Další zprávy ze zasedání zastupitelstva
– sběr nebezpečného odpadu bude v sobotu 11.10. od 9 do 12 hod.,
v pondělí /13.10./ a ve středu /15.10./ od 16 do 17 hod.
– kontejnery pro podzimní úklid budou v obcích umístěny
od 8. listopadu do 9. listopadu 2008, kontejnery nejsou určeny
pro nebezpečný odpad ani pro odpad z podnikatelské činnosti
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů obce Honezovice se snaží o aktivní
zapojení do společenských akcí a kulturního programu obce. Na jaře
proběhl v jeho režii sběr kovového odpadu, který se setkal s velkým
ohlasem a pomáhalo i několik spoluobčanů, kteří nejsou členy sboru.
Poslední červnovou sobotu se v Honezovicích konala v areálu
“Na Drahách“ soutěž v požárním sportu. Počasí bylo příznivé a přáli
jsme si přerušit smůlu domácího prostředí. Po provedení obou útoků
se z vítězství konečně radovalo družstvo z Honezovic a na večerní
taneční zábavě to se všemi fanoušky řádně oslavilo.
V soutěži O pohár Hořiny se členům našeho družstva povedla
obhajoba prvního místa. Všichni členi poctivě trénovali a na
výsledku to bylo poznat. V šesti soutěžích muži z Honezovic
vybojovali pět výher a jednou byli druzí. Zaslouží si poděkování a s
nimi všichni, kteří je v jejich činnosti podporují. Po loňských
úspěších je škoda letošní neúčasti ženského týmu na sportovních
akcích.
Závěrem bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu za zakoupení
předepsaných společenských obleků, které jsou využívány
k reprezentaci sboru i obce na veřejných akcích. Jejich smutnou
premiérou byla čestná stráž při rozloučení s dlouholetým členem
sboru panem Ottou Wienerem.
Jiří Hirschl
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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: září - listopad
paní Ludmile Fictumové
Výsadba stromů
Letošní podzim hraje všemi barvami a je příjemné nechat se
okouzlit krásou přírody. Stromy pomalu shazují své listí a připravují
se na zimní odpočinek. Blíží se doba vhodná na výsadbu nových
stromů. Od zahradního architekta jsme nechali zpracovat návrh, jak
by měla postupovat nová výsadba a postupná obměna zeleně ve
vesnici. Naše staročeská rozlehlá náves by měla být dosázena
především klasickými stromy – tedy lípami, javory a jasany. Za
nevhodné jsou považovány jehličnaté stromy, které by měly být
postupně z návsi odstraněny. Letošní podzim bychom rádi vysázeli
stromy na hrázi rybníka v Honezovicích, za hasičárnou, u autobusové
zastávky a křížku na křižovatce, v Hradišťanech na návsi.

U pomníčku u Hradišťan a u silnice na Nedražice budou vysázeny
další stromy. Výsadbu by měli provést rybáři.
Děkujeme Všem, kteří se staráte o úpravu zeleně kolem
svých nemovitostí. Dále ale také žádáme, abyste jakékoliv zásahy do
zeleně na obecních pozemcích nejdříve konzultovali s obecním
úřadem. Pouze tak můžeme dosáhnout, že zeleň v obci bude vytvářet
jednotný na pohled hezký celek.

Upozornění
Zájemci o palivové dřevo, prořezávku nebo probírku mohou
kontaktovat obecního lesního hospodáře pana Milana Spěváka, který
je každou středu od 8 do 9 hodin na OBECNÍM ÚŘADĚ
v Honezovicích.
Posezení při hudbě
Stalo se již tradicí, že kromě jiných akcí pořádá kulturní
komise Obecního úřadu jedenkrát ročně pro naše občany posezení při
hudbě pod otevřeným nebem na víceúčelové ploše na návsi. Za
vydatné pomoci myslivců jsme letos na sobotu 16. srpna od 20 hodin
pozvali kapelu rodinného pivovaru Chodovar
Kulturní akce pod širým nebem jsou vždycky tak trochu sázka
do loterie, letos začalo vytrvale pršet 14. srpna a vypadalo to, že hned
tak nepřestane. Štěstí nám ale přálo a v sobotu odpoledne se počasí
umoudřilo, značně se oteplilo a ukázalo se sluníčko. Patnáctičlená
kapela Chodovarka hrála od 20 hodin do půlnoci a zhostila se svého
úkolu na jedničku, takže si myslím, že všichni zúčastění se dobře
pobavili.
Letos se nás na hřišti sešlo celkem 115.

