Plánované akce
27.10. drakiáda
28.10. sázení stromů na Třešňovce, sraz v 9:00 na návsi v
Hradišťanech
3.12. stavění vánočního stromu od 16:00
prosinec - vánoční posezení v knihovně
1.1. novoroční pochod, sraz ve 13:00 před obec. úřadem

sběr
nebezpečného
velkoobjemový odpad

odpadu,

kontejnery

Honezovický zpravodaj
Číslo 3, ročník 10, rok 2017

Blahopřejeme
k narozeninám
zastupitelstvo obce přeje
hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho osobní pohody do
dalších let spoluobčanům,
jenž oslaví svá jubilea v
období:
říjen - prosinec
pan Grömer Jiří
paní Majerová Marie

na

Sběr nebezpečného odpadu proběhne se dvoře nad č.p.
10 v Honezovicích ve dnech:
Sobota 21.10.2017 od 9:00 do 11:00 hod,
Pondělí 23.10.2017 od 17:00 do 18:00 hod,
Středa 25.10.2017 od 17:00 do 18:00 hod
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v obci
rozmístěny
od 27.10.2017 do 29.10.2017
____________________________________________________
Honezovický zpravodaj vydala obec
Honezovice
Redakční rada: Nováček, Fictumová, Blažek
Registrováno na MK ČR č. 17310

Oprava obecní stodoly
V srpnu byla dodělána budova obecní stodoly.
V souvislosti s opravou stodoly došlo i k jejímu
generálnímu úklidu. Děkujeme všem, kdo se na vyklízení
stodoly podíleli. Podařilo se tak roztřídit mnoho let
střádané věci, které z velké části byly již nepotřebné. Do
lodního kontejneru byly uloženy drobnější věci.

Nádherná nová podlaha připomíná spíše kluziště než
podlahu stodoly. Horší je to s omítkami. Zdi jsou nasáklé
solemi z umělých hnojiv, které zde byly uskladněny. Po
odstranění staré omítky bylo cítit nepříjemný zápach, zdi
byly vlhké. Proto byly vnější omítky nahrazeny roštem
s obkladem, který zajišťuje stálé proudění vzduchu kolem
zdí a tím dochází k jejímu vysychání. U vnitřních omítek
se upustilo od nátěru z důvodu lepšího prosychání. Nová
vrata esteticky doplňují celkový vzhled stodoly. Jsou
rozdělena na dvě samostatná křídla a zavěšena na novém
pojezdovém mechanismu.
Stodola je takto hotova, v obecním dvoře toho
zbývá ale ještě hodně dodělat - např. zeď oddělující
vedlejší pozemek, zpevnit povrch dvora a uspořádat celý
dvůr tak, aby byl využitý a uklizený.
Komplexní pozemková úprava
Ve dnech 9.10. – 12.10.2017 proběhlo
v Honezovicích a v Hradišťanech vytyčování vnitřního
obvodu komplexní pozemkové úpravy. Vzhledem
k častým nejasnostem ohledně skutečných hranic
jednotlivých pozemků dochází nyní u některých lidí
k nemilým překvapením, kdy jejich plot zasahuje na
sousední pozemek či naopak zjišťují, že jejich pozemek
sahá mnohem dál, než předpokládali. Dalším krokem
v pozemkové úpravě bude vytvoření geometrických
plánů na základě zjištěných a odsouhlasených rozdílů
z místního šetření.

Bagrování bobřích hrází
Bobrovi se u nás stále líbí i přesto, že jsme mu již
mnohokrát odbagrovali hráze. Letos na podzim bylo
domluveno s Povodím Vltavy, že odstraní bobří hráze
oni. Začali ve středu 18. října. Po minulých zásazích již
nejsou hráze tak vysoké, ale bez jejich průběžného
odstraňování by došlo zase k rozlivu potoka po louce.

Oprava německé školy
Německá škola je jedna z významných dominant
naší vesnice. Budova je to velká, cca 24 m široká. Nyní je
zpracovaná projektová dokumentace na výměnu krovu a
na stavebním úřadu zažádáno o stavební povolení. Na
krov bude třeba přes 30 m³ trámů, vazné trámy budou
nahrazeny ocelovými nosníky a zapuštěny do podlahy
půdy.
Plocha střechy je celkem cca 440 m². Za střešní
krytinu byla zvolena opět pálená střešní taška –
bobrovka. Celkové náklady na výměnu střechy,
předpokládáme ve výši 1,7 mil. Kč. Opravu bude
provádět firma STABO plus trade s.r.o.
Do konce tohoto roku bude zpracovaná
architektonická
studie,
která
bude
předložena
k veřejnému projednání.

