Poděkování
Vážení přátelé, přijměte naše poděkování jménem malých
pacientů dětského oddělení Stodské nemocnice a.s. panu starostovi a
zastupitelstvu obce Honezovice za finanční podporu poskytnutou na
zřízení nové herny. V průběhu letních prázdninových měsíců se nám
podařilo celý záměr realizovat. Dětem tak vznikl barevný a účelný
prostor, ve kterém mohou naplnit volný čas v nemocnici hrou a
radostí a Vy na tom máte svůj nezanedbatelný podíl.
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Blahopřejeme

S podpisy vrchní sestry dětského odděleni Bohumily
Holzäpfelové, primářky dětského oddělení MUDr.Heleny Vrbové a
ředitele Stodské nemocnice, a.s. MUDr.Vlastimila Bureše, CSc.

k narozeninám
zastupitelstvo obce přeje
hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho osobní pohody do
dalších let spoluobčanům,
jenž oslaví svá jubilea v
období:
říjen, listopad,
prosinec

Rybníky
Určitě jste si všimli vypuštěného rybníku v Hradišťanech.
Začátkem září proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Celkem bylo
obesláno šest firem, z nichž dvě se omluvily a jedna neodevzdala
nabídku.
Z nabídek na revitalizaci rybníku v Hradišťanech byla
nejlevnější nabídka firmy Petr Beneš z Klenčí pod Čerchovem a to v
nabídkové ceně 5 568 717,- Kč. Tato firma nabídla i nejnižší cenu na
revitalizaci rybníka v Honezovicích a to 1 155 920,- Kč. Získaná
dotace by měla pokrýt cca 90 % nákladů, zbytek zaplatí obec ze
svého rozpočtu – tedy cca 10 %. Odbahnění rybníka v Honezovicích
i Hradišťanech by mělo být hotovo do 31. března 2010.
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paní

Paterová Vlasta

Úklid trávy
V první polovině letošního roku nebylo o déšť nouze a tráva
rostla jako z vody. Děkujeme všem, kdo jste se starali o pěkný vzhled
trávníku nejen u Vás doma, ale také před domem. Vážíme si Vaší
práce a jsme rádi, že Vám není lhostejné, jak vypadají naše obce.

Morava – Kobylí

Kaple

Již po třetí připravil náš spolek „Špaček“ výlet na Jižní
Moravu. Tentokrát do vinařské oblasti Kobylí. 25. září v 6 hodin ráno
se sešlo 38 výletníků a mohli jsme vyrazit. Okolo poledne jsme
přijeli do Valtic, kde jsme měli objednaný oběd a prohlídku zámku.
Jaké bylo naše zklamání, když jsme se dozvěděli, že je zámek
uzavřený. Vrátili jsme se proto do Lednice, kde jsme strávili pěkné
odpoledne.
V šest hodin večer jsme dorazili do sklípku. Po ubytování a
večeři nás čekala ochutnávka vína a pěkná zábava, kterou nám trochu
pokazili místní muzikanti.
Doufáme, že se výlet vydařil a těšíme se zase příští rok.

V letošním roce pokračuje oprava kaple sv. Barbory v
Honezovicích. Stav nosných konstrukcí byl v havarijním stavu, proto
jsme nechali zpracovat statický posudek, jak provést opravu. Zažádali
jsme o dotaci z Plzeňského kraje z dotačního programu Zachování a
obnova kulturních památek. Dotace nám byla přidělena ve výši 250
tis. Kč.
V srpnu začala firma Profisool provádět opravu.
Předpokládalo se, že bude vyměněn spodní věnec hrázděného zdiva a
vyprotézovány svislé stojky.
Při pracích však bylo zjištěno, že hrázděná konstrukce je v
kritickém stavu. Vodorovné trámy spodního věnce byly na západní
straně stavby shnilé. Kaple se z tohoto důvodu naklonila a proto
zřejmě byla v první polovině minulého století provedena větší oprava
kaple – byl podezděn svislý sloup a cihlami vyzděna jedna zeď.
Při opravách se konzultoval stav stavby se statikem a
památkáři. Na základě havarijního stavu kontrukce se muselo
přistoupit k celkové výměně hrázděného zdiva spodní části kaple.
Začátkem září proto byla sejmuta horní část kaple a rozebráno
hrázděné zdivo.
Na doporučení statika se postavily
kamenné základy.
Původně kaple základy vůbec neměna. K základům byla položena
drenážní trubka, aby odváděla povrchovou vodu z nejbližšího okolí
kapličky.
Na odizolované základy byla 18. října vystavěna dřevěná
konstrukce. Ve spodní části hrázdění jsou použity nové tlakově
impregnované trámy, v horní části jsou vráceny zpět původní dřevěné
prvky – např. trámy s nápisy. V ponědlí 19. října osadila firma na
dřevěnou konstrukci střechu. Nyní dochází k vyzdění hrázdění. Zdi
jsou cihelné, omítnuté.
Vnější vzhled kaple tedy bude zachován. Práce na kapli by
měly být v letošním roce dokončeny začátkem listopadu. V další
etapě nás bude čekat upravit podlahu v kapli.

