Honezovický zpravodaj
Číslo 2, 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:
červenec 2022 – září 2022
pan Vimmer Jan ml.
paní Pecherová Mária
pan Hrbáček Rostislav
paní Kissová Věra
pan Schimka Karel
paní Blažková Edita
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do ruky letní vydání Honezovického zpravodaje. Po dvou
létech se pomalu vrací do starých kolejí pestrá nabídka akcí ať již u nás či
v okolních obcích a městech. Věříme, že si z nabídky vyberete. V nejbližší
době se u nás koná od 17.7. do 22.7. Hradišťanský břeh, začátkem srpna
13.8. je pro Vás připravena zábava v Honezovicích na hřišti, při které
bude hrát MEDY GANG. Podrobněji o akcích, jež jsou za námi, ale i o
těch, na které se můžeme těšit, se dočtete ve zpravodaji. Velký dík patří
všem, kdo se o přípravu, skvělou organizaci ale i úklid po akcích starají!
Přejeme Vám příjemnou dovolenou a krásné letní dny plné hezkých
zážitků a setkání s přáteli ať již na výletech či doma.
IF
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Projekt úpravy návsi v Hradišťanech
V červnu se uskutečnila první schůzka se zahradní architektkou Janou
Kadlecovou na téma nová výsadba zeleně na návsi v Hradišťanech. Paní
architektka představila studii na novou výsadbu a úpravu návsi. Vyslechla
připomínky přítomných. Další setkání nad projektem nové výsadby a
úpravy návsi v Hradišťanech bude v úterý 19. července od 17:00 hod v
Hradišťanech u rybníka v rámci Hradišťanského břehu. Všichni jste
srdečně zváni.
IF
Pouť
Covid v letošním roce polevil, čehož jsme využili a připravili na
sobotu 23.dubna program pro děti i dospělé v opravené budově školy na
návsi v Honezovicích.
Program začal pohádkou pro děti i dospělé v podání Kočovného
divadla Petra Hrocha Bindera. Během pár minut po začátku pohádky se
škola otřásala dětským smíchem a hlaholem.
Dospělí si zatím mohli v klidu prohlédnout výstavu o opravě budovy
a akcích v obci. Na starých fotografiích často našli někoho známého a
zavzpomínali na staré časy.
Po divadle pro děti následovalo poděkování těm, kteří se podíleli na
opravě budovy bývalé školy, která je spolu s kapličkou sv. Barbory
dominantou Honezovické návsi.
O historii a opravách Chotěšovského kláštera promluvil ing. arch.
Jan Soukup z Plzně, který je nejen předsedou občanského sdružení Klášter
Chotěšov, ale patří mezi významné architekty, kteří se zabývají opravou
kulturních památek v Plzeňském kraji. Za svoje celoživotní dílo dostal
řadu ocenění, mezi nejvýznamnější patří Cena Jože Plečnika za
celoživotní přínos v oblasti architektury, kterou obdržel v roce 2018 na
Pražském hradě.
Závěr besedy s ing. arch. Soukupem už byl nedočkavě očekáván
dětmi, které se těšily na další pohádku v podání pana Petra Hrocha
Bindera. A když bylo pro děti čekání již moc dlouhé, pan Binder zabavil
děti ve spodní části budovy, aby mohla beseda vklidu skončit. :-)
Budovou prošlo přes 100 lidí, kteří zavzpomínali, na chvíle, které
zde prožili, společně poseděli a popovídali s přáteli.
Pouťový program pak zakončila večerní zábava.
IF
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Den matek
Druhou květnovou neděli se slaví den matek. U nás proběhla oslava
dnu matek právě v neděli 8. května. Poprvé v nově zrekonstruované
bývalé škole. Oslava byla jako již poněkolikáté spojena se setkáním
seniorů. Sešlo se 22 matek a seniorů. K poslechu i k tanci zahrál pan
Jaroslav Toman. Obsluhující zastupitelstvo se snažilo, aby bylo na stolech
všeho dostatek. K jídlu byl na výběr řízek s bramborovým salátem a nebo
s bramborem a okurkou. Nálada byla výborná, pan Toman hrál skvěle,
všem chutnalo, zkrátka zase jedno povedené odpoledne.
JB
Den dětí
Tradiční oslava dnu dětí proběhla v neděli 5. června na hřišti
v Honezovicích. Pro děti bylo připraveno osm soutěžních úkolů.
Například slalom s míčkem na lžíci, slalom na koloběžce, hod a kop na cíl
a další. Po zahájení každé děcko dostalo ovocného nanuka a startovní
lístek, na který se zapisovaly splněné úkoly. Po absolvování celého
soutěžního okruhu lístek odevzdali a formou losu si vybrali odměnu za
svou snahu.
Pak přišla na řadu májka. Následovala chvilka napětí, neboť každý
se mohl zúčastnit a vyhrát možnost na příští rok uplést věnec na májku a
tu letošní si porazit a odvést. Letos vyhrál pan Josef Fictum. Dále si děti
mohly na ohni upéct špekáček, žízeň uhasit výbornou točenou citronádou
nebo si dát od Gurmánů smažené hranolky s kečupem. Poté následovalo
promítání filmu pro děti v nově zrekonstruované škole. Počasí dětskému
dni přálo a byl i rekordní počet soutěžících, dětí bylo 52.
Děkujeme všem za účast, podporu a pomoc a sponzorům za dary.
JB
Spaní v knihovně
I letos se uskutečnilo spaní dětí v obecní knihovně. Knihovna doslova
praskala ve švech, když ji do posledního místečka zaplnily spacáky dětí a
paní Líbenkové a Hirschlové, které pro děti připravily krásný program.
Součástí programu bylo vedle čtení také pletení velikonočních pomlázek,
které děti využily při velikonocích.
Díky za další fajn akci patří oběma ženám, které ji připravily.
IF
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Soutěž v požárním sportu
Sbor dobrovolných hasičů Honezovice uspořádal jako každý rok
opět soutěž v požárním sportu, který se započítává do celoročního klání O
pohár Hořiny. Soutěž se konala dne 11.6.2022 od 13:00 hodin a účastnilo
se jí devatenáct týmů mužů a žen. Vzhledem k pěknému počasí a dobré
připravenosti závodních družstev bylo k vidění mnoho kvalitních útoků. V
mužské i ženské kategorii se nejlépe dařilo družstvům z obce Srbice.
Domácí družstvo i přes oba platné pokusy obsadilo až desáté místo. Po
slavnostním vyhodnocení výsledků a předání všech věcných cen
následovalo vystoupení skupiny Reflex. Na tanečním parketu se tančilo a
skotačilo hluboko do noci.
Děkujeme všem brigádníkům a sponzorům, bez kterých by se uvedená
