Honezovický zpravodaj
Číslo 1, ročník 15, rok 2022

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:
duben 2022 – červen 2022
paní Prokšová Barbora
paní Volicerová Anna
pan Patera Vlastimil
pan Baloun Tomáš
pan Lengyel Karel
Vážení čtenáři,
vloni touto dobou ležela velká část z nás či našich známých doma
v posteli s covidem a přáli jsme si, aby to bylo už za námi a začal
normální život. V prvních měsících letošního roku začala situace vypadat
nadějně, postupné rozvolňování „covidových“ opatření nás všechny určitě
moc potěšilo. Málokdo si dokázal představit, že jako mávnutím
kouzelného proutku, může přijít něco horšího než covid. A ano, stalo se.
Přišel 24. únor 2022, kdy bezprecedentně Ruská federace válečně napadla
svrchovaný evropský stát Ukrajina. Lze si jen přát, aby utrpení milionů
obyvatel napadené země skončilo co nejdříve.
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Obyvatelé naší obce se ihned připojili k pomoci ukrajinským občanům.
Obec Honezovice se na základě výzvy Charity v Plzni, ve které
charita prosila o potraviny, rozhodla uspořádat potravinovou sbírku na
pomoc lidem přicházejícím z Ukrajiny. Do sbírky se zapojili nejen místní
občané, ale také spolky působící v obci - Myslivecké sdružení Tetřev,
Rybáři Honezovic a Hradišťan, Gurmáni z Honezovic a Sbor
dobrovolných hasičů Honezovice. Za peníze od spolků bylo nakoupeno
především jednorázové nádobí, kterého měla Charita akutní nedostatek a
potraviny pro malé děti. Ke sbírce se připojily i obec Všekary a Ves
Touškov, kterým jsme nabídli odvoz sbírky do Plzně. V pondělí 14.
března 2022 jsme s manželem vyjeli s dodávkou, naložili potravinovou
sbírku ve všech třech obcích a sbírku předali v humanitárním skladu
Charity v Plzni. Dík patří všem, kteří se do sbírky zapojili!
IF
Otevření budovy bývalé školy na návsi
Covidová opatření již umožňují konání společných akcí a tak s radostí
můžeme po roce čekání slavnostně otevřít opravenou budovu bývalé školy
na návsi v Honezovicích. A kdy jindy školu otevřít než o pouti! Program
je připraven od 15:00 hodin pohádkou nejen pro děti. Zahrát přijede pan
Petr Hroch Binder, kterého si určitě pamatuje z oslav 900 let Honezovic.
Zajímavá bude zajisté i beseda s Ing. architektem Janem Soukupem z
Plzně, který velkou část svého profesního života věnuje opravě a záchraně
kulturních památek. Bližší informace najdete v přiloženém letáčku.
IF
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
nebezpečný odpad bude možno odevzdat v obecním dvoře nad ČP. 10.
v sobotu 9.4.2022 od 9:00 do 11:00 hod.
ve středu 20.4.2022 od 17:00 do 19:00 hod.
v sobotu 23.4.2022 od 9:00 do 11:00 hod.
Vybírat se bude veškerý nebezpečný odpad, elektro odpad, zbytky barev,
olejů, léků a obaly od nich, lednice mrazáky. Vybírat se nebudou
pneumatiky.
kontejnery na velkoobjemový odpad
budou v obcích přistaveny od 6. do 8. května 2022. Do těchto kontejnerů
nepatří nebezpečný odpad
IF
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Myslivecký čundr
MS Tetřev Honezovice srdečně zve všechny děti, rodiče a přátele
přírody na Myslivecký čundr, který proběhne 25.-26. června. Trasa čundru
je přísně tajná . Sraz v 9:00 hod. v Honezovicích u zastávky. S sebou
baťůžky s menší svačinou a pití. Oběd a večeře jsou zajištěny. Spacáky a
stany odveze do cíle vozidlo. Cestou budeme plnit opět různé úkoly a hrát
hry. Bližší informaci najdete na připravovaném letáku, který bude včas
vyvěšen v obci.
Doufám, že se nám po delší covidové přestávce povede navázat na
předešlé pohodové ročníky čundru a užijeme si opět spoustu hezkých
chvil a zábavy v přírodě.

Za MS Tetřev Honezovice Michaela Šobrová
Duby v Hradišťanech a společné plánování vzhledu návsi
Před týdnem jste našli ve svých schránkách pozvánku na veřejné
projednávání kácení či nekácení dubů v Hradišťanech.
