Honezovický zpravodaj
Číslo 1, ročník 12, rok 2019

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
pan Rybář Václav,
paní Müllerová Anna,
paní Fictumová Věra,
paní Grömerová Anna,
paní Ifkovichová Růžena,
paní Prokšová Barbora.
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
máte před sebou první vydání Honezovického zpravodaje v roce
2019. První měsíce v roce jsou obvykle obdobím konání
výročních schůzi spolků, na kterých se hodnotí předcházející rok.
Myslivci a rybáři nám poslali do zpravodaje pár informací o jejich
činnosti v roce 2018.
Stejně tak i na obci hodnotíme předešlý rok.
A jaký tedy rok 2018 byl?
Jednoduše lze říci, že byl teplý a suchý. Hladina spodní vody
ve studních poklesla, několik domácností bylo bez vody. I přes
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velké vytížení studnařů se obci podařilo zajistit firmu, která do
začátku prosince zhotovila vrty všem lidem, kteří zde mají trvalé
bydliště a byli bez vody. Dále byl schválen dotační titul obce na
finanční pomoc lidem, kteří si budou dělat vrty pro zásobování
svých domácností vodou.
Mezi finančně největší akce patřilo vyasfaltování zbývajících
nezpevněných ploch, vytvoření parkovacích míst a tím i vyřešení
neustálého rozježděného povrchu u silnice směrem na Hradec.
Novou střechu včetně krovu dostala budova bývalé školy na
návsi. Na využití budovy byla zpracovaná architektonická studie a
projednaná s občany. Studie sloužila jako podklad pro zpracování
dokumentace pro provedení stavby.
V rámci komplexní pozemkové úpravy se naplánovala nová
síť polních cest včetně protierozních a protipovodňových
opatření.
Obec vydala v roce 2018 na veškerou činnost 7,5 mil. Kč,
příjmy činily 6,4 mil. Kč. Celkově jsme tedy ukončili 2018 se
ztrátou 1,1 mil. Kč, kterou jsme ale pokryli z prostředků
našetřených v předcházejících letech. Ke konci roku měla obec na
bankovních účtech uspořeny finanční prostředky ve výši jednoho
ročního rozpočtu - tedy cca 7 mil. Kč
Nedílnou součástí života v obci je konání kulturních a
sportovních akcí. Na webových stránkách obce najdeme
fotografie ze 17 akcí a to zdaleka nejsou všechny, které se konaly.
Velký dík patří všem organizátorům, kteří je nezištně připravují.
Všechny spolky dostaly v loňském roce od obce po 5 tis. Kč na
svoji činnost, stejně tak, obec hradí náklady na akce v knihovně a
podporuje činnost neorganizovaných skupin občanů.
Celkově lze tedy hodnotit loňský rok jako úspěšný. Dík patří
všem, kteří jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu ať už na
úpravách obce, květinové výzdobě, organizování akcí či dalších
činnostech.
IF
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Spolek rybářů Honezovic a Hradišťan z.s.
Vážení a milí, dovolujeme si podat zprávu o činnosti
Rybářského spolku za rok 2018. Na začátku roku bylo do
Honezovického a Hradišťanského rybníka vysazeno kolem dvou
set různě velikých kaprů a amurů a přibyla tím další obsádka k již
vypuštěným stopadesáti línkům.
Po zámrzu vodních ploch jsme čistili nálety kolem rybníků v
Hradišťanech a na dolním Honezovickém rybníce. Rybám se
dařilo. Kapři dorůstali rozměrů sumců, candáti a štiky nebyly
ojedinělými úlovky.
Po usídlení bobrů se objevila další obyvatelka dávné divoké
přírody, vydra. Zatím nevíme, zda je to ona či on a trochu se
obáváme, že nám tím do spolku přibyl
významný rybář-masař. Pro letošek zkusíme nasadit více nových
ryb a podle množství chytaných ryb v tomto roce posoudíme, jaký
má tento „chlupáč“ vliv na naše rekreační užívání. Kdo by před
lety jen pomyslel, že spatří vydru naživo! Třeba bude nový
obyvatel zajímavý a návštěvníky vodních břehů sledovaný.
Po dohodě s obecním úřadem a díky jeho práci při přípravě
žádosti o dotaci se podařilo pořídit nový prodejní stánek. Stánek
je k dispozici všem spolkům v obci na veřejné akce. Jedná se o
obecním Defenderem snadno dopravitelnou maringotku s velikou
výklopnou stěnou, za kterou Vás čeká obsluha s nabídkou
jiskřivého piva, kávy a dalších tekutých pochutin. Barový pultík
dokonce unese ležící osobu, jak jsme zjistili na Veselici v
Hradišťanech.
