Honezovický zpravodaj
Číslo 3, ročník 13, rok 2020

Blahopřejeme
k narozeninám
zastupitelstvo obce přeje
hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho osobní pohody
do dalších let spoluobčanům,
jenž oslaví či oslavili
svá jubilea
v období:
říjen 2020 – březen 2021
pan Blažek Josef
paní Buchláková Helena
paní Zelenková Vlasta
paní Neubauerová Marie
pan Petřík Jaroslav
pan Uhlíř Jaroslav
paní Matějková Anna
pan Matějka Josef
pan Podlipný František
paní Schimková Josefa
pan Brichzín Josef
Vážení čtenáři, spoluobčané,
prosinec tohoto velmi zvláštního roku se přehoupl do své druhé
poloviny a za dveřmi jsou vánoce se vším, s čím si je spojujeme, na co se
těšíme, i když letos trochu jiným způsobem…
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Pomalu se loučíme s rokem 2020. A jaký že byl? Na první pohled velmi
zvláštní, spoustu věcí, které jsme vnímali jako samozřejmé se najednou
změnily, věci nepředstavitelné se staly skutečností.
Rok jsme začali společným novoročním pochodem. Dobře jsme se
najedli i pobavili při vesnické zabíjačce. Maškarní průvod prošel vesnicí.
A pak jsme si začali zvykat na věci, které jsme viděli jen ve sci fi filmech
– první vlna covidu s sebou přinesla nová opatření - začaly se nosit
roušky, omezila se možnost kontaktu mezi lidmi. Děti přestaly chodit do
školy a učili se z domova…. V tichosti proběhla pouť. Hasiči se odvážili
jako první v okolí uspořádat hasičskou soutěž, která měla hojnou účast.
Lidé vyměnili pobyt u moře za dovolenou v Čechách. Letní kemp
v Hradišťanech přišel tedy velmi vhod. Společně s podzimem ve vrátila i
opatření spojená s covidem. Děti opět zůstaly doma, obchody, restaurace
se postupně uzavíraly a občas otevíraly. Člověk neustále sleduje, jaká
opatření se mají dodržovat a jaká už zase neplatí.
Není to jednoduchá doba. A o to větší dík patří všem, kteří v této
zvláštní době nemyslí jen na sebe. Velké poděkování patří všem, kteří
jakýmkoliv způsobem přispěli ke konání akcí, které proběhly, lidem, kteří
se kolem sebe snaží šířit dobrou pohodu, kteří dělají něco pro druhé.
Děkujeme sponzorům za podporu dětského dne. Velký dík patří také
všem, kteří se v jarním období zapojili do šití roušek, všem, kteří se
rozhlížejí kolem sebe a nečekají na pomoc, ale sami ji nabízejí své rodině,
sousedům, známým. A tak v naší vesnici, pokud víme, nezůstal v tuto
obtížnou dobu nikdo osamocen. Na to můžeme být hrdi. A tak ještě
jednou velký dík všem, kdo mají oči i srdce otevřené!!
Do nového roku přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí a pohody!
Fictumová

Betlémské světlo – Honezovice u kapličky 24.12.2020 od 14:00 do
14:30 hod.
Betlémské světlo se bude letos poprvé rozdávat také v Honezovicích
u kapličky V letošním roce platí z důvodu opatření proti covidu zákaz
zpěvu na veřejnosti. Proto jsme byli nuceni zrušit tradiční večerní zpívání
koled u kapličky.
Fictumová
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SDH Honezovice
V letošním roce se podařilo, navzdory situaci, uspořádat hasičskou soutěž
s taneční zábavou. Pro nás to znamenalo připravit sportoviště u koupaliště,
zorganizovat vše potřebné a obsloužit účastníky u maringotky. Zúčastnilo
se 17 mužských a 5 ženských soutěžních družstev.
V kategorii mužů zvítězily Sedlčany, v kategorii žen zvítězily ženy ze
Březí.
Soutěžní družstva našich žen a mužů se zúčastnila několika dalších
soutěž v rámci seriálu "O pohár Hořiny".
Co bychom chtěli letos:
20. 2. 2021 uspořádat masopustní průvod,
12. 6. 2021 hasičskou soutěž a
oslavu 110 let našeho sboru. Kapelu již máme objednanou, termín zatím
ne, teď jen aby nám hvězdy protiepidemické přály:-)
Těšíme se na Vás v příštím roce a přejeme radostné vánoce a šťastný nový
rok.
výbor SDH Honezovice
Vážení přátelé Spolku rybářského,
letošní rok si vynutil spoustu změn v našich aktivitách, ale radost z relaxu
u rybníka zůstala. Viděli jsme se spolu v červenci u Hradišťanského
rybníka. V týdenní akci nazvané "Hradišťanský břeh" jsme si užili
táboření, chytání ryb, dobrého jídla a na podvečerních debatách jsme se
spoustu věcí dozvěděli.
Pondělí patřilo obecním financím a jehněčímu, úterý udržitelnosti
života na naší planetě a guláši, středa nám předvedla nový Defender a
dršťkovou polévku, čtvrtek život v našich lesích a myslivecké specialitky,
pátek dětskou bojovku a zdravovědné okénko a sobota vyvrcholila nočním
chytáním.
V roce 2021 se chystáme upořádat pouťovou zábavu a od soboty 24.
července opět týden Hradišťanského břehu. Těšíme se na Vás,
děkujeme za podporu a všem Petrův zdar do nového roku!!!
Výbor spolku
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Hasičské poplachy
V posledních měsících roku zazněla 3x vesnicí siréna a svolávala
hasiče k výjezdu k požáru. Dvakrát se jednalo „jen“ o požár hnojiště na
sousedním katastru. Poslední výjezd byl však smutnější, neboť se jednalo
o požár obytné části v Hradišťanech u lesa.
Fictumová

