VOLBY
Volba prezidenta republiky - 1 kolo se konalo 12. 1. a 13. 1.
2018
počet osob zapsaných v seznamu voličů: 196
počet voličů: 111
účast v %: 56,63%
Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:
Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Marek Hilšer
Michal Horáček
Pavel Fišer
Mirek Topolánek
Petr Hannig
Jiří Hynek

počet hlasů – 53
počet hlasů - 31
počet hlasů – 10
počet hlasů – 6
počet hlasů – 4
počet hlasů – 4
počet hlasů – 1
počet hlasů - 1

Volba prezidenta republiky - 2 kolo se konalo 26. 1. a 27. 1.
2018
počet osob zapsaných v seznamu voličů: 195
počet voličů: 114
účast v %: 58,46%
Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:
Miloš Zeman
Jiří Drahoš

počet hlasů – 76
počet hlasů – 38
Müllerová
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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:
duben - červen
pan Mimra Václav
paní Grömerová Anna
paní Prokšová Barbora
Novoroční pochod
V roce 2010, přišel pan Nováček s nápadem udělat novoroční
pochod. Protože letos 1. ledna nebyl sníh a bylo blátivo, padla
volba vypravit se po silnici směr Hradišťany, na návsi odbočit
vpravo a vystoupat okolo nebesáku ke kapličce sv. Apoleny.
Chvílemi bylo krásně, ale byly i chvilky, kdy vítr honil mraky a
dokonce i sprchlo. U sv. Apoleny jsme si na ohýnku opekli něco na
zub, něco málo popili, poklábosili a pomalu jsme se vydali lesem
ke Spáleništi přes louku, až k silnici na Nedražice a domů. Bylo
nás 42 i s dětmi. Pěkná novoroční procházka.

Vesnická zabíjačka 2018

Masopustní průvod obcí

v sobotu 20. ledna 2018 se uskutečnila v Honezovicích na návsi
„Vesnická zabíjačka 2018“.
Ve skutečnosti to byly vepřové hody, protože provést vše, včetně
porážky pašíků v jednom dni pro 180 účastníků, se jevilo jako
nemožné.
Samotnou přípravu jsme začali dlouho před sobotní akcí. Ve
čtvrtek dorazily půlky ze dvou přeštíků a v pátek ještě z jednoho.
Řezník s pomocníky, číšníky a kuchaři postupně vepře
zpracovával, abychom v sobotu ráno okusili ze všech
zabijačkových dobrot.
V sobotu kolem desáté si již první hosté pochutnávali na tlačence,
jitrnicích, jelitech, smažáku, ovaru, řízcích se salátem, polévce a
bramborové buchtě. K večeři se podávalo vepřo knedlo zelo a i
když se to zdálo nemožné, zmizelo z pekáčů do našich bříšek.
Neoddělitelnou součástí vepřových hodů bylo také sladké potěšení
podávané s kávou.
Sešlo se 180 účastníků a mnozí poseděli dlouho do noci.
Přípravný tým tvořilo dvacet lidí. V neděli jsme byli unavení, ale
šťastní a spokojení. Veliký dík patří celému personálu. Všichni
odvedli obrovskou porci práce, někteří zařídili zázemí, jiní celý
den obsluhovali, pomohli s úklidem, nebo napekli sladkosti.
Dík patří také obci Honezovice, protože bez poskytnutých prostor
by tato akce nebyla vůbec možná.
Příští rok, jak se říká: „dá-li pánbůh“ jdeme do toho znovu a navíc
připravujeme malé vylepšení.
Těšíme se v lednu 2019.