Díky tomuto zázemí a pro radost všech zúčastněných jsme
uspořádali Pouťovou zábavu v dubnu, Kemp nočního chytání
rodičů a dětí v Hradišťanech v květnu, spolupořádali jsme
Vesnickou veselici v Hradišťanech a na podzim jsme měli tu čest
strávit spolu odpoledne a večer při chytání a ovaru na
honezovické návsi.
Zpráva o činnosti spolku za rok 2018 zmiňuje ryby, akce,
nové hmotné věci... To hlavní, ale na všem našem konání, jste vy
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a vlastně my všichni, protože si to utváříme pro odpočinek a
radost.
Spolek děkuje všem, co se aktivně účastní přípravy a
průběhu práce a akcí, všem návštěvníkům a podporovatelům a
také všem svým členům, protože díky Vám tuto kulturu můžeme
tvořit. Těšíme se na další chvíle u rybníků a zveme Vás na akce
letošního roku:
Pouťová zábava v sobotu 27. dubna,
Kemp nočního chytání 25. května a
Vesnickou veselici 29. června.
Za spolek rybářů přeje vše dobré výbor spolku
Činnost Mysliveckého spolku Honezovice v roce 2018
V roce 2018 pro nás myslivost zdaleka nebyla jen lovem. V
době strádání, jsme zvěř pravidelně přikrmovali ve 30ti krmných
zařízení, které máme rozmístěné v honitbě. Pravidelně jsme se
scházeli na členských schůzích, kde jsme se seznamovali
s různými novými nařízeními, veterinárními předpisy a podobně.
Někteří z našich členů v průběhu roku cvičili lovecké psy a
připravovali je ke zkouškám. Také jsme měli několik brigád, dvě
největší se týkaly zhotovení oplocenky v obecním lese.
Při samostatných lovech jsme v loňském roce lovili zvěř
černou, srnčí, jelena siku, daňka, muflona a lišku. Jednomu
z našich členů se podařilo ulovit dva bobry evropské poblíž
objektu ČOV v trávníkách.
V průběhu roku jsme se podíleli na mnohém společenském
dění v obci. Jako již tradičně naší největší mysliveckou akcí byl
listopadový bažantí hon. Celkem bylo uloveno 102 ks bažantí
zvěře ze 120 ks vypuštěných. Prase ani lišku jsme bohužel
nepotkali. Honu se účastnilo 50 střelců a honců. Další větší akcí
byl druhý ročník dětského čundru s přespáním u Jivjanského
rybníka s rekordním počtem zúčastněných dětí i dospělých. Pro
děti bylo připraveno spousta her a odměn. Celkem se této akce
účastnilo 40 lidí. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
„nemyslivcům“, kteří nám s tím pomáhali. V měsíci září jsme
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uspořádali mysliveckou výstavu pro veřejnost s občerstvením
k příležitosti 25. výročí vzniku Mysliveckého spolku Honezovice.
Také jsme si byli zastřílet na asfaltové terče společně s kolegy
z mysliveckého spolku ve Vsi Touškově na jejich střelnici. Toto
sportovní klání dopadlo nerozhodně. V jedné disciplíně jsme
vyhráli my a v druhé Touškovští.
I v příštích letech se budeme snažit svou činností přispívat ke
společenskému dění v Honezovicích a udržovat myslivecké zvyky
a tradice. V roce 2019 máme v plánu uspořádat opětněkolik akcí
pro dospělé i děti a těšíme se na Vaší účast.
Za MS: Miroslav Krýsl
Trochu ekologie – odpady
Každým rokem objednáváme na jaře a na podzim kontejnery
na velkoobjemový odpad a nepřestáváme se divit, kde se odpad
bere. Kontejnery téměř pokaždé přetékají. Celkem se odvezlo
19,6 t velkoobjemového odpadu, za který jsme zaplatili 59 tis. Kč.
Většinou ve stejném termínu probíhá i sběr nebezpečného
odpadu. Každým rokem se opakuje, že nebezpečný odpad
najdeme v kontejnerech na velkoobjemový odpad. Nejčastěji se
jedná o počítače, trouby, nádoby s barvami, pneumatiky. Říkáme
si, proč lidé neodnesou nebezpečný odpad tam, kam patří – tedy
do sběrného dvora? Neví, jak odpad třídit? Svozová firma nám
chtěla několikrát dát k úhradě přetřídění kontejneru.
