Čundr pro děti
Myslivecký spolek Honezovice dne 16. června pořádal již
třetí ročník dětského čundru. Letos jsme se vydali na pochod lesem
k Jivjanskému rybníku v počtu 15ti dětí a 12ti dospělých. Dvěma
nejmladším dětem nebyly ještě ani tři roky.
Pro děti byly cestou připraveny různé soutěže a úkoly,
střílely vzduchovkou a lukem, hledaly v potoce zlato a v lese
zajíce, pouštěly lodičky, poznávaly rostliny a zvířata nebo třeba
hledaly poklad. V polovině cesty jsme si pro posilnění opekli
buřty. Děti nás potěšily svou odhodlaností, vytrvalostí a znalostí
přírody. V cíli byly předány ceny, diplomy a medaile. Po rybníce
nás několik hodin vozil vor svázaný z klád s originálním pohonem.
K večeři jsme měli divočáka v lodně a u ohně nám hrály dvě
kytary. V pozdějších hodinách jsme se bavili různými scénkami a
tanečním vystoupením. Přespali jsme ve stanech a ráno po perníku
s kakaem vyrazili domů.
Děkujeme všem, co se čundru účastnili nebo pomáhali s
jeho přípravou a organizací. Všechny Vás zveme a už se těšíme na
dětský čundr 2019.
Za MS Miroslav Krýsl
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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 Malá Romana
paní Grömerová Marie
paní Šmidingr Václav
pan Špaček František

Plánované akce
30.6. vesnická veselice v Hradišťanech
11.8. hudební skupinaTelefonrock
1.9. turnaj v nohejbale
září – výlet do Čejkovic na Moravě
říjen – sázení stromů na Třešňovce
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Oprava německé školy
V rámci příprav na opravu německé školy bylo nutno
přemístit anténu na internet a sirénu. Obě zařízení budou umístěna
na střeše obecního úřadu. Přemístění antény na internet bude
vyžadovat změnu nastavení i na koncovém zařízení, proto ty, kdo
mají internet od této firmy, navštíví v blízké době technik a

přenastaví potřebné věci. Za obecní úřad jsme nechali volně
přístupnou WiFi sítí pokrýt společenskou místnost vč. venkovního
prostoru před ní a hřiště. Věříme, že volně přístupný internet
zpříjemní pobyt zde.
Oprava silnice u kapličky
První zimu po vyasfaltování silnice přes vesnici se vozovka
ve dvou místech u kapličky propadla. Prohlubně se postupně
zvětšovaly. Silnice byla asfaltována v rámci vybudování splaškové
kanalizace ve spolupráci se Správou a údržbou silnic. Několikrát
jsme urgovali špatný stav vozovky. Nyní probíhají práce na opravě
a doufáme, že vyspravená silnice bude dobře sloužit.

Setkání seniorů a oslava dne matek
V květnu proběhlo již tradičně setkání seniorů a oslava dne
matek. Obecní úřad připravil malé pohoštění, hlavní jídlo řízek se
salátem přivezl p. Miller. Na oslavu přišlo 35 matek a seniorů
K tanci a poslechu hrála skupina MY DVA.

Den dětí
Začátkem června ožilo hřiště na návsi kupou dětí plnících
různě disciplíny. Vítaným oživením bylo stříkání vody, které
připravila jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. Radost na
tvářích dětí vypovídala o tom, že se akce zdařila. Poděkování patří
všem, kdo se na akci podíleli, pomáhali na jednotlivých
stanovištích, přispěli krásnými cenami pro děti a také za finanční
příspěvek, který poskytli myslivci, hasiči a rybáři.

