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Lavičky aneb Cesta přátelství II

Číslo 2, ročník 8, rok 2015

V čase od vydání minulého Zpravodaje jsme již
nainstalovali téměř všechny vyrobené lavičky. Slouží všem
kolemjdoucím a vzhledem k zájmu o ně, vyrábíme ještě
deset kousků. Tentokrát lavičky spolufinancuje Místní
akční skupina Radbuza z.s. Poskytla něco málo přes
polovinu financí, a proto se na těchto lavičkách objeví z
boku malá cedulka s jejím logem.
Většina laviček je již zadaná, ale několik málo ještě
zbývá, takže jste zváni na jejich společné umísťování.
Usazování dalších kousků posouvá čas dokončení k
podzimu, vzniká ale zajímavá cesta po místech s rozhledy
po krajině, jiná cesta zase prochází tajuplnými místy v
okolí.

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 Müller Josef
paní Fictumová Ludmila
pan Špaček František
paní Hauserová Ema

Fictum Josef

900 let
Akce
15.8. pěší výlet na oslavy 900 let v Kladrubech
29.8. nohejbalový turnaj
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Oslavy 900 let od první písemné zmínky o obci Honezovice
proběhnou 8. Srpna 2015. Na tuto oslavu a sraz rodáků by měla být
obec jako ze škatulky. Naší snahou je prezentovat Honezovice v co
nejlepším světle. Věříme, že nás navštíví spousta lidí, někteří k nám
jezdí pravidelně jiní přijedou po letech a někdo třeba i poprvé – např.
vnoučata, pravnoučata rodáků a bývalých obyvatel. Obec udělala
velký krok kupředu, ale stále je co zlepšovat, proto budou probíhat
práce na vylepšení vzhledu obce, začalo se fasádou prodejny a
obecního úřadu, opravou skladu u hřiště, který bude při oslavách
sloužit jako zázemí pro bufet. Po silných větrech byla poničena
střecha muzikantky, tu opravili a nově natřeli bratři Grömerovi, dále

bude nabarven hasičský sušák na hadice, zábradlí a spousta jiných
oprav a vylepšení. Do tisku půjde brožura v pevné vazbě s názvem
Honezovice 1115-2015, která shrne v několika kapitolách jak se
lidem v Honezovicích žilo v minulosti, zmíní se také o bývalé české
škole a bude obsahovat černobílé a barevné fotografie. Dále se
připravují trička se znakem Honezovic, pro děti oranžové balónky
s potiskem, pro dospělé sklenice s uchem na kterých bude
vypískován znak obce a hrnek na kávu nebo čaj s barevným znakem
Honezovic. O zábavu se během dne bude starat několik hudebních
sdružení, uspořádáno bude několik výstav, každý ze spolků
působících ve vsi, pokud bude mít zájem, dostane prostor se
prezentovat. Pokud budou mít spolky zájem, nechá jim obec udělat
15 ks fotografií. Podklady pro fotografie, prosím, dodejte do
28.7.2015. Další body oslavy alespoň namátkou zmíním, otevření
kaple, divadélko zahraje pohádky pro děti, lukostřelba a spoustu další
zábavy. Doufáme, že se počasí vydaří, abychom takto významné
výročí naší krásné vsi důstojně oslavili a mohli na ně i poletech
vzpomenout, jo to bylo tenkrát když obec slavila 900 let.
Technické zázemí pro oslavu budeme připravovat na hřišti
v Honezovicích 1.8.2015 od 8:00 hod, úklid pak v neděli 9.8.2015 od
10:00 hodin.

Hasičská soutěž v Honezovicích
Sbor dobrovolných hasičů obce Honezovice pořádal dne
13.6.2015 soutěž v požárním útoku. Výsledky se od roku
2007 započítávají do celoroční soutěže O pohár Hořiny, ve
které letos soupeří 14 obecních sborů.Od 8. hodiny ranní
začali členové našeho sboru připravovat náročný přesun
materiálu pro řádný průběh soutěže a večerní taneční zábavu.
Areál “Na Drahách“ se změnil k nepoznání a před obědem
bylo vše připraveno k zahájení. Po příjezdu mužstev z
okolních i vzdálených obcí a řádné prezentaci proběhl
slavnostní nástup družstev. Soutěže se zúčastnilo 145

