Honezovický zpravodaj
Číslo 3, 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:
říjen 2021 – prosinec 2021
pan Král Josef
pan Nečas Jan

Vážení čtenáři, spoluobčané,
Po letošním rozmarném létu přišel krásný podzim plný slunečných
dnů. Stromy se oděly do krásných barevných tonů, zkrátka radost
pohledět. Noční mrazíky už oznamují příchod chladnějších dnů a pomalu
se připravujeme na zimu.
Náves, dříve plná dětí, ve všedních dnech utichla, neboť děti po delší
době opět chodí do školy a rodiče doufají, že budou chodit déle než
v minulém školním roce.
I přes různá opatření související s covidem se mohly uskutečnit
některé akce, byť třeba v náhradním termínu. Pokud to vezmeme
popořadě, tak o prázdninách proběhl oblíbený Hradišťanský břeh, při
kterém mohli lidé společně posedět, dozvědět se něco nového, vidět fotky

z fotopastí, které myslivci v lese mají, ale i ochutnat speciality ze zvířat
zde žijících.
Nohejbalový turnaj se z důvodu předpovědi nepříznivého počasí
letos nekonal.
Koncem srpna ožilo hřiště v Honezovicích při dětském dnu. Jako
obvykle děti plnily různé úkoly. Očekávané bylo losování, při kterém si
každé dítě mohlo vybrat odměnu a odpoledne bylo zakončeno opékaním
buřtů.
V září se večer naplnila honezovická náves lidmi, kteří si přišli
poslechnout kapelu Brutus. Díky spolkům i dalším dobrovolníkům, kteří
se do organizace zapojili, mohla akce proběhnout k radosti všech
přítomných.
Tímto děkujeme všem, kteří organizují akce pro druhé či se podílí na
jejich zdárném průběhu. Ať se již jedná o spolky či další dobrovolníky.
Bez těchto lidí by akce nebylo možno organizovat. Ještě jednou Vám
všem patří velký dík!
IF
Webové stránky obce
Obec Honezovice má nové webové stránky, najdete je na stejné
adrese www.honezovice.cz. Z důvodu schválení nových zákonů jsme byli
nuceni webové stránky nechat předělat. Jednalo se především o to, aby
byly stránky snadno zpřístupněny pro zdravotně znevýhodněné občany.
V rámci této změny jsme nechali na stránky umístit webovou aplikaci,
kterou si můžete stáhnout do mobilních telefonů a pomocí ní mít aktuální
informace o dění v obci. Tímto by se měla zvýšit informovanost občanů.
IF
Úprava návsí
V Hradišťanech je plánované nabílení kapličky, úprava výsadby v parčíku
a vyčištění žlabovek. V Honezovicích dojde k úpravě terénu v místech kde
byly pokáceny proschlé stromy a budou zasázeny stromy nové. Stržen
bude také trávník u krajnice silnice, aby se voda mohla vsakovat do
trávníku a netekla po silnici.
IF

Dětské herní prvky
V Honezovicích i v Hradišťanech se zvýšil počet děti, což je velmi
dobře. Pro ně budou osazeny nové herní prvky jak v Honezovicích, tak v
Hradišťanech.
Covid – 19
Covid 19 velmi ovlivňuje poslední dva roky našeho života. První rok
jsme mohli zažít velkou solidaritu při šití roušek, vzájemné pomoci.
Postupem času si velká část z nás covidem prošla ať již s lehčím či těžším
průběhem. Někdo se uzdravil bez následků, někdo se potýká s následky
delší dobu.
Každopádně lze říci, že není o co stát. Zatím jedinou známou
obranou proti covidu-19 je očkování. V naší obci je k současné době
naočkováno celkem 67,9% lidí, z toho nejvíce je naočkováno lidí ve věku
nad 60 let a to 79,7%, naopak dětí do 16 let je naočkováno 0%.
Počet nakažených covidem 19 opět začíná stoupat, u naočkovaných
se uvádí, že průběh je lehčí. Očkovat je možné se nechat např.
v očkovacím centru ve Stodě v kulturním domě (Nádražní 477) každé
úterý a středu od 11:00 do 14:00 hod. K očkování není nutná registrace.
Tel. kontakt na očkovací centrum ve Stodě je 778 882 329. Ve Stodě se
očkuje převážně vakcínou Pfizer, ale k dispozici je i vakcína Moderna a
jednorázový Janssen. Zájemci si při rezervaci mohou vybrat.
K očkování je stále možné se i registrovat a vybrat si termín dle
nabídky očkovacího místa. Registrace probíhá přes Centrální rezervační
systém, který provozuje ministerstvo zdravotnictví registrace.mzcr.cz.
Začalo přeočkování třetí dávkou. Očkuje se i ve Stodu. Třetí dávkou
se mohou nechat přeočkovat lidí, kteří ukončili očkování proti nemoci
covid 1. i 2. dávkou minimálně před osmi měsíci, se mohou registrovat k
přeočkování třetí dávkou. Na registračním webu registrace.mzcr.cz si
mohou vybrat i očkovací místo Stodské nemocnice bez ohledu, kde byli
očkování v první etapě. Více informací zde: ceskoockuje.cz. Jak se
objednat
k
očkování?
Vytvořte
registraci
na
webu registrace.mzcr.cz a vyberte si očkovací místo "Plzeň-jih Kulturní dům Stod". Až přijdete na řadu a obdržíte esemeskou PIN2,
proveďte rezervaci na rezervace.mzcr.cz. Nově se lze registrovat i
telefonicky na infolince naše očkovacího místa 778 882 329.
IF

Volby
V pátek a sobotu 8.-9.10. 2021 se konaly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Z celkových 213 voličů přišlo volit 134 osob,
což je 62,62%. Z 18 možných stran, dostalo hlas 13 stran. Volby proběhly
v poklidném a spořádaném duchu. Téměř všichni voliči přišli
s respirátorem a všichni s platným občanským průkazem, za což jim
děkujeme.

