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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: leden - březen

Nejbližší plánované akce
Silvestr 31.12. kulturní místnost Honezovice
Masopustní průvod 13.2.2010
Bowling – leden , únor – upřesní pořadatelé

pan Zelenka Antonín
pan Kořan Jindřich
paní Tlustá Marie

Kam o svátcích
Stod 24.12. 2009 ve 22:00 hod. půlnoční mše sv.
Kladruby 24.12.2009 ve 23:00 hod. půlnoční mše sv.
Klášter Kladruby 26.12. 2009 v 11:30 hod. Oživený Betlém
Nedražíce turnaj v kulečníku 25.12.2009 v 17:00 hod.
Upozornění

Rybníky

Zájemci o palivové dřevo mohou kontaktovat obecního lesního
hospodáře pana Milana Spěváka, který je každou středu od 8 do 9
hodin na OBECNÍM ÚŘADĚ k dispozici všem zájemcům.

Akce revitalizace rybníků v Honezovicích a v Hradišťanech
se pomalu rozbíhají. Chtěli bychom touto cestou požádat všechny o
shovívavost. Víme, že není nic příjemného, když těžká nákladní auta
projíždějí celý den pod Vašimi okny a co teprve to všudy přítomné
bahno. Odměnou za tyto ztížené podmínky budou dva pěkné rybníky
v našich obcích.
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Naše náves
Po únorovém kácení starých, nehezkých a různými plísněmi
a houbami napadených stromů přišel čas jarního a letního plánování.
První plánovací setkání občanů, projektanta a zástupců nadace VIA
nastínilo o co je mezi občany největší zájem, aby se na návsi
vybudovalo.
Druhé setkání mělo
již konkrétnější obrysy a ze tří
připravených nákresů byla společně vybrána varianta č.II. Kruhová
odpočinková plocha s lavičkami ,betonový stolní tenis, dětský herní
prvek skluzavka s houpačkou, lavička u kaple, lavička se stolkem
poblíž prodejny a samozřejmě výsadba nových stromů, mezi nimiž
převládá malokorunná lípa rancho.
Velmi teplý podzim zapříčinil, že si stromy dlouho držely své
listí a lesní školky pozdržely dobývání a prodej
keřů i
stromů.Veškeré přípravy vyvrcholily v sobotu 21. listopadu na první
brigádě, kde jsme se rozdělili do tří skupin. Každá parta plnila jiný
úkol, do předem připravených děr se sázely stromy, keře a
připravovaly se základy pod pinpongoví stůl a lavičky. Sešlo se nás
dvacet šest a pracovalo se od 8 hodin ráno do 15 hodin s krátkou
přestávkou na oběd.
Další společná brigáda byla o týden později 28. listopadu od
8 hodin a protože bylo potřeba celou výsadbu i montáž laviček
dokončit, pracovalo se až do 16 hodin. Tentokrát se nás sešlo dvacet
devět. Celkem se připravil podklad pro 8 laviček a stejné množství
jich bylo smontováno. Z dlažebních kostek bylo seskládáno ohniště,
obrubníky ke stolnímu tenisu a kruