Honezovický zpravodaj
Číslo 1, ročník 13, rok 2020

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 Děťáková Alena
pan Hauser Karel
paní Grömerová Anna
pan Milička Josef
paní Vimmerová Věra
paní Prokšová Barbora
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v současné zvláštní a zatím nikdy nepoznané době
poděkovala všem, kteří nezištně pomáhají druhým. Děkuji ženám, které se
staly švadlenkami a šijí roušky pro rodinu, známé. Zvlášť děkuji těm,
které nezištně šijí roušky pro druhé. Díky velkému nasazení paní Šobrové,
Fictumové, Uhlířové, Tomrdlové, Blažkové, Ouředníkové, Tlusté,
Majerové a Hosnedlové, mohou být poskytnuty zdarma roušky našim
obyvatelům a 150 roušek darováno Domovu pro seniory v Černovicích.
Šití roušek pokračuje, další budou věnovány charitě, která jich má stále
nedostatek. Děkuji všem, kteří nezištně poskytli materiál pro šití roušek.
Děkuji také paní Oberajtrové, která i přes uzavření mateřské školky, kam
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chodí její dcera, udělala vše pro to, aby zůstala v tyto dny v naší obci
otevřená prodejna.
Děkuji všem, kteří nejsou lhostejní k potřebám druhých. Pomáhají,
dodržují doporučená opatření a zachovávají klid. Nepodceňujme
současnou situaci, ale zachovávejme si zdravý rozum. Obec Honezovice
je připravena se spolupodílet na jakékoli pomoci ku prospěchu všech
jejích občanů. Kdo byste ještě potřeboval pro sebe roušky, můžete si je
vyzvednout v prodejně COOPu či na obecním úřadu. Stálý nedostatek je
dezinfekce, jakmile se nám ji podaří sehnat, budeme Vás informovat.
Přeji všem hodně zdraví a optimismu.
Fictumová
Oprava „německé školy“
Začátkem roku proběhlo výběrové řízení na stavební práce, do kterého se
přihlásilo celkem pět firem. Nabídková cena se pohybovala od 12,5 mil.
Kč do 16,3 mil. Kč. Nejlevnější nabídku podala firma BIS, a.s. z Plzně.
S touto firmou byla uzavřena smlouva na opravu budovy. Práce by měly
být hotovy do konce roku 2020. Celá budova je již vyklizena. Na úklidu
se podíleli hasiči a zastupitelé. Dík všem, kdo přiložili ruku k dílu.
Rekonstrukci budovy nyní komplikuje nepředvídatelná opatření z důvodu
celosvětového šíření koronaviru. Doufáme ale, že se budovu podaří do
konce roku opravit.
Fictumová
Dotace
V letošním roce jsme požádali o dotaci na rekonstrukci veřejného
osvětlení v Honezovicích i Hradišťanech. Pokud obdržíme dotaci, bude
provedena výměna veškerých stávajících svítidel veřejného osvětlení
v Honezovicích a Hradišťanech za nová LED světla. Současný stav
veřejného osvětlení je značně poruchový. Věříme, že výměnou dojde ke
snížení poruchovosti i úspoře elektrické energie na veřejné osvětlení.
Fictumová
Novoroční pochod
Ve středu prvního ledna jsme se sešli před místním konzumem, abychom
se po hodování o vánočních svátcích a silvestru trošku prošli na čerstvém
vzduchu naší krásnou přírodou. V počtu 28 osob jsme se vydali směrem
na Hradišťany, kde jsme obešli rybník a pokračovali náš okruh směrem
k Bumbálce. Zde nás mile překvapila skupinka výletníků ze Všekar.
Upekli jsme buřtíky, prohodili nějaké to milé slovo a popřáli si do Nového
roku.
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Po dobré a vydatné svačince jsme pokračovali dál. Počasí nám přálo a
vůně lesa dodávala procházce příjemnou atmosféru. Hbitým tempem,
které udávala paní Hirschlová jsme dorazili k našim domovům. Bylo to
příjemně strávené odpoledne a doufám, že se alespoň v této sestavě