S tříděním odpadu na tom v obci nejsme nejlíp. A pokud si
již někdo dá práci odpad vytřídit, stává se, že najdeme u
kontejnerů krabici či igelitku s papírem, rozházené plasty či sklo.
Nic z tohoto prostor u kontejnerů na tříděné plasty moc nezkrášlí.
Pokud chceme, aby nám po vsi nelétaly odpadky, je třeba
vhazovat vytříděný odpad do kontejnerů.
V roce 2018 se v Honezovicích vyprodukovalo celkem 105 t
odpadu (obdobně váží např. 90 osobních automobilů). Průměrné
vyprodukuje každý občan v Honezovicích 412 kg odpadu.
Největší část tvoří komunální odpad (to, co hodíme do
popelnice), celkem za obec je to 75 t (294 kg/obyvatele a rok).
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Vytřídit se podařilo:
1,6 t papíru
1,6 t skla
4,78 t plastu, z toho pytlovým sběrem jsou sebrány dvě třetiny
veškerého plastu
Z nebezpečného odpadu tvoří největší položku pneumatiky,
kterých se sebralo 1,472 t.
Celkově za svoz odpadu zaplatíme 376 tis. Kč, z toho
poplatky za popelnice činí 136 tis. Kč, zbytek se platí z rozpočtu
obce. Za odvoz 1 tuny plastu z kontejnerů zaplatíme 12 tis. Kč,
za odvoz 1 tuny plastu sebraného pytlovým sběrem zaplatíme 850
Kč. Sběr plastu pomocí pytlů je tedy mnohem levnější.
IF
Počet obyvatel
Počet obyvatel se v posledních letech pomaličku zvyšuje. Na
počátku roku 2006 bydlelo v Honezovicích 233 lidí, ke konci
roku 2018 je hlášeno 255 obyvatel, z toho 131 žen a 124 mužů.
IF
Novoroční pochod
Nový rok začal jako obvykle novoročním pochodem. Trasa
vedla po zpevněných cestách, neboť polní cesty byly plné bláta.
Skupina nadšenců se vydala směrem na Nedražice, pak kolem
kapličky po cestě k Lochousicím. Na ohýnku si každý opekl
nějakou dobrotu. Domů jsme se vraceli stejnou cestou. Nálada
byla výborná, byť cestu znepříjemňoval silný vítr.
IF
Setkání Hradišť
Malá obec Dolní Hradiště v okrese Plzeň-sever se rozhodla
uspořádat setkání všech Hradišť z celé republiky. Ve spolupráci
s odborníky z Ústavu pro jazyk český v Praze zjistili, že
v současnosti je 45 obcí, v jejichž názvu, případně v názvu jejich
částí a katastrálním území se objevuje Hradiště apod. Setkání se
bude konat 1. srpna 2020 v obci Dolní Hradiště. Program se bude
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konkretizovat podle přihlášených obcí. Vyvrcholením setkání
bude koncert souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Ke společnému
setkání obcí jsme přihlásili i nás.
IF
Masopustní průvod
V sobotu dne 26. 2. 2018 pořádal Sbor dobrovolných hasičů
Honezovice jako už tradičně Masopustní průvod obcí. Masky se
sešly ve společenské místnosti obecního úřadu ve 12:30 hodin.
V 13:00 hodin vyšel masopustní průvod. Letošního průvodu se
zúčastnilo 21 masek. Během masopustního průvodu nedošlo
k žádným problémům. Naopak občané obce masky pěkně
přivítali, pěkně pohostili a ještě si s maskami zazpívali a
zatancovali. I počasí maskám přálo, takže masopustní průvod se
povedl, jak se patří.
Po skončení masopustního průvodu bylo ve společenské
místnosti připraveno pro masky pohoštění a taneční zábava nejen
pro masky, ale i pro ostatní občany obce. Po celou dobu
masopustního průvodu i při večerní zábavě hrála kapela p. Kočky
ze Stodu, která večer byla ještě doplněna o 2 zpěváky. Taneční
zábava se všem přítomným líbila.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na
zorganizování masopustního průvodu, hlavně všem maskám i těm
nejmenším, že přišly a vydržely až do konce. A proto věřím, že
tuhle krásnou tradici v obci udržíme.