Činnost MS Tetřev Honezovice v roce 2020
V roce 2020 byl chod mysliveckého spolku zásadně ovlivněn
koronavirovou situací a nařízeními z ní vyplývající. Nemohli jsme se tedy
setkávat na schůzích, brigádách a společných akcích jako v předešlých
letech. Za celý rok proběhly pouze dvě brigády. Na jaře se opravovala
broková střelnice v Trávníkách a začátkem prosince jsme se sešli v
Hradišťanech na Třešňovce, kde bylo třeba oplotit ovocné stromky proti
okusu a ohryzu zvěře. Celoročně jsme se věnovali individuálnímu lovu.
Před senosečí jsme procházeli se psy loukami, abychom zabránili
posekání srnčat. V zimních měsících pak přikrmování zvěře v krmelcích a
zásypech. V roce 2020 mělo MS Tetřev Honezovice 14 členů.
V dalších letech je naší hlavní prioritou řádné hospodaření se zvěří,
ochrana přírody, udržování mysliveckých zvyků a tradic. Doufáme, že v
roce 2021 bude možné opět uspořádat několik mysliveckých akcí pro
dospělé i děti v Honezovicích.
Michaela Šobrová

Brigáda na Třešňovce
Ten náš úřad obecní dal pletivo a kůly,
pořídil nám lepeňáky , sehnal spoustu šňůry.
V neděli jsme vyrazili všichni z MS k Třešňovce,
Zima byla jako prase, vyhli jsme se ledovce.
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Kladívka a palice, štípačky i pily,
rozjeli se naplno, to se věci díly!
Někdo tloukl, jiný vázal,
další nosil, každý kázal .

A tak i v té slotě celkem teplo bylo,
hlavně když se na ohýnek trochu přihodilo.
Buřtík voněl, čajík hřál,
i perník se celkem dal.

Odpoledne sluníčko začalo nás hřát,
Chvilkami byl červený kolem stromků drát.
Některé z nás zradili jinak věrné stroje,
na laně se táhly domů z prohraného boje.

Společnými silami jsme práci dokončili,
stromky proti zvěři řádně oplotili.
Aspoň jsme se viděli po tak dlouhém čase
s kamarády myslivci snad brzy potkáme se zase!

A tak stromky ovocné, každý z nás teď věří,
zdárně budou ochráněny před tou naší zvěří.
Tak ať rostou, rychle sílí,
přeje MS v této chvíli.
Za MS Tetřev Honezovice Michaela Šobrová
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TERMÍNY svozů směsného komunálního odpadu
v obci HONEZOVICE a spádové obci Hradišťany - rok 2021
den výsypu PONDĚLÍ

STANDARD
Měsíc

1x týdně

1x za 14 dní

(říjen
- duben)

sudý týden

1x za 14 dní
(květen - září)
leden

11

25

4

11

18

25

únor

8

22

1

8

15

22

březen

8

22

8

15

22

29

duben

5

19

5

12

19

26

17

31

3

17

31

červen

14

28

14

28

červenec

12

26

12

26

srpen

9

23

9

23

září

6

20

6

20

říjen

4

18

15

29

13

27

květen

listopad
prosinec

3

1

1

1

Upozornění
Nádoba musí být v den výsypu přistavena v 6:00 hodin.
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11
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8
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22
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6

