Honezovický zpravodaj
Číslo 2, 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:
červenec - září
paní Hirschlová Eva,
paní Nečasová Anna,
paní Smolíková Marie

Vrty
Letošní léto se přihlásilo opět vysokými teplotami. Ve městech se
omezilo sekání trávníků na veřejných plochách z důvodu zachycení vláhy.
Ze stejného důvodu jsme se rozhodli i v Honezovicích počkat se sekáním
trávníků na pozdější dobu, až teploty poklesnou.
Vzhledem k příznivější zimě, ve které spadlo více dešťových srážek,
je vody ve studních je oproti loňskému roku více. Zatím proto není akutní
nedostatek vody. Přesto zůstává v platnosti vyhláška na šetření s vodou.
Žádost o dotaci na vrt si zatím na obec podalo 11 lidí. Kdo byste měl
zájem o dotaci na pořízení vrtu, přihlaste se u Ivy Fictumové.
IF
1

Dotace
Budova bývalé školy na návsi
V únoru jsme podali žádost o dotaci na ministerstvo pro místní
rozvoj na kompletní opravu budovy bývalé školy na návsi. Nedočkavě
jsme očekávali vyhlášení výsledků. Zájem o dotace byl enormní.
Ministerstvo mělo oznámit výsledky žádostí o dotace v dubnu, vzhledem
k neočekávanému množství žádostí trvalo vyhodnocení až do června.
Celkově se v tomto dotačním programu sešlo přes čtyři tisíce
žádostí. Největší zájem byl o dotaci na rekonstrukci obecních budov a na
opravu místních komunikací v obcích do 3 tis. obyvatel. Tedy v kategorii,
ve které jsme žádali i my.
O dotace na rekonstrukce veřejných budov v obcích do 3 tis.
obyvatel žádalo celkem 725 obcí a to celkově o částku 2 572 milionů Kč.
Stát plánoval rozdělit mezi obce na opravy budov 100 milionů Kč. Žádosti
tedy 25x převýšily alokovanou částku.
A jak dopadlo hodnocení? Podpořeno bylo 76 projektů, náhradníků
je 288 a 363 žádostí nebylo doporučeno. Mezi podpořenými žádostmi
nebyla žádná z Plzeňského kraje. Naše žádost se umístila na krásném 9.
místě mezi náhradníky. Pokud tedy někdo z žadatelů odstoupí, obdržíme
dotaci ve výši 10 mil. Kč, což je nejvyšší možná dotace, která byla
v tomto dotačním programu přidělována. Oprava by měla být dokončena
do konce příštího roku. Nyní nezbývá, než si držet palce, aby se na nás
finanční prostředky dostaly.
Dotace na materiální vybavení pro hasičskou zásahovou jednotku
obce
Žádali jsme o dotaci na následující vybavení zásahové jednotky:
2x radiostanice přenosná Motorola DP1400 cena 7999,-Kč / ks, celkem
15 998,- Kč
5x pracovní stejnokroj PS2 cena 1761,-Kč / ks, celkem 8 805,- Kč
3x zásahová hadice B75 Pyrotex PES-R cena 2830,-Kč/ ks, celkem
8 490,- Kč
2x ruční svítilna - Ansmann HS 1000 FR cena 1734,-Kč / ks, celkem
3 468,- Kč
5x svítilna k helmám - svítilna M-Fire 02 cena 1150,-Kč / ks, celkem
5 750,- Kč
Celková cena vybavení: 42 511,- Kč vč. DPH
Dotaci jsme obdrželi ve výši 29 900,- Kč.
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Veřejné osvětlení
Vzhledem k plánované rekonstrukci sítě nízkého napětí na návsi se
bude muset vybudovat nové veřejné osvětlení na návsi. Dotaci na tuto akci
jsme obdrželi ve výši 350 tis. Kč
IF
Pouť 2019
Téměř roční snaha zabezpečit pouťové atrakce skončila nezdarem.
Situace vznikla ukončením podnikání p. Jiřího Cibulky, který
v Honezovicích pouť několik let zabezpečoval, po něm dva roky nejistě
pouť uspořádal jeho bratr Václav, který nám oznámil, že již příští rok
nepřijede. Tím odstartoval kolotoč telefonátů, jednání a domluv a ústupků.
