Honezovický zpravodaj
číslo 4, ročník 1, rok 2007

Blahopřejeme
k narozeninám
zastupitelstvo obce přeje
hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho osobní pohody do
dalších let spoluobčanům,jenž
oslaví svá životní jubilea v
měsících:
říjen, listopad, prosinec
pan Grömer Jiří
paní Blažková Marie
paní Majerová Marie
pan Čutek František

Zpravodaj je tentokrát zase obsáhlejší. Velkou část tvoří
problematika větrných elektráren, která se nás nyní dotýká. Najdete
zde i anketní lístek, pomocí kterého můžete vyjádřit svůj názor.
Zpravodaj, fotografie z akcí a další informace najdete na
www.honezovice.eu. Pokud byste měl někdo zájem o jeho zasílání
elektronickou
poštou,
zašlete
nám
svoji
adresu
na
obechonezovice@volny.cz.

Čistění struh
Na přelomu července a srpna provedla Správa a údržba silnic
– středisko Stod čištění struh v naší obci. Před touto akcí bylo třeba
vyznačit vedení telefonních kabelů. Před bývalou školkou, v potoce u
můstku u silnice na Nedražice a u č.p. 38 byly položeny příliš mělko.
Proto jsme jednali s O2 o jejich přeložení, což se na několikátý pokus
podařilo. Velký dík patří zaměstnancům SÚS ze Stoda pod vedením
p. Andrleho, kteří u nás odvedli velmi dobrou práci. Z obecních
peněz jsme platili vytrasování tel. kabelů, bagrování šlo z rozpočtu
SÚS, přeložení kabelů z financí O2.
Zbývá ještě provést opravu propustku pod silnicí na Miřovice.
Dříve protekla voda z polí tímto propustkem na druhou stranu silnice.
Nyní teče voda pouze z jedné strany silnice a valí se do vsi, kde ji
kanalizace nestačí pojmout. Propustek je již delší dobu ucpaný.
Postupným zvyšováním úrovně silnice se v současné době propustek
nachází pod úrovní dna strouhy. Od Správy a údržby silnic máme
přislíbenou obnovu propustku.
Zvonění
V minulém čísle vyšel článek o historii a důležitosti zvonění na vsi,
hledali jsme touto cestou někoho, kdo by byl ochoten zvonit. Zájem
projevil p.Vlastimil Patera a jak všichni víme, že učený z nebe
nespadl, chtěli bychom umožnit novému zvoníkovi, aby si osvojil
správný rytmus zvonění při několika zkouškách pod vedením
zkušeného zvoníka .
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Havarijní stav

Nadace VIA

Z důvodu havarijního stavu střechy na německé škole byla
zadána p. Grömerovi oprava střechy, vyčištění okapů, oprava svodů a
podmazání hřebenáčů v ceně 9 500,- Kč a oprava plechové střechy
sušáku na hasičské hadice v ceně 5 000,- Kč

Nadace VIA vypisuje vždy několik grantů, o které je možno
žádat. Vybrali jsme si projekt „Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde
žijí.“. Cílem tohoto projektu je, aby se co nejvíce lidí mohlo zapojit
do rozhodování o vzhledu a využití veřejného prostranství a následně
se podílet i na jeho realizaci.
Výše podpory jednoho projektu je 200 tis. Kč. Zda budeme
patřit mezi úspěšné žadatele, rozhodne hodnotící komise začátkem
listopadu v Praze.