Jaroslav Petřík
Volby
24. 5. a 25. 5. 2019 se konají volby do Evropského parlamentu.
Volí se v pátek 24. 5. 2019 od 14,00 hod. do 22,00 hodin
V sobotu 25. 5. 2019 od 8,00 do 14,00 hodin.
Od 23. 02. 2019 je počátek lhůty pro podání žádosti o vydání
voličského průkazu u obecního úřadu
- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem
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- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
- osobně
17. 5. 2019 je konec lhůty pro doručení žádosti o vydání volič.
průkazu
- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
Od 9.05.2019 je počátek lhůty, kdy může obecní úřad nejdříve
předat voličský průkaz.
22.05.2019 konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského
průkazu a předání voličských průkazů.
Voličem, který má právo volit ve volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky, je osoba, která
- alespoň druhý den voleb dosáhla věku 18 let,
- je státním občanem České republiky, nebo je občanem jiného
členského státu Evropské unie, který je po dobu nejméně 45 dnů
přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České
republiky.
Hlasování – volič, občan České republiky, prokáže svou totožnost
a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým, služebním pasem ČR.
Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou
totožnost a občanství jiného členského a že je na území ČR veden
v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu.
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.
Anna Müllerová
Prostor za rybníkem
Na podzim byl za spodním rybníkem osazen posilovací stroj
a pružinové houpadlo, nyní byl prostor doplněn stolem s lavicemi
srubového typu a jednou lavičkou z půlkmenu. Posilovací stoj je
určen převážně pro dospělé, ale mohou si na něm zacvičit i
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vzrostlejší děti, na stroji mohou cvičit současně dva sportovci,
tento prvek využívá jako zátěž k posilování tělesnou váhu
posilujícího a je možné protáhnout si svaly horní poloviny těla.
Pružinové houpadlo je určeno pro malé děti, aby se zabavily
zatímco rodiče posilují. Zacvičit si může každý, doba plavek se
blíží.
JB
Pozvánka na pouťovou zábavu
zveme Vás na pouťovou zábavu. Hudba Diskosonk jako loni,
začátek v 19. hodin. Do setmění hrají také dětské písně a rodiče s
dětmi jsou zváni. Po setmění ale,„vylezou čerti“, takže, prosíme,
potom jen dospělé.
Toto vše v sobotu 27. dubna.
Těší se spolek rybářů.
Pozvánka na Kemp nočního chytání Hradišťany
soutěž v celonočním chytání ryb v Hradišťanech bude od 18.
hodin v sobotu 25. května do 6. hodin nedělního rána. Účastní se
soutěžní dvojice dospělého s dítětem a mezi lovem je možnost
odpočinku ve vlastním stanu nebo pod širákem.
Občerstvení se podává celou noc, takže zveme i ty, kdo se jen tak
chtějí podívat, posedět, dát si pivo, grilované maso nebo jinou
dobrotu. V noci je u rybníka krásně!
Těší se spolek rybářů.
Zveme Vás na Moravský výlet
Pojedeme za vínem do malebné až poetické vinařské obce
Vrbice a do Templářských sklepů v Čejkovicích.
Pátek 20. až neděle 22. září 2019
Poslední lístky v prodeji.
Detaily s možností rezervace u:
Jirky Smolíka, Míši Šobrové nebo Josefa Fictuma
těšíme se
Vaši Mlsouni
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Vesnická zabíjačka 2019
a je to za námi a bylo to krásný! Až tak, že jsme se z toho někteří
týden vzpamatovávali.
Vepřové hody proběhly v sobotu 19. ledna. Zpracovali jsme čtyři
Přeštická prasata, sešlo se 270 účastníků.
Pro některé z realizačního týmu to znamenalo pracovní nasazení
od středy a pro hosty to zase byly chuťové hody od sobotního
rána do noci.
Po loňské zabíjačce jsme slibovali vylepšení a věříme, že se
povedlo formou kávového a čokoládového potěšení se sladkým
koutkem. Pivo, víno, rum a jiné pochutiny tekly proudem. Ono
také zapíjet ovar, jitrnice, jelita, řízek se salátem, vepřové se zelím
a tlačenku se smažákem dalo určitou práci.
Dík patří řezníkům, celému realizačnímu týmu a také obci
Honezovice.
Příští rok „zabíjíme“ 18. ledna a další malé vylepšení už
nosíme v hlavě. Těšíme se, ale ještě před tím na setkání na
Moravském výletě.