akce nedala realizovat!
Ve čtvrtek 21. července pořádáme v Hradišťanech od 14. hodin hasičský
den pro děti malé i velké, zveme.
V lednu 2023 připravujeme hasičský ples. Datum upřesníme v příštím
zpravodaji.
výbor SDH Honezovice
Dětský čundr
Bylo to ,, super !‘‘ Jinak se to popsat nedá. Letošní dětský čundr se
opravdu povedl. V sobotu 25. června jsme se sešli v devět hodin u
zastávky a že nás letos teta bylo!
Zasoutěžit si a projít se naší krásnou přírodou si přišlo 31 dětí
doprovázených spoustou rodičů. Vydali jsme se směrem ke cvičišti
hasičů, kde proběhla první hra. Děti se do všech aktivit zapojovaly
s obrovským zápalem a vervou. Odtud jsme pokračovali ke koupališti a
cestou okolo kravína se dostali na silnici vedoucí na Nedražice, ze které
jsme sešli na louku a dále cestu vedoucí lesem k Hradišťanům. Počasí
bylo přesně akorát! Ani zima, ani horko a déšť, kterým nás strašila
předpověď, naštěstí také nepřišel. Děti cestou sbíraly lesní jahody a
borůvky, plnily úkoly a užívaly si společnou atmosféru. Musím říci, že
byly moc šikovné a je třeba děti pochválit také za znalosti o naší zvěři i
rostlinách, které při plnění úkolů prokázaly. Není divu, že při takových
aktivitách rychle vyhládne a tak přišel buřtík na ohýnku vhod. Po obědě
jsme se vydali za dalším dobrodružstvím. Musím se zmínit o pokladu,
který děti musely ke konci naší cesty podle nalezených indicií hledat. A
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taky že ho našly! Ve většině případů i hned zbaštily, protože bonbonky
přijdou vhod dětem vždycky.
Po příchodu do našeho tajně připraveného tábora, který se nacházel
na ,, Šmidingrově ‘‘ louce nad obcí Hradišťany. Zde jsme si lehce
oddechli, občerstvili a už se šlo střílet a hrát další hry. Poté bylo
vyhodnocení a předání medailí všem účastníkům a následná večeře, o
kterou se nám jako vždy postaral Míra Tlustý. Připravil nám vynikající
lodnu z divočiny a dětem spoustu kuřecích plátků s čerstvou zeleninkou.
Večer ještě proběhl bobřík odvahy, který měl tajemnou atmosféru,
kterou umocňovaly rozzářené světlušky.
Ráno jsme začali snídaní s kakaem, perníkem a jahodovou
bublaninou a pak se v pohodové náladě každý rozjel domů. Doufám, že se
všem líbil čundr, tak jako mně a že i příští rok se budeme moci těšit na
super den v přírodě s dětmi.
Za MS Tetřev Šobrová Michaela
Vesnická veselice
Po dvouleté přestávce se dechovkou opět v sobotu 2. července
rozezněla náves v Hradišťanech. Tři velké stany postupně zaplili lidé z
Hradišťan, Honezovic, Stoda, Chotěšova a dalších obcí. K tanci i poslechu
hrála dechová kapela Dupalka. Pro přítomné bylo připraveno dobré jídlo i
pití. Počasí bylo pěkné.
A tak se všichni po příjemně stráveném odpoledni spokojeně večer
ubírali do svých domovů. Velký dík patří všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na přípravě, průběhu i úklidu po akci. Bez nich by
pořádání vesnické veselice nebylo možné.
IF