Duby v Hradišťanech u pomníčku obětem světových válek byly
zřejmě vysazeny v třicátých letech minulého století. Původně zde byly
duby čtyři, jeden byl pokácen již dříve. Vpředu jsou dva duby červené,
vzadu jeden dub letní. Jestli byl původní záměr vysadit u pomníku různé
druhy dubů, či k tomu došlo časem, to se již nedozvíme. Jak šel čas, byly
duby ošetřovány dle potřeby a názoru lidí, kteří zde žili. Postupně došlo
k odřezávání větví ze spodní části kmene, čímž se nepřirozeně posunulo
těžiště do horní části stromů. Duby jsou nyní vysoké 20 – 25 m. Při
budování dešťové kanalizace v blízkosti levého předního dubu v rámci
příprav na oslavy 750-ti let Hradišťan, došlo zřejmě k poškození jeho
kořenového systému, jež má neblahý vliv na zdravotní stav stromu.
Proschlé větve byly v minulosti vyřezávány, ale i přesto došlo při pádu
proschlých větví k poškození střechy přilehlé nemovitosti. Vzhledem
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k vrtochům počasí posledních let bylo z důvodu snížené bezpečnosti
stromů s těžkým srdcem přistoupeno k rozhodnutí duby pokácet. Kácení
starých stromů nikoho netěší, přichází se o stromy, které jsou němými
svědky historie, jsou součástí našich životů. Ale z důvodu bezpečnosti je
někdy třeba přistoupit i k těmto nepříjemným rozhodnutím. Zajisté např.
víte o letošním pokácení starých lip ve Stodu a pod. Vzhledem k tomu, že
duby byly vysazeny v malém sponu, jsou koruny stromů navzájem
propojeny a pokácením jednoho se mění stabilita zbývajících. Pokácením
dubů akce neměla končit, bylo rozhodnuto o celkové architektonické
úpravě nové zeleně na návsi.
Proti kácení vznikla iniciativa části občanů a chalupářů z Hradišťan
za zachování dubů. Kácení bylo tedy přerušeno. Obec nechala zpracovat
odborné posouzení zdravotního stavu dubů nestranným certifikovaným
arboristou ing. Zdeňkem Kováříkem. V závěr posudku arborista
doporučuje pokácení dvou dubů červených z důvodu snížené bezpečnosti
a u třetího dubu pokácení v případě koncepční nové výsadby.
Ze strany odpůrců kácení stromů byl dán podnět k prošetření
rozhodnutí o pokácení stromů na různé instituce a Obec se postupně
k dotazům těchto institucí vyjadřuje – např. Inspekce životního prostředí,
Krajského úřadu v Plzni, Ministerstva obrany, novinářů apod.
Cílem veřejného projednávání bylo navzájem si vyslechnout názory a
pokud možno najít společné řešení. Toto se ale nepovedlo. V současné
době probíhá jednání s příslušnými institucemi o správnosti rozhodnutí o
kácení dubů.
Zároveň vzhledem k jednáním s občany a chalupáři Hradišťan obec
nabízí všem zájemcům zapojení se do společného koncepčního plánování
vzhledu návsi v Hradišťanech. Nyní probíhá oslovení zahradních
architektů a po té bude zorganizována schůzka s možností zapojení se do
společného plánování všem zájemcům. Byli bychom rádi, kdybychom
nalezli společnou řeč a Hradišťanská náves se stala místem, na které
budeme všichni hrdi.
IF
Novoroční pochod
K začátku roku patří již pravidelně novoroční pochod. Vyšli jsme ve 13
hodin od prodejny Coopu v Honezovicích, trasa byla vybrána po
zpevněných cestách, aby bylo možné vypravit se i s kočárkem. Šli jsme
směrem na Nedražice, kde jsme kolem kaple odbočili na cestu k
Lochousicům. Cíl byl na okraji lesa, kde jsme si na ohýnku opekli něco
dobrého. Po dobré svačině jsme se vydali stejnou cestou domů. Na
novoroční výšlap se vydalo krom dvaceti místních i několik přespolních
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turistů. Mírný vítr popoháněl mraky a občas se na nás i sluníčko usmálo.
Bylo to pěkné novoroční odpoledne.
JB
Žádost o dotaci
V letošním roce byla podána žádost o dotaci z Programu stabilizace a
obnovy venkova Plzeňského kraje na opravu příjezdové komunikace
k bytovce v Honezovicích. Tato cesta byla v minulosti překopaná, na
některých místech již zcela chybí asfaltový povrch, komunikace je u
bytovky vymačkaná od těžkých popelářských aut.
IF
Dětské hřiště v Honezovicích
V Honezovicích máme nyní hodně dětí, což je velmi dobře. Některé už
vyrostly tak, že stávající skluzavka a houpačka je pro ně malá. Proto bylo
rozhodnuto o vybudování dalšího místa s herními prvky pro starší děti, o
čemž jsme Vás informovali již ve zpravodaji v loňském roce.
V sobotu 19. března 2022 začala firma se zemními pracemi a do poutě by
na pozemku naproti Paterovým, kde dříve stávaly vozy ze zemědělského
družstva, či parkovaly auta při svatbách, měly vyrůst prvky pro větší děti.
Bude zde osazen čtyři metry vysoký lanový kolotoč, herní prvek
s lezeckou stěnou, lanem na šplháni a dalšími prvky na posilování fyzické
kondice a pro pohodové pohoupání prvek zvaný „orlí hnízdo“.
V budoucnu může být prostor doplněn o další herní prvky.
IF
Spolek rybářů Honezovic a Hradišťan z.s.
Letošní sezona začala na výroční schůzi. Našimi novými členy se stali tři
děti a dva dospělí. Diskutovala se činnost tohoto roku a občerstvili jsme se
vynikajícím pivem a gulášem.
Aby z tohoto, výše popisovaného, měl něco také čtenář, dovolujeme si
pozvat Vás na:
23. dubna večer ve Škole pouťová diskotéka s dýdžejem Boříkem
16. července noční chytání u rybníka v Hradišťanech-akce vhodná pro
rodiče s dětmi, hlavním zážitkem bývá noční bdění a ranní vyhlášení
vítězů.
17. až 22. července v návaznosti na noční chytání pokračujeme akcí
Hradišťanský břeh. Letos uvidíme práci policejních psů, RC modely a
každý den otevřeme maringotku s pitím a jídlem. V průběhu je možné
chytání ryb i pro nečleny spolku. Detailní program sdělíme v příštích
zpravodajích.
S pozdravem Petrův zdar a vše dobré do letošního roku!
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Dětský maškarní ples
Po dvouleté odmlce se mohl konečně v neděli 13.3. konat dětský maškarní
ples. Tentokrát byly po dlouhé úvaze vybrané prostory obecního klubu
v budově bývalé školy v Honezovicích. Všechny mile překvapila velice
hojná účast. Přišlo 25 dětí v maskách a zhruba stejně tolik dospělého
doprovodu. Letos poprvé přijely i děti z Hradišťan a dokonce jsme měli i
dospěláky v masce, za což jim patří velké poděkování. Jako vždy byly
uděleny tři hlavní ceny. První byla zvolena přítomnými dospěláky, druhá
nezávislým porotcem a třetí byla losována. Mimo tyto hlavní ceny si
každá maska odnesla domů nějakou cenu útěchy. Doufám, že se všichni
účastníci maškarního reje dobře bavili, děti si řádění v maskách náležitě
užily a všichni odcházeli s pocitem příjemně stráveného odpoledne.
Na závěr bych vás ráda pozvala na dětmi oblíbenou, po dvou letech opět
konanou akci NOC S ANDERSENEM, která proběhne z 9. na 10.4.
v obecní knihovně. Účastníci se opět mohou těšit na opékání buřtů a
večerní čtení pohádek. Přihlášky si můžete vyzvednout na třech místech a
to v knihovně, v obecním klubu a na obecním úřadu. Po odmlce je
plánováno také tradiční HONEZOVICKÉ MUZICÍROVÁNÍ, jehož
termín bude upřesněn.
Vaše knihovnice Šárka Líbenková
Nový spolek působící v Honezovicích
V posledních letech jsme mohli ve zpravodaji číst o akcích
organizovaných „Mlsouny“. Takto nazývaná skupina lidí, kteří
připravovali různé zážitkové akce se na sklonku loňského roku rozhodla
založit oficiální spolek. Pro svůj název zvolili „Gurmáni z Honezovic“.
Předsedou spolku je Mgr. Lukáš Nentvich.
IF
SDH Honezovice
Letošní rok zahájíme přípravou na tradiční hasičskou soutěž s večerní
zábavou. V sobotu 11. června přivítáme soutěžící družstva a Vás všechny,
kteří nás přijdete podpořit. Věříme, že se opět sjede dostatek sborů a
soutěž tak bude důstojnou oslavou 110-ti let našeho sboru. Je to sice již
111 let, ale rok minulý nepřál oslavám, tak si to vynahradíme letos. Navíc
11. červnu sluší číslovka 111 !
