Vesnická veselice v Hradišťanech
Začátek léta v Hradišťanech byl opět ve znamení vesnické
veselice. Je obdivuhodné, jak se každým rokem na vesnickou
veselici sjede do Hradišťan přes 200 lidí místních i z širokého
okolí. Nejinak tomu bylo i letos. Počasí akci přálo, dechovka pěkně
hrála, jídla a pití bylo dostatek. Skupina Triangl pokračovala
v započaté dobré náladě a hudbou doprovázela tanečníky na
parketu dlouho do noci.

Honezovický zpravodaj
Číslo 3, ročník 11, rok 2018

Blahopřejeme
k narozeninám

Telefon rock

zastupitelstvo obce přeje
hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho osobní pohody do
dalších let spoluobčanům,
jenž oslaví svá jubilea v
období:
říjen - prosinec
paní Majerová Marie
paní Miličková Monika
paní Smetanová Růžena
pan Tlustý Jaroslav

Po loňské premiéře zavítala v srpnu hudební skupina
Telefon rock do Honezovic letos podruhé. Poslechnout si ji přišli
místní, ale přijeli její skalní fanoušci z okolí, celkem přes 80 lidí.
Celý večer panovala dobrá nálada, tancující na parketu byli
k neutahání. Muzikanti vydrželi hrát dlouho do noci. Po pěkném
večeru se všichni spokojeně rozcházeli domů.
Plánované akce
28.9. oslava výročí 100 let republiky a 25 let mysliveckého
sdružení Tetřev Honezovice
1.1. novoroční pochod
19.1. vesnická zabíjačka

Vážení čtenáři,
máte v rukou poslední vydání Honezovického zpravodaje v tomto
volebním období. A tak je vhodné trochu rekapitulace.
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Během posledních čtyř let se oživil kulturní život ve vsi.
K tradičním akcím přibyly akce zaměřené na děti, rodiče s dětmi,
střední generaci, ale je samozřejmostí, že jsou na akci vítáni
všichni bez rozdílu věku. Z nových pravidelných akcí, kterých se

účastní více lidí vybíráme např. čundr pro děti, kemp
v Hradišťanech pro rodiče s dětmi, prázdninový „bikbít“
v Honezovicích či vesnickou zabíjačku.
Rozvoj kulturního života jsme podpořili ročním příspěvkem
5 tis. Kč pro každý spolek, který uspořádá ročně alespoň jednu akci
pro veřejnost.
Větší dostupnost autobusovou dopravou se podařilo zajistit
po společných jednáních zavedením nového autobusového spoje
Stod – Heřmanova Huť, který projíždí přes Honezovice.
V minulém roce po uzavření prodejny konzumu se podařilo ji
znovu otevřít.
Výše poplatků, kterou občané v Honezovicích platí, patří
k jedněm z nejnižších v Plzeňském kraji. Od roku 2006 nedošlo
k jejich navýšení. Nově zavedené stočné zůstalo stále ve výši 250,Kč/osobu a rok. Přesto v obci proběhly investičně nákladné akce,
jako např. oprava fasády obecního úřadu, oprava střechy, fasády,
podlahy obecní stodoly (1 mil. Kč), oprava návesního rybníku (1,8
mil. Kč), nová střecha na budově bývalé školy (1,7 mil. Kč),
asfaltování místních komunikací, vjezdů a vybudování parkovacích
míst 1,3 mil. Kč). K menším akcím patří např. obnova ovocného
sadu na Třešňovce (70 tis. Kč), nákup auta a vybavení pro hasiče
(400 tis. Kč).
Byla zpracována studie odkanalizování Hradišťan, studie
využití německé školy, připraven plán sítě polních cest, zadáno
hydrogeologické posouzení pro určení vhodného místa, kde by byl
obecní vrt pro zásobování obce pitnou vodou.
Jedná se většinou o finančně náročné akce, proto jsme se
v tomto období také snažili našetřit finance, aby bylo možno
v příštích letech realizovat větší akce bez nutnosti zadlužení obce.
Čeká nás vodovod, odkanalizování Hradišťan, oprava školy na
návsi, vybudování bydlení pro seniory a spousta dalšího, co
vyplyne z potřeb obyvatel.

Stav účtu k 15. září 2014 byl 633 tis. Kč, obec měla úvěr ve
výši 11 mil. Kč. Nyní má obec na účtech 8,8 mil. Kč a nemá žádný
úvěr. Celkově se nám podařilo získat dotace ve výši 3 milionů
korun.
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke
zpříjemnění života v naší obci, ať již organizací akcí, pomocí při
jejich průběhu, zaléváním květin v truhlících u plakátovacích ploch
či jakkoliv jinak.