Vaši Mlsouni
Veřejné osvětlení
Na červen a červenec letošního roku naplánovala firma ČEZ
rekonstrukci sítě nízkého napětí na návsi v Honezovicích.
Všechny sloupy pro rozvod elektřiny budou odstraněny a vzdušné
vedení bude nahrazeno zemním. Na některých sloupech ČEZu má
obec umístěno veřejné osvětlení a na jiných
zase obecní rozhlas, tudíž musí obec obě svá zařízení přemístit.
Rekonstrukce veřejného osvětlení se bude provádět pouze v
prostoru návsi a směrem na Nedražice, ostatní části obce nebudou
dotčeny.
V prosinci 2018 začala obec s přípravou projektu a protože
začátkem roku 2019 vypsal Plzeňský kraj dotační titul PSOV
požádala obec o finanční podporu. Obecní projekt bude připraven
v červnu, tak aby práce na rekonstrukci VO probíhaly v souběhu s
pracemi ČEZu. Pokud by ČEZ termín realizace posunul, posunou
10

se i práce na veřejném osvětlení. Osvětlení návsi dozná značných
změn, sloupky veřejného osvětlení nebudou umístěny v linii s
domy, ale posunou se tak, aby kopírovaly cestu po návsi, takže
budou od domů odsazeny o 4-6 metrů. Lampy budou parkového
typu a nebudou tak vysoké jako stávající, z důvodů snazší
dostupnosti pro případné opravy. Jejich větší počet zajistí větší
světelný komfort. Další důvod je ekonomický, snížení celkového
příkonu a spotřeby elektrické energie. Osvětlení bude realizováno
v led technologii s barvou světelného spektra imitující denní
osvětlení. V projektu je
počítáno i s budoucím osvětlením v prostoru bývalé německé
školy a dětského hřiště.
JB
Žádost o dotaci
V listopadu loňského roku vypsalo Ministerstvo pro místní
rozvoj dotace, ze kterých bylo možno žádat i na opravu školy na
návsi. Tuto možnost jsme chtěli využít. Znamenalo to ale
vynaložit velké úsilí, aby se žádost do konce února stihla podat.
Bylo třeba zpracovat projektovou dokumentaci ve stejném
rozsahu, jako když se žádá o stavební povolení. To se nakonec
podařilo. V projektu je počítáno s novým topením pomocí dvou
tepelných čerpadel, v přízemí bude podlahové topení, v horním
poschodí - v sále bude dřevěná podlaha připravena pro tancování
či sportovní využití. Pro rychlejší vytopení prostoru budou složit
troje krbová kamna s výměníky. V celé budově bude rozvedena
nová elektroinstalace, vybudovány nové WC, opraveny omítky,
podlahy, z venku dostane škola novou fasádu. Celkové náklady
byly spočítány na 15,6 mil. Kč. Pokud bychom byli s žádostí
úspěšní, dostali bychom 10 mil. Kč a interiér školy (bez nábytku)
by byl hotový v prosinci roku 2020. Tak nezbývá, než si držet
palce!
IF
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Dětský masopustní bál
V sobotu 9. března se kulturní místností v Honezovicích
rozléhala dětská hudba. Zatancovat, zasoutěžit a pobavit se přišly
děti v maskách za doprovodu svých rodičů, prarodičů, známých.
Byl pro ně připraven pěkný program. Po dvou hodinách odcházeli
všichni spokojeně domů. Dík patří organizátorkám za přípravu
hezké akce.
IF
Kominík
Jako každoročně přijede do Honezovic a Hradišťan kominík.
Tentokrát je ohlášen na 12. a 13. dubna 2019. Kdo budete mít
zájem o vyčištění komína, případně provedení revize, nahlaste se
v úředních hodinách na obecním úřadu nebo zašlete do 10. dubna
2019 e-mail na obechonezovice@volny.cz.
Plánované akce v roce 2019
12. – 13.4. kominík
27.4. – pouťová zábava
30.4. – stavění májky
11.5. – oslava dne matek, setkání seniorů
25.5. - 26.5. – kemp – noční chytání ryb rodičů s dětmi
v Hradišťanech
31.5. – 2.6. – kontejnery na velkoobjemový odpad
2.6. – den dětí
15.6. – soutěž v požárním sportu
22.6. – čundr pro děti
29.6. – vesnická veselice Hradišťany
20.7. – Telefon rock
31.8. – nohejbalový turnaj
20.9. - 22.9. – výlet na Moravu
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