Co se dělo u rybářů
na počátku roku jsme se sešli na Výroční schůzi. Přibylo něco
členů a domluvili jsme činnost v tomto roce.
Do Honezovického rybníka bylo vysazeno kolem sta různě
velikých kaprů a přibyla tím další obsádka k již vypuštěným
stopadesáti línkům.
V období zamrzlých rybníků se podařilo vyčistit část břehů
spodního rybníka. Na brigádě se sešel dostatek lidí na pořezání a
uklizení části křovin a náletů.
Po třech studených letech konečně vyšla slunečná pouť.
Bylo to pohlazení a odměna za výdrž v zimě a dešti minulých
pouťových zábav. V sobotu večer neočekávaně začala pouťová
zábava vyrojením dětí na parket. Hudba Diskosonk okamžitě
upravila žánr a tancovalo se na písně z filmu Ať žijí duchové a
jemu podobných. Se setměním vystřídali malé osazenstvo dospělí a
rozjetá zábava pokračovala.
Koncem května proběhla u Hradišťanského rybníka soutěž
chytání ryb dospělých s dětmi. Rybník byl do pozdních hodin v
obležení. Měřiči zapisovali úlovky a obsluha kiosku točila
limonádu, pivo, míchala drinky a vydávala jídlo. Po půlnoci ustal
šum, ale některé dvojice vydržely chytat celou noc. Vítězná
dvojice vylovila přes devět a půl metru ryb a jedna z dvojic chytila
jednoho z vloni nasazených jeseterů. V šest večer začal závod
fanfárou na borlici a ráno v šest skončil třemi údery na gong.
Vyhlášení výsledků přihlíželo více něž dvacet dětí s rodiči.
Spolek děkuje všem, co se aktivně účastní přípravy a
průběhu akcí, všem návštěvníkům a podporovatelům a také Obci
Honezovice za možnost rekreace a zábavy na obecních vodních
plochách. Naším přáním je, aby se tato podpora vracela ve
spokojenosti a zábavě obyvatel Honezovic a Hradišťan a všech
jejich přátel.
Těšíme se na další chvíle u rybníků a zveme Vás na
Vesnickou veselici do Hradišťan tuto sobotu.
Za spolek rybářů přeje vše dobré výbor spolku

Soutěž v požárním útoku
V sobotu dne 9. 6. 2018 proběhla v areálu na Drahách
soutěž v požárním útoku o putovní Pohár starosty obce, zařazený
do soutěže v požárním sportu O pohár Hořiny.
Soutěže se zúčastnilo dvacet dva týmů a z toho bylo
šestnáct týmů mužů a šest týmů žen z okresů Plzeň-jih, Domažlic a
Tachova. Domácí tým reprezentovaly pouze ženy. Muži se
nedokázali sejít a potrénovat. Při soutěži nám nepřálo počasí,
protože nám zapršelo. Soutěžní družstva však i tohle zvládly.
Během soutěže pracovali spolehlivě všichni rozhodčí i pořadatelé.
V celkovém pořadí soutěže v kategorii ženy vyhrálo
družstvo ze Strýčkovic, družstvo domácích žen skončilo na druhém
místě. Jako nejlepší proudařka byla vyhlášena Romana Bodišová.
Kategorii mužů vyhrálo a to už třikrát za sebou mužstvo z Vsi
Touškova. Jako nejlepší proudař byl vyhlášen Roman Baloun.
Pořadatelé připravili hodnotné ceny pro všechna družstva. Soutěž
nafotil František Blažek za což mu děkujeme. Jako zpestření se
mohli návštěvníci prohlídnout hasičské auto i s hasičskou výbavou
– veterána typu FORD MK1 , které nám zapůjčila firma AUTOČERNÝ Přeštice.
Po skončení soutěže uspořádali hasiči taneční zábavu.
K tanci a poslechu zahrála kapela Vepřové hody. Návštěvníci se
bavili až do půlnoci. Během obou akcí hasiči zajišťovali
občerstvení. Všem, kteří se na zajištění občerstvení podíleli, patří
velké poděkování a doufáme, že se za rok sejdeme zas. Dále také
děkujeme všem našim sponzorům a to: AUTO-ČERNÝ Přeštice,
VATO PALIVA s.r.o. Stod, STABO plus TRADE s.r.o. Kostelec,
PROKLAS s.r.o. Přeštice, Pekařství – Cukrářství Hirschlová
Bodišová Honezovice, FARM VELENOVY s.r.o. provozovna
Miřovice, Obecní úřad Honezovice, ARGMAN s.r.o. Holýšov,
Jantar Plzeň s.r.o., Faiveley Transport s.r.o. Plzeň, Zámečnictví
Vlastimil Patera, Pila-řezání dřeva Josef Petřík Honezovice a pan
Karel Hauser Honezovice.
Jaroslav Petřík

Výběr plastů červen až prosinec 2018
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

07.07.2018
21.07.2018
04.08.2018
18.08.2018
01.09.2018
15.09.2018
29.09.2018
13.10.2018
27.10.2018
10.11.2018
24.11.2018
08.12.2018
22.12.2018
05.01.2019

od 9,00 – 11,00 hodin
od 9,00 – 11,00 hodin
od 9,00 – 11,00 hodin
od 9,00 – 11,00 hodin
od 9,00 – 11,00 hodin
od 9,00 – 11,00 hodin
od 9,00 – 11,00 hodin
od 9,00 – 11,00 hodin
od 9,00 – 11,00 hodin
od 9,00 – 11,00 hodin
od 9,00 – 11,00 hodin
od 9,00 – 11,00 hodin
od 9,00 – 11,00 hodin
od 9,00 – 11,00 hodin

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude probíhat
v říjnu, opět do přistavených kontejnerů. O přesném termínu
budete informováni obecním rozhlasem a plakáty.