Úprava trávníku na návsi

Dovybavení zásahové jednotky hasičů obce

Přívalové deště přinášení s sebou velké problémy
jak v Hradišťanech tak v Honezovicích. Pravidelně
čistíme strouhy zanesené splavenou hlínou. Povinností
každého vlastníka je zachytit dešťovou vodu na svém
pozemku a nezpůsobovat s ní problémy sousedům či
veřejnosti. V Honezovicích vytéká hodně vody s hlínou a
kamením z č.p. 27. S vlastníkem se nám nedaří spojit.
Dále vytéká voda z cesty mezi p. Nováčkem a p.
Smolíkem. Voda pak stéká po silnici a zaplavuje sklep
domu č.p. 38. Z tohoto důvodu jsme nechali snížit
travnatou část na návsi přiléhající k silnici, aby do ní
mohla voda vtéct obdobně jako z cesty od bytovky.
Pokud toto opatření nebude stačit, budeme muset hledat
jiný způsob řešení.
Dále byl založen nový trávník na hrázi rybníka.
Se založením rybníka se čekalo na podzimní dny, kdy je
vlhčí počasí.

O dotaci na vybavení zásahové jednotky obce jsme
žádali již několikrát a však bez úspěchu.
Doplněním jednotky na stav, který předepisuje
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje přineslo
v našem snažení obrat a stali jsme se úspěšnými žadateli.
Obec dovybavila JSDH o 10 ks zásahových přileb
Vulcan, 10 ks zásahových rukavic Tiffany a 2 ks savice
ASE 110 2,5m.
Celková cena byla 66 660,- Kč, z toho dotace
činila 38 700,- Kč., 27 960,- Kč uhradila obec ze svého
rozpočtu.
Hasičům přejeme, aby vybavení mohli použít jen
při cvičeních.

Oprava silnice u kapličky
Silnice procházející středem návsi se na dvou
místech propadla, což je při jízdě značně nepříjemné.
Oprava silnice by měla být provedena začátkem příštího
roku.

Výsadba stromů na Třešňovce
V loňském roce proběhla částečná výsadba nových
stromů na Třešňovce v Hradišťanech, aby byl sad opět
plně osazen, zbývá vysadit ještě zhruba 30 ovocných
stromů. Dovolujeme si Vás proto pozvat na sobotu 28.
října na sázení stromů na Třešňovce, sraz v 9:00 na
návsi v Hradišťanech. Obec zabezpečí výsadbový,
úvazový a kotvící materiál, vykopání jam pro stromy a
také něco k jídlu a k pití. Vysaďte si svůj strom, potřebné
nářadí si prosím vezměte s sebou.

Telefon
Po několika pokusech uspořádat posezení při
dechové hudbě, které se příliš neujalo a pro malou účast,
vyzkoušel pro letošek poprvé obecní úřad namísto
dechovky rock. Z množství kapel v okolí byla vybrána
rocková formace Telefon. Jako nejpříhodnější termín,
aby v okolí nebylo moc dalších tancovaček, byla
vybrána sobota 12.srpna. V devatenáct hodin přijeli
hudebníci a začali připravovat nástroje a aparaturu,
začátek byl naplánován na dvacátou hodinu.
Po spuštění produkce to vypadalo na pěkný
propadák, protože na parketu byli pouze skalní fandové
skupiny, kteří přijely spolu sní. Počasí také moc nepřálo,
ale i přes to, začali přijíždět fandové rockové hudby
z okolních vesnic, místních přišla jen hrstka. Protože
nebylo úplně narváno o to lepší a přátelštější byla
atmosféra a i v bufetu obsluhující zastupitelé měli čas
zaběhnout na parket. Blikající světla a kouř navodily tu
správnou rockovou atmosféru, prostě pořádný bigbeat.
Velice příjemné bylo zjištění, že i ekonomicky jsme byly
v plusu, zkrátka super večer, přijďte příště také.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky
Co je k volbám potřeba:
Volební hlasovací lístky, občanský průkaz nebo platný
cestovní, diplomatický nebo služební pas České