Všichni provozovatelé se shodli na tom, že máme pouť ve špatném
termínu a oni jsou se svými atrakcemi v jiných, pro ně daleko ekonomicky
zajímavějších obcích. Na sv. Jiří se nikomu do Honezovic pro nejistý
výdělek nechtělo, navrhovali uspořádat pouť o týden dříve nebo o týden
později. Pouť na sv. Jiří je v Honezovicích již několik desetiletí a svévolně
měnit termín nám připadalo nemožné.
K pouti patří i znovu obnovený fotbálek na hřišti, alespoň fotbalem
ožije náves, byla naše úvaha. Připravili jsme plakáty, roznesli, vyvěsili,
domluvili občerstvení, a co se nestalo, krom týmu ženatých a Jiřího
Grömera mladšího nikdo nepřišel, tudíž se nehrálo, nebylo proti komu.
Tak se ta letošní pouť a akce s ní spojené, s výjimkou sobotní taneční
zábavy vůbec nepovedla, a byla spíše zklamáním. Svobodní mládenci, ani
vám by se nic nastalo, kdyby jste oprášili noční košile a přišli si zahrát,
nejde o nic, jen o zábavu. Snaha o domluvu s provozovateli kolotočů a
střelnic stále trvá, snad bude ta v roce 2020 lepší.
JB
Pouťová zábava a soutěž v chytání ryb
Letošní pouťová zábava byla v kulturní místnosti, protože nepřálo
počasí. Nazvali jsme ji „obýváková zábavka“. Na příští rok je již
objednaná stejná kapela Diskosonk, protože hraje výborně a dokáže
ozvučit místnost stejně jako hřiště. Pouťová zábava bude 25. dubna 2020
v podvečer.
V sobotu 25. května proběhla u Hradišťanského rybníka soutěž v
chytání ryb dospělých s dětmi. Rybník byl do pozdních hodin v obležení.
Měřiči zapisovali úlovky a obsluha maringotky točila limonádu, pivo,
míchala mochito, ohřívala klobásy a grilovala maso. V šest večer začal
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závod fanfárou na borlici a ráno v šest skončil třemi údery na gong.
Vítězná dvojice nalovila za 12 hodin skoro 18 metrů ryb. Příští ročník
proběhne o víkendu 30. května.
Spolek děkuje všem, co se aktivně účastní přípravy a průběhu akcí,
všem návštěvníkům a podporovatelům a také Obci Honezovice za
možnost rekreace a zábavy na obecních vodních plochách.
Za spolek rybářů přeje vše dobré výbor spolku
Josef Fictum
Dětský den
V neděli 2. června uspořádala obec společně se spolky a sdruženími
působícími v obci dětský den. Na hřišti bylo na patnáctou hodinu
připraveno deset soutěží, po rozdání nanuků jsme zjistili, že přišlo 37dětí,
což je krásné. Dále den probíhal podle již vyzkoušeného scénáře. Po
ocenění všech dětí přišlo na řadu losování o májku, a co se nestalo májku, opět vyhráli Nováčkovi. Dále se opékali buřty, a když se všichni
najedli, přišla na řadu kompenzace za nezdařenou pouť. Na trávník před
prodejnou byla nastříkána velká kupa pěny, aby se děti vydováděly po
dvaceti minutách pěna zmizela a děti se osprchovaly pod mlhovou
proudnicí. Děti byly z pěnového zážitku nadšeny, jiskření v očích bylo
znatelné i u rodičů.
Zbývá jen poděkovat všem, co ve svém volném čase přišli pomoct
udělat dětem radost, zvláště pak p.Nováčkovi , který stroj na výrobu pěny
obstaral a dále myslivcům, hasičům, rybářům a sportovcům za finanční
příspěvek.
JB
Den matek setkání seniorů
Každoroční oslava dnu matek bývá spojena se setkáním seniorů, tak
tomu bylo i letos v sobotu 11.května v kulturní místnosti v Honezovicích.
Tuto každoroční oslavu letos navštívilo 42 žen a seniorů. Podávali se
vepřové řízky z kotlety s bramborovým salátem, nebo s bramborem
maštěným máslem dle výběru, které připravil p. Miler z Mezholez, dále
pak mini zákusky z Kvíčovic, káva atd.