Nohejbal
Přestože už se děti netrpělivě chystaly na první školní den a
rodiče měli plné hlavy starostí, udělali jsme si všichni čas a sešli se
na hřišti v Honezovicích. Jako tradičně se zde i letos konal
poslední prázdninový víkend Nohejbalový turnaj trojic. V sobotu
1. 9. se sjela družstva k registraci, aby mohli hráči v 9 hodin ráno
prvním výkopem zahájit letos již čtrnáctý ročník tohoto turnaje. I
přes nepříznivé počasí jsme byli rádi za hojnou účast. Celkem se
přihlásilo 12 týmů, které byly rozděleny na dvě skupiny A a B.
Z každé skupiny pak postoupily vždy jen čtyři týmy, které spolu
dále hrály pavouka. O přestávkách se mohli hráči zahřát teplou
česnečkou, vepřovým guláškem nebo si pochutnat na klobáse
přímo z udírny. Ti otužilejší pak dali přednost studenému pivu a do
dalšího souboje je z baru poháněl Vítr z hor.
Okolo třetí hodiny už jsme znali výsledky. Na prvním místě
se umístili nováčci, tým Hodných kosatek z Hradiště, kteří si za
své vítězství odvezli domů uzenou kýtu a pohár. Hned za nimi se
pak umístil Tachov a na třetím místě skončilo družstvo Jako
minule. I na ně pak čekaly hodnotné ceny. Celý turnaj provázela
pohoda a dobrá nálada, kterou nám nezkazily ani občasné
přeháňky. Za všechny pořadatele se již těšíme na další ročník,
který se ponese v duchu kulatin.
Michaela Galová

Sucho
Sucho postihlo 92% území ČR. Vysoké letní teploty
v kombinaci s nedostatkem srážek způsobily, že na 63 %
procentech území republiky je stav sucha extrémní či výjimečný.
Nejvíce se zhoršila situace v povrchové vrstvě 0 – 40 centimetrů
Vzhledem k tomu, že letos byla již třetí zima po sobě, kdy se
nenaplnil půdní profil vodou, tenčí se i zásoby podzemních vod.
Bez rizika sucha je pouze malá oblast na severovýchodě republiky
u hranic se Slovenskem.
Předpokládá se, že v příštích letech bude četnost a délka
suchých období ještě narůstat. S vyššími teplotami bude ovšem
narůstat také bouřková činnost a vyšší četnost přívalových dešťů.
Honezovice patří do oblasti, která je suchem hodně zasažena.
V srpnu vyschnul Nedražický potok, přes den se ztratila voda i
z Hořimy, hladina rybníků poklesla.
Pokles hladiny spodní vody se také neblaze projevil na
stavu hladiny ve studních. Změřili jsme hladinu vody ve více než
60 % studní a téměř u všech došlo k poklesu vodní hladiny.
Některé domácnosti se ocitly bez vody. Těmto obec nabízí
možnost napuštění užitkové vody ze studny u bývalé německé
školy. Většina obyvatel šetří s vodou a pro zachycení dešťové vody
využívají bývalé septiky. Většina lidí vidí jako dobré vybudovat
obecní vodovod.
Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že v příštích létech
budou sucha pokračovat, je třeba tuto situaci řešit. Prvním úkolem
je najít dostatečný zdroj vody. Ideální by bylo napojit se velký
vodní zdroj jako je např. vodní nádrž Nýrsko, ale v okolí takovýto
zdroj není. Proto jsme oslovili RNDr Václava Traxmandla,
hydrogeologa, aby zmapoval naše území a zjistil, kde se na našem
území nalézá vhodný zdroj vody pro zásobování obyvatel obce.
Pan Traxmandl patří mezi nejzkušenější hydrogeology Plzeňska.
Honezovicko dobře zná, mj. zpracovával podklady pro vrty, které
zásobovaly prasečák, mateřskou školku či kravín.

Oslava výročí republiky a 25 let mysliveckého spolku Tetřev
Honezovice
Letošní rok si připomínáme 100 výročí vzniku Československa.
Myslivci v Honezovicích v letošním roce slaví výročí 25 let
vzniku svého sdružení, resp. spolku. Obě akce jsme se rozhodli
spojit a oslavit na státní svátek 28.9.2018. Historii připomene
výstava v kulturní místnosti.
Program bude následující
15:00 divadelní představení pro děti na prostranství před kulturní
místností v Honezovicích – „Polévka se vaří“ zahraje divadelní
soubor Hisrio
15:30 (po skončení divadelního představení) zasazení „lípy
republiky“
Od 15:00 bude otevřena kulturní místnost s výstavou o historii
Pro každého občana Honezovic bude připraven malý dárek, stejně
tak jeden dárek na rekreační objekt.
A samozřejmě bude dobré jídlo a pití.
Všichni jsou srdečně zváni.
Brigáda na postavení stanů bude v pátek 28.9.2018 od 9 hod. u
konzumu, uklízet stany se budou v sobotu od 10 hod.
Smlouvy rekonstrukce el. vedení
V příštím roce by měla proběhnout rekonstrukce el vedení
v Honezovicích. Lidé, kterých se rekonstrukce týká, byly rozeslány
smlouvy. Firma, jež zpracovává dokumentaci pro provedení
stavby, žádá o zaslání smluv zpět.