závodníků a závodnic z dvou desítek týmů. Všichni byli
uvítáni a seznámeni s průběhem závodu. Následně mohla
začít vlastní soutěž, která se běžela dvoukolově na dvě hadice
„B“, jak v kategorii muži, tak i ženy. Čas pokusů se nesčítal a
to umožňovalo závodníkům v obou pokusech dokončit útok v
co nejlepším čase. Díky příznivému počasí, opravené
digitální časomíře a hlavně zkušeným rozhodčím měla soutěž
poměrně hladký průběh. Družstva předvedla nádherné
výkony a padlo 5 "patnáctkových" časů v mužské části. V
ženské kategorii dokonce 2 "sedmnáctkové", což se hned tak
nevidí.Z celkového vítězství v mužské kategorii se radovalo
družstvo SDH Strýčkovice s časem 15,33 a odvezlo si
putovní pohár. Honezovický tým měl výsledný čas 16,95 což
znamenalo 9. příčku. V ženské kategorii se vítězstvím
připojilo družstvo ze Strýčkovic ke kolegům z mužského
družstva s vynikajícím časem 17,57. Domácí družstvo žen z
Honezovic se umístilo na 6. místě s časem 22,15.Po
závěrečném nástupu a předání všech ocenění následovala
taneční zábava se skupinou MOP Rock. Během taneční
zábavy se probírala taktika na další soutěže, takže se končilo
až v pozdních nočních hodinách.Závěrem bych chtěl
poděkovat všem sponzorům a lidem, kteří se podíleli na
průběhu celé akce, od plánování, přes realizaci až po
závěrečný úklid v nedělním dopoledni. Dlouholetá tradice
hasičských soutěží by se nedala realizovat bez firem a hlavně
nadšených lidí, kteří jsou ochotni podpořit sportovní a
kulturní činnost v naší obci.
Za SDH Honezovice
J.Hirsch

Den matek
Spolek Rybářů Honezovic a Hradišťan z.s.
V sobotu 4. července jsme se setkali na Vesnické veselici
v Hradišťanech. Návštěvníci byli zahrnuti jídlem a výbornou
muzikou. Podávala se uzená krkovička, guláš, bramboráky,
uzené ryby, koláče a spousta pití nejrůznějšího druhu. Jen
limonády se díky tropickému dnu vytočily dva sudy.
K poslechu a tanci hrála dechová hudba Dupalka, večer
potom skupina Triangl.
Sobotní odpoledne a večer navštívilo kolem dvou stovek
účastníků. Tropický den vystřídala příjemná teplá noc a
posezení na návsi s rybníkem za zády bylo velmi příjemné.
Poděkování patří všem zúčastněným: Obecnímu úřadu,
který poskytl prostranství a nově vybudovaný, výborně sloužící
altán, panu Tlustému mladšímu za přípravu guláše a
bramborákového těsta, ženám, které pekly koláče, paní
Paterové, která obstarávala se svojí partou maringotku, paní
Bejčkové a Pavlíkové s partnery za obsluhu v altánu a také
bramborákové partě za exkluzivní placky s donáškou. Spousta
lidí stavěla stany a potom v neděli uklízela. Špačkovi poskytli
zázemí. I jim všem patří dík.
Užít si společně příjemný den s lidmi kolem nás se
podařilo a už nyní zveme na příští ročník Vesnické veselice se
spoustou vynikajícího jídla, pití a hudby.
Šmidingr

Druhou květnovou neděli se slaví den matek. U nás
proběhla oslava dnu matek tentokráte v pátek 29. května v
kulturní místnosti. Byla jako již poněkolikáté spojena se
setkáním seniorů. Sešlo se 42 matek a seniorů k poslechu i k
tanci zahrálo duo Václav Žákovec a Anna Volínová.
Obsluhující zastupitelstvo se snažilo, aby bylo na stolech všeho
dostatek, výborný bramborový salát a řízky připravila paní
Markéta Stahlová a skvělé koláče dodaly místní pekařky Ivana
Hirschlová a Romana Bodišová. Nálada byla výborná kapela
hrála skvěle, všem chutnalo, zkrátka zase jedno povedené
odpoledne.
Dětský den
Oslava svátku našich nejmenších, dnu dětí, je podle
kalendáře 1.června. U nás proběhla v předstihu v sobotu 30.
května na hřišti v Honezovicích. Pro natěšené děti bylo
připraveno deset disciplín. Soutěžící děti procházely po
jednotlivých stanovištích a plnily úkoly. Po splnění všech
odevzdaly kartičky a losovaly si pořadí v jakém si vyberou
ceny. Počasí bylo příjemné, dopoledne trochu sprchlo, po
obědě se vyčasilo a opékání buřtů proběhlo za dohledu sluníčka.
Na závěr dětského dne se losovalo o májku, letos se štěstí
obrátilo čelem k panu Nováčkovi, ten májový smrk skácel a
odvezl. Zbývá tedy jen za pěkné odpoledne poděkovat všem,
kteří zúčastnili příprav a realizace dětského dne, zvláště pak
organizacím a jednotlivcům jenž přispěli finančně nebo dětem
věnovali ceny, byli to: Myslivecké sdružení Tetřev Honezovice,

Občanské sdružení rybáři Honezovic a Htadišťan O.S. a Sbor
dobrovolných hasičů Honezovice.