Brigáda SDH
Sbor dobrovolných hasičů obce Honezovice pořádal dne
13.9.2009 brigádu na odstranění vysloužilých betonových sloupů po
starém elektrickém vedení v katastru obce a zároveň na odvoz
železného odpadu z oprav střechy staré německé školy. Při této
příležitosti byla za pomoci starosty obce vyhlášena tzv. železná
neděle, při které mohl každý z občanů podpořit hasiče formou
darování kovového odpadu. Velice příjemně nás překvapila odezva
našich spoluobčanů, protože je vidět, že pro dobrou věc se i v dnešní
době najde pochopení.
Získané finanční prostředky byly investovány do opravy
čerpadla soutěžního stroje pro družstvo žen, které nás velice dobře
reprezentuje na hasičských soutěžích.
Dovolte mi, abych jménem sboru a hlavně členů sportovních
družstev poděkoval všem občanům obce Honezovice i Hradišťany za
vstřícnost při této akci a podporu sportu u nás.
Jiří Hirschl

PSOV
Plzeňský kraj, již několik let vypisuje dotační titul Program
stabilizace a obnovy venkova. V roce 2008 jsme z tohoto titulu
opravili část místních komunikací, pro letošek se zastupitelstvo
dohodlo financovat z tohoto grantu opravu místního rozhlasu.
Nový rozhlas pracuje s výkonnou vysílačkou Motorola ve
volném kmitočtovém pásmu 70MHz určeným Českým
telekomunikačním úřadem právě pro bezdrátové informační systémy.
Náš nový bezdrátový rozhlas, je připraven do budoucna pro napojení
na pult centrální ochrany integrovaných záchranných složek.Toto
zařízení je schopno vysílaný signál nejen odvysílat, ale i digitálně
zakódovat a to hlavě proto, aby vysílaná relace jedné obce nebyla
přijímána v obci sousední. Z toho je zřejmé, že dosah rozhlasu je za
příznivých podmínek i několik kilometrů. Na ovládacím pultu je
možné nastavit například, zda má rozhlas hrát v Hradišťanech nebo
jenom v Honezovicích a nebo v obou obcích současně.
V Hradišťanech jsou umístěny čtyři přijímače neboli hnízda,
v Honezovicích je jich instalováno devět. Celou dodávku i instalaci
pro obec dělala firma SOVT-RADIO. Z vlastních finančních zdrojů
jsme zaplatili 133 653,- Kč. Plzeňský kraj přispěl částkou 140 000,Kč, celkové náklady vyšly na 273 653,- Kč.
Tímto žádáme občany, kteří by při vysílání pozorovali nějaký
problém – např. hukot, pískot, zvýšený šum, nebo že by dokonce
některé z hnízd nehrálo, aby nám tuto závadu nahlásili. Rozhlas je ve
zkušebním provozu a je možné tyto vady nechat odstranit.
Zpráva o činnosti Spolku rybářů Honezovic a Hradišťan v tomto
roce
Letošní rok před námi nečekaly větrem skolené vrby ani jiné
kalamitní práce a tak jsme se mohli v klidu věnovat rybaření a
údržbě rybníků. Na podzim čekal výlov Hradišťanského rybníku.
Skutečnost, že je potřeba rybník v Hradišťanech slovit, aby byl
připraven k odbahnění, jsme si uvědomovali od první chvíle