13

20

27

Výběr plastů leden až červen 2021

Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

2.1.2021
16.1.2021
30.1.2021
13.2.2021
27.2.2021
13.3.2021
27.3.2021
10.4.2021
24.4.2021
8.5.2021
22.5.2021
5.6.2021
19.6.2021
3.7.2021

od 9.00 – 11.00 hodin
od 9.00 – 11.00 hodin
od 9.00 – 11.00 hodin
od 9.00 – 11.00 hodin
od 9.00 – 11.00 hodin
od 9.00 – 11.00 hodin
od 9.00 – 11.00 hodin
od 9.00 – 11.00 hodin
od 9.00 – 11.00 hodin
od 9.00 – 11.00 hodin
od 9.00 – 11.00 hodin
od 9.00 – 11.00 hodin
od 9.00 – 11.00 hodin
od 9.00 – 11.00 hodin
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Zveme Vás na
Zvěřinové hody 2021
Honezovice náves a kulturní místnost
sobota 23. ledna 2021
od dopoledních hodin do nedělního rána
zvěřinové dobroty z divočáka, daňka, siky, srny a kachní kaldoun
hody budou, i kdyby „čert na koronáči jezdil“
pokud nebude 23. ledna dovoleno shromažďování, uděláme hody
nejbližší sobotu poté, co zákazy pominou, nebo oslabí
vstupné v předprodeji 300,- Kč
v den konání se vstupenky již nebudou prodávat
vstupenky u Míši Galové, Lukáše Nentvicha, Jirky Smolíka, a Josefa
Fictuma
počet účastníků bude omezen
těší se spolek Mlsounů
Oprava bývalé školy na návsi
Oprava bývalé školy na návsi se pomalu chýlí ke konci. V současné
době se osazují nová svítidla, na záchodech i chodbách je položena dlažba
a nové obklady. Sál v prvním patře se těší na dřevěnou podlahu. Celou
budovu již vytápí dvě nová tepelná čerpadla.
Zbývá osadit opravené dveře. Vnitřní dveře budou fládrované, což
dodá celé budově společně s původní dlažbou na chodbách, nádhernými
vstupními dveřmi a štukovou fasádou krásný historický vzhled.
Fictumová
Výsadba na Třešňovce
V letošním roce bylo na Třesňovce dosázeno 30 ovocných stromů,
čímž je starý sad téměř celý obnoven. Výsadbu provedla Správa a údržba
silnic v rámci dotačního programu Plzeňského kraj.
Fictumová
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Veřejné osvětlení (VO)
Několik článků na téma veřejného osvětlení v Honezovickém
Zpravodaji již vyšlo, bylo to však před vlastní realizací. Nyní je osvětlení
instalované a rádi bychom vás informovali, jak to celé probíhalo a kolik to
vlastně stálo. Vlastní výstavba probíhala na dvě části. První byla ulice
směrem k Nedražicům společně s návsí. Nutnost výměny VO vyvolala
společnost ČEZ, která mám oznámila, že ve zmíněných místech plánuje
provést rekonstrukci venkovních rozvodů el. energie.
Náhrada nevzhledného vzdušného vedení za zemní nás potěšila, ale
vyvstal problém, kam umístit svítidla VO po odstranění sloupů. Připravili
jsme tedy projekt na nové osvětlení v těchto lokalitách. Pro ČEZ pokládku
kabelů prováděla firma Suptel a protože byla možnost položit společně do
jednoho výkopu i kabel VO, zvolili jsme tuto variantu. Demontáž starého
osvětlení, vlastní stavbu stožárů a montáž svítidel provádělo Městské
technické a bytové středisko Holýšov. Náklady na tuto část stavby VO
vyšly na 536 tis.Kč. z dotačního programu Plzeňského kraje PSOV PK
2019 jsme dostaly 350 tis.Kč.
Druhá část byla opět spolufinancována Plzeňským krajem
z dotačního programu PSOV PK za rok 2020. Tentokrát nás kraj podpořil
částkou 120 tis. Kč z celkových 190 tis. Kč. Ve
druhé
části,
bylo
vyměněno 12 svítidel ve zbylé části Honezovic a dalších 14
v Hradišťanech. Po zkušebním provozu bylo ještě v tmavých místech
doplněno několik svítidel. Veřejné osvětlení je nyní v úsporné LED
technologii, spínané namísto poruchového soumrakového čidla
astronomickými hodinami.
Blažek

