Plánované akce
Knihovna – pletení pomlásek – termín bude upřesněn
29.4. v 15:00 na návsi v Honezovicích – otevírání rybníku, beseda
s panem Václavem Chaloupkou
29.4. pouťová zábava
30.4. pouťový fotbal?
30.4. stavění máje
13.5. setkání seniorů a oslava dne matek – hraje Holýšovská trojka
27.5. rybářský kemp v Hradišťanech
10.6. soutěž v požárním sportu
1.7. vesnická veselice v Hradišťanech
12.8. obecní zábava v Honezovicích – hraje skupina Telefon

Honezovický zpravodaj
Číslo 1, ročník 10, rok 2017

Blahopřejeme
k narozeninám
zastupitelstvo obce přeje
hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho osobní pohody do
dalších let spoluobčanům,
jenž oslaví svá jubilea v
období:
duben - červen
paní Tomrdlová Milena
pan Neubauer Antonín
paní Spěváková Bohuslava
pan Hirschl Josef
paní Grömerová Anna
pan Smetana Josef
paní Prokšová Barbora

Komplexní pozemková úprava
Komplexní pozemková úprava se dotýká všech vlastníků
pozemků v obvodu, které pozemková úprava řeší.
U nás bude probíhat komplexní pozemková úprava
samostatně v katastrálním území Hradišťany a samostatně v k.ú.
Honezovice.
Úvodní jednání pro k.ú. Honezovice proběhne 12. dubna
2017 od 15 hod v kulturní místnosti v Honezovicích. Úvodní
jednání pro k.ú. Hradišťany proběhne 24.4.2017 od 16:00 hod.
v kulturní místnosti v Honezovicích. Každý dotčený vlastník
obdrží písemnou pozvánku. Vymezení okruhu, kterého se bude
komplexní pozemková úprava týkat, proběhne v k.ú. Honezovice
24.4.2017 a 26.4.2017, v k.ú. Hradišťany 2.5.2017 a 3.5.2017.
Dotčení vlastníci opět obdrží písemné pozvánky.
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Vážení spoluobčané
První letošní zpravodaj je krapet obsáhlejší. Jak jsme Vás
již informovali, rozhodli jsme se pro opravu budovy bývalé
německé školy. Snahou je, aby budova sloužila pro co nejvíce lidí.
Rádi bychom znali Vaše názory, jak budovu využít. Ve zpravodaji

naleznete anketní lístek, který, prosíme, vyplňte a vhoďte do
krabice tomu určené v prodejně konzumu nebo do schránky
obecního úřadu umístěné z druhé strany úřední desky
v Honezovicích. Děkujeme.

Dotace
V letošním roce žádáme o dotace:
- Obnova ovocného sadu
Cílem je dosázení ovocného sadu na „Třešňovce“ u
Hradišťan. Předpokládané náklady jsou 43 800,- Kč, výše
žádané dotace 39 000,- Kč
- Studie odkanalizování obce
V rámci studie budou především řešeny možné způsoby
odkanalizování Hradišťan a výběr optimální varianty.
Předpokládané náklady činí 15 tis. Kč, výše žádané dotace
10 tis. Kč
- Žádost o dotaci na opravu střechy budovy bývalé německé
školy.
Jedná se o výměnu střešní krytiny a klempířských prvků.
Předpokládané náklady jsou 674 tis. Kč, výše žádané
dotace 470 tis. Kč.
- Žádost o příspěvek na věcné vybavení pro jednotku SDH
obce
Cílem je dovybavit zásahovou jednotku přilbami (10 ks),
rukavicemi (10 ks) a novými savci (2 ks)
Předpokládané náklady činí 67 tis. Kč, výše požadované
dotace 60 tis. Kč.

Pouť
Svátek sv. Jiří připadá letos na pondělí, což vzbudilo krapet
rozpaky nad stanovením termínu poutě. Nakonec se přiklonilo ke
společnému termínu s Hradcem a pouť tedy bude o víkendu 29. –
30. dubna. Víkend to bude letos náročnější – v sobotu by se měl
„otevírat rybník“ – viz. dále, večer bude pouťová zábava, v neděli
doufáme, že se uskuteční fotbalové klání mezi svobodnými a
ženatými a v podvečer postavíme májku.

