Bowling
Již třetí vyjížďka za sportem a kulturou proběhla 30. ledna.
Stejně tak jako již dvakrát vyjížděl z Honezovic plně obsazený
autobus. Měl namířeno do Merklína, kde byl pro sportovce
v restauraci „U Josefa“ zamluven salonek s bowlingem. Po objednání
večeře a pití se na dvou drahách rozhořela nelítostná bitva každý
proti všem. Téměř čtyřhodinové klání a neustálé popíjení chlazených
nápojů sebralo většinu sil všem soutěžícím. Byl to příjemně strávený
večer ve společnosti fajn lidí. Za zorganizování takovéto akce je
potřeba všem, kteří se podíleli na její realizaci, vyjádřit dík.
Brigády
Zima už předala vládu nejkrásnějšímu ročnímu období,
sluníčko již trochu nesměle sem a tam vykukuje z mraků, ale brzy
určitě nabere sílu a prohřeje půdu. Pak jako mávnutím kouzelného
proutku vše začne rašit, pučet a vykvete spousta drobných i větších
květů.
Na tuto dobu je potřeba se připravit a jako každý správný
zahrádkář opravit škody co zima napáchala. V této době bychom
chtěli opět vysadit několik stromečků. Vysazovat se budou lípy
srdčité, na místa kde je přes zimu zlikvidovala hladová zvěř nebo
nějaký vandal ulomil. Další akcí bude obílení autobusové zastávky a
hasičské zbrojnice. Obílena bude i kaplička v Hradišťanech. Tyto
práce udělají členové spolků a občanských sdružení u nás
fungujících, Dále je potřeba obměnit některou dosluhující komunální
techniku. Pro letošek je v plánu nákup nového křovinořezu a bubnové
sekačky. Jestli se léto povede tak jako se vydařila zima tak nebude o
pěkné letní dny nouze. Stará sekačka a křovinořez budou nabídnuty
k odprodeji. Kdo byste měl zájem – přihlašte se u p. Blažka.
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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 Hauser Karel
paní Grömerová Anna
pan Straka Otto
paní Hirschlová Františka
paní Vimmerová Věra
PSOV
PSOV je zkratka pro krajský dotační titul s názvem program
stabilizace a obnovy venkova. Pro rok 2010 se zastupitelstvo
rozhodlo za peníze Plzeňského Kraje nechat opravit hasičskou
zbrojnici. Pokud budeme úspěšnými žadateli dostaneme od kraje
nejvýše 60% celkových nákladů na opravu a 40% budeme muset
vložit ze svého. Předběžně je cena opravy odhadnuta na 460 tis. Kč.

Akce
3.4. od 8:00 - sázení stromů, bílení čekárny a hasičárny
10. od 10:00 – otevírání rybníka
24.4. od 19:00 - pouťová zábava
25.4. od 14:00 - pouťový fotbal
30.4. od 18:00 - stavění májky
8.5. od 15:00 - den matek, setkání seniorů
15.5. od 13:00 - špačkiáda, večer zábava - hudba Tandem
5.6. od 14:00 - den dětí
12.6. soutěž v požárním sportu, večer zábava – hraje Triangl
19.6. vesnická veselice Hradišťany
26.6. rybářské závody
3.7. vesnická veselice Hradišťany
31.7. od 19:00 - zábava na hřišti v Honezovicích
21.8. nohejbal
Kontejnery
Od pátku 16. do neděle 18. dubna 2010 budou v obci
přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Do kontejneru
nepatří nebezpečný odpad. Svoz nebezpečného odpadu bude
proveden později.
Výšlap
Po novém roce je třeba udělat něco pro své tělo, v sobotu
2. ledna ve 13 hodin se sešlo v Honezovicích u obchodu několik
odvážlivců, aby potrápili svá těla pochodem do Hradišťan na zaniklé
hradiště a zpět. Na startu se nás sešlo 22. Pomalou chůzí přes
spáleniště jsme zašli do lesa, kde jsme asi tak v polovině cesty uviděli
houf pěti kusů divokých prasat a o pár set metrů dál nám šlo přes
cestu stádo muflonů čítající cca 90 kusů. Na cestě u hradiště jsme si
opekli buřty a posvačili. Také se přidalo několik opozdilců. Při
návratu domů nám opět cestu zkřížili mufloni. Ještě krátká zastávka v
Hradišťanech u p. Šmidingra ochutnávka jeho slivovičky a pak
nejkratší cestou po silnici rovnou domů. Přišli jsme za tmy příjemně

unaveni a plni dojmů. Bylo by skvělé, kdyby se tento skoro
novoroční výlet za rok opakoval a stal se takovým tradičním
vykročením do nového roku. Poděkování patří všem 28 turistům.
Masopust
Masopust, fašank, ostatky či šibřinky, to byly v minulosti
svátky hodování, tedy období, kdy se máme dobře najíst. Po nich
totiž následoval čtyřicetidenní půst, který končil Velikonocemi.
Vyvrcholením masopustu bylo masopustní veselí spojené s
obřadním průvodem masek. Původně hlavní zábava začínala
masopustní nedělí a pokračovala ještě v pondělí a úterý, kdy chodil
průvod masek, končila o půlnoci „pochováním basy“, což
symbolizovalo, že příštích 40 dní, tedy po období půstu, si muzikanti
nezahrají. Masopust v dnešním podání je vlastně jen masopustní
veselí spojené s průvodem masek a večerní zábavou.
V Honezovicích letos proběh 13. února. Krátce po poledni se
sešlo 36 originálních masek a v průvodu postupně obešly dům od
domu celou obcí. Počasí bylo mrazivé a tak přišlo vhod „něco na
zahřátí“, kousek uzeného, koblížky či jiné dobroty, kterými byly
maškary u jednotlivých lidí pohoštěny. Masopustní veselí
pokračovalo večerní zábavou.
Svátky jara
Velikonoce, neboli svátky jara jsou nejvýznamnějším
křesťanským svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování.
Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33.
V západní křesťanské tradici Velikonoce připadají na neděli
po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben . Název
svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus
vzkříšen. Podobně jako mnoho jiných křesťanských svátků, i
Velikonoce se přenesly i mimo církev. Už od jejich vzniku jsou
časem oslav a veselí. V Česku je prastarou tradicí hodování a
pomlázka. U nás se urdžuje zvyk, že chodí vesnicí kluci s
rachtačkami.

