišťanech na návsi u vývěsky. Do těchto
kontejnerů nedávejte nebezpečný odpad.
V pondělí 24. října, ve středu 26.řijna od 17 do 18 hodin a
v sobotu 29. října od 9 do 11 hodin bude pan Holeček vybírat
bebezpečný odpad v obecním dvoře v Hnezovicích nad ČP.10.
Vybírat se bude veškerý nebezpečný odpad, elektro odpad, zbytky
barev, olejů, léků a obaly od nich, pneumatiky osobní bez disků.
Vybírat se nebude azbest, tvrzené plastové stoly a židle, nákladní
pneumatiky atd.
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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:
říjen - prosinec
paní Fictumová Iva
paní Čutková Jana
paní Majerová Marie
pan Nečas Jan

Zprávy z knihovny
O společné akce v knihovně není nouze. Při posledním
„dýňovaní“ si mohli přítomní malí i ti dříve narození vydlabat dýni.
Některé z krásných výtvorů již zdobí ves.
V neděli 23.10.2016 proběhla drakiáda. Po počátečním
bezvětří byla snaha účastníků odměněna. Foukající vítr napnul šňůry
a draci vystoupaly na oblohu.
Další nabídkou je společné cvičení pro děti. První příležitosti
využily jen tři děti, ale není všem dnům konec. Nabídka společného
cvičení pro děti (přidat se mohou i dříve narození) stále trvá. Na
podrobnější informace se můžete zeptat paní Šárky Líbenkové.
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Čistírna odpadních vod
V Honezovicích již většina lidí vnímá splaškovou kanalizaci a
čistírnu odpadních vod jako samozřejmost. Z provozního hlediska
řešíme různé problémy, které vznikají jednak nedodržováním
podmínek pro používání splaškové kanalizace ze strany občanů
(vypouštění tuků, napojení dešťové kanalizace), tak provozem
čistírny odpadních vod. V současné době je řešeno doplnění
rozlivného potrubí v čističce, které by mělo zajistit lepší čištění
odpadních vod a bude nainstalováno na náklady stavební firmy.
Zvažujeme kamerovou kontrolu kanalizačního potrubí, při které se
zjistí problémy na jednotlivých úsecích kanalizace.

Pro Hradišťany je z ekonomického hlediska nereálné postavit
centrální čistírnu odpadních vod. Jako možné řešení se jeví
vybudování domovních čistíren odpadních vod s podporou obce.
Kdo má z Hradišťan zájem o podporu na vybudování čistírny
odpadních vod, nahlaste se na obecním úřadu nebo zašlete e-mail na
adresu obechonezovice@volny.cz, nahlásit se můžete také u p.
Šmidingra či p. Spěváka do 15. listopadu 2016. Podle množství
přihlášených lidí obec zjistí podrobnější podmínky, za kterých by se
domovní čistírny odpadních vod budovaly a svolá následně pro
zájemce informační schůzku. Předpokládá se, že by se čistírny stavěly
všechny v jedné akci, proto, kdo máte zájem, se přihlaste nyní. Stát
vyhlásil podporu pro takovéto řešení v místech s malou hustotou
obyvatelstva. Dotace by mohla být 80 %. Množství vyčleněných
prostředků ze státního rozpočtu však není velké, proto těžko
odhadovat, zda by byla žádost o dotaci úspěšná.
Nohejbalový turnaj
V sobotu 27. 8. se na hřišti v Honezovicích opět sešli hráči
nohejbalu, aby změřili své síly na turnaji neregistrovaných hráčů.
V letošním roce se o prvenství utkalo celkem 14 trojčlenných
družstev a to již na 12 ročníku této oblíbené akce. Po dlouhém a
náročném dnu, plném emocí, došlo na vyhlášení výsledků.
Bramborovou medaili si odneslo družstvo Do plotu ze Stoda. Na
třetím bronzovém místě pak skončilo Stříbro. Napínavý boj o zlatou
medaili odehrály Honezovice a družstvo Vendy a spol z Tachova. Po
velice vyrovnaném zápase, nakonec zůstalo zlato na domácí půdě a to
poprvé v historii turnaje. První cenu, téměř dvanáctikilovou uzenou
kýtu, si odneslo družstvo z Honezovic, které porazilo Vendy a spol ve
třetím setu 10:9. Dobrou náladu a atmosféru na bojišti ještě více
umocňovalo krásné počasí, které bylo samozřejmě předem zajištěno,
stejně tak jako bohaté občerstvení .
Michaela Galová

