Honezovický zpravodaj
Číslo 2, ročník 14, rok 2021

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:
červen 2021 – září 2021
paní Hirschlová Ludmila
paní Petříková Marie
paní Veselá Erna
pan Schimka Karel

Vážení čtenáři, spoluobčané,
držíte v rukou druhé letošní číslo Honezovického zpravodaje. Léto je
podle kalendáře v plném proudu. Na sucho si letos určitě nemůžeme
stěžovat a myslím, že je na místě i říci, že jsme vděčni za to, že rozmary
počasí ve svých krajnostech se našemu území vyhnuli. Určitě jsme se
zatajeným dechem všichni sledovali rozsáhlé následky tornáda na Moravě.
Děkujeme všem, kteří chtěli lidem v postižených oblastech pomoci a také
jim pomohli. Společně za obec jsme sbírku neuspořádali, neboť se
domníváme, že je dostatek hodnověrných organizací (např. Člověk v tísni,
Diecézní charita Brno, Český červený kříž apod), které koordinovaně
1

lidem v oblastech zasažených tornádem pomáhají. Za obec Honezovice
jsme zaslali finanční dar ve výši 15 tis. Kč na obnovu po živelné pohromě
obci Hrušky.
Život nás všech ovlivňují opatření související s covidem. Díky velkému
poklesu počtu nakažených lidí se opatření rozvolnila. Hasiči tak mohli
uspořádat tradiční soutěž v požárním sportu a doufáme, že nám bude
dopřáno potkat se i při dalších společných akcích. Nejdříve se koná
Hradišťanský břeh, Den dětí by se měl uskutečnit stejně jako v loňském
roce na konci prázdnin. S koncem léta bude spojeno i vystoupení skupiny
Brutus a to 18. září. Začátkem srpna se otevře i klubovna v bývalé
německé škole. Klubovnu bude mít na starosti paní Michaela Galová.
Léto je ale také obdobím výletů a dovolených. Přejeme Vám tedy krásné
letní dny ať již doma či v zahraničí, načerpání nových sil a spoustu
krásných zážitků.
Fictumová
Nové dopravní značení Hradišťany
Z důvodu vyšší dopravní bezpečnosti a ve snaze minimalizovat škody na
majetku obyvatel přistoupila obec ve spolupráci s policií ČR k osazení
nového dopravního značení. K omezení rychlosti a tonáže dojde
v Hradišťanech po hrázi rybníku výjezd směr Všekary až na křižovatku u
kostela sv. Barbory. Nové značení osadily pan Šmidingr a pan Kiss, za
což jim děkujeme.
Blažek
SDH Honezovice
po nejistotě letošního jara se nakonec povedlo postavit spolu s Vámi
májku a uspořádat soutěž.
V sobotu 12. června jsme přivítali 31 družstev v areálu hasičského
cvičište. Příprava prostoru byla náročná, ale stála za to. Na start se
postavilo 8 ženských a 23 mužských družstev. Po šesté hodině večerní
bylo možno vyhlásit vítěze. Krátce na to spustila kapela Anakonda benda
hudební produkci a zavírali jsme dlouho po půlnoci.
Děkujeme všem příznivcům a těšíme se na setkání s Vámi na Hasičském
plesu. Uspořádáme jej spolu s oslavou 110 let výročí činnosti sboru v
měsíci listopadu v novém obecním sále.
Výbor SDH Honezovice
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Spolek rybářů Honezovic a Hradišťan z.s. - zveme Vás na:

Hradišťanský břeh aneb týden u rybníka
sobota 24. července až pátek 30. července 2021
zveme Vás na chvilku k rybníku, nebo můžete zůstat celý den či týden
nocování možné ve vlastních stanech na louce pode mlýnem
non-stop občerstvení, ohniště u rybníka, mobilní WC v dosahu
Program:
sobota 24. července: od 16. hodin beseda o rybách s panem Hrachem, pro dětské a
mládežnické posluchačstvo
od 18. hodin Kemp nočního chytání. Prezence v průběhu besedy
chytá se od 18. hodin do nedělního rána do 6.00 hodin. Soutěž
dvojic dospělý a dítě
neděle 25. července: rybaření chyť a pusť
posezení ve výčepu u rybníka-odpočíváme po nočním chytání
k večeři grilované maso, uzený sumeček s cejnem a možná i kapr
pondělí 26. července: rybaření chyť a pusť, k večeři pečená žebra
od 18. hodin beseda s panem Jiřím Smolíkem o včelách, medu a
jiných dobrotách, ochutnávka a medovinový bar
úterý 27. července: rybaření chyť a pusť
k večeři speciality z bobra
od 18. hodin pan RNDr. Ondřej Mikulka s týmem pohovoří o
problematice výskytu bobrů v naší přírodě,
aneb „bobr chtěný a nechtěný“
středa 28. července: rybaření chyť a pusť
od 18:00 hodin beseda s panem Bydžovským, zdravotníkem a
horským průvodcem o první pomoci když se přihodí úraz
čtvrtek 29. července: rybaření chyť a pusť
k večeři zvěřinové hody
od 18. hodin paní Šobrová a slečna Tlustá spustí zvukem
borlice fotoreportáž z přírody ve které žijeme
aneb „co vše vidí naše fotopasti“
pátek 30. července: den koní
paní Petra Hosnedlová a její “Indiánský den” s praktickou
ukázkou jízdy na koni. Určeno pro děti, mládež I dospělé.
Začínáme ráno v 7. hodin snídaní, konec v 15. hodin. Oběd
zajištěn.
zve a těší se Spolek rybářů Honezovic a Hradišťan
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Co se děje u Mlsounů v polovině roku 2021:
měníme název a stáváme se spolkem. Dohodli jsme se na novém názvu:
Gurmáni z Honezovic z.s.
Na podzim jedeme na výlet:
odjezd v pátek 1. října 2021 pravidelnou autobusovou linkou z Honezovic do
Stoda a poté vlakem do Lovosic. Je možno přidat se po trase, nebo dojet
vlastním vozem.
Z Lovosic přívozem po Labi kolem skalních útvarů „Brána Čech“.
ubytování ve vinařství Mikulenkovi
večeře s degustací.
volný večer.
Sobota 2. října: několik možností, pro každého co jej baví:
- procházka s piknikovým košem do vinic,
- nebo výlet na kopec Radobýl,
- nebo volný program v penzionu
večer společné posezení
návrat v neděli 3. října 2021 vlakem, odvoz z Hradce zajištěn
musíme zamluvit ubytování, proto vybíráme zálohu 1000,- Kč na dospělou
osobu
Na leden připravujeme opět Zabíjačku. Podrobnosti sdělíme v příštím
Zpravodaji
Vydařené léto přejí Gurmáni z Honezovic z.s.
Plánované akce
Vzhledem k opatřením souvisejícím s covidem nelze s jistotou říci, zda se akce
uskuteční, ale plán je následující:
24.7. – 30.7. Hradišťanský břeh
28.8. turnaj v nohejbalu
29.8. den pro děti
18.9. Brutus
1.10. – 3.10. výlet do Žernosek
13.11. hasičský ples k výročí 110 let sboru
20.11. myslivecký hon
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