V sobotu dne 3. 2. 2018 zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů
Honezovice Masopustní průvod obcí. Sraz masek byl ve
společenské místnosti obecního úřadu v 12, 30 hod. Kolem 13,00
hodiny vyrazili masky na průvod. V letošním roce se průvodu
účastnilo 20 masek. Účast byla částečně ovlivněná chřipkovou
epidemií. Během průvodu nedošlo k žádným problémům, ale
naopak občané Honezovic pěkně masky pohostili a ještě si s nimi
zazpívali a zatancovali. A počasí maskám také přálo.
Jako
každým rokem i letos celý průvod po obci nafotila paní Fictumová
a fotky vyvěsila na webových stránkách obce, za což děkujeme.
Po skončení průvodu bylo ve společenské místnosti připraveno
malé pohoštění pro účastníky průvodu. Ve večerních hodinách
následovala zábava masek. Po celou dobu průvodu hrála kapela p.
Kočky a při večerní zábavě doplněna dvěma zpěváky. I to se velmi
líbilo.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na organizování
průvodu, všem zúčastněným maskám a věřím, že tuto tradici v obci
udržíme.
Jaroslav Petřík

Vaši Mlsouni

Honezovické muzicírování
V pátek 2.3. v podvečer se v Obecní knihovně konalo
HONEZOVICKÉ MUZICÍROVÁNÍ. K velké radosti pořadatelů
přišlo i poměrně dost diváků. Dokonce přijeli i přespolní.
Muzicírování bylo rozděleno na dvě části. V první byly ukázky
cvičení jak žáčků ZUŠ Stod, tak dospěláků amatérů. V druhé
polovině vystoupil pěvecký sboreček HOLÝŠOVŠTÍ ZPĚVÁČCI
s pásmem lidových písní. Návštěvníci se ke sborečku přidali bez
velkého pobízení a místností se nesl radostný zpěv.
Závěrem bych chtěla upozornit, že v obci máme mnoho umělecky
nadaných jedinců, které mezi sebou rádi přivítáme A slovy
jednoho z nich bych Vás chtěla pozvat na další MUZICÍROVÁNÍ
které je naplánované na pátek 13.4.

Knihovna - Úvodní

Palivové dřevo

Televize a počítačů už bylo myslím dost,
zkusme pobavit se spolu, jak dřív to lidé uměli.
Každý vítej, buď nám milý host
a prožij hezkou chvíli, ať dítě jsi či dospělý.

Ceny energií se neustále zvyšují a kapacita obecních lesů není
neomezená. Dlouhé čekací doby na samovýrobu palivového dřeva
přiměly zastupitelstvo, ve snaze uspokojit rychleji větší počet
zájemců snížit příděl palivového dřeva na polovinu. Množství bylo
sníženo na číslo popisné, pro trvalé žijící z deseti plnometrů na pět
a pro chalupáře z pěti plnometrů na dva a půl plnometru
palivového dřeva. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny, pokud
budou uspokojení všichni zájemci je možnost dostat další dřevo a
to i ve stejném kalendářním roce. Jako novinku obec připravila 20
plnometrů palivového dřeva do obecního dvora, na základě žádosti
doručené na obecní úřad do 30.4.2018, bude v květnu dřevo
rozděleno rovným dílem všem žadatelům, vlastníci chalup pak
dostanou polovinu tohoto množství. Cena byla na 450 Kč za
plnometr palivového dřeva. Zájemcům dřevo odprodá obecníl
lesní hospodář p. Poslední

Zahrajme si, zazpívejme, každý jak co dovede,
tancujme a recitujme, tak jak komu srdce praví.
Chybičkami netrapme se, časem se to povede,
pojďme pobýt spolu,…zvídaví, veselí a hraví. 
Michaela Šobrová
Plánované akce
28.4. pouťová zábava
30.4. stavění májky
13.5. setkání seniorů a oslava dne matek – hraje MY DVA
26.5. kemp – noční chytání ryb rodičů s dětmi v Hradišťanech
3. června – den dětí
9.6. soutěž v požárním sportu
30.6. vesnická veselice v Hradišťanech
11.8. hudební skupinaTelefonrock
září – výlet do Čejkovic na Moravě
říjen – sázení stromů na Třešňovce
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Poslední dobou je kladen stále větší důraz na třídění odpadu.
V kontejnerech na velkoobjemový odpad se často nacházel
nebezpečný odpad (pneumatiky, nádoby s barvami atd.).
V loňském roce jsme již měli problém s odvezením kontejnerů,
proto bude v letošním roce kontejner na velkoobjemový odpad
umístěn v obecním dvoře a velkoobjemový odpad bude vybírán
společně s nebezpečným odpadem 12.5., 13.5. a 16.5.2018.

