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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 Brabec Miloslav
paní Hirschlová Eva
paní Fictumová Ludmila
paní Hauserová Emilie
paní Smolíková Marie
Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám letní vydání Honezovického zpravodaje. Je
opět trochu obsáhlejší, protože v posledních měsících nebyla u nás o
akce nouze. Doufáme, že Vám připomene hezky strávené chvíle a
těšíme se na Vaše příspěvky z dalších akcí.
Přejeme Vám pěkně strávené dny dovolené a dětem příjemně
prožité prázdniny.

Masopust
Masopust se slavil ve dnech předcházejících Popeleční
středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum
Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. O
masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné
zprávy již ze 13. století, kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní
taneční zábavy, tzv. reduty. První reduta v Praze se konala v roce
1752. Vyvrcholením masopustu bylo úterý, toho dne procházely
vesnicemi průvody.
V dnešní době se masopustní veselí nedrží tak striktně
církevního kalendáře jako v dobách minulých, u nás obcházel vsí
průvod v sobotu 21.února. Tato tradice se až na několik vyjímek
dodržuje řadu let. Sraz masek byl naplánován na čtrnáctou hodinu na
návsi u prodejny, sešlo se 37 masek ke kterým se během průvodu
připojilo ještě 6 opozdilců. Průvod čítající 43 masek obešel za
doprovodu harmoniky a vozembouchu všechna stavení. Většina lidí
vyhlížela masky s něčím dobrým na zub nebo štamprdličkou pro
zahřátí.
Po průvodu se masky sešli na gulášek v kulturní místnosti,
kde se pokračovalo v oslavě za doprovodu country skupiny až do
pozdních nočních hodin.
Den matek
První květnovou neděli najdeme v kalendáři den matek.
Oslava dnu matek u nás proběhla 23. května od 14 hodin a byla stejně
jako v roce minulém spojena se setkáním seniorů. Pro matky a
seniory bylo připravené malé pohoštění, stoly mj. ozdobily pěkné
studené mísy, které připravil p. J. Smolík. Sešlo se 41 oslavenců.
Od 19 hodin byla volná zábava. Přijeli se podívat i lidé, kteří
v obci již nebydlí a žijí nyní v domovech s pečovatelskou službou
nebo v domově důchodců a právě pro takové lidi je to příležitost
pozdravit se s přáteli nebo známými a prohodit spolu pár slov. Celá
akce skončila ve 23 hodin.

Pouť
Letos, stejně jako již několik předešlých let zavítal na náves
se svými pouťovými atrakcemi pan Cibulka a to je neklamné
znamení, že se blíží tradiční pouť. V Honezovicích se slaví prví
neděli po svátku sv. Jiří (24.dubna), který tentokráte připadl na pátek.
Dubnové počasí je poměrně nestálé, pro letošek to však neplatilo a
přípravy probíhaly za krásného jarního sluníčka
V sobotu po devatenácté hodině se po návsi pomalu
rozeznívaly prví tóny kapely pana Červeňáka, která se svojí hudbou
starala o dobrou pohodu všech zúčastněných. Uspořádání pouťové
tancovačky se na jedničku zhostili členové mysliveckého sdružení a
doplnili ji o bohatou tombolu s hodnotnými cenami.
Houpačky a kolotoče na návsi v neděli dopoledne doplnily
ještě trhovci se svými stánky a protože bylo nádherné počasí,
atmosféra vesnické pouti byla dokonalá.
Tuto pohodu přerušil až hvizd píšťalky rozhodčího, který dvě
hodiny po poledni zahájil třetí ročník fotbalového zápasu ženatí proti
svobodným. Hráči oděni do nočních košil a pyžam podali na hřišti
pěkný sportovní výkon, za který sklidili od diváků potlesk Na závěr
je třeba ještě vyzdvihnout výkon týmu ženatých, kde je vidět herní
přehled, profesorské vedení balonu a vytříbená kopací technika, ale
ani to nestačí pokud není kousek toho pověstného štěstíčka, které se
tentokrát přiklonilo na stranu herně vyzrálého mužstva svobodných
jež zaslouženě vyhrálo 4:3.
Špačkiáda
Po roční pauze, se na ploše u hasičárny 8. května sešlo deset
čtyřčlenných týmů, aby změřily síly ve hře zvané špaček. Bylo
krásné počasí a snad i proto si někteří hráči došli či spíše doskočili a
zbytek doplavali pro své naklepané body až do rybníka.
Po několika hodinovém urputném boji vyšli z klání úspěšně
jako vítězové pánové Kopřiva, Hauser, Krýsl a Nováček.
Sportovní odpoledne bylo ukončeno tancovačkou pod širým
nebem, jejíž průběh do značné míry pokazilo počasí větší přeháňkou.

