Registrováno na MK ČR č. 17310

Plánované akce
24.12. od 22:00 zpívání koled u kapličky
1.1. novoroční pochod, sraz ve 13:00 před obec. Úřadem
1.3. tříkrálová koledování 15:00 knihovna
12. a 12.1. volby prezidenta ČR, první kolo
20.1. vesnická zabíjačka
26. a 27.1. případné druhé kolo volby prezidenta ČR
3.2. masopust
únor – dětský maškarní bál
28.4. pouťová zábava
30.4. stavění májky
květen – oslava dne matek, setkání seniorů
26.5. kemp – noční chytání ryb rodičů s dětmi
v Hradišťanech
červen – den dětí
9.6. soutěž v požárním sportu
30.6. vesnická veselice v Hradišťanech
11.8. hudební skupinaTelefonrock
září – výlet do Čejkovic na Moravě
říjen – sázení stromů na Třešňovce
prosinec – stavění vánočního stromu
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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:
leden - březen
paní Neubauerová Anežka
paní Matějková Anna
pan Matějka Josef
pan Podlipský František
paní Malíková Marie

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
adventní čas jsme společně zahájili rozsvícením
vánočního stromku v Hradiš|ťanech a v Honezovicích.
Tento krásný předvánoční čas trávíme nejen přípravami
na vánoce, ale také se poohlížíme za pomalu se končícím

rokem. Ve vzpomínkách se objevují krásné chvíle, jež
jsme prožili, ale také chvíle, které byly smutné, kdy se
nám nedařilo nebo jsme se rozloučili s blízkým, nám
drahým člověkem.
Jaký byl rok 2017 v Honezovicích? Pokud se podíváme
do fotogalerie na internetových stránkách obce, najdeme
zde záběry z 18 akcí, které se uskutečnily, ale nejsou to
veškeré akce. Ze snímků dýchá většinou dobrá atmosféra,
za což patří dík všem, kdo se o ni postarali.
Mezi největší investiční akce, rekonstrukce a opravy roku
2017 patří oprava obecního skladu, při které došlo
k obložení celého vnějšího pláště budovy, osazení
nových pojízdných vrat, provedení nových vnitřních
omítek a podlahy. Budova je tak kompletně opravena.
V první polovině roku byla dokončena rekonstrukce
rybníku. Staré rozpadlé kamenné zdi byly odstraněny a
nahrazeny novými, celkově bylo odvezeno přes 700 m³
bahna. Okolí rybníka bylo urovnáno a byl založen nový
trávník. Problémy nastaly s napouštěním rybníku. Nyní je
již rybník téměř plný vody.
V Hradišťanech byly vysázeny okrasné keře v parčíku na
návsi.
Na podzim jsme společně vysázeli další stromy na
„Třešňovce“ u Hradišťan. Starý sad se tak pomalu
doplňuje novými stromy.
Pro jednotku dobrovolných hasičů obce byly zakoupeny
nové helmy a rukavice a dvě savice.
Dokončuje se studie na využití německé školy. Společné
projednání studie připravujeme na začátek roku 2018.
Zpracovává se studie na odkanalizování Hradišťan.

Pojďte si zazpívat koledy
Srdečně Vás zveme na Štědrý den ve 22 hod. ke kapličce
sv. Barbory v Honezovicích, kde si společně zazpíváme
koledy. Něco na zahřátí bude připraveno ;-)

Placení poplatků v roce 2018
Poplatky zůstávají v příštím roce ve stejné výši jako
letos. Zaplatit je můžete hotově na obecním úřadu nebo
převodem na bankovní účet obce č. ú. 26826361/0100,
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné či evidenční
Vašeho domu. Splatnost poplatků je do 30. června 2018.
Nejčastější poplatky jsou:
- Poplatek za provoz systému shromažďování
komunálních odpadů (popelnice):
celoročně bydlící: 500,- Kč/osobu/rok, dítě do 10 let
250,- Kč/dítě/rok
rekreační objekt : 500,- Kč/objekt/rok
- Poplatek ze psů
50,- Kč za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 75,- Kč
- Stočné
Trvale bydlící: 250,- Kč/osobu/rok
Rekreační objekt: 250,- Kč/objekt/rok

Kdy a kde volit:
Volební místnost v Honezovicích je v kulturní místnosti.
V pátek 12. ledna 2018 bude otevřena od 14:00 hod do
22:00 hod.
V sobotu 13. ledna 2018 bude otevřena od 8:00 hod do
14:00 hod.
Případné II. kolo
V pátek 26. ledna 2018 bude otevřena od 14.00 hod. do
22.00 hod.
V sobotu 27. ledna 2018 bude otevřeno od 14.00 hod. do
22.00 hod.
Na II.kolo získá občan hlasovací lístky přímo ve
volební místnost.
Kdo může volit:
Voličem je státní občan České republiky (dále jen
„občan“), který alespoň druhý den volby prezidenta
dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta
může volit i občan, který alespoň druhý den konání
druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V
takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
dva své členy s přenosnou volební schránkou a úřední
obálkou.
Způsob hlasování ve volební místnosti
Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tento
hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Během celého roku probíhala setkání vztahující se ke
komplexní pozemkové úpravě, která v katastrálním
území Honezovice a Hradišťany probíhá. Došlo
k vytyčení vnitřních a vnějších obvodů. Řeší se
nesrovnalosti mezi skutečným stavem a stavem
zaneseným v mapách.
A co nás čeká příští rok? K největším stavebním akcím
příštího roku bezesporu patří odsouhlasení studie využití
německé školy a její postupná oprava. V příštím roce
dojde zejména k výměně krovu a střešní krytiny. Mezi
další plánované akce patří vyasfaltování cesty kolem
potoka, spojující silnici vedoucí na Miřovice a silnici na
Lisov, dále vyasfaltování některých vjezdů, prostoru pod
kontejnery na tříděný odpad. Dojde ke zpevnění příjezdu
ke stodole, kde se vybírá plastový odpad, vybudování zdi
a celkovému úklidu tohoto prostoru. Návesní parčík
v Hradišťanech bude dodělán. Na podzim bude dosázen
sad na Třešňovce.
Neméně důležité jsou kulturní akce, ať již je připravují
jednotlivé spolky či obecní úřad.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kterým není
lhostejný rozvoj naší obce, všem, kteří se účastní brigád,
podílí na organizování akcí či jakýmkoliv jiným
způsobem podporují život v obci.
Milí spoluobčané, do nadcházejícího roku 2018 Vám
přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, elánu a pohody.
Zastupitelé obce

Činnost Spolku rybářů Honezovic a Hradišťan z.s.
v roce 2017
V roce 2017 sdružení obhospodařovalo rybník v
Hradišťanech. Honezovický rybník procházel generální
rekonstrukcí. Nechali jsme jej usadit a zarybňovat
začneme na jaře roku 2018. V Hradišťanech jsme letos na
jaře vypustili kromě jednoho sta kaprů také pět jeseterů.
Každý vážil kolem tří kil a měřil osmdesát centimetrů
délky. Zdá se, že se také samovolně objevuje mladá
populace candáta. Sumeček americký, který se zdál býti
hrozbou přemnožením, naopak zmenšuje svoje stavy.
Alespoň se tak jeví podle malého počtu jeho odchytů.
V letošním roce spolek pořádal pouťovou zábavu,
Kemp dvanáctihodinového chytání, Vesnickou veselici v
Hradišťanech, spolkové zavírání rybníků s ovarem a
brigády na údržbu okolí rybníků.
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 2018.
Vše dobré do roku 2018 přeje výbor spolku

Každoroční soutěž v požárním sportu v Honezovicích
se uskutečnila začátkem června na hřišti na Drahách.
Před soutěží proběhly 3 brigády na zajištění soutěže. Za
příznivého počasí se soutěže účastnilo 20 družstev. Po
skončení soutěže jsme jako každoročně pořádali taneční
zábavu. K tanci a poslechu hrála skupina Anakonda
Benda. Soutěž se mohla uskutečnit díky přispění
sponzorů a za to všem sponzorům děkujeme.
Hasičí se i malým podílem učastnily na zajištění dětského
dne pro naše nejmenší.
Z příspěvku od obce jsme pořídili nový savec a
nástavec na koš pro požární sport.
Poděkování patří všem, kteří věnují svůj volný čas,
ať už jako členové a členky soutěžních družstev na
přípravu soutěží a při soutěžích. Ale i všem ostatním při
přípravě našich akcích. Věřím v pokračování hasičského
sboru v naší obci i v příštích letech.
Jaroslav Petřík

Činnost MS Tetřev Honezovice z.s. v roce 2017

Co je k volbám potřeba:
Volební hlasovací lístky, občanský průkaz nebo platný
cestovní, diplomatický nebo služební pas České
republiky anebo cestovní průkaz. Hlasovací lístky pro
volbu prezidenta České republiky obdržíte nejpozději tři
dny před zahájením voleb. Pokud volič hlasovací lístky
neobdrží, získá je přímo ve volební místnosti.

V Honezovicích se v současné době myslivosti
věnuje 14 lidí. V roce 2017 jsme se pravidelně scházeli
na členských schůzích, výroční schůzi a na mnoha
brigádách. Největší brigádou bylo zhotovení lesních

Volba prezidenta České republiky

oplocenek pro OÚ Honezovice. Musím pochválit naše
členy, protože účast na veškerých mysliveckých akcí
včetně brigád byla většinou stoprocentní. Také jsme se
svou činností podíleli na různém kulturním a
společenském dění v obci. V měsíci srpnu jsme
zorganizovali stejně jako v loňském roce dětský čundr
s přespáním u Jivjanského rybníka. Pro děti bylo
připraveno mnoho her zaměřených na poznávání rostlin,
živočichů a ochranu přírody. Na konci náročné cesty
byly odměněny sladkostmi, opékáním buřtů, diplomem a
medailí. Dětem se tato akce líbila, a proto plánujeme
podobné výlety i v příštích letech. Největší naší
společenskou akcí byl opět bažantí hon, který proběhl
dne 11. 11. 2017. Hon byl provázen zvukem borlic a
snažili jsme se ho vést v duchu mysliveckých tradic a
zvyklostí. Počasí nám přálo a účastníci prožili klidný den
v přírodě plný mysliveckých zážitků. O těchto zážitcích
jsme si pak vyprávěli až do časných ranních hodin
v kulturní místnosti.
Již několik let zaznamenáváme v naší honitbě
pokles stavů černé zvěře, což je v dnešní době, vzhledem
k africkému moru prasat, podle odborníků stav zřejmě
žádoucí. Každý ulovený kus černé zvěře je vyšetřen na
trichinelozu a v poslední době i na Aujeszkyho chorobu.
Žádná z těchto chorob v naší honitbě nebyla nikdy
potvrzena. Naopak zaznamenáváme vyšší stavy jelena
siky japonského. Tato zvěř působí značné škody na
lesních kulturách, a proto nám byl v tomto roce nařízen
její intenzivnější odlov. Uvidíme, jaké bude mít toto
opatření dopad na stavy této zvěře v příštích letech.

Dále jsme lovili daňka, muflona, srnce, bažanta, kunu a
lišku. Také se jednomu z našich členů podařilo ulovit
další exemplář bobra evropského v lokalitě Trávníky.
Teď v zimním období přichází čas strádání zvěře, a
proto je nyní naší hlavní činností především přikrmování
zvěře v zásypech a krmelcích.
Těšíme se na další společné nejen myslivecké akce.
Za MS Tetřev Honezovice Miroslav Krýsl
Činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2017
Jako každý rok, tak i tento jsme začali
masopustním průvodem. Letos se sešlo 28 masek. Během
průvodu masek po obci i při následujícím posezení se o
muziku postaral pan Kočka se svou kapelou. Počasí se
vydařilo,lidé z vesnice si pro masky připravili krásné
pohoštění a všem se masopustní průvod libil.
Koncem dubna jsme zajišťovali dovezení májky z
lesa, její přepravu a postavení na návsi. Letos se stavění
májky sešlo s pouťí, ale i s tím jsme se vypořádali.
V květnu začala sezóna soutěží v požárním sportu,
která probíhá až do konce září. Celkem bylo 12 soutěží v
okolních vesnících. Družstvo mužů se zůčastnilo 7
soutěží a družstvo žen se zúčastnilo 11 soutěží. Družstvo
žen bohužel kvůli tomu, že se nezúčastnilo poslední
soutěže, tak jim uteklo třetí misto v celkovém umístění v
soutěži O pohár Hořiny o 1 bod. Příští rok se chtějí více
snažit.........