Výlov rybníka v Honezovicích
Rybník na návsi v Honezovicích projde generální opravou a
proto jsme jej 22. listopadu vypustili a vylovili.
Začali jsme v pátek před polednem s vypouštěním. Předpoklad, že
vytáhneme špunt zabetonovaný v devadesátých létech u trubky
výpusti a voda odteče, nevyšel. Kolík se podařilo dostat ven, ale
odtok byl pravděpodobně ucpaný. Vodu z rybníka se podařilo dostat
díky volnému odtékání rourou přepadem a díky třem čerpadlům, která
vodu odčerpávala do potoka. Hladina klesala velmi pomalu a kolem
půlnoci se zdálo, že ji odčerpáme tak k sobotnímu večeru. Ráno již
vypadalo optimističtěji. Postupně se objevovaly hřbetní ploutve ryb a
po desáté dopolední vstoupili do loviště rybáři s podběráky.
Rybník vydal 34 velkých kaprů, 2 amury, jednoho candáta, 31
štik od malých po velké, jednoho úhoře, 2 kbelíky bílé ryby a 3
kbelíky velkých mušlí.
Děkujeme všem, kteří se výlovu účastnili a děkujeme za
strpení nočního vypouštění těm, kteří snášeli hluk čerpadel.
V projektu generální opravy se již počítá s výpustí v tělese
hráze, takže další výlov bude „brnkačka“.
Spolek rybářů Honezovic a Hradišťan z.s.
Oprava rybníka
První krok k opravě rybníka – vypuštění je již za námi. Příští
pondělí předáme rybník stavební firmě, která by do konce roku měla
odvézt usazené bahno. Předpokládá se, že do vánoc bude
odbagrováno přes 700 m³ naplaveného sedimentu. Další práce jsou
závislé na stavu počasí. Z kamene budou vyzděny nové zídky,
zbývající část břehů zpevní zához z kamene, nově bude vybudován
přepad a zídky z kamene na odtoku, čap a odtokové potrubí.
Práce by měly být ukončeny do 30. června 2017. Pokud bude
příznivé počasí, předpokládáme, že budou ukončeny dříve.
Celkový rozpočet akce je 1,8 mil. Kč, z toho dotace pokryje
80 % nákladů, tedy 1,5 mil. Kč.

Zemní práce
Naše vesnice se nachází v dolině, při přívalových deštích teče
hodně vody po silnici a ohrožuje některé nemovitosti. Záplavy nás
nepostihly tolik jako ve Vsi Touškově, přesto je třeba dbát na
pravidelnou údržbu. Proto jsme se rozhodli nechat strhnout travnaté
krajnice, které v některých místech převyšují vozovku, a umožnit
vodě, aby vtekla do dešťové kanalizace (případ cesty k Holýšovu)
nebo se vsákla do travnaté plochy (náves v Honezovicích). V rámci
těchto prací byl z důvodu zvýšení bezpečnosti zvláště dětí odstraněn
živý plot na návsi, čímž došlo k výraznému zpřehlednění tohoto
úseku místní komunikace.
Znovu budou odbagrovány bobří hráze. V Hradišťanech bude
upraven parčík a obnoveny překopy cesty ke kravínu, aby voda tekla
strouhami a nevymílala cestu.
Výsadba Třešňovky a parčíku v Hradišťanech
Podzim je optimální pro výsadbu ovocných stromů. Brigáda
na výsadbu stronů na Třešňovce a úpravu parčíku v Hradišťanech
bude v sobotu 5. listopadu 2016 od 8:30. Sraz na návsi
v Hradišťanech. S sebou si, prosíme, vezměte potřebné nářadí.
Připravované akce
5.11.2016 od 8:30 – sázení stromů na Třešňovce, úprava parčíku
v Hradišťanech, sraz na návsi v Hradišťanech
26.11.2016 – stavění vánočního stromu od 16:00 hod.
Změna úředních hodin na obecním úřadu
Z důvodu lázeňského pobytu paní Múullerové budou od
31.10.2016 do 20.11.2016 úřední hodiny v pondělí od 8:00 do 10:00 a
ve středu od 18:00 do 20:00 hod.

Volby
V současné době je u nás 207 voličů. Práva volit využilo u nás ve
volbách do zastupitelstev kraje a v prvním kole senátních voleb 44
voličů, což je 21,26 %. V Plzeňském kraji byla účast 35,74 %.
V druhém kole senátních voleb přišlo v Honezovicích volit pouze 15
voličů, tedy 7,25 %, což je také velmi málo. Průměrná účast ve
volebním okrsku byla14,5%.
Do Zastupitelstva Plzeňského kraje byly v Honezovicích voleny
následující strany:
ANO 2011
počet hlasů – 12
ČSSD
počet hlasů – 11
KSČM
počet hlasů – 8
ODS
počet hlasů – 4
Koalice pro plz. kraj – KDU-ČSL, SZ,
Nestraníci
počet hlasů – 4
Koalice Svoboda a přímá demokracie-TO(SPD)
a SPO
počet hlasů – 4
TOP 09
počet hlasů – 2
Starostové a Patrioti s podporou
Svobodných a SsČR
počet hlasů - 1
V Plzeňském kraji vyhrálo volby ANO 2011 (24%), druhá byla
ČSSD (20%), třetí ODS (18%). Kraj povede koalice složená z ČSSD,
ODS, Koalice pro Plzeňský kraj a Starostů a Patriotů.
Volby do Senátu ČR – okrsek Plzeň město
1. kolo
Kandidáti:
Miloslava Rutová (9 hlasů), Jiří Dort (8 hlasů), Dagmar Terelmešová
(8 hlasů), Jan Rejfek (6 hlasů), Marcel Hájek (5 hlasů), Václav
Chaloupek (4 hlasy), Martin Koller (2 hlasy).
2. kolo:
Zvítězil pan Václav Chaloupek s 9 hlasy před Dagmar Terelmešovou,
která obdržela 6 hlasů.
Celkově získal Mgr. Václav Chaloupek 61 % hlasů a byl zvolen
senátorem.