oznámení, že obec získala na vyčištění rybníka dotaci. Těšili jsme se.
Nenaskytne se taková akce každý rok a pro hospodaření je to
možnost jasného zjištění, kolik těch ryb vlastně máme. Obavy byly
také, protože výlov byl poprvé.
Datum jsme stanovili na 19. září. Již asi dva týdny před tím
začalo postupné upouštění. Poslední dva dny byly velmi intenzivní,
dovezli jsme maringotku a nepřetržitě hlídali. Sobotní ráno slibovalo
krásný den babího léta a skutečně se tak i stalo. V sedm začal výlov.
Po upuštění hladiny na úroveň nutnou k vstupu do rybníka ti nejtvrdší
vlezli do prsaček a vysokých gumáků a plnily vaničky rybami. Řetěz
pokračoval vynášeči, hlídači hladiny, třídiči až k prodavačům.
Zásluhou pětadvaceti přítomných členů spolku se výlov podařil. V
deset bylo hotovo a odpoledne jsme již při vyhodnocení výlovu
ochutnali vlastní štiku.
Jako dávná historie se zdají rybářské závody z léta, které se
ale povedly také. Proběhly na Honezovickém rybníce
sedmadvacátého června tohoto roku.
Začátkem července jsme ve spolupráci s Hradišťanskými
občany uspořádali vesnickou veselici na návsi v Hradišťanech. Přes
nepřízeň počasí se zábava povedla s nadmíru požehnanou účastí.
Letos jsme věnovali něco práce vlastní údržbě rybníků,
starosti o ryby, ale také z jara jsme káceli stromy na návsi v
Honezovicích a vysazovali nové v Hradišťanech i v Honezovicích.
Do zimy nás ještě čeká pomoc s výsadbou aleje stromů v
Honezovicích a dohled nad přehrádkou v Hradišťanech, která je pro
případ potřeby vody pro hasiče dokud bude vypuštěný rybník.
Jsme rádi, že obec umožnila členům spolku rybaření na
vodních plochách ve vsích a rádi vycházíme vstříc při potřebě údržeb
nejen nejbližšího okolí rybníků.
Velké poděkování patří všem, kdo se podílí na práci spolku a
také všem našim sympatizantům a mecenášům. Děkujeme tedy,
zveme další zájemce o život ve spolku a těšíme se na měsíce příští.
spolek rybářů

Nohejbal
Poslední prázdninový víkend, se již počtvrté sešli příznivci,
fandové, ale hlavně hráči nohejbalu, aby změřili své síly
v Honezovickém turnaji trojic neregistrovaných hráčů.
Pořadatelé se sešli v sobotu 29. srpna již v sedm hodin ráno,
aby do příjezdu ostatních týmů bylo vše připraveno. Při zahájení
turnaje v devět hodin bylo bylo přihlášeno 13 tříčlenných družstev.
Pořadatelé rozdělili týmy do dvou skupin, skupina A sedm a skupina
B šest družstev. Herní systém, každý s každým určil z každé skupiny
postupující, ze skupiny A čtyři a ze skupiny B tři týmy.Ve finálové
skupině se opět hrálo každý s každým a nejvyšší počet bodů určil
vítěze.
Hra týmů byla velice vyrovnaná, družstva se rvala doslova o
každý míč, na konec vítěze muselo určit skóre. Rozdílem jednoho
bodu zvítězilo družstvo Sekaná ze Sedlce nad týmem Stod G.
Domácí se umístily na čtvrtém a pátém místě. Pořadatelé opět
připravili hodnotné ceny, které si družstva do desátého místa
vybírala dle vlastního uvážení. První cenou byl opět krásný čuník.
Poděkování patří jak pořadatelům, tak všem příznivcům
nohejbalu, ale hlavně sponzorům bez jejichž přispění by si tento
turnaj nevybudoval v okolí takovou prestiž jakou v současné době
má.

Nebezpečný odpad
V minulých dnech proběhl sběr nebezpečného odpadu. Jako
obvykle využilo této akce mnoho občanů a vybralo se např. 57
pneumatik, 7 televizorů, 8 auto rádií, 3 pračky, 3 rádia, 5 vysavačů, 1
lednice, 2 el. bojlery a spousta dalšího nebezpečného odpadu.

Naše náves
Během léta zpracoval ing.Štěpán projekt na úpravu návsi, dle
požadavků vzešlých z plánovacích setkání.
Nyní je před námi realizace. U rybníka bude vybudována
plocha s lavičkami a ohništěm. Poblíž ní bude umístěný hrací prvek
pro děti a pinpongový stůl. U vývěsní desky vedle konzumu budou
umístěny lavičky se stolem a další odpočinkové místo vznikne u
kapličky.
Nedílnou součástí úpravy návsi je výsadba nových stromů a
keřů – bude dosázen „vnější okruh“ návsi – tzn. místo stromů, které
byly pokáceny na jaře, budou vysázeny pomalu rostoucí lípy. Nově
budou podle projektu vysázeny stromy i na návsi naproti č.p. 10, kde
se předpokládá, že je špatné podloží a proto byly pro výsadbu místo
lip zvoleny muchovníky.
Další stromy budou vysázeny u laviček u rybníka. Dle
požadavku, aby byly na návsi umístěny také kvetoucí keře, budou u
rybníka vysazeny různobarevné šeříky a kaliny. U hřiště a u
kontejnerů budou vysázeny živé ploty.
V současné době probíhají přípravné práce. Poptáváme firmy
na dodávku laviček, stromů a dalšího potřebného materiálu. Ve
středu 28. října se sešla skupinka lidí, aby vyměřili umístění
jednotlivých prvků v terénu.
Předpokládáme, že přípravné práce budou trvat 2 – 3 týdny.
Pak dojde k realizaci. O přesném termínu konání brigády Vás
budeme informovat.
Celkovou úpravu návsi bychom rádi dodělali do konce
listopadu a začátkem prosince nově upravenou náves slavnostně
otevřeli.