Novoroční pochod
Z důvodu opatření proti covidu bude letošní novoroční pochod trochu
jiný. Určitě je stejně jako v minulých létech dobré, jít se ven trochu
provětrat. Společný novoroční pochod není možný, ale nabízíme všem,
kteří chtějí pro své tělo něco prospěšného udělat – pojďme v pátek
1. ledna 2021 na procházku! Doporučený start je v Honezovicích mezi
13. – 14. hod. Letos nemůžeme jít společně, proto se vydáme na cestu
sami či v menších skupinkách. Navrhujeme tři trasy, každá má společný
9

bod, a to u Bumbálky, kde bude připravené ohniště. A možná bude i malé
překvapení😉. Půjde nás letos na novoroční pochod víc, než v minulých
létech? Věřím, že ano!
Navrhované trasy:
Start Honezovice:
1. Nejkratší, vhodná i pro kočárky – vyjít z Honezovic cestou na
Holýšov, za mostem odbočit k „Bumbalce“, kde bude připraveno
ohniště, pro ty, kteří si budou chtít opéci buřty. A pak návrat zpět.
2. Střední – z Honezovic přes Všekarskou lávku (nebojte se, nemusíte
přeskakovat potok, ale můžete přes něj přejít po dřevěné lávce;-) a
pak kolem „Bumbalky“ zpět do Honezovic
3. Delší – z Honezovic po silici do Hradišťan a pak zpět po modré
turistické značce kolem Bumbalky do Honezovic
Start Hradišťany:
4. Hradišťanská – z Hradišťan po modré turistické značce k
„Bumbalce“ a zpět
Fictumová

Čistírna odpadních vod
V minulém vydání Honezovického Zpravodaje jsme psali o
problémech s čistírnou odpadních vod, jaké věci se objevují na česlech
hrubého čištění, co do kanalizace nepatří, jak čistírna funguje atd. ČOV se
krásně zapracovala a výsledky jejích rozborů na sledované látky jsou
výborné.
Bohužel problém tuků přetrvává, stále se objevují obrovské kry tuku,
které kanalizaci přicpávají, až ji úplně ucpou. Znovu proto upozorňujeme nevhazujte a nelijte do kanalizace co tam nepatří, hlavně již zmíněné tuky,
vlhčené ubrousky, kosti, maso a ani zeleninu, máte přece popelnici a
kompost. Látky, které se nerozpustí, nedokáže ČOV zpracovat, neničme si
věc, na kterou jsme léta čekali, pomáhá životnímu prostředí a nám všem.
Velice neradi bychom zaváděli nějaká nepopulární opatření, která
postihnou i ty co se chovají k ČOV slušně.
Blažek
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Vánoční příběh
Na adventním věnci hořely tiše čtyři svíčky. Bylo slyšet, jak si mezi
sebou šeptají. První svíčka vzdychla a řekla: „Jmenuji se POKOJ. Ráda
bych přebývala mezi lidmi, ale jim na mně nezáleží. Moje světlo sice svítí,
ale lidé žádný mír nedodržují“. Její světélko bylo čím dál menší, až docela
zhaslo…
Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se VÍRA,
toužím svítit lidem na cestu životem, ale oni mnou pohrdají, jsem prý
nemoderní a zbytečná. Lidstvo nechce o Bohu nic vědět, nemá tedy cenu,
abych svítila!“ Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla…
Smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: „Jmenuji se LÁSKA.
Toužím být v lidském srdci, ale lidé si mě nevšímají, nechtějí mě. Vidí
jenom sami sebe, tvrdí, že volné vztahy jsou lepší, že je třeba si užívat. Už
nemám sílu, abych hořela.“ Její světlo se zachvělo a zhaslo…. V té chvíli
vešlo do místnosti dítě. Podívalo se na svíčky a řeklo: „Proč nesvítíte, kdo
vás zhasl?“ A rozplakalo se… V tom se ozvala čtvrtá svíčka a zašeptala:
„Neboj se! Dokud já svítím, nic není ztraceno! Mé Jméno je NADĚJE!
S mojí pomocí se dají i ostatní svíčky znovu zapálit.“ Od ní pak dítě
znovu zapálilo i všechny ostatní.
Plamen naděje by v našem životě neměl nikdy zhasnout.
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Poplatky
Výše poplatků zůstává ve stejné výši jako v minulých létech.
Nejčastější poplatky jsou:
- poplatek za provoz systému shromažďování komunálních odpadů
(popelnice): celoročně bydlící: 500,- Kč/osobu/rok, dítě do 10 let 250,Kč/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.
Poplatky je třeba uhradit do 30. června 2020 a to hotově na obecním
úřadu, nebo převodem na bankovní účet obce č. ú. 26826361/0100,
variabilní symbol je číslo popisné či evidenční Vašeho domu.
Fictumová
Plánované akce
23.1.2021 zvěřinové hody
Masopustní průvod
Slavnostní otevření bývalé školy na návsi
Vzhledem k opatřením souvisejícím s covidem nelze nyní říci, zda a kdy
se akce uskuteční.
Úřední hodiny v době nouzového stavu
V souvislosti s vládními nařízení v době nouzového stavu jsme byli
nuceni upravit úřední hodiny pro veřejnost na obecním úřadu takto:
Pondělí a středa 8:00 hod.– 12:00 hod. a 18:00 hod. – 19:00 hod.
Fictumová
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