Nedostatek vody
Horké letní dny s sebou přinášejí i nedostatek vody. Vysekané trávníky
žloutnou, záhony vysychají jako o závod. S tím je spojena větší spotřeba
vody. Začaly se objevovat případy, kdy voda ve studních značně poklesla
a může se stát, že někteří budou opět bez vody. Proto apelujeme na
všechny, aby šetřili s vodou, zvážili, kde mohou spotřebu vody omezit.
Naše studny jsou propojené nádoby a bude-li bez vody jeden, brzo bude i
druhý. Odběr vody by se pak musel omezit, zakázat např. zalévání, mytí
aut apod., jak tomu bylo v minulých létech. Děkujeme za pochopení.
IF
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HRADIŠŤANSKÝ BŘEH

pátek 15. července

od 20. hodin členská schůze rybářského spolku (pro členy)
k večeři guláš, šéfkuchař Karel Daníček
sobota 16. července
od 18. hodin noční Kemp se soutěží v chytání ryb. Loví se

neděle 17. července

do 6 hodin nedělního rána. Určeno pro dvojice
dospělého s dítětem do 15. let
klidový den
možno si zachytat za 150,- na celý den, stejně tak následující

dny
pondělí 18. července

od 18. hodin myslivecký večer, co zachytily fotopasti, výstava
trofejí, troubení borlic
k večeři speciality z divočiny, šéfkuchař Míra Tlustý
úterý 19. července
od 17. hodin beseda o projektu zeleně na návsi v
Hradišťanech s architektkou paní Janou Kadlecovou
k večeři kebab, šéfkuchař Lukáš Nentvich
středa 20. července
od 17. hodin předvedení práce policejních psů, vyhledávání
drog a jiné dovednosti, přijedou psovodi z Borské věznice
k večeři konfitovaná žebra, šéfkuchař Jirka Smolík
čtvrtek 21. července
od 14. hodin Hasičský den pro děti. Překážková dráha pro
malé
hasiče, kreativní dílna, uzlování, hašení požáru z dob prababiček
svačina pro děti zajištěna (domácí buchta, pečení špekáčků na ohni)
pátek 22. července
od 16.15 hodin RC modely benzínových a elektrických aut,
předvede Kolbaba, Daníček a spol. Připraví překážkovou dráhu.
Možno jezdit také s vlastními stroji.
v průběhu jízd hamburgery, šéfkuchař Míra Šobr
poté závěrečný večer Hradišťanského břehu, ukončení v sobotu ráno
program je připravován tak, aby byl vhodný pro rodiče s dětmi
nocování možné ve stanech nebo pod širákem
občerstvení zajištěno po celou dobu konání akce
pořádá a zve Spolek rybářů Honezovic a Hradišťan z.s.
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Vážení přátelé gurmánští,
během jara jsme se viděli na Zabíjačce 2022. Krom vzpomínek na dobré
jídlo a excelentní muziku kapely Hrajem zůstalo i něco v pokladně, takže
jsme zakoupili gril na kebab a tento pokrm hned také vyzkoušeli na
jednom z večerů v Klubu.
V úterý 19. července Vás zveme na kebab v Hradišťanech.
Na podzim v termínu 30.9 až 2.10 pořádáme výlet na Moravu do obce
Tvrdonice. Letošní volby nám zkomplikovaly volbu data. Po zjištění kdy
jsou volby obecní se povedlo výlet posunout o týden, ale po dalším
zjištění, že jsou ještě volby senátorské, nám již nedokázali nabídnout jiný
volný termín. Tak se omlouváme za komplikace. Ještě je pár volných
míst, do konce tohoto týdne bereme poslední objednávky na tel. 723 687
050, nebo 607 157 737.
25. března 2023 pořádáme Řízkobraní 2023 s večerní zábavou se
skupinou Hrajem. Lístky budou v předprodeji od října.
Těšíme se na setkání s Vámi, Vaši Gurmáni z Honezovic.
Čistírna odpadních vod
Vážení spoluobčané, již několikrát jsme v Honezovickém zpravodaji psali
o naší čistírně. Upozorňovali jsme, co do kanalizace vypouštět lze a co
tam v žádném případě nepatří!
Žádali jsme Vás, abyste vědomě kanalizaci a čistírnu neničili tím, že do
kanalizace vyhodíte vše, co se Vám nehodí například: zbytky jídla, kosti,
hadry, vlhčené ubrousky a tuky. To prostě do kanalizace nepatří. Také
jsme psali, že není problém zjistit, odkud se tyto věci do kanalizace
dostávají. Kamerová zkouška je věc poměrně přesná, avšak velice
finančně nákladná. Pokud bude zjištěn ten, kdo to do kanalizace vypouští,
uhradí náklady na čištění potrubí a pokutu stanovenou smlouvou o
vypouštění odpadních vod. Pro představu, poslední ucpání potrubí o
průměru 300 mm bylo v délce cca 5 m. I specializovaná firma měla
problém tuky uvolnit a z potrubí vyndat. Znovu žádáme, nevhazujte do
kanalizace nic, co tam nepatří!!!
Ať nemusí obec přistoupit k nějakým postihům.
Máte přece komposty, slepice a v obecním dvoře nádobu na jedlé oleje a
tuky, využijte to a neničte kanalizaci a čistírnu.
JB
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Plánované akce
16.7. noční chytání ryb v Hradišťanech
17.7. – 22.7. – Hradišťanský břeh
13.8. – zábava v Honezovicích – hraje MEDY GANG
IF
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