Šobrová
Oslava 110 let založení hasičského sboru v Honezovicích
SDH HONEZOVICE srdečně zve na oslavu výročí 110. let založení
hasičského sboru v obci, které proběhne
13. listopadu 2021 v sále nově opravené školy od 18. hodin.
program:
úvodní proslov starosty sboru, pozdrav starostky obce, dekorování praporu
slavnostní stuhou, ocenění zasloužilých členů a přátel sboru, diskuse o
historii a budoucnosti, občerstvení
ve 20. hodin zahájení plesu
v průběhu plesu bude dámská volenka a bohatá tombola
k tanci a poslechu hraje skupina Superband DUO
Vesnická zabíjačka
zveme Vás na Vesnickou zabíjačku 22. ledna 2022. Předprodej od 15.
října. K prodeji máme pouze 100 vstupenek. Ke koupi u Galové,
Nentvicha, Smolíka a Fictuma.
Těšíme se na Vás, Gurmáni.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Nebezpečný odpad
bude možno odevzdat v sobotu 9.10. a v sobotu 23. října v obecním
dvoře nad ČP. 10. Vybírat se bude veškerý nebezpečný odpad, elektro
odpad, zbytky barev, olejů, léků a obaly od nich, pneumatiky osobní bez
disků, lednice mrazáky a další nebezpečný odpad. Vybírat se nebude
azbest, tvrzené plastové stoly a židle, nákladní pneumatiky atd.
kontejnery na velkoobjemový odpad
budou v obcích přistaven od 5. do 7. listopadu Do těchto kontejnerů
nedávejte nebezpečný odpad
IF
Co je odpad využitelný, velkoobjemový, nebezpečný… a kam s ním?
Využitelné odpady - tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka,
sklo, plasty,
Tyto druhy odpadu ukládejte do barevných nádob, plast také v pytlích do sběrného
dvora.
Objemné odpady - to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: koberce,
starý nábytek, linolea, kuchyňské linky,….
Tyto odpady můžete dát do kontejnerů na velkoobjemový odpad umístěných 2x
ročně na stanovištích kontejnerů.
Nebezpečné odpady- tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí
vyhazovat do popelnice, např.: akumulátory, články (baterky), zářivky, výbojky,
ledničky, pračky, televizory, barvy, ředidla, oleje a nádoby jimi znečištěné.,…
Nebezpečné odpady odnášejte ve stanovený termín (2x ročně) do sběrného dvora.
Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.
Stavební odpady - to jsou odpady, které vznikají rekonstrukcí Vašich domů, např.
stavební suť, umyvadla, záchodové mísy, betony, cihly atd. Tento odpad, by si měl
každý odvážet sám.
Ostatní (komunální) odpady - jsou ty, které vám zbydou po vytřídění všeho, co je
možné dále využít, např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír,
textil, porcelán, popel, zbytky masa a kostí apod. Toto jsou vlastně jediné druhy
odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice.

Do nebezpečného a velkoobjemového odpadu budou vybírány pouze odpady
z domácností. Odpady vzniklé ve firmách, si musí každý podnikatel odvézt sám.
Šobrová

Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad
Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů odděleně od
ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný odpad podle své
materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu
začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech
řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo, …).
Základem označení je barva kontejneru, která je funkční hlavně z hlediska
rychlé orientace.
V Honezovicích a Hradišťanech máme po jednom sběrném místě,
kam se může takto vytříděný odpad uložit. V poslední době se však u
kontejnerů tvoří nepořádek. Pro představu uvedu několik nejčastějších
příkladů, igelitový pytlík s obsahem koše z domácnosti ( použité papírové
kapesníky, slupky od ovoce a zeleniny v tom nasypaný popel a nedopalky
cigaret a ještě jiné příměsi vyprodukované domácností). Velké papírové
krabice, které by se musely roztrhat, aby se vešly, se jen tak pohodí,
tabulky skel, které neprojdou otvorem, se opřou o kontejner, k tomu se
přidá nějaký elektroodpad a o vrata opřít nebo přehodit pytel s PET
lahvemi, které vybíraly v sobotu a pro někoho je hotovo. Další krok je,
že přijde někdo jiný, koš přebere, krabice roztrhá odnese pytel a
elektroodpad a nakonec nastrká tabulové sklo do štěrbiny na bílém nebo
zeleném kontejneru a je na nějaký čas uklizeno. Věřte, není to příjemné
přebírat po někom odpadky. Žádáme Vás, upravte odpad tak, aby se do
kontejneru vešel, neukládejte ke kontejnerům nic co tam nepatří.
Upozorňujeme, že sběrná místa budou sledovány kamerou se
záznamem.
JB
Plánované akce
13.11. hasičský ples k výročí 110 let sboru
20.11. myslivecký hon
28.11. stavění vánočního stromku
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