K poslechu i k tanci hrála a zpívala pí. Martina Kysílková z
Holýšova. Obsazenost parketu a pobrukování si písniček spolu se
zpěvačkou nasvědčovalo tomu, že se lidem líbí. Celá společnost se rozešla
k domovům až okolo 23 hodiny.
JB
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Myslivecký kemp
V sobotu 22.6. v 9 hod. jsme se sešli u zastávky, abychom se jako již
v předešlých letech, mohli společně s dětmi projít naší krásnou přírodou.
Navzdory špatné předpovědi počasí jsme mohli přivítat 15 natěšených dětí
s rodiči, ke kterým se odpoledne přidala ještě čtyřčlenná posila z Bukovce.
Vydali jsme se směrem k holýšovskému mostu a jak nám dopředu
sdělil náš průvodce Míra Krýsl, terén byl náročný a jen pro statečné.
Houževnatá děcka ho však zdolávala bravurně. Třeba je pochválit i rodiče,
kteří se nenechali zahanbit a urputně se škrábali (někteří i po čtyřech) do
kopce u hradeckých chat.
Cestou děti plnily různé úkoly a hry. Hledalo se zlato v potoce,
nosila se barevná víčka a sbíraly se kartičky se zajíci a liškami ,….. Děti
se opravdu vyběhaly a vyhrály. Po takto náročném dni byla po příchodu
do cíle, který byl letos v Trávníkách potřeba se posílit. Toto stejně jako
v minulých letech zajistil Míra Tlustý, který nám připravil vynikající
masíčko v lodně a zařídil s ostatními členy MS, aby nás nepotkal hlad a
žízeň. Po krátkém odpočinku, děti střílely ze vzduchovky, sbíraly lesní
plody a hrály si s míčem. Možnost byla také projížďky obecním vozidlem,
malovalo se na obličej a vládla milá, poklidná atmosféra.
Večer nám malinko zkomplikovala průtrž mračen, která nám
pozhasínala svíčky při stezce odvahy. Děti šly proto raději pohromadě a s
doprovodem. Některé s přibýváním tmy začala opouštět odvaha a tak byly
moc rády, že nakonec nemusejí jít po jednotlivcích, jak jim bylo nejprve
řečeno .
Ráno jsme si pochutnali na bílé kávě z kotlíku s perníkem a pak jsme
se s pocitem hezky stráveného času s dětmi rozešli ke svým domovům.
Doufám, že se minimálně v této sestavě sejdeme zase za rok.
Za MS Tetřev Míša Šobrová
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Hasičská soutěž
Tak jako každý rok pořádal Sbor dobrovolných hasičů Honezovice
soutěž v požárním sportu o Putovní pohár starosty obce Honezovice, tato
soutěž je zařazena do soutěže O POHÁR HOŘINY. Na letošní soutěž se
přihlásilo 20 družstev a z toho 5 družstev ženských.
Za velmi teplého počasí soutěž začala v 13,00 hodin požárním
útokem družstvo domácích žen. Dále se družstva střídala v 5 minutových
intervalech. Během celé soutěže technika pracovala bez obtíží i celá
soutěž proběhla bez problémů. V soutěži měli domácí 3 družstva.
Družstvo žen, které skončilo na pěkném 3. místě. Soutěž žen vyhrálo
družstvo žen ze Strýčkovic. Družstvo mužů skončilo na 10. místě. Soutěž
vyhrálo družstvo ze Vsi Touškova. Družstvo starých pánů běželo mimo
soutěž, ale přesto dosáhlo dobrého času, za který bylo odměněno
potleskem přihlížejících. Při závěrečném hodnocení dostaly všechny
družstva diplom a věcnou cenu. Jak na zahájení soutěže, tak při rozdávání
cen byla přítomna starostka obce paní Fictumová, která během soutěže
fotila její průběh, za co jí děkuji. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se
podíleli na hladkém průběhu soutěže, hlavně těm co se starali o
občerstvení a jídlo. A také chci poděkovat všem sponzorům.
Po skončení soutěže pořádali hasiči taneční zábavu. K tanci a
poslechu hrála kapela Anakonda Benda, která se shledala s velkým
úspěchem. I při této zábavě bylo o hosty dobře postaráno.
Všem, kteří
se podíleli na hladkém průběhu soutěže, i zábavy děkuji za odvedenou
práci.
