Honezovický zpravodaj
Číslo 3, 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:
říjen - prosinec
paní Paterová Vlasta,
paní Smetanová Růžena

Telefon rock
Již několik let pořádá obec letní taneční zábavu, po několika
pokusech s dechovkou a malou účasti jsme změnili hudební styl a oslovili
kapelu Telefon rock. A protože se tato sestava hudebníků osvědčila, hrála
20. července v Honezovicích již potřetí. Do bufetu si stouplo
zastupitelstvo a celý večer obsluhovalo bezmála sto bavících se příznivců
rocku. Krásný teplý letní večer příjemnou atmosféru ještě umocnil a my
jsme prožili zase jeden pěkný big beatový večer a vlastně i část noci.
JB
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Nohejbal
Děti se netrpělivě chystaly na první školní den a rodiče měli plné
hlavy starostí, přesto jsme si udělali čas a sešli se na hřišti
v Honezovicích. Jako tradičně se zde i letos konal poslední prázdninový
víkend nohejbalový turnaj trojic. V sobotu 31.8. se sjela družstva
k registraci, aby mohli hráči v 9 hodin ráno prvním výkopem zahájit letos
již jubilejní patnáctý ročník tohoto turnaje.
V letošním roce se o prvenství utkalo celkem 14 trojčlenných
družstev. Po dlouhém a náročném dnu plném emocí, došlo na vyhlášení
výsledků. Bramborovou medaili si odneslo domácí družstvo Honezovic,
které podlehlo v boji o postup do finále Stodu přesto, že odehrálo nejlepší
a divácky nejzajímavější zápas dne. Boj o zlatou medaili odehrálo
družstvo Do plotu ze Stoda a tým Háje, který nakonec celý turnaj vyhrál a
odnesl si první cenu, téměř dvanáctikilovou uzenou kýtu. Cenu
udělovanou nejstaršímu hráči opět obhájil pan Jaroslav Kopřiva. Dobrou
náladu a atmosféru na bojišti ještě více umocňovalo krásné počasí, které
bylo samozřejmě předem zajištěno, stejně tak jako bohaté občerstvení a
obsluha v bufetu.
JB
Svoz odpadů
Od 25. října do 28. října budou v obcích přistaveny kontejnery na
velkoobjemový odpad a podzimní úklid. Kontejnery budou stát v
Honezovicích u hasičské zbrojnice a u autobusové zastávky, v
Hradišťanech na návsi u vývěsky. Do těchto kontejnerů nedávejte
nebezpečný odpad, ten se bude vybírat
v sobotu 12.10., ve středu 16.10. a sobotu 19. října v obecním dvoře
nad ČP. 10. Vybírat se bude veškerý nebezpečný odpad, elektro odpad,
zbytky barev, olejů, léků a obaly od nich, pneumatiky osobní bez disků,
lednice mrazáky a další nebezpečný odpad. Vybírat se nebude azbest,
tvrzené plastové stoly a židle, nákladní pneumatiky atd.
JB
Veřejné osvětlení
Rozsah plánované rekonstrukce sítě NN na návsi v Honezovicích
bude následující - všechny sloupy pro rozvod elektřiny budou odstraněny
a vzdušné vedení bude nahrazeno zemním. Na některých sloupech ČEZu
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má obec umístěno veřejné osvětlení a na jiných zase obecní rozhlas, tudíž
musí obec obě svá zařízení přemístit. Rekonstrukce VO se bude provádět
pouze v prostoru návsi a směrem na Nedražice, ostatní části obce nebudou
rekonstrukcí sítě NN dotčeny. V prosinci 2018 jsme začali s přípravou
projektu a protože začátkem roku 2019 vypsal Plzeňský kraj dotační titul
PSOV požádali jsme o finanční podporu. Uspěli jsme a máme přislíbeno
350 tis. Kč. Práce na rekonstrukci VO budou probíhat v souběhu s
pracemi ČEZu, který termín realizace stanovil na rok 2020.
Osvětlení návsi dozná značných změn, sloupky VO 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 budou pouze 4m vysoké z důvodů lepší dostupnosti pro
případné opravy. Jejich větší počet zajistí větší světelný komfort.
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
Moravský výlet 2019
Koncem září jsme navštívili obec Vrbice na Moravě, jak jsme si slíbili
před rokem. Cestu do Vrbic nám zpříjemnila prohlídka Macochy,
Punkevních jeskyní a plavba podzemím po říčce Punkvě. Vinař Ivoš nás
první večer napájel výborným burčákem, vínem a mandlovicí. Povedla se
nám také, vloni nestihnutá, prohlídka Templářských sklepů a procházka
vinicemi, kde právě vinaři sklízeli letošní úrodu. Pension U Presu, který
byl na víkend celý náš, se otřásal smíchem. Za tuto pohodovou náladu
patří dík všem účastníkům zájezdu.
Výhled na Pálavu a zříceninu hrádku na jejím nižším kopci inspirovaly
nápad příštího výletu, takže:
Morava 2020 bude od pátka 18. do neděle 20. září 2020.
v pensionu vinaře Kosíka v Perné, v samém srdci Pálavské chráněné
oblasti, strávíme dvě noci s jednou degustací. V sobotu pohybu chtiví
vyrazí na puťák Pálavou a my ostatní je budeme následovat autobusem.
Chystáme prohlídku Mikulova a hlavně navštívíme Věstonickou Venuši!
Po zabijačce začneme registrovat rezervace.
Vaši Mlsouni
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Lístky na Vesnickou zabijačku 2020
V sobotu 18. ledna 2020 pořádáme, díky pomoci a nadšení všech
zúčastněných z minula, Vesnickou zabíjačku.
V říjnu prodáváme lístky Honezovickým a Hradišťanským, to je všem,
kdo zde bydlíme, nebo sem jezdíme na chalupu.
Od listopadu budou lístky ve volném prodeji.
Podle zkušenosti z poslední zabíjačky se domníváme, že brzo budou
rozprodány všechny, proto, prosíme, kupujte hned, lístky nebudou.
Lístek je za 300,- Kč.
Těšíme se v lednu
Mlsouni
Čipování psů
Majitelé psů v České republice mají ještě zhruba 3 měsíce na to, aby
nechali svá zvířata u soukromého veterinárního lékaře označit
mikročipem. K 1. lednu 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být
označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl
roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni
jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.
Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách obce.
Kdo byste měl zájem o společné čipování, nahlaste se na obecním úřadu,
e-mailem: obechonezovice@volny.cz či telefonicky. V případě většího
počtu zájemců zajistí obec veterináře, který by do Honezovic přijel psy
načipovat. Zároveň obec zakládá seznam čipů psů. Kdo byste měl zájem,
nahlaste na obec číslo čipu Vašeho psa. V případě nalezení ztraceného psa
tak bude snadnější psa identifikovat.
IF
Plánované akce
30.11. – stavění vánočního stromu
18.1. - zabíjačka
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