Puhoj
Dne 14. května 2009 navštívila Honezovice paní Barbara
Straková z vesnice Puhoj na Novém Zélandě. Přijela pátrat po svých
předcích.
V 19. století hledala novozélandská vláda „vhodné“ osadníky
a největším lákadlem měl být pozemek o 16 hektarech pro každého
dospělého a poloviční výměr pro nezletilce. Ze Stodska lákal své
krajany pan Martin Krippner, který na Novém Zélandě již žil.
Skupina emigrantů ze Stodska /z Honezovic p. Straka a p.
Fictum/ se vydala společně 26. února 1863 vlakem do Prahy a odtud
do Londýna... Na cestovní náklady padly většinou veškeré úspory,
lodní lístek na Nový Zéland byl daleko dražší než do Ameriky.
Po nelehké cestě čekalo stodské starousedlíky nemilé
překvapení. Pozemky, za kterými se vydali, byly převážně hornaté,
porostlé neprostupnou vegetací. Ocitli se tak v divoké novozélanské
přírodě bez potřebných nástrojů, potravin Velmi mile je přijali místní
domorodci – Maoři – bez jejich pomoci by většina vystěhovalců
nejspíš nepřežila.
Osídlenci založili osadu Puhoi /v maorštině to znamená „líně
tekoucí řeka“/. Maorové je naučili jak lovit místní zvěř, které
rostliny jsou jedlé, jak postavit z místních stromů obydlí atd.
Průkopníci v ostadě Puhoi postupně vybudovali muzeum, kde
shromažďují materiály o jejich rodné zemi. Na internetu si můžete
prohlédnout např. stránky: http://www.puhoihistoricalsociety.org.nz,
http://www.puhoi.com. Osada Puhoi je velikostí podobná
Honezovicím – má asi 200 obyvatel. Příběhy prvních průkopnických
osadníků jsou stále živé. Každý rok koncem června se do vesnice
sjíždějí potomci těchto evropských přistěhovalců, aby si zpěvem a
tancem připomněli den, kdy na ostrově poprve stanuly nohy jejich
předků.
V květnu se poprvé vydala do České republiky hledat svoje
kořeny sedmašedesátiletá Barbara Straková – přímý potomek pana
Paula Straky z Honezovic. Podle dochovalých materiálů jsme ji

mohli ukázat pouze místo, kde stával dům, ze kterého jejich rok
pocházel – dům č.p. 21. Nacházel se v místě vedle obecního úřadu,
kde je nyní úřední deska. Další její předci pocházeli z domu č. p. 64.
Setkání to bylo velice milé a kdyby prý kdokoliv z Honezovic
zavítal do Puhoje, má se na ni obrátit, ráda Vás tam provede :-) !
Volby do parlamentu EU
Ve dnech 5. a 6. června se konaly volby do Evropského
parlamentu. V našem volebním okrsku byla volební účast 21,74 %,
celorepubliková účast byla 28,22 %, okres Plzeň jih měl účast 27,82
% a stodsko účast 23,49 %. Z celkového počtu voličů – 184 osob
odvolilo 40 osob, z toho bylo 39 platných hlasů.
Strany které získaly nejvíce hlasů:
1. ODS – volební č. 4 - počet hlasů 13
2. ČSSD – volební č.33 - počet hlasů 11
3. KSČM – volební číslo 21 - počet hlasů 5
4. Věci veřejné – volební č.3 - počet hlasů 4
5. KDU-ČSL – volební č.2 - počet hlasů 3
6. - 8. Strana zdr.rozumu – volební č.5 - počet hlasů 1
HNPD – volební č.20 - počet hlasů 1
Nezávislí – volební č. 32 - počet hlasů 1
Nejvíce preferenčních hlasů získala MUDr. Zuzana Roitrová
– 3 hlasy, která kandidovala na 1.místě za KDU-ČSL
2 preferenční hlasy získali :
- Jaroslav Lobkowicz – za KDU – ČSL
- Ing.Petr Osvald - za ČSSD
- Kateřina Klasnová – za Věci veřejné
- Lenka Andrýsová – za Věci veřejné
1 preferenční hlas získali:
- Mgr. Karel Štogl – za ČSSD
- Mgr. Ing. Lucie Svobodová – za ČSSD