Jaroslav Petřík
Co se děje u Mlsounů v červenci 2019
odpočíváme... máme před sebou výlet za vínem koncem září a lehce
začínáme hovořit o zabíjačce 2020.
Na Moravský výlet máme již plný autobus, proto další zájemci jsou
v pořadí, kdyby někdo odřekl.
Po návratu z Moravy spustíme prodej lístků na lednovou Vesnickou
zabíjačku 2020. Nejprve nabídneme prodej Honezovickým,
Hradišťanským a těm, kteří se účastnili předchozích ročníků a zbytek
dáme do volného prodeje.
Od 28. září prodávají lístky páni Jirka Smolík a Josef Fictum.
Hezké léto přejí Mlsouni
Josef Fictum
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Vesnická veselice v Hradišťanech
Vesnická veselice se konala 29. 6. 2019 od 16. 00 hodin
v Hradišťanech
S přípravou vesnické veselice se začalo již v pátek, kdy se dovezl do
Hradišťan taneční parket. V sobotu od 8. 00 hodin začala brigáda
s přípravou veselice, postavily se čtyři stany, které se poté zaplnily
lavicemi, připojila se elektřina. Zprovoznily se dva bufety, které byly
připojeny na elektřinu, takže bylo včas řádně vychlazeno. Pro účastníky
veselice bylo připraveno 14 kg vepřové krkovice, 14 kg ryb, 50 porcí
guláše z divočáka, 3 kyblíky vošouchů, 160 domácích koláčů, 12 kg
klobás a velmi dobrá obsluha. Na 16. 00 hodinu přivezl autobus
návštěvníky vesnické veselice. K poslechu a tanci hrála dechová hudba
Dupalka. Návštěvníci veselice dostali na uvítanou štamprdlátka něčeho
tvrdého, ať to byla hruškovice, slivovice nebo jablkovice, je slušnost
přivítat hosty, první štamprdličku máte zadarmo, ostatní si platí.
Štamprdličku dostali i muzikanti, aby jim to hrálo, tito účinkovali do 22.
30 hodiny. I když bylo velmi teplé počasí, tak přišlo kolem 200
návštěvníků, kteří odcházeli spokojeni, díky příjemně strávenému
odpoledni. Dá se říci, že pořádání této akce je již tradicí, která začala roku
2001.
Poděkovat je třeba všem, kteří se větší nebo menší měrou připojili
k přípravě vesnické veselice, ať že nám upekli koláče, paní Boříkové,
která nám sponzoruje výzdobu květinami do místní kapličky, Spolku
rybářů Honezovice a Hradišťany, občanům Hradišťan, obsluze obou
stánků, Obecnímu úřadu Honezovice. Poděkovat je třeba všem
návštěvníkům veselice, ať již ze Stoda či přilehlých vesnic, kteří nás
navštívili.
V neděli od 10. 00 hodin začal úklid návsi, kolem 14. 00 hodiny bylo
vše uklizeno, takže nikdo nepoznal, že zde probíhala vesnická veselice.
Václav Šmidingr
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Plánované akce v roce 2019
20.7. – Telefon rock
31.8. – nohejbalový turnaj
20.9. - 22.9. – výlet na Moravu
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se konaly 24. 05. a 25. 05. 2019
Tyto volby občané u nás nepovažují moc za důležité, o čemž svědčí
volební účast. V Honezovicích přišlo k volbám z celkového počtu voličů
209 pouze 46 lidí, což je 22 %. Volební účast u nás je hluboko pod
volební účastí v okrese Plzeň-jih (27%), Plzeňského kraje (28%) i
celostátním průměrem (29%).
V tabulce je uvedeno kolik procent hlasů z celkového počtu hlasů
dostaly jednotlivé zvolené strany v Honezovicích, kolik v celé republice:
Zvolená
strana
Evropského parlamentu
ANO 2011
Občanská demokratická
strana
Česká pirátská strana
Koalice STAN, TOP 09
SPD
KDU - ČSL
KSČM

do Počet
Platné hlasy Platné hlasy
mandátů v
%
v v % v ČR
Honezovicích
6
37,77
21,18
4
6,66
14,54
3
3
2
2
1

2,22
20,00
0,00
0,00
8,88

13,95
11,65
9,14
7,24
6,94
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