Nohejbalový turnaj
Poslední prázdninový víkend, v sobotu 1. září se konal druhý
ročník nohejbalového turnaje trojic.
Na hřišti se na devátou hodinu sjelo celkem 10 družstev, které byli
rozděleny do skupin A a B po pěti a z každé skupiny postoupili do
finále dvě nejlepší družstva, kde souboj každý s každým určil pořadí
čtyřech nejlepších.
V přestávce na oběd sehrály děti divadelní představení
Sněhurka trochu jinak.
Díky štědrosti sponzorů a příznivců i fandů bylo cenou
odměněno i družstvo na desátém místě.
Nejlákavější cenou byl určitě 20 kilo vážící pašík za první
místo, které vybojovala trojice Všekarák, na místě druhém se
umístilo družstvo Honezovic D.A.J. /Salák D., Neubauer A., Hirschl
J./, jako třetí skončil Stod Y a na místě čtvrtém Honezovice L.D.N
Staněk S., Blažek J., Hirschl O./.
Turnaj byl ukončen v 16 hodin a jediným co nevyšlo na 100%
bylo počasí, ale i přes tuto nepřízeň to byla pěkná sportovní sobota.
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Veřejný internet
V dnešní době počítačů a digitálních technologií je internet
nedílnou součástí komunikace mezi lidmi a proto ministerstvo
kultury vyhlásilo program internetizace veřejných knihoven. Do
tohoto programu byla přihlášena i naše Obecní knihovna. Z důvodu
nedostupnosti ADSL a absence jiných technologií bylo vybráno
připojení satelitní, proto byla na budovu bývalé školky namontována
parabolická anténa, která zajistila spojení s družicí satelitu. Z důvodu
možnosti využití této drahé technologie pouze v době otevření
knihovny a nízkému zabezpečení objektu, jsme se rozhodli přemístit
tento internet do budovy Obecního úřadu. Otázkou ovšem bylo, kdo
přemístění zařízení zaplatí? Po jednání s Krajským úřadem, firmou
O2 a ministerstvem bylo domluveno, že vlastní demontáž na č.p.84 a
opětovnou montáž na č.p.64 provede firma GITI na náklady
ministerstva kultury. To se 30.7.2007 podařilo.
Veřejný internet je nyní přístupný v pracovní době a v
úředních hodinách všem občanům zdarma, avšak nutností je alespoň
základní znalost práce na PC .
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Zájezd na Moravu

Spolek rybářů Honezovic a Hradišťan o. s. a rybářské závody

Dne 7.9.2007 občané Honezovic organizovali zájezd na
Moravu s programem: navštívit zámek Lednici a vinný sklípek
Blučina.
Odjezd autobusu byl v 5:00 hod z Honezovic. Aubotus byl
zajištěn u ČSAD Plzeň /pobočka Přeštice/. Přijel úplně nový autobus
s fajn řidičem. Cesta probíhala ve skvělé atmosféře. Na zámek jsme
dorazili mezi 10. - 11. hod. Zámek je obrovský areál jak budov, tak
zahrad. Celý tento komplex patřil pánům z Lichtenštejna, kteří ho
využívali jako letní sídlo. Provádí se zde dva okruhy prohlídek, plus
zimní zahrada, akvárium, jízdárna, sokolnictví, lodičky, lukostřelba
atd. Takže program na celý den. My jsme si zahrad moc neužili,
protože celý den pršelo. Oběd byl individuální. Odjezd z Lednice byl
asi okolo 17. hod. Do sklípku jsme dorazili před šestou hodinou
večer.
Program ve sklípku: ubytování, ochutnávka s výkladem
majitele sklípku, večeře s tím, že si každý podle chuti objednal víno,
které bude pít.
K poslechu i tanci hrála hudba. Ženy z Honezovic měly
připravenou kulturní vložku.
Ráno se odjíždělo, až jsme se vyspali a další zastávka byla v
Plzni „Na Spilce“ na oběd a samozřejmě „plzeňský“.
Zájezdu se zúčastnilo 29 lidí. Hlavním organizátorem celé
akce byla Ivana Hirschlová. Tímto ji chceme za celý zájezd
poděkovat.
Miroslav Krýsl