Komplexní pozemková úprava
V rámci komplexní pozemkové úpravy došlo k vytyčení vnějších a
vnitřních hranic pozemkové úpravy. Proběhla jednání sboru
zástupců, na kterém se řešil návrh nových polních cest a
protipovodňová opatření. Polní cesty jsme se snažili navrhnout tak,
aby byly obnoveny původní cesty, které byly postupem času
rozorány a vznikly cesty, po kterých by se mohlo chodit na
procházku po okolí. V dlouhodobém výhledu je tak např. obnova
cesty ke „všekarské lávce“, cesty v „novinách“ by se propojily se
zpevněnou cestou vedoucí od Nedražic k „Lochousickému lesu“,
trávníkama by se mohlo projít na lesní cestu vedoucí k soutoku,
zpevněná cesta by měla být
mezi Honezovicemi a
Nedražicemi.atd.
V letošním roce by měla být ukončena dokumentace k soupisu
nároků jednotlivých vlastníků pozemků, do konce příštího roku
pak návrh nového uspořádání pozemků.

Zveme Vás na Moravský výlet
Žádosti o dotace
V letošním roce jsme žádali z Programu stabilizace a obnovy
venkova na výměnu oken v německé škole. Předpokládaná cena
výměny oken je cca 750 tis. Kč.
Dále jsme žádali na dvě přenosné radiostanice, osvětlovací stativ se
světlem, 5 svítilen k helmám, 3 ruční svítilny a 5 pracovních
obleků pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Celková
cena dovybavení je 53 tis. Kč.
Pozvánka na pouťovou zábavu:
zveme Vás na pouťovou zábavu. Hudba PS duo jako loni, začátek
v 19. hodin.
Budeme v teple, i kdyby trakaře padaly! Oteplí li se, postavíme
stany na hřišti a nebude li nám počasí přát, schováme se do
kulturní místnosti a vytápěného stanu.
Toto vše v sobotu 28. dubna.
Těšíme se spolek rybářů
Pozvánka na Kemp Hradišťany:
soutěž v celonočním chytání ryb v Hradišťanech bude od 18. hodin
v sobotu 26. května do 6. hodin nedělního rána. Chytají soutěžní
dvojice dospělého s dítětem a mezi lovem je možnost odpočinku ve
vlastním stanu nebo pod širákem.
Občerstvení se podává celou noc, takže zveme i ty, kdo se jen tak
chtějí podívat, posedět, dát si pivo, grilované maso nebo jinou
dobrotu. V noci je u rybníka krásně!
Těší se spolek rybářů.

odjezd v sobotu ráno 22. září 2018 autobusem z Honezovic
kolem poledne zastávka u Humpolce na oběd /platí si každý dle
výběru/
návštěva hasičského muzea v Přibyslavi, kde jsou medaile
Honezovických hasičů /platí si kdo muzeum navštíví cca 30,- na
osobu/
ubytování v Čejkovicích v hotelu Albor, Masarykova ulice
ve dvojlůžkovém pokoji se snídaní za 600,- na
osobu
v třílůžkovém pokoji se snídaní 500,- za osobu
večeře v hotelové restauraci 130,- na osobu
degustace se someliérem a neomezenou spotřebou vína dokud
vydržíme 450,- na osobu
malý raut 200,- na osobu
v neděli dopoledne po snídani návrat autobusem domů. Cena
autobusu i s řidičem je 650,- na osobu
cena cesty, večeře, degustace, rautu a noclehu je celkem 1930,- pro
ty, kdo přenocují ve třílůžku a 2030,- pro dvojlůžkové spáče
do autobusu se nás vejde cca 40 účastníků.
Pro rezervaci místa vybíráme zálohu 1000,- Kč s doplatkem při
nástupu do autobusu, nebo nabízíme splátkové uhrazení každý
měsíc 300,- Kč s doplatkem při nástupu do autobusu
Rezervaci s vybíráním zálohy je možno provést u:
Míši Galové, Jirky Smolíka, Míši Šobrové nebo Josefa Fictuma
těšíme se
Vaši Mlsouni

