Plánované akce
1.7. vesnická veselice v Hradišťanech
2.7. vakcinace psů – Honezovice 12:00 - 12:30, Hradišťany 12:45
– 13:00
29.7. čundr pro rodiče s dětmi, sraz v 9:00, pořádají myslivci
12.8. obecní zábava v Honezovicích – od 20:00 hraje skupina
Telefon
26.8. turnaj v nohejbale
Září - říjen – výlet do Senátu ČR a Valdštejnské záhrady – termín
bude upřesněn podle počtu zájemců a programu zasedání Senátu
ČR, zájemci o zájezd se přihlašte na obecním úřadu do 19. srpna
2017
Výlet do Prahy
zveme Vás na výlet do Prahy.
V pátek 22. září odpoledne po práci vyrážíme na výlet do
Prahy.
V podvečer si sedneme do sklepa, co vypadá jako podpalubí lodi
vezoucí rum. Je připraveno povídání o rumech s ochutnávkou.
Potom se přesuneme do Karlínské hospůdky pod kopcem Vítkov,
na kterém nás pohlídá Žižka na koni.
Přespíme a ráno vyrazíme na výlet Prahou.
Do září je ještě dost času, ale počet míst ve sklepě s rumem je
omezený, tak se hlaste zavčasu, kdo má chuť na výlet vyrazit.
Pojedeme-li auty, vlakem či autobusem, ještě domluvíme podle
počtu účastníků.
Za přípravný tým
Josef Fictum
kontaktní telefon: 723 164 795
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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
pan Pučil Petr
pan Špaček František
paní Hauserová Ema
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje byla vložena anketa ohledně využití
budovy německé školy. Celkem se vytisklo 200 anketních lístků.
Zájem o anketu byl velký, vrátilo se nám 76 lístků, což je 38 %.
U některých lístků bylo vyplněno více možností, u některých
dopsána či zaškrtnuta jen jedna.

Po celkovém sečtení vyšly následující výsledky:
a) Sál pro uspořádání společenských akcí 26 hlasů
b) Hospoda 27 hlasů
c) Klubovna pro děti 15 hlasů
d) Knihovna 15 hlasů
e) Obecní úřad 11 hlasů
f) Sklad stanů, stolů, lavic pro venkovní akce 8 hlasů
g) Byty 18 hlasů
h) Klubovna pro spolky 19 hlasů
i) Něco jiného – doplňte dle vlastního uvážení
- dům pro seniory, byty pro seniory, zařízení pro seniory
23 hlasů
- kavárna/cukrárna ve spojení s knihovnou 2 hlasy
- domov důchodců v budově bývalé mateřské školy
- vybudování venkovní terasy na posezení
Nejvíce hlasů tedy dostala hospoda a sál pro uspořádání
společenských akcí, na třetím místě pak zařízení pro
seniory.
Výsledky ankety jsme předali architektonické a
projekční firmě Soukup, Švehla, Opl z Plzně, která
zpracovává studii možného využití budovy s ohledem na
její stav. Z prvních jednání vyplynulo, že by bylo dobré
navázat na původní koncept budovy a to sice využití pro
více lidí. V bývalé škole jsou široké chodby a vysoké
stropy. Pro vybudování bytů pro seniory by bylo vhodnější
a méně finančně náročné postavit nový dům s byty
s bezbariérovým přístupem, či využít jiné prostory.
Během letošního roku bude zpracována studie
využití budovy a představena veřejnosti. Po veřejném
projednání bude zpracován projekt postupné opravy školy
tak, aby mohla probíhat v jednotlivých etapách. Jako první
proběhne v příštím roce oprava střechy – výměna krytiny a
krovu. Na krytinu jsme již dostali dotaci ve výši 400 tis.
Kč.

Dotace
V letošním roce máme přislíbené tyto dotace:
- Obnova ovocného sadu
Cílem je dosázení ovocného sadu na „Třešňovce“ u
Hradišťan. Předpokládané náklady jsou 43 800,- Kč, výše
dotace 16 110,- Kč
- Studie odkanalizování obce
V rámci studie budou především řešeny možné způsoby
odkanalizování Hradišťan a výběr optimální varianty.
Předpokládané náklady činí 15 tis. Kč, výše dotace 10 tis.
Kč
- Žádost o dotaci na opravu střechy budovy bývalé německé
školy.
Jedná se o výměnu střešní krytiny a klempířských prvků.
Předpokládané náklady jsou 674 tis. Kč, výše dotace 400
tis. Kč.
- Žádost o příspěvek na věcné vybavení pro jednotku SDH
obce
Cílem je dovybavit zásahovou jednotku přilbami (10 ks),
rukavicemi (10 ks) a novými savci (2 ks)
Předpokládané náklady činí 67 tis. Kč, výše dotace 38 700,Kč.
Den dětí
Tradicí se stal honezovický den dětí na místním hřišti.
Tento rok bylo pro děti připraveno deset soutěžních disciplín. Po
splnění všech soutěží probíhá losování v jakém pořadí si děti chodí
pro ceny a každý si vybere cenu, která se mu líbí. Letošní dětský
den navštívil historicky nejvyšší počet dětí a to 42. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat nejen všem organizacím a spolkům, jež
umožnili tento dětský den uspořádat, ale také jednotlivcům, kteří
nelenili a připravili pro děti vlastní soutěž či jiným způsobem
přispěli k organizaci akce. Děkujeme.

Hospodaření v roce 2016

Prodej komunální techniky

Na posledním veřejném zasedání byla schválena zpráva
nezávislého auditora, který přezkoumává hospodaření obce, zda
nedošlo k nějakému pochybení. Auditor neshledal žádné závady.
V roce 2016 činily příjmy obce 5,2 mil. Kč, výdaje 3,9 mil.
Kč. Do rozpočtů příštích let byl převeden zisk ve výši 1,3 mil. Kč.
Mezi největší výdaje patřil nákup automobilu pro hasiče ve výši
357 tis. Kč a přívěsu za 68 tis. Kč, opravila se střecha obecního
skladu za 268 tis. Kč, z čehož dotace Plzeňského kraje činila 150
tis. Kč. Začal se opravovat návesní rybník. V roce 2016 byly
provedeny práce za 144 tis. Kč, celkové náklady budou činit 1,8
mil. Kč, z čehož 1,5 mil. Kč pokryje dotace z Ministerstva
zemědělství. Obec podpořila činnost myslivců, rybářů a hasičů
v obci částkou 5 000,- Kč na každý spolek.
Obec hospodařila v roce 2016 se ziskem, který bude použit
v dalších letech.
K 31.prosinci 2016 žilo v Honezovicích 246 obyvatel,
z toho 129 žen a 117 mužů.

Obec se rozhodla k prodeji nepotřebného materiálu a
techniky. Technika je dva roky nepoužívaná a nevyzkoušená, jestli
funguje. Ve zpravodaji je přiložen lístek s vyznačením jednotlivých
položek – pojezdová jednotka + kárka, 2x motor Jikov, bubnová
sekačka, 2 x křovinořez, cihelné bloky o rozměru 40 cm x 25 cm x
24 cm, celkem 263 ks, bloky jsou uloženy na paletách. Nejprve je
materiál nabídnut občanům Honezovic, pokud by se nikdo
nepřihlásil, bude nabídka rozšířena na kohokoliv. Nyní může tedy
nabídku poslat pouze ten, kdo má v obci Honezovice trvalé
bydliště. Materiál bude prodán podle jednotlivých položek tomu,
kdo u dané položky nabídne nejvyšší cenu. Kdo máte zájem,
vyplňte na přiloženém lístku jméno, příjmení a adresu a u
jednotlivých položek výši nabídnuté ceny. Lístek vložte do obálky,
zalepte a na obálku napište – neotvírat, prodej materiálu.
Zalepenou obálku odevzdejte na obecním úřadu, vhoďte do k tomu
určené krabice v konzumu, či vhoďte do schránky obecního úřadu
do 10. července 2017 do 8:15 hod.. Obálky se budou otevírat
veřejně na obecním úřadu 10. července 2017 od 8:30 hod. Zájemci
mohou být přítomni při otevírání obálek.

Odkanalizování Hradišťan
Po dokončení splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v
Honezovicích se zastupitelstvo začalo zabývat myšlenkou, jak v
tomto směru zlepšit a usnadnit život i v Hratišťanech. Bohužel
situace není úplně jednoznačná. Hradišťany jsou poměrně rozsáhlá
a členitá obec s malým počtem trvale žijících obyvatel. Z těchto
ukazatelů lze určit, že náklady na odkanalizování jednoho
obyvatele by byly neúměrně vysoké a ty jsou jedním z hodnotících
kritérií při získávání dotace. Proto se zastupitelstvo dohodlo a zadá
zpracovat studii na odkanalizování Hradišťan. Tato studie by měla
zvážit pro a proti u všech dostupných možností, jak toto
odkanalizování realizovat. Možností je několik a každá má své
výhody í nevýhody. Rádi bychom získali výstup jak reálně toto
odkanalizování vyřešit. Studii pro obec zpracuje pan ing. Miroslav
Vondraš.

Rybník
O opravě rybníku na návsi jsme psali již v minulých vydáních
Honezovického zpravodaje. Nepsaná domluva s firmou byla
taková, aby byl rybník hotový do pouti, abychom jej mohli na pouť
slavnostně otevřít a využili vodu z jarních dešťů pro jeho naplnění.
Tak se také stalo. Obrovské zklamání nastalo po geodetickém
zaměření a zjištění, že profil dna neodpovídá projektu a je nutné
rybník znovu vypustit a ještě nějaký sediment odtěžit. Správné
geodetické zaměření dna je nezbytnou přílohou k ukončení akce a
získání dotace. To je důvod proč se rybník opět vypustil.
Koncem června firma opět najela do rybníku a odebrala ještě
sediment, aby dno odpovídalo projektu. Poté se rybník napustí,
snad rychle a nebude se vypouštět, doufáme několik let.

Pouť

Kemp Hradišťany

Honezovická pouť, která se každoročně koná po 24.dubnu
tedy po Jiřím letos vyšla na neděli 30.dubna, což je den stavění
máje, takto se obě slavnosti sešly naposledy v roce 2006. Potřetí
v řadě přijel se svými atrakcemi pan Václav Cibulka, který převzal
honezovickou pouť po svém bratru Jiřím. Hasiči v pátek přivezli
májku, v obecním dvoře ji oloupali a ponechali ji na místě do
neděle.
Program naší pouti, byl zpestřen o jeden velice významný
počin, a tím se stalo slavnostní otevření nově vyhloubeného
rybníku na návsi. Zastupitelstvo obce oslovilo senátora pana
Václava Chaloupka, aby se ujal slavnostního otevření. Pan
Chaloupek nabídku přijal, promluvil na hrázi rybníku a přestřihl
pásku. Po té se většina přihlížejících přesunula do kulturní
místnosti, kde pan Chaloupek vedl velice poutavé vyprávění o své
práci se zvířaty. Příhody a zážitky z natáčení večerníčků s
medvíďaty byly doplněny promítáním. Tahle velice zajímavá
beseda se protáhla na bezmála tříhodinové povídání nejen o
medvědech. Spolek rybářů uspořádal pěknou pouťovou zábavu
v novém netradičním pojetí. Neděle probíhala jako každoročně,
počasí bylo velice příznivé, rozjely se pouťové atrakce, přijelo i
několik prodejců se svými stánky. Ve čtrnáct hodin zazněl po
dvouleté pauze hvizd sudího pouťového zápasu ženatých proti
svobodným, který letos ovládli ženatí a zvítězili. Otevřená kulturní
místnost posloužila jako občerstvení pro každého, kdo dostal na
kolotoči žízeň. Před osmnáctou hodinou se kolotoče zastavily a
náves se připravila na stavění máje. Během malé chvilky byl ze
dvora vyvezen strom, který děti ozdobily krepovým papírem, pan
Nováček upevnil vlastnoručně pletený věnec, ostatní strom
navrtali a upevnili do stojanu. Tahem dvou traktorů se dala májka
pomalu do pohybu vzhůru. Zbývalo májku zajistit, uklidit náčiní a
konečně nejdůležitější bod, máj uhlídat a to se myslím povedlo.

V sobotu 27. května se uskutečnila akce nazvaná Kemp
Hradišťany. S odpolednem jsme se sešli k přípravě a od pěti hodin
si již soutěžící vybírali místa u rybníka a stavěli obydlí pro
přenocování. Kousek od mola vyrostla hospůdka a zatroubením
bylo zahájeno celonoční chytání ryb. Soutěžili dvojice dospělého s
dítětem, tedy zpravidla rodič s ratolestí. Třicet dvojic nahodilo
udice a dva měřiči zaznamenávali ulovené kusy.
Od šesti večer do šesti rána jsme žili u rybníka. V podvečer bylo
horko, pak se zešeřilo, vylezl srpek měsíce a koukali jsme na
hradbu temného lesa na obzoru, za kterým je louka V pekle.
Nejprve byl všude přítomný hlas účastnících se dětí, potom rybník
oživovaly hlasy od hospůdky a až dlouho po půlnoci se rybáři
uklidnili a okolí pohltilo ticho a tma. No a najednou začalo svítat,
ptáci hlasitě zpívali a my snídali a vyhlašovali výsledky. Ta změna
prostoru v závislosti na čase byla fascinující.
Před šestou ráno jsme si dali polévku z kotlíku a shromáždili jsme
se na vyhlášení výsledků. Zvítězila Kateřina Smolíková s otcem
Jiřím, ale každý, kdo vydržel, byl sám sobě vítězem, takže medailí
byla dekorována každá dvojice účastníků i neúnavný
tým
pomocníků.
Za bezvadnou atmosféru patří dík soutěžícím, obslužnému
personálu i všem fandům, kteří nás během večera, noci a rána
navštívili.
Děkujeme tímto všem a jsme poctěni, že jsme mohli
společně tuto akci prožít.
Příští kemp je již domluven na noc ze soboty 26. do rána
27. května 2018. Zadejte si termín do kalendářů, těšíme se na Vás.
Spolek rybářů Honezovic a Hradišťan.