Turnaj v nohejbale
Poslední prázdninový víkend se konal na hřišti na návsi již
třetí ročník nohejbalového turnaje trojic neregistrovaných hráčů . Na
hřišti se na devátou hodinu dopolední sjelo jedenáct týmů, podle
pořadí jak se týmy přihlašovaly, byli rozděleny do dvou skupin.
Lichý počet družstev znamenal silnější skupinu A, ve které bylo šest
družstev, zbylých pět týmů se soustředilo do skupiny B. Systém
každý s každým určil tři nejlepší ze skupiny A a dva ze skupiny B,
kteří postoupili do bojů finálové skupiny. Herní úroveň týmů, jež se
zúčastnily, byla velmi vysoká, tudíž i diváci si přišli na své při až
akrobatických výkonech některých hráčů. Postoupit ze základních
skupin nebylo tedy vůbec jednoduché. Za domácí nastoupily dvě
družstva, z nichž jednomu se povedlo postoupit do finálových bojů a
umístilo se v celkovém pořadí na pátém místě. První místo
vybojovalo družstvo Plzeň - Bory, které celým turnajem prošlo se
ztrátou pouze jediného setu.
K vydařenému turnaji přispělo i počasí, které sluníčkem
podpořilo počínání pořadatelů. Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem kdo nás podpořili a pomohli nám tento turnaj materiálně a
finančně zabezpečit, ale i těm kdo přiložili ruku k dílu při úpravě
hřiště a zabezpečení občerstvení.
Internet do Hradišťan
Na základě žádosti občanů Hradišťan jsme vstoupili do
jednání s firmou Maiva Holýšov. Díky geografické poloze Hradišťan
nebylo dosud možné umístit bezdrátovou technologii WIFI, u níž je
předpoklad přímá viditelnost vysílače s přijímačem. Po předání
seznamu zájemců o internet v Hradišťanech se pokusí firma Maiva
připojit obec jinou technologií, u které již není nutná přímá
viditelnost. Celkem projevilo o připojení k internetu v Hradišťanech
zájem 6 občanů.

Oprava kapličky
V polovině srpna se kolem kaple sv. Barbory objevilo lešení a
byly odebrány vzorky šindele. Z horní báně byly sundány dřevěné
bobrovky. Podle odebraných vzorků nechala firma Profisol vyrobit
nové. Začátkem září firma začala střechu pobíjet šindelem novým, při
prvním kontrolním dnu bylo zjištěno, že nový šindel ani bobrovky
neodpovídají svou kvalitou standardům - zejména nebyla provedena
hloubková impregnace nových dílců, takže jsme trvali na jejich
výměně. Firma vadné dílce demontovala a pobila střechu šindeli
hloubkově impregnovanými. Další opravy, které byly na kapli kromě
výměny střešní krytiny provedeny je vyprotézování vadných částí
nosných trámů spodní římsy a výměna jedné horní římsy lucerny.
Cena za opravu se vyšplhá na 185 tis.Kč, z toho obec zaplatí ze svého
rozpočtu 65 tis. Kč, 120 tis. Kč jsme dostali jako dotaci od
Plzeňského kraje.
Při opravě střechy jsme také sundali zvon. Jeho uchycení bylo
již ve špatném stavu. Po dokončení střechy bude opravený zvon opět
zavěšen v kapličce.
Na zvonu je latinský nápis: HONORI S. MARTINI
EPISCOPE ET MHONORI S. MARTINI EPISCOPE ET
MARTIRIS AC LAURENTY LEVITAE FVSA ANNO 17ZZ, což
přeloženo znamená k úctě sv. Martina biskupa a mučedníka a taktéž
Vavřince, odlitý roku 1722.
Na zvonu je kromě sv. Martina, sv. Vavřince a drobných
ozdobných prvků dále vyobrazen znak zvonařství, na základě kterého
jsme
se
snažili
určit
jeho
původ.
V současné době v České republice odlévají zvony dvě
zvonařské dílny - Zvonařská dílna Tomášková - Dytrychová s.r.o. z
Brodku u Přerova, a Zvonařství Manoušek z Prahy. Obě výše
uvedené firmy jsme požádali o pomoc. Na základě zaslaných
fotografií zvonu nám odepsal pan Petr R. Manoušek:
„Váš zvon z r.1722 je dílem zvonaře jménem Johann Daniel
Pricquey, který působil v Klatovech od r. 1690 do své smrti

