Honezovický zpravodaj
Číslo 1, ročník 14, rok 2021

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 2021 – červen 2021
pan Koudelka Milan
pan Grömer Jan
paní Grömerová Anna
pan Vimmer Jan
pan Volák Vlastimil
paní Prokšová Barbora
paní Volicerová Anna

Vážení čtenáři, spoluobčané,
první letošní číslo Honezovického zpravodaje dostáváte v době, kdy
zůstává z důvodu opatření proti covidu-19 mnoho věcí nejasných.
V loňském roce jsme touto dobou šili roušky, pak došlo k uvolnění
různých omezení. V srpnu začala opět platit povinnost roušky nosit,
postupně se přidala různá další opatření. V současné době není možné
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pořádat žádné kulturní akce za přítomnosti lidí ve vnitřních prostorech.
Z toho důvodu se nebude konat ani letos pouťová zábava. Den matek a
setkání seniorů připravujeme obdobným způsobem jako v loňském roce,
tedy přáním a malým dárkem. Otevření opravené školy, stejně tak jako
další akce také necháme na dobu, kdy se budeme moci všichni sejít a
společně se poveselit.
Přejeme Vám pevné zdraví a radostnou mysl!
Fictumová
Novoroční pochod
Tradiční novoroční pochod byl letos trochu netradiční. Bylo
navrženo několik možných tras, po kterých se lidé vypravili. Společným
místem samostatného putování, aby byla dodržena opatření související
s covidem, bylo plápolající ohniště u Bumbálky, kde si mohl každý opéci
špekáček či jinou dobrůtku. Na příchozí zde čekaly perníčky
s pořadovými čísly a tak můžeme říci, že se letošního pochodu celkem
zúčastnilo 18 lidí.
Registrace očkování proti covid – 19
Většina našich seniorů je již zaregistrovaná, někteří i naočkováni. Pokud
byste měl někdo problém s registrací očkování proti covid-19 můžete
zavolat v pracovní dny na tel. číslo 379 209 441 nebo 379 209 445
v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od
8:00 do 14:30. Dovoláte se do Stoda, kde Vám rádi pomohou. Pokud
byste i přesto potřebovali pomoci, můžete zavolat či napsat na obec,
budeme se snažit Vám pomoci.
Oprava bývalé německé školy
Bývalá německá škola je již uvnitř opravena. Snahou bylo zachovat
historický ráz budovy, ale zároveň ho skloubit s moderními technologiemi
a potřebami obce. Nově se musely udělat veškeré rozvody elektriky, vody,
odpadu ale i internetu. Na chodbách je položena původní dlažba, v sále se
bude dobře tancovat na parketové podlaze. V přízemí i v patře jsou
vybudované nové záchody, vzduchotechnika. Vytápění budovy zajišťují
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dvě tepelná čerpadla, která zvládnou celou budovu vytopit na pokojovou
teplotu. V průběhu zimy předpokládáme, že budova bude tepelnými
čerpadly temperována. Zároveň jsou instalovaná troje krbová kamna, která
umožní rychle zatopit jen v určité části a navodit příjemnou atmosféru.
Původní dveře, které šlo zachránit jsou opraveny, ostatní jsou vyrobeny
nově a všechny vnitřní dveře jsou sjednoceny fládrováním.
Při opravách postupně budova odhalovala svá tajemství – např. se
ukázalo, že původně byla v přízemí vlevo od vchodu třída stejně velká
jako v poschodí. Příčkou byla rozdělena až dodatečně. Příčka neměla
žádné základy, byla postavena na prkenné podlaze. Na zdech bylo mnoho
vrstev různých nátěrů. Mezi nejstaršími byly zelené odstíny, v některých
místech lemované ozdobnou bordurou. Kopie těchto okrasných bordur
zdobí nyní stěny v sále. V sále je také připraveno pro účinkující podium a
věříme, že se najdou opět v Honezovicích nadšení ochotníci, kteří ho
využijí😉. Zároveň je v sále udělaná příprava na připojení promítačky a
instalaci promítacího plátna.