Tak po sto deseti letech činnosti přejeme Vám i nám dobrý rok sto
jedenáctý!
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Gurmáni z Honezovic z.s.
Máme radost, že covid, strašák let minulých, lehce oslábnul. Vytvořil se
tak opět prostor pro setkávání. Chuťové smysly jsme oblažili na zabijačce.
Závěrem dne zahrála k tanci skupina Hrajem. Obvykle Vás zveme, ale
tentokrát bylo vyprodáno, takže tance chtivým doporučujeme rybářskou
zábavu o pouti.
Zveme na podzimní výlet za vínem a všechny ostatní ochutnávkové
záležitosti, které průběžně pořádáme. Nejbližší po zabijačce bude sushi
bar Plzeň. Informace o termínu získáte na baru v Clubu Škola.
Tak hezký rok a na společné pobývání!
Upozornění
V prostoru bývalé skládky směrem na Miřovice se opět začal
shromažďovat nový odpad. Do tohoto prostoru umístila obec výkopovou
zeminu s úmyslem prostor upravit, aby nedělal ostudu hned při vjezdu do
obce. Na místě se objevily nějaké plasty, thúje a jiný odpad i přes to, že
plasty a jiný tříděný odpad je možné odevzdat p. Holečkovi v obecním
dvoře nebo vhodit do kontejneru. Pro ukládání ořezaných větví je
vyhrazen prostor u čistírny odpadních vod. Trávu, listí a jiný biologicky
rozložitelný odpad na kompost směr Nedražice. Není třeba tuto skládku
znovu oživovat. Proto obec uzavřela vjezd novým pletivem. Žádáme Vás
nezakládejte nové skládky.
JB
Pozvánka na divadelní představení
Obec Lochousice pořádá zájezd do divadla Palace na komedii
SVATBA BEZ OBŘADU a nabízí našim občanům možnost připojit se
k tomuto zájezdu. Představení se koná v sobotu 14.5.2022. Odjezd
autobusu ze zastávky v Lochousicích je ve 12:00 hod. Cena vstupného
činí 250,-Kč za osobu a doprava 200,- Kč za osobu. Konec představení je
v 17:30 hodin.
Cestou zpět se někde zastavíme v restauraci na večeři. Prosíme všechny
zájemce, aby se hlásili do 10.5.2022 na tel. čísle paní Opavové
775 041 663.
Leták k divadelnímu představení je k prohlédnutí na stránkách obce
Lochousice nebo na: www.divadlopalace.cz .
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Plánované akce
2.4. sázení stromů a brigáda na návsi v Honezovicích
23.4. Pouť – slavnostní otevření budovy bývalé školy na návsi
v Honezovicích, pouťová zábava
29.4. – 30.4. - kominík
30.4. - májka
8.5. Den matek
Den dětí
11.6. Soutěž v požárním sportu
25. – 26.6. myslivecký čundr
2.7. Vesnická veselice v Hradišťanech – hraje Dupalka
16.7. noční chytání ryb v Hradišťanech
17.7. – 22.7. – Hradišťanský břeh
13.8. – zábava v Honezovicích – hraje MEDY GANG
IF
Sázení stromů
Dovolujeme si Vás pozvat na společné sázení stromů na návsi
v Honezovicích. Sraz je v sobotu 2.4.2022 od 8:00 hod. Sázet se bude do
připravených jam při silnici přes náves v místech bývalého stromořadí.
Zasadíme vzrostlejší javory, zelený klen a na podzim krásně barevný
mléč. Po vysazení vybereme kameny z odbagrovaných ploch a osejeme je
travním semenem. Malé občerstvení bude zajištěno, s sebou si vezměte
lopatu, hrábě a jiné potřebné nářadí pro sázení stromů a hrabání. Ke
každému stromu budou zaraženy tři opěrné kůly a strom bude vyvázán
páskou. Všichni jste srdečně zváni.
JB
Kominík
Jako každoročně přijede do Honezovic a Hradišťan kominík.
Tentokrát je objednán na 29. a 30. dubna. Cena za vyčištění komínu je
300,- Kč, za vyčištění a revizi 600,- Kč. Kdo budete mít zájem o vyčištění
komína, případně provedení revize, nahlaste se v úředních hodinách na
obecním úřadu nebo zašlete do 27. dubna 2022 e-mail obecní úřad obechonezovice@volny.cz.
IF
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