sejdeme opět za rok.
Šobrová
Co se dělo u Mlsounů poslední půlrok
V září 2019 jsme navštívili o jednom prodlouženém víkendu Macochu,
vinařskou obec Vrbice a Čejkovické Templářské sklepy.
Výlet to byl fajnový a s účastníky se i dneska ještě pousmějeme, když si
na něj vzpomeneme.
V lednu jsme se potkali na „Honezovickém praseti 2020“. Povedlo se!
Povedlo až tak nádherně, že nevíme, jestli to může ještě být lepší. Snědli
jsme pět přeštických pašíků a místo šestého ještě tolik zákusků, že by
vydaly na další prasátko. Nebudeme jmenovat, i když nás svrbí ruka,
abychom napsali, kdo všechno pomohl, ale neradi bychom na někoho
zapomněli. Všem a nejvíce těm, kteří odvedli největší kus práce,
děkujeme!!! Děkujeme také obecnímu úřadu, protože poskytnuté zázemí
kulturní místnosti bylo důležité. Hlavně jsme si to všichni užili a to je to
nejlepší.
Těšíme se na podzim, až se přeženou události současné doby. Jedeme do
Telče a na Pálavu a máme ještě pár posledních míst, tak jste zváni. Více v
článku Moravský výlet.
Vaši Mlsouni
Spolek rybářů Honezovic a Hradišťan z.s.
O naší činnosti v roce 2019 jsme Vás průběžně informovali, jen konec
roku ještě nebyl v obecním tisku probírán. S podzimem jsme uspořádali
zavírání rybníků s ovarem a pivem „jako křen“. Konec roku byl teplý a
plný akcí, tak jsme se sešli až v listopadu.
Začátkem února proběhla Výroční členská schůze. Vzpomněli jsme na
Tondu Rychtáře, který nás vloni opustil, a přijímali jsme nového člena.
Brigádě na čištění rybníků od přerůstajících vrb nepřálo počasí. Letos
nebyl jediný den, kdy bychom mohli na ledě větve uklízet.
S jarem vysadíme do obou rybníků kolem sta nových ryb.
S létem přibude v Honezovickém rybníku malý vodotrysk. Není to pro
sprchování dětí -:), ale kvůli provzdušnění vody v době vysokých veder.
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Na jaro a léto jsme měli opět připravenou pouťovou zábavu, Kemp
nočního chytání v Hradišťanech a koncem června pomoc s Vesnickou
veselicí. Vzhledem k viru, zanesenému z Číny, pravděpodobně nic z toho
nebude, ale jakmile se situace zvládne, pozveme Vás na společnou akci,
kterou si tento čas „postu“ náležitě vynahradíme. Zatím to vypadá na
polovinu července, kdy Vás zveme na „Týden u rybníka“. Každý den
budeme čepovat kofolu a pivo, něco dobrého grilovat, nebo vařit a hlavně
na každý den máme hosta. Dozvíme se o první pomoci ve zdravotní nouzi,
o obecních dotacích, budeme vyrábět loutky a Kemp nočního chytání
přesuneme pravděpodobně z května na tento letní týden. Ale uvidíme, jak
nám situace dovolí a rozhodně se zavčasu dovíte, kdy a kde se akce koná.
Zatím přejeme všem dostatek psychické pohody, nabírání sil a chutí,
klidnou hlavu, dostatek práce a nám rybářům fajnou rybačku.
S pozdravem Petrův zdar!
Václav Mimra, předseda a výbor spolku
Sbor dobrovolných hasičů
dovolujeme si Vás informovat o naší činnosti od března loňského do
letošního roku.
Začátkem června proběhla v Honezovicích každoroční soutěž, která je
zapsána do seriálu soutěží o Pohár Hořiny. Zúčastnilo se 20 družstev a
naše ženy skončily na třetím místě. Honezovice ještě reprezentovalo
družstvo mužů a veteránů.
Večer po soutěži hrála k tanci i poslechu kapela Anakonda Benda.
Seriálu soutěže o Pohár Hořiny se plně zúčastnilo družstvo žen. Nutno
vyzdvihnout, že se jim poprvé v dějinách Hořinského seriálu podařilo
vystoupat na bednu celkových vítězů a obsadily bronzovou příčku. Za
tímto úspěchem stojí nespočet tréninkových hodin, účast na soutěžích v
letním období téměř každou druhou sobotu a nemalé úsilí při zajištění
honezovické soutěže se zábavou a při shánění finančních zdrojů na
provozování tohoto požárního sportu. Muži a veteráni také soutěžili
střídavě v Hradci, Všekarech, Vsi Touškově a Kostelci, ale jen mimo
soutěžní seriál. Muži předvedli „dotyk“ jejich dřívějších úspěchů a u
veteránů to byl „hec“, že to ještě zvládnou a bavilo je to.
V lednu se členi SDH Honezovice sešli na Výroční valné hromadě a volili
nový výbor spolku, tak jako ve všech ostatních sborech. Novým starostou
sboru se stal pan Jiří Grömer, velitelem pan Jiří Hirschl, zástupcem
starosty paní Romana Bodišová, zástucem velitele pan Vlastimil Patera,
hospodářem paní Ilona Brichzínová, členem bez zařazení pan Jan Grömer
ml. A jednatelem pan Josef Fictum.
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Bývalému starostovi panu Jaroslavu Petříkovi sbor děkuje za léta starosti
o fungování a přeje mu ještě hodně let mezi námi. Stejně tak děkuje sbor
členům starého výboru panu Františku Podlipskému a Janu Vimmerovi.
Těm, kteří pokračují, patří poděkování také, ale jen tak zlehka, aby se
snažili dále -:)
V únoru prošel obcí průvod masek organizovaný naším sborem, tak jako v
minulých letech.
Děkujeme všem, kdo se podílí na práci ve sboru a děkujeme Obecnímu
úřadu za zázemí, díky kterému můžeme akce konat.
Letošní jaro a léto bude ovlivněno událostmi, které nás nyní plně
zaměstnávají, ale těšíme se na společné setkání, jakmile to půjde a
přejeme všem vše dobré.
Za Sbor dobrovolných hasičů Honezovice Jiří Grömer, starosta sboru
Ptáte se, co vlastně ti myslivci během roku 2019 dělali?
Tak já Vám to povím – spoustu věcí. Jsme malý spolek o 14ti členech,
přesto celoročně aktivní. Scházeli jsme se na schůzích, pracovali na
brigádách, podnikli jsme nějakou tu společenskou akci, přikrmovali
v zimě zvěř a samozřejmě ji také i lovili.
Vezmeme-li to pěkně popořádku, tak jsme se na schůzích, které probíhaly
během celého roku, seznamovali se spoustou nových věcí – například
s novými veterinárními předpisy, domlouvali jsme společenské akce a
brigády a že jsme si v tomto roce pěkně mákli. Za škody způsobené zvěří
jsme mimo jiného odpracovali celkem 160 hodin na polích. Na těchto
brigádách byla vždy vysoká účast a každý se snažil přiložit ruku k dílu.
Můj obdiv patří hlavně starším členům, kteří s námi procházeli pole se
srpy jako zamlada. Další brigádou byla oprava střelnice, kterou jsme
připravili pro nově zakoupenou vrhačku asfaltových terčů. V měsíci
červnu jsme zorganizovali třetí ročník dětského čundru s přespáním v lese.
Tato akce byla dle počtu dětí a jejich ohlasů zábavná a nenechaly si zkazit
náladu ani pořádnou večerní bouřkou.
Samozřejmě jsme také lovili zvěř ať už na společném honu, který proběhl
9. 11. , kde se slovilo 78 ks bažantí zvěře, nebo na samostatných lovech.
Lovili jsme zvěř černou, srnčí, siku, daňka, muflona lišku a povedlo se
ulovit také 5 ks bobra evropského. Podařilo se nám splnit plán chovu a
lovu zvěře tak, jak nám ho ukládal orgán státní správy myslivosti a já
doufám, že i v následujících letech bude naše činnost tak pestrá jako
doposud.
Za MS Tetřev Michaela Šobrová
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Množství vyprodukovaného odpadu za r. 2019 v
Honezovicích
množství množství
Název druhu odpadu
v
kg v kg na
celkem občana
Směsný komunální odpad