Oprava stála celkem 16 mil. Kč, z čehož dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj činila 10 mil. Kč.
Nyní zbývá školu vybavit nábytkem, odvést dešťovou vodu od
budovy, instalovat světla veřejného osvětlení, instalovat předzahrádku a
upravit terén kolem školy. Práce je to ještě hodně, ale základ je již hotov a
tak tyto činnosti se budou dít postupně, dle finančních možností obce.
Nebezpečný odpad a kontejnery na velkoobjemový odpad
Svoz nebezpečného odpadu proběhne opět ve spolupráci se Spolkem pro
odpadové hospodářství, jeho jsou Honezovice členem. V závislosti na
tento svoz budou přistavěny i kontejnery na velkoobjemový odpad.
Termín svozu určuje Spolek, jakmile bude znám, budeme Vás informovat,
kdy ke svozu a přistavení kontejnerů dojde.
Žádosti o dotace
V letošním roce jsme žádali na Plzeňský kraj z programu stabilizace a
obnovy venkova o dotaci na herní prvky pro větší děti, které by měly být
umístěné v Honezovicích na návsi v místech, kde se dříve za JZD
parkovaly vozy. V Hradišťanech konkrétní místo není určeno, herní prvky
budou umístěny po projednání s místními občany.
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Dále obec žádala na Plzeňský kraj o dotaci na provoz místní prodejny,
předpokládaná dotace je 30 tis. Kč.
Spolek rybářů Honezovic a Hradišťan z.s.
fungujeme s patřičnými rozestupy… chodíme lovit k vodě, ořezáváme
rostliny kolem spodního Honezovického rybníka a uklízíme co se kde dá.
V Hradišťanech monitorujeme možný výskyt vydry, ale zatím se nám ji
nepodařilo vyfotit.
Letošní rok jsme vytvořili dětský rybářský kroužek s patřičným
vyškolením a prozkoušením členů. Několik starších ze spolku se této
rybářské školy ujmulo a ke spokojenosti všech věnovali svůj čas
nastupující generaci. Uvidíte kolem rybníka více dětí, ale tak jsme to
chtěli, být užiteční třeba i jen tím, že poskytneme Vašim dětem prostor k
zábavě a poučení. Příští rok tuto akci určitě zopakujeme.
V létě se těšíme na týden v Hradišťanech. Začínáme v sobotu 24. července
závodem nočního rybolovu. Přislíbeno máme povídání o rybách, bobrech,
včelách, zvěři v lesích, vše s patřičným doprovodem pití a jídla. Každý
večer bude věnován jinému tématu a jinému jídlu, jen Plzeň bude vždy.
Na konci akce v pátek 30. července bude den mapování Hradišťanského
okolí. Posledně jsme vytvořili mapu vesnice a letos se pustíme do
nejbližšího okolí. Lesy a pole ukrývají tisíce let starou a velmi zajímavou
historii. Pátek je den, kdy je možno zůstat na akci s dětmi, nebo je nechat s
námi. Hlídání od sedmi ráno do tří odpoledne je zajištěno jako vloni.
S pozdravem Petrův zdar!
Výbor spolku Rybářů Honezovic a Hradišťan.
Co se děje u Mlsounů na začátku roku 2021
čekáme až pomine pandemie. Než tato vytoužená chvíle nastane, přejeme
všem každý den něco, co potěší.
Na podzim plánujeme poznávací výlet na Moravu s návštěvou
sklípku. Sklípek je okrajová záležitost pro potěchu jednoho večera, jinak
je to výlet do přírody a poznávání meandrů řeky Moravy v oblastech
Osypaných břehů a Vátých písků. Budeme na Strážnicku a Bzenecku.
Vhodné i pro rodiče s dětmi, program bude přizpůsoben jeho účastníkům.
Výlet bude víkendový na konci září. Pojedeme vlakem. V pátek ráno 24.
září odjíždíme linkovým autobusem do Stoda a potom dále vlakem směr
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Morava. Z Plzně nás poveze Pendolino a před Prahou nám zahrají
Smetanovu Vltavu, A hlavně ve vlaku je komfort a restaurace a dost
prostoru na cestu party lidí co si mají o čem povídat.
Hlaste se u Galové, Nentvicha, Smolíka nebo Fictuma. Vybíráme zálohu
1000,- Kč. Kdyby se výlet neuskutečnil, vrátíme ji.
Letošní zvěřinové hody nebudou. Vybrané peníze vracíme. Pokud se k
Vám ještě nedostaly, prosíme o trpělivost, navštívíme Vás. Covid
rozcuchal i naše řady, tak jsme byli chvilku v útlumu. Technicky bylo
nemožné Hody uspořádat a s přicházejícím jarem není na tuto akci
prostor. Nezoufejte ale, v létě pořádají Rybáři akci v Hradišťanech. Tam
budeme my Mlsouni také a bude tam spousta jídla podobně jako na
Zvěřinových hodech. Navštivte nás kterýkoli den od 24. do 30. července.
Platí se na místě, takže nevybíráme nic dopředu.
Vaši Mlsouni
SDH Honezovice
Vážení spoluobčané, letošní rok je velmi skoupý na možnost konání
veřejných akcí. Proto jsme nemohli uspořádat masopustní průvod a nyní
čekáme s napětím, co bude dovoleno.
Máme připraveno:
stavění máje v pátek 30. dubna
uspořádání hasičské soutěže s taneční zábavou v sobotu 12. června a
Hasičský ples spojený s oslavou výročí založení sboru. Tento ples bychom
chtěli uskutečnit v listopadu letošního roku.
Přejeme nám všem psychickou pohodu a odolnost do dnů příštích.
Výbor SDH Honezovice

Kominík
Jako každoročně přijede do Honezovic a Hradišťan kominík. Tentokrát je
objednán na 7. a 8. května. Kdo budete mít zájem o vyčištění komína,
případně provedení revize, nahlaste se v úředních hodinách na obecním
úřadu
nebo
zašlete
do
5.
května
2021
e-mail
na
obechonezovice@volny.cz.
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Plánované akce
Vzhledem k opatřením souvisejícím s covidem nelze nyní říci, zda a kdy
se akce uskuteční
Slavnostní otevření bývalé školy na návsi
30.4. stavění májky
7.5. – 8.5. kominík
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
12.6. soutěž v požárním sportu
Den dětí
24.7. – 30.7. týden u Hradišťanského rybníka
7.8. Brutus
28.8. turnaj v nohejbalu
24.9. – 26.9. výlet na Moravu
Ukládání trávy a větví
Vážení spoluobčané blíží se čas, kdy příroda ožije a tráva začne na našich
zahrádkách divoce růst. Pokud trávu, listí a jiný biologický odpad sami
nekompostujete, je možné uložit jej na obecní kompost, který je umístěn
po silnici směr Nedražíce a polní cestou vlevo na Hradišťany. Na tento
kompost však nepatří větve a části stromů, pro tento dřevní odpad je
vyčleněn prostor „V trávníkách“ u čistírny odpadních vod. V kompostu se
dokonce objevila stavební suť, ta do kompostu nepatří a je potřeba ji
likvidovat na skládce k tomu určené.
Nepořádek v okolí
Po zimě holé a travou neporostlé strouhy a stružky při silnicích, ale i jinde
v přírodě odkryly další nešvar a to spoustu odpadu poházeného při
cestách. Pokud jdete vycházkou, jedete autem nebo na kole a na něco
takového narazíte, seberte to prosím a vhoďte do obecních kontejnerů
nebo do popelnice, podle druhu odpadu. Určitě bude na čistou stružku
hezčí pohled.
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