Návesní rybník
Po několika létech, kdy jsme si stěžovali, že není pořádná
zima, jsme si jí všichni řádně užili. Stavební práce na opravě
rybníka se díky mrazivému počasí musely odsunout až na únor.
V současné době jsou vybetonovány základy opěrných zdí,
položeno nové odtokové potrubí a postaven čap. V příštích týdnech
dojde k vyzdění zdí. Jejich spodní část bude vylita z betonu, vrchní
pak vyzděna z kamene.
Předpokládáme, že rybník bude hotov do pouti Proto
všechny srdečně zveme na slavnostní otevření rybníka, které
proběhne v sobotu 29. dubna 2017 od 15:00 hod. Svoji účast
přislíbil pan senátor Václav Chaloupek, jehož večerníčky zná asi
každý. Po otevření rybníka s ním bude v obecní kulturní místnosti
beseda nejen o večerníčcích. Pan Chaloupek přislíbil, že přiveze
DVD a bude promítat, dále nám představí svoji novou knihu, která
koncem dubna vyjde a budeme tak mezi prvními, kteří ji uvidí.
Rád zodpoví Vaše dotazy týkající se ochrany životního prostředí,
myslivosti. Na své si tak přijdou děti i ti dříve narození.

Historie evidence vlastnických vztahů k nemovitostem
Katastrální území Honezovice a katastrální území
Hradišťany, na nichž se naše obec nachází, jsou územím, ve
kterých jsou evidovány vlastnické vztahy k nemovitostem ve
čtyřech různých vrstvách. A je obtížné dohledat vlastníka
konkrétní parcely.
Nejstarší evidence
je tzv. pozemkový katastr. Tato
evidence sloužila mj. pro zaznamenání vlastnických vztahů, podle
kterých se mj. také vybíraly daně. Pro jednotlivé vlastníky bylo
snadné dohledat pozemky vč. hranic, které vlastnili, záznam do
pozemkových knih se řídil přísnými pravidly. Po válce došlo
v našich katastrech ke konfiskaci půdy a katastr byl přerozdělen
podle tzv. přídělů. Přídělový plán byl vyhotovován do mapových
podkladů. Hranice v terénu byly často vytyčeny jen kolíky.
Zjednodušily se zápisy do pozemkových knih. Bylo dovoleno
používání provizorních a málo přesných měřických podkladů.
Soukromá práva k nemovitostem nepodléhala v letech 1951-1964
žádné úplné a systematické evidenci. Během několika let vznikl
neutěšený stav, který nebyl dodnes napraven. V roce 1964 vznikla
tzv. evidence nemovitostí, která však také zcela neřešila neúplnou
evidenci soukromých práv k nemovitostem. V roce 1993 byl
schválen zákon o katastru nemovitostí a postupně dochází
v jednotlivých katastrech celé České republiky k napravení
neutěšeného stavu, kdy se díky historickému vývoji a způsobu
evidování, či spíše neevidování a nerespektování vlastnických
vztahů, jen obtížně dohledává skutečný vlastník pozemků.
(„stručnou historii pozemkových evidencí přikládáme v příloze).
V loňském roce proběhla v části intravilánu Honezovic a
Hradišťan tzv. digitalizace, při které došlo k upřesnění hranic
pozemků, jež mělo za následek dořešování vlastnických vztahů.
Totéž nás čeká u zbývajících pozemků v jednotlivých katastrech,
kdy navíc dojde k zcelování vlastnické držby. Tento proces se
nazývá komplexní pozemková úprava.

MS Tetřev Honezovice v roce 2016
Rok 2016 nebyl pro MS Honezovice nijak výjimečný. Jako
každý rok proběhlo několik členských schůzí a brigád, zejména
v souvislosti s přípravou honů a přikrmováním zvěře v zimním
období. Největší akcí byl hlavní bažantí hon, který proběhl
v polovině listopadu. Kromě bažantů jsme na honu ulovili i dva
kusy prasete divokého.
V tomto roce jsme zaznamenali značný úbytek černé zvěře
v naší honitbě a stejné informace máme i z okolních lokalit. Trochu
nás znepokojuje v poslední době vedená mediální kampaň
zaměřená proti divokým prasatům a máme obavy o jejich početní
stavy u nás v příštích letech. Na druhou stranu musíme
vyzdvihnout stav srnčí zvěře v naší honitbě. Její stavy a zdravotní
stav jsou na dobré úrovni. Rovněž jsme v posledních letech
zaznamenali mírné zvýšení stavů drobné zvěře. Mimo výše
zmiňovaných druhů jsme lovili lišku obecnou, jelena siku a daňka
skvrnitého. V roce 2016 nám byla Krajským úřadem a orgánem St.
Správy myslivosti udělena výjimka, která nás opravňuje lovit
bobra evropského v naší honitbě. I přes velké úsilí členů spolku se
nám doposud podařilo ulovit jen jeden exemplář této zvěře.
V uplynulém období jsme v několika případech řešili problém
volně se pohybujících psů nebo psů, kteří se vzdalují od svého
psovoda a honí zvěř. Tyto věci negativně působí na zvěř v naší
honitbě a rádi bychom touto cestou požádali majitele, aby měli své
mazlíčky v honitbě stále pod kontrolou.
Kromě dodržování stanoveného plánu chovu a lovu se
snažíme i o udržování a zachování „lidové myslivosti“. Dbáme na
to, aby naše lovy byly vedeny s úctou ke zvěři a v duchu
mysliveckých tradic. K tomu nám při společných honech chybí
znění tradičních mysliveckých signálů a povelů, a proto jsme
pořídili mysliveckou borlici, ze které se v současné době jeden
z našich členů snaží vyloudit nějaký tón. Těšíme se na příští
společné myslivecké zážitky.
Za MS Tetřev Honezovice Miroslav Krýsl

Rok 2016 u jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Nemám rád škatulkování, protože hasič je pořád hasič, ale
stále se najdou jedinci, kteří nerozumí problematice SDH a
JSDHO. SDH je občanské sdružení, působící na úseku požární
ochrany fungující z prostředků členů SDH, kdežto JSDHO zřizuje,
řídí a financuje příslušná obec. Jednotka SDH obce je jednotka
zřízená za podmínek uvedených v právním předpise zpravidla jako
organizační složka obce, kde výkon služby vykonávají dobrovolně
členové jednotky SDH obce, kteří mají s obcí uzavřen pracovně
právní vztah nebo jinou smlouvu o členství v jednotce.
U jednotky Honezovice došlo ke změnám na funkcích,
protože strojníci, velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek
mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou
způsobilostí která je rok od roku přísnější. Získají ji pouze na
předepsaném školení u hasičského záchranného sboru České
republiky. Pro naši jednotku kategorie pět je momentálně
předepsán stav – 1x Velitel jednotky; 2x Velitel družstva; 2x
strojník a 4x Hasič. Členi se řídí zákonem o požární ochraně.
V tabulce je seznam členů a jejich zařazení v jednotce.
Hirschl Jiří
Hirschl Jiří
Gromer Jiří
Gromer Jan ml.
Kiss Ota
Fictum Josef
Gromer Jan
Hirschl Ondřej
Hirschl Josef
Patera Vlastimil

Velitel jednotky
Velitel družstva
Velitel družstva
Strojník
Strojník
Strojník
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič

Při použití čerpadel k vyčerpání vody z rybníka na návsi
vzalo předešlé zazimování strojů za své, ale na druhou stranu se
projevila závada na zásahové PS12, která nedokázala nasát z velké
hloubky. Mašina by měla zavodnit sací vedení z vnějšího zdroje při
sací výšce 7,5m.
Stroj jsme odvezli k opravě na HZS Staňkov. Obec zajistila
materiál, který byl určen HZS jako nutný k nápravě a práci
prováděli profesionální hasiči. S nadšením jsme si vyzvedávali
stroj, ale po vyzkoušení jsme však zjistili, že stále není zcela v
pořádku, což nám přidělalo starosti s nutností zabezpečení nápravy,
k čemuž došlo díky p. Jungovi z HZS, který obětoval sobotní
dopoledne v honezovické hasičárně. Na stroji budou dále pracovat
nově proškolení strojníci z naší jednotky, kteří i díky téhle
komplikaci získali zkušenosti. Oprava stříkačky stála 21 tis. Kč.
Za účelem provedení zásahu musíme mít připravenou
požární techniku a předepsané věcné prostředky. Během roku obec
vyřadila již vysloužilou Avii a nahradila ji v integrovaném
záchranném systému osobním automobilem zn. Defender (360 tis.
Kč) a skříňovým přívěsným vozíkem (68 tis. Kč) určeným pro
vybavení k zásahu. Z předepsaných prostředků nemáme stále
zásahové helmy a rukavice, tak snad se povede pořízení z rezerv
obecního rozpočtu, nebo získáním dotace.
Z pozice velitele děkuji členům jednotky SDH obce
Honezovice, kteří se pravidelně zúčastňují školení a pomáhají s
údržbou techniky, tak abychom stále zůstali zásahuschopní.
Jiří Hirschl

Rok 2016 u sboru dobrovolných hasičů

Spolek rybářů Honezovic a Hradišťan z.s.