52 991

203,82

Objemný odpad

17 920

68,93

2 770

10,66

Papír a lepenka

1 730

6,66

Pneumatiky

930

3,58

900

3,46

686

2,64

247

0,95

245

0,94

130

0,50

20

0,08

20

0,08

10

0,04

Plasty

Sklo
Kovy
Jiné motorové, převodové a
mazací oleje
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a
pryskyřice obsahující nebezpečné
látky
Obaly
obsahující
zbytky
nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Absorpční
činidla,
filtrační
materiály, čisticí tkaniny a
ochranné
oděvy
znečištěné
nebezpečnými látkami
Vyřazené
anorganické
chemikálie, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky
jiná
nepoužitelná
léčiva
neuvedená pod číslem 20 01 31
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Pozvánka na 1. celostátní setkání Hradišť
Obec Dolní Hradiště srdečně zve na 1. celostátní setkání Hradišť, které
proběhne 31.7.-2.8.2020 v obci Dolní Hradiště (poblíž Plas) . Uklidní-li se
do té doby situace, nabízíme možnost jak příjemně strávit víkend.
Pro vzdálenější návštěvníky bude od pátku připraveno tábořiště s pitnou
vodou a mobilními toaletami. Pro naše občany platí zlevněné vstupné –
100,-Kč, pokud se přihlásí zatím nezávazně na Obecním úřadu
v Honezovicích nejpozději do 1.5.2020. Hlásit se můžete telefonicky na
tel. čísle 377 880 176 nebo e-mailem obechonezovice@volny.cz
V případě zájmu dvaceti a více osob bude zajištěna na setkání a zpět v
sobotu autobusová doprava. Zda bude akce uskutečněna, by mělo být
patrné v červnu, během kterého Vás budeme o vývoji situace informovat.
Program:
Pátek
Sobota
Neděle
Hřiště pod KD Náves před KD Hřiště pod KD Hřiště pod KD
20.00 hod. - 11.00 hod. - 13.00 hod. - Individuálně:
24.00 hod.
13.00
hod. 17.00
hod. procházka
Country večer dechovka
odpoledne pro podél Střely na
s kapelami Jen Kralovanka
děti
soutok
Tak a Country
s Berounkou
Jagy
(6km)
14.00 hod. - Culinka
a Prohlídka
16.00 hod. Kam tancohrátky (pro Mariánské
běžíte?! Akustic děti)
Týnice (Baroko
band
Jan
Blažej
Santini)
Prohlídka
17.00 hod. - The
19.00
hod. Bowře(country a kláštera Plasy
folk)
(Baroko
Jan
hod.Hradišťan
Blažej Santini)
s Jiřím Pavlicou
20.00 hod. -24.00 Jitule a Dadule 15.00 hod. hod. Košík band (divadlo
pro 18.00
hod.
děti)
Václav
Žákovec
a
Anna Volínová
( znáte z TV
Šlágr)
* po celou dobu
skákací hrad a
obří skluzavka
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Počet obyvatel k 1.1.2020
HONEZOVICE + HRAĎIŠŤANY Muži
CELKEM:
135
Z toho:
Muži
HONEZOVICE:
121
Muži
HRADIŠŤANY:
14

Ženy Celkem
130 265
Ženy
111
Ženy
19

Celkem
232
Celkem
33
Šobrová

Kominík
Jako každoročně přijede do Honezovic a Hradišťan kominík.
Tentokrát je objednán na 15. a 16. května. Kdo budete mít zájem
o vyčištění komína, případně provedení revize, nahlaste se
v úředních hodinách na obecním úřadu nebo zašlete do 10. května
2020 e-mail na obechonezovice@volny.cz.
Dále oznamujeme, že s akcemi jako např. byla revize kotlů,
neměla obec nic společného. V případě, že nebudete mít jistotu,
kdo akci pořádá, informujte se na obecním úřadu.
Fictumová
Plánované akce

Plánů máme hodně, ale nyní nelze říci, co bude možno uskutečnit.
Toto jsou plány:
9.5. - Den matek a setkání seniorů
31.5. - Den dětí
13.6. - Soutěž v požárním sportu
27.6. - Vesnická veselice
Červenec – „týden u rybníka“ v Hradišťanech
1.8. - Společný výlet na setkání Hradišť
29.8. - Turnaj v nohejbalu
Honezovický zpravodaj vydala obec Honezovice
www.honezovice.cz
Redakční rada: Nováček, Fictumová, Blažek
Registrováno na MK ČR č. 17310
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