Oprava budovy bývalé školy na návsi
V rámci opravy byla přemístěna anténa internetu na budovu
obecního úřadu a zprovozněna bezplatná WiFi v kulturní místnosti
s pokrytím prostoru před konzumem. Další bezplatná WiFi je na
hřišti.
Na výměnu oken, která by měla proběhnout v příštím roce,
jsme získali dotaci 350 tis. Kč.
Komplexní pozemková úprava
V průběhu léta se dvakrát sešel sbor zástupců. Programem
jednání bylo především naplánování nových polních cest, opatření
k hospodaření s vodou v krajině a protierozních opatření.
Síť polních cest byla plánovaná také s ohledem na různé
vycházkové okruhy a propojení polních cest v našich katastrech
s okolními. Je naplánovaná zpevněná polní cesta do Hradišťan,
která kopíruje stávající polní cestu. „Nebesák“ v Hradišťanech a
jeho okolí by mělo být upraveno tak, aby zachytilo vodu z okolních
polí a luk a chránilo tak Hradišťany před proudy vod tekoucí po
cestě od kravína a okolí do vsi. Opravit by se měla cesta vedoucí
na Holýšov a okolo Sádku, čímž by vznikl pěkný vycházkový
okruh. Propojit by se měla cesta v „trávníkách“ s lesní cestou
vedoucí k soutoku, dále by se přes trávníky mělo dostat na hraniční
cestu mezi Honezovicemi a Lisovem, po ní pokračovat buď
směrem k Lisovu nebo na hraniční cestu mezi Honezovicemi a
Miřovicemi a dále až ke zpevněné cestě vedoucí z Nedražic do
Lochousic. Obnovit by se měla síť polních cest v Novinách.
Polní cesty by v budoucnu měly být zpevněné, sloužit pro
přístup k zemědělským pozemkům, ale také pro místní k
procházkám a vyjížďkám na kole.

Čas běží jako voda
V letošním roce je tomu pět let, co jsme uvedli do provozu
novou splaškovou kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Tím končí
udržitelnost projektu a otevřela se tak cesta k úpravě povrchů,
dotčených kanalizací. Především se jednalo o zatrubněnou strouhu
směrem na Lisov, kde se pravidelně v zimních měsících vytvářel
nepříjemný kluzký jílovitý povrch. Spojovací cesta mezi silnicí na
Miřovice a Lisov byla poslední, která nebyla uvnitř obce
vyasfaltovaná. Při té příležitosti jsme zvýšili kapacitu propustku
položením většího potrubí.
V rámci opravy veřejných komunikací a vytvoření
parkovacích míst jsou asfaltovány i chybějící zpevněné vjezdy.

Volby do zastupitelstva obce Honezovice
Co je k volbám potřeba:
Volební hlasovací lístky, občanský průkaz nebo platný
cestovní pas. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva obce
obdržíte nejpozději tři dny před zahájením voleb. Pokud volič
hlasovací lístky neobdrží, získá je přímo ve volební místnosti.
Kdy a kde volit:
Volební místnost v Honezovicích je v kulturní místnosti.
V pátek 5. října 2018 bude otevřena od 14:00 hod do 22:00 hod.
V sobotu 6. října 2018 bude otevřena od 8:00 hod do 14:00 hod.
Kdo může volit:
Právo volit do zastupitelstva obce 2018 má každý občan
obce, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
a je přihlášen k trvalému pobytu v naší obci.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o
to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou a úřední obálkou.
Hlasovat lze jedním z následujících způsobů






Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, nejvýše však 7 kandidátů. Pokud by bylo označeno
tímto způsobem více kandidátů, byl by takový hlas
neplatný.
Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je
dán hlas 7 kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku. Pokud by byla označena tímto
způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas
neplatný.
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích
bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce (7).

Hlas je neplatný jestliže


volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani
žádného kandidáta



volič označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební
stranu



volič označil v hlasovacím lístku křížkem v rámečku před
jménem kandidáta více kandidátů, než kolik členů
zastupitelstva má být voleno.

Příklady - Kandidují dvě strany A, B:


Příklad 1
Volič označí křížkem pouze stranu B v rámečku před
názvem strany. Strana B obdrží celkem 7 hlasů a prvních 7
jejích kandidátů po jednom hlasu. Strana A neobdrží žádný
hlas.



Příklad 2
Volič označí křížkem stranu A v rámečku před názvem
strany, současně označí ve straně B křížkem v rámečku
před jmény dva kandidáty. Strana A obdrží celkem 5 hlasů
(sníženo o počet kandidátů označených v jiných stranách),
její kandidáti na 1. – 5. místě po jednom hlasu, strana B
obdrží celkem 2 hlasy, její označení kandidáti po jednom
hlasu.



Příklad 3
Volič označí křížkem stranu B v rámečku před názvem
strany a dále označí křížky některé kandidáty této strany B,
které chce upřednostnit. Strana B obdrží celkem 7 hlasů,
k přednostnímu označení kandidátů se nepřihlíží.