Na jaře tohoto roku byl založen Spolek rybářů Honezovic a
Hradišťan o. s.. Krátce na to jsme podali na obecní úřad žádost o
pronájem vodní plochy v Hradišťanech a v Honezovicích na návsi.
Zastupitelé posoudili žádost a rybníky nám do pronájmu poskytli.
Jsme občanské sdružení, které si klade za cíl zpříjemnit životní
prostředí lidem v obou obcích a umožnit podmínky pro odpočinek a
regeneraci sil při rekreačním rybaření.
S touto myšlenkou jsme upořádali na konci léta rybářské
závody.
V sobotu 22. září lovilo padesát soutěžících od sedmi hodin
ráno do poledne na rybníce v Honezovicích. Dvacetosm rybářů si
odneslo některou z hodnotných cen. Vyhrál pan Petr Bultas, který
nachytal celkem 11 metrů a 14 centimetrů ryb. Lístek na zapisování
úlovků v tomto případě nestačil. Celkem lovící vychytali 48 metrů a
63,5 centimerů ryb a největší chycenou rybou byl kapr dlouhý 53
centimetrů. Celý den nás provázelo nádherné počasí babího léta. Po
ranní zimě téměř na hranici mrazu se objevilo slunce a všechny
náležitě vyhřálo.
Rybářské závody se mimořádně povedly a poděkování za to
patří všem, kteří se podíleli na zajištění všeho potřebného pro zdárný
průběh. Fotomomentky z celého dne jsou ke shlédnutí na
www.honezovice.eu.
Ve dnech podzimních výlovů rybníků v okolí zaplňujeme
Hradišťanský rybník násadou, aby se v příštím roce mohlo relaxovat
i tam.
Při společných brigádách jsme již odpacovali 275 hodin
Výbor spolku rybářů
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Sbor dobrovolných hasičů

Sběr nebezpečného odpadu

Zásahové jednotky sborů dobrovolných hasičů každoročně
prověřují soutěže v požárním sportu. Jednotku SDH Honezovice letos
reprezentovalo kromě mužstva mužů i mužstvo žen. Děvčata
absolvovala 6 soutěží a dvakrát se radovala z vítězství. Mužský tým
bojoval na 15. soutěžích a z toho bral zlato 4 krát. Honezovičtí hasiči
se také mohou pochlubit vítězstvím v prvním ročníku soutěže O
pohár Hořiny, do kterého se započítávají body z šesti samostatných
soutěží během roku.
Uznání si zaslouží jak členové závodních družstev, tak i
fanoušci, kteří nechyběli na žádném klání během sezóny.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům sboru, kteří se
aktivně podíleli na úklidu travního porostu v lokalitě Na drahách.

V sobotu 13.10. a v pondělí 15.10. se uskutečnil sběr nebezpečného
odpadu. Odvoz prohěhl v úterý dopoledne.

Kontejnery na velkoobjemový odpad
V pátek 26.10.2007 budou v Honezovicích a Hradišťanech
přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Tyto kontejnery
firma Ekosepar v pondělí 29.10. odveze. Prosíme o ukládání pouze
velkoobjemového odpadu /ne nebezpečný odpad – pneumatiky,
akumulátory atd./.

Jiří Hirschl
Sběr plastů
Z jednání obecního zastupitelstva
–

–

schválilo:
–
pronájem rybníků v Honezovicích a Hradišťanech –
nájemní smlouvu se Spolkem rybářů Honezovic a Hradišťan
o.s. na dobu pěti let ode dne podpisu smlouvy, nájemné činí
1,- Kč za rok.
– Rozpočtovou změnu č. 2
– zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí okresu Plzeňjih pro odpadové hospodářství za rok 2006
– nechat vypracovat projekt na obecní zeleň v Honezovicích a
Hradišťanech
neschválilo smlouvu na spolufinancování sběrného dvora ve
Stodě
-7-