republiky anebo cestovní průkaz. Hlasovací lístky pro
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR obdržíte
nejpozději tři dny před zahájením voleb. Pokud volič
hlasovací lístky neobdrží, získá je přímo ve volební
místnosti.
Kdy a kde volit:
Volební místnost v Honezovicích je v kulturní místnosti.
V pátek 20. října 2017 bude otevřena od 14:00 hod do
22:00 hod.
V sobotu 21. října 2017 bude otevřena od 8:00 hod do
14:00 hod.
Kdo může volit:
Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má
každý státní občan České republiky, který alespoň v
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V
takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
dva své členy s přenosnou volební schránkou a úřední
obálkou.
Úprava hlasovacího lístku:
Po obdržení úřední obálky, vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Tam vloží do
úřední obálky jeden hlasovací lístek té pol. strany,
politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat.
Zároveň
může
volič
na
hlasovacím
lístku
zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Nohejbal
Již řadu let pořádají místní nadšenci nohejbalový
turnaj trojic, letošní ročník byl již třináctý v pořadí. Stalo
se tradicí, že výkop prvního klání je již ráno v osm hodin.
Honezovický
turnaj, je celkem vyhlášený a také
navštěvovaný hráči z širokého okolí od Tachova přes
Babylon až po Plzeň. Letos si cestu do Honezovic našlo
17 týmů. Hrálo se ve třech skupinách, systémem každý
s každým, osm postupujících. Družstva v pavouku
bojovala o co nejlepší umístění.
Rybník všem vypálili Dědci ze Stříbra, kteří
vyhráli a odvezli si uzenou kýtu.
Druhé místo vybojovali stodští Do plotu, třetí
skončil Babylon. Domácí byli čtvrtí, desátí a jeden tým
nepostoupil. Velmi si hráči pochvalovali zázemí,
celkovou připravenost turnaje, skvělou obsluhu a
v neposlední řadě mimo jiné výborný gulášek, česnečku a
koláčky. Skvělé počasí, nadšení pro hru a nádherné
souboje, to je správné sportovní odpoledne. Děkujeme
všem, co nás podpořili a nebo svou prací pomohli tento
turnaj uspořádat.
Vesnická zabíjačka
Vážení a milí spoluobčané, v sobotu 20. ledna
2018 proběhne v Honezovicích na návsi „vesnická
zabíjačka 2018“. V pátek přivezeme ze Žihle přeštíka a v
sobotu po ránu jej začneme zpracovávat na zabijačkové
výrobky tak, jak jsme bývali při zabijačkách zvyklí.
Kulturní místnost proměníme na velikou kuchyň, kde si

každý z účastníků pochutná na ovaru, prdelačce,
jitrničkách, jelítkách, řízku se salátem nebo třeba na
vepřo knedlo zelu. Pití bude celý den a večer přidáme i
něco hudby, aby se nám dobře posedělo nebo zatančilo.
Celodenní vstupné /sněz co chceš/ 150,- Kč. Pití ve
výčepu, platí se zvlášť. Vstupenky prodáváme dopředu,
abychom lépe odhadli počet účastníků. Zakoupíte je u
Míši Galové, Lukáše Nentvicha, Jirky Smolíka nebo
Josefa Fictuma.
Zveme Vás a těšíme se
Váš spolek Mlsounů
Výlet na Moravu
Z pátka na sobotu začátkem října jsme se
výletovali v Praze. Prohlédli jsme si Vyšehrad, Karlův
most, kryptu kde se schovávali naši parašutisté a
degustovali jsme opravdu dobré rumy.
Na tomto výletu vznikla myšlenka navázat na
kdysi pořádané výlety do sklípku na Moravu.
Vyhlašujeme tedy, že v září 2018 pojedeme buďto do
Čejkovic, nebo na nové vinařství Goldberg kousek od
Pálavy.
Termíny bývají dosti obsazené a proto již začátkem
nového roku budeme závazně domlouvat kdy a kde
strávíme večer ve sklípku.
V Čejkovicích je možno přespat na zámku a vybrat si na
večerní posezení kterékoli z tamějších vinařství.
Goldberg pronajme bydlení i se sklípkem uprostřed
vinice. Na autobus je potřeba čtyřicet účastníků.
Těšíme se na společný víkend na Moravě