Začátek roku začal jako každý rok masopustním průvodem.
I když se tentokrát sešlo pouze asi 20 masek, panovalo pěkné
počasí a jak je možné vidět i z nafocených záběrů, tento den si
všichni pořádně užili.
Na konci dubna jsme vyrazili pro májku a po oloupání
kmenu a jejím ozdobení jsme ji před zraky četných přihlíživších
poslední dubnový den vztyčili.
V květnu započala sezóna hasičských soutěží, která
probíhala až do poloviny září. Celkem se tým mužů zúčastnil 10
soutěží a tým žen 4 soutěží. Soutěž v Honezovicích, kterou každý
rok pořádáme v červnovém termínu, proběhla za příznivého počasí.
Soutěže se zúčastnilo 24 družstev. Domácí tým mužů obsadil 2.
místo za 1. Ves Touškovem. Družstvo žen obsadilo 3. místo. 1.
bylo družstvo z Hradce. Po ukončení soutěže se všichni v hojném
počtu těšili na Vepřové hody, i když někteří dorazivší přehlédli, že
se jedná o hudební skupinu. Myslím, že ale následně nelitovali a
večer si společně s námi užili. Soutěž se započítávala do
soutěžního klání O pohár Hořiny, kterého se účastníme od roku
2008. V letošním roce obsadilo celkově družstvo mužů 6. místo,
družstvo žen 4. místo.
Sbor pořídil přívěsný vozík s plachtou pro sportovní účely,
aby došlo k oddělení sportovního vybavení od zásahového.
Z příspěvku od obce jsme zakoupili jednu hadici B 65 pro požární
sport. Chci opět poděkovat členům a členkám sportovního týmu,
kteří věnují nejen svůj volný čas, mnohdy na úkor svých rodin, a
reprezentují naši obec v rámci sportovních soutěží. Rovněž děkuji
všem, kteří nás jakkoliv podporují ať už se jedná například o
fandění na soutěžích, pomoc s postavením stanů, či členům rodin
hasičů. V dnešní uspěchané době zaměřené na jednotlivce a
hmotný užitek je stále těžší přesvědčit, že to, co děláme má svůj
smysl. Jsem ale rád, že se stále najdou lidi, kteří v toto věří a
„hasičině“ se věnují s vášní.
Jiří Hirschl

V roce 2016 sdružení obstarávalo obsádky ryb a udržovalo
okolí rybníků v Hradišťanech a Honezovicích. Na podzim došlo k
výlovu honezovického rybníka a Obec poté spustila jeho generální
rekonstrukci.
Po výroční schůzi v únoru tohoto roku evidujeme 48 členů.
Mimo rekreačního rybolovu členů a jejich hostů se snažíme přispět
ke kulturnímu životu obce. Pro veřejnost jsme pořádali pouťovou
zábavu, Kemp dvanáctihodinového chytání a Vesnickou veselici v
Hradišťanech. Zábavy jsou pro nás dílčím zdrojem financování a
děkujeme proto všem, kteří se účastnili. Doufáme, že užitečnost
těchto setkání je vzájemná a že jste si při tom užili spoustu zábavy
a odpočinku.
Kromě akcí pro veřejnost pořádáme spolkové zavírání
rybníků a brigády na údržbu okolí rybníků.
V tomto roce očekáváme dokončení rekonstrukce rybníka v
Honezovicích a potom jej budeme postupně zarybňovat.Opět se
sejdeme na pouťové zábavě v sobotu 29. dubna. Kemp
dvanáctihodinového chytání pořádáme u hradišťanského rybníka v
sobotu 27. května. Začátek v 18. hodin a ukončení ráno v neděli v
6. hodin. Zveme širokou veřejnost. Podmínkou účasti je soutěžní
dvojice dospělého s dítětem. Kromě celonočního občerstvení ráno
rozdělíme účastníkům medaile a symbolické ceny. Zážitek
stanování u rybníka a celonočního lovu byl minule velmi silný
nejen pro dětské účastníky, ale i pro dospělé.
1. července se těšíme na setkání při veselici v
Hradišťanech. Odpolední program s dechovkou je připraven a
večer s další kapelou také.
No a kdybychom se snad nudili měsíc bez akce, určitě
vymyslíme nějakou jinou zajímavost ze dne na den /nápady jsou/.
Děkujeme všem členům spolku, kteří se účastní jeho
činnosti, děkujeme Vám spoluobčanům, že s námi sdílíte společné
akce, děkujeme Obecnímu úřadu za podporu a těšíme se na
společné chvíle roku 2017.
Josef Fictum