26.X.1730. Byl příslušníkem zvonařského rodu PRICQEYů, kteří k
nám přišli z Lotrinska v polovině 17.století. Zakladatel rodu Johann
vybudoval dílnu v Klatovech, v dnešní Václavské ulici č.14 a se
ženou Margaretou měl dva syny a dceru. Syn Johann později přesídlil
do Mladé Boleslavi, druhý syn Štefan převzal klatovskou huť a po
jeho smrti r.1695 se dědicem stal syn Johann Daniel, který byl také
posledním zvonařem rodu. Zvonařství bylo tehdy váženým
povoláním, Johann Daniel se r.1723 stal v Klatovech městským
rychtářem.
Zvony tohoto rodu se vyznačují velmi výrazným rukopisem
ve výtvarné výzdobě i v akustice a patří mezi velmi kvalitní a
hodnotné kampanologické památky. Ve Vašem kraji jsou tyto zvony
celkem logicky poměrně časté, přestože jich bylo velké množství
zničeno při válečných rekvizicích. Jestliže jste zvon sejmuli z věže,
pravděpodobně by si zasloužil restaurování - na fotografii je patrná
silná koroze. Je potřeba také věnovat pozornost zavěšení zvonu a
jeho srdci, aby vinou špatného stavu zvonového příslušenství nedošlo
k puknutí či jinému poškození. Rozhodně by měl zůstat na ruční
zvonění, kvalitní zvonící stroje jsou poměrně drahé a různé "domácí"
konstrukce mají na svědomí desítky zničených zvonů.“
Odbahnění rybníků
Obec nechala zpracovat projekt na odbahnění rybníků v
Honezovicích a Hradišťanech. Na jeho základě a spoustě dalších
potvrzení a povolení můžeme nyní žádat o dotaci z Operačního
programu životního prostředí, který spadá pod Ministerstvo životního
prostředí.
O úspěchu či neúspěchu naší žádosti se dozvíme příští rok.
Tudíž v případě, že bychom peníze získali by se mohlo odbahňovat
nejdřív v druhé polovině příštího roku. Rozpočet na odbahnění
Hradišťanského rybníka je cca 9 mil. Kč, rybníka v Honezovicích cca
2 mil. Bez dotací jsou tyto akce pro obec finančně nedostupné.

Vyasfaltování místních komunikací
V letošním roce se nám povedlo dosáhnout na dotaci
z krajského programu stabilizace a obnovy venkova.
Dostali jsme od kraje 200 tis. Kč na opravu místních komunikací. Na
tuto práci byla vybrána firma Eurovia Silba a.s.. V pondělí 22. září
začala firma navážet techniku, kterou zaparkovala v obecním dvoře.
Oprava byla provedena v některých lokalitách pokládkou balené
směsi (Honezovice zastávka, Hradišťany část cesty ke kravínu) a v
ostatních penetračním nástřikem (Hradišťany příjezd k č.p .24
p.Kubička, Honezovice příjezd k č.p. 88 p.Rybář, č.p. 69 pí.Kočková,
č.p.121 Volicerovi a cesta kolem p.Gömera). Odtěžená zemina,
kamenivo a zbytky starých asfaltů budou použity firmou. Proklas na
zpevnění polních cest. Celá oprava komunikací přijde na 363 tis Kč,
z toho dotace činí 200 tis. Kč, obec ze svého rozpočtu doplatí 163 tis.
Kč.
Propagační skládačky
Ve Zpravodaji jsou vloženy skádačky o Honezovicích. Kdo máte
zájem, můžete si vyzvednout zdarma další na Obecním úřadě.
Památky Plzeňského kraje na internetu
Na adrese http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?sec=1480
si můžete prohlédnout následující dokumenty: "Ohrožené památky
Plzeňského kraje", "Skrytá krása – přírodní a historické poklady
Plzeňského kraje", "Tradice lidové kultury Plzeňského kraje",
"Městské památkové zóny Plzeňského kraje", "Po stopách
středověkých hradů v Plzeňském kraji" a "TEMPUS RERUM
IMPERIATOR Čas vládne nad věcmi – Putování za technickými
památkami Plzeňska".
Tato DVD byla v minulých letech pro Plzeňský kraj vyrobena
AUDIO VIDEO STUDIEM Západočeské univerzity v Plzni a nyní
máte možnost si je zdarma volně prohlédnout na výše uvedené www
adrese.

Volby do zastupitelstev krajů
Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstev krajů
Starosta obce Honezovice podle §27 zákona č. 130/2000Sb.,o
volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční
dne 17.10. 2008 od 14,00 hod. do 22,00 hodin
a dne 18.10. 2008 od 8,00 hod. do 14,00 hodin
2. místem konání voleb zasedací místnost OÚ v Honezovicích
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství
České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR),
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávnění volit na
území české republiky.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební
komise hlasování neumožní.
V Honezovicích 30.9.2008