- doc.JUDr.Pavel Svoboda,DEA – za KDU – ČSL
- Ing.Jana Bobošíková – za Stranu zdravého rozumu, POLITIKA 21
A. Müllerová
Dětský den
Určitě každý z nás nostalgicky vzpomíná na své dětství a
obzvlášť na dny jiné, zvláštní, které se od dnů všedních něčím liší a
mezi takové dny dětský den určitě patří, den plný očekávání, jaké asi
budou soutěže, jak bude ten den vůbec vypadat, ale hlavně jaké
budou ceny a co asi vyhraji já - to jsou asi otázky, které vrtají dětskou
hlavičkou jako první.
Připravit dětem zajímavé odpoledne se dá určitě mnoha
způsoby. V dobách socialistického pionýra probíhaly soutěže na
hřišti a v okolí rybníka, vyhrát bylo možné bublifuk, gumičkou
vystřelované plastové letadýlko, nebo telefon pracující na principu
napnuté niti. Pěkné byly dětské dny pořádané svazem žen, které byly
pojaty jako pěší výlet lesem do Všekar spojené s opékáním buřtů na
okraji lesa pod kopcem Boušov, popitím limonády ve všekarské
hospůdce a ráchámím v rybníčku.
Dětský den, který letos proběhl 30. května, byl připraven na
hřišti a skládal se z devíti soutěžních úkolů, jejichž splnění se dětem
zapisovalo na kartičku. Po splnění všech úkolů si děti mohly vybrat
cenu. Po rozdání všech cen se u rybníka opékaly buřty a popíjela
limonáda. Přesto, že nám počasí nepřálo, sešlo se 23 dětí.
Rozzářené oči a spokojená dětská dušička jsou nejlepší
odměnou pro všechny, kteří toto odpoledne pomohli připravit a nebo
přispěli na ceny pro dětské závodníky. Finančně se spolupodíleli
myslivecké sdružení Honezovice, rybáři Honezovic a Hradišťan,
sbor dobrovolných hasičů Honezovice, členský výbor ZKD a obecní
úřad Honezovice, jimž patří dík. Dík samozřejmě patří také Vám
všem, kteří jste přispěli věcnými cenami nebo pomohli dětské
odpoledne zabezpečit po stránce organizační.

Hasičská soutěž
Sbor dobrovolných hasičů obce Honezovice pořádal dne
13.6.2009 soutěž v požárním útoku O putovní pohár starosty obce
Honezovice. Výsledky se započítávají do celoroční soutěže O pohár
Hořiny.
Od osmé hodiny ranní začali členové 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 obcí
a řádné prezentaci proběhl slavnostní nástup družstev. Soutěže se
zúčastnilo 9 družstev mužů a 2 družstva žen.
Následně mohla začít vlastní soutěž, která se běžela
dvoukolově na dvě hadice „B“, jak v kategorii muži, tak i ženy. Čas
pokusů se sčítal a to nutilo závodníky v obou pokusech dokončit útok
v co nejlepším čase. Díky příznivému počasí, nově vybudované
základně, digitální časomíře a hlavně zkušeným rozhodčím měla
soutěž poměrně hladký průběh. Družstva předvedla nádherné výkony
a v prvním kole dokonce dělila vedoucí tým od čtvrtého pouze jedna
sekunda!
Z celkového vítězství v mužské kategorii se radovalo družstvo
SDH Honezovice s časem 33,92s. ( 17,08 + 16,84 ) a domácím se
tímto výkonem podařilo obhájit putovní pohár. V ženské kategorii
zvítězilo družstvo SDH Ves Touškov s časem 57,28s. ( 24,56 +
32,72), družstvo žen z Honezovic se umístilo na druhém místě.
Po závěrečném nástupu a předání všech ocenění následovala
taneční zábava se skupinou Tandem, která dokázala roztancovat a
rozezpívat všechny přítomné. Během zábavy se probírala taktika na
další soutěže, ale hlavně se oslavovalo, 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. Bez těchto lidí bychom byli
ochuzeni o krásné chvíle jak při sportovních, tak kulturních akcí
v obci.
J.Hirschl

Humanitární sbírka
Stejně jako v loňském roce pořádal Obecní úřad ve spolupráci
s Diakonií Broumov humanitární sbírku Děkujeme všem, kteří se do
sbírky zapojili. Letos bylo naplněných igelitových pytků, tašek a
krabic více než loni, jejich celkový objem byl cca 3 m³. Ve středu 17.
června Diakonie odvezla nashromážděné věci do Plzně, tam budou
přeloženy do vagónů a po železnici dopraveny do Broumova.
Internet Hradišťany
Již delší dobu jsme jednali s firmami o možnosti připojení
Hradišťan k internetu. Kolem Hradišťan je kopcovitý terén porostlý
lesy, které stíní šíření signálu. Jediní, kteří byli ochotni poprat se s
problémy plynoucí z položení obce byla firma MAIVA.
Po vyzkoušení různých technologií se podařilo v červnu
zprovoznit WI-fi síť i v Hradišťanech.
Občané obou obcí tak mohou za poměrně výhodných
cenových podmínek využívat internet.
Akce
22. srpna od 19:00 hodin na hřišti v Honezovicích kapela Dupalka
29. srpna – nohejbalový turnaj
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