Na základě žádostí občanů jsme jednali s Odborem životního
prostředí ve Stodě a máme možnost se vrátit k pytlovému sběru
plastů. Souběžně bychom nechali i sběr do zvonů. Pytle budou
vybírány každou lichou sobotu v obecním dvoře nad č.p. 10 v době
od 9:00 do 11:00 hod. Poprve budete moci odevzdat pytle s plasty
45. týden, což je sobota 10. listopadu. Pytle je možno vyzvednout
zdarma v úředních hodinách na OÚ u paní Müllerové, později budou
pytle k dispozici v obecním dvoře při sběru u pana Nečase. Doufáme,
že Vám to zpříjemní třídění odpadů.
Akce
v neděli 16.12. od 14:00 se uskuteční setkání seniorů v kulturní
místnosti v Honezovicích
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Větrné elektrárny
Výměna občanských průkazů
V roce 2007 jsou občané povinni provést výměnu všech
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do
31.12.1998 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Žádost
musí být podána nejpozdějí do 30. listopadu 2007.
Spolu se žádostí je třeba předložit:
– 1 fotografii /současná podoba, ne fotografie z automatu/
– rodný list /pro kontrolu místa narození, nepožaduje se pouze v
případě, že je OP dosud platný/
– oddací list /v případě, že občan chce do nového OP uvést jako
nepovinný údaj manžela, manželku a jeho rodné číslo/
– rodný list dítěte /v případě, že občan chce do nového OP uvést
jako nepovinný údaj nezleltié dítě/
Lhůta pro vyhotovení nového OP činí 30 dnů. Žádost lze podat na
MěÚ Stod.
Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka – občanské
průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo
platnost prodloužena bez omezení, zůstávají nadále platné, pokud u
občana nedošlo k nějaké změně údajů.
Pokud občan neprovede výměnu svého občanského průkazu
ve stanovené lhůtě, dopustí se přestupku ze zákona č. 328/1999 Sb. o
občanských průkazech.
„Ne základnám“
Iniciativa „Ne základnám“ pořádá petiční akci za vyhlášení
celostátního referenda o umístění základny Národního raketového
systému obrany Spojených států v České republice.Bližší informace
najdete na www.nezakladnam.cz. O uveřejnění zprávy nás požádal p.
Petr Glivický z iniciativy Ne Základnám.
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V červenci nás oslovila firma Viventy česká s.r.o.ohledně
možnosti výstavby větrných elektráren v našem katastrálním území.
Zamýšlený větrný park by měl v našem k.ú. čítat 8 větrných
elektráren typu Vestas V90 s výkonem 3 MW. Výška elektrárny je
150 m /z toho průměr vrtule činí 90 m/. Firma Viventy navrhla obci
smlouvu, ve které by se obec zavázala, že bude spolupracovat při
přípravě, realizaci a provozování stavby větrných elektráren pouze s
firmou Viventy česká s.r.o., případně s jejím nástupcem. Nebude tedy
jednat o možné výstavbě větrných elektráren s jinou firmou. Jako
odměnu firma nabídla 2 miliony Kč za každou skolaudovanou
elektrárnu, po uplynutí deseti let pak za každou skolaudovanou
elektrárnu 50 tis. Kč ročně. Vlastník pozemku, kde by elektrárna
stála by jednorázově dostal 600 tis. Kč za každou elektrárnu, vlastníci
sousedních pozemků 240 tis., zemědělec hospodařící u elektrárny 360
tis. Kč. Na základě návrhu od firmy Viventy jsme se začali
informovat o větrných elektrárnách a zatím jsme zjistili např.:
– firma Viventy oslovila ještě obce Lochousice, Kotovice a
Přehýšov
– firma Viventy česká s.r.o. ručí za své závazky pouze do výše 200
tis. Kč
– při podpisu smlouvy by se obec Honezovice zavázala, že s nikým
jiným ohledně stavby elektráren nebude jednat, firma Viventy se
ale ke stavbě elektráren nezavazuje
– Z obecnějšího hlediska se názory na větrné elektrárny různí – od
velkých příznivců po skalní odpůrce.
Případná stavba větrných elektráren by výrazně zasáhla do
rázu krajiny, proto bychom rádi znali Váš názor. Z tohoto důvodu
jsme přiložili anketní lístek, kde má každý občan možnost anonymně
vyjádřit svůj názor na zamýšlené umístění větrného parku v našem
katastrálním území. Vyplněné anketní lístky můžete vhodit do 10.
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listopadu 2007 do krabice umístěné v prodejně nebo do poštovní
schránky obecního úřadu, která je umístěná z druhé strany úřední
desky v Honezovicích. Budeme se těšit na Vaše názory.

Mapka plánovaného rozmístění větrných elektráren

Schéma větrné elektrárny typ VESTAS V90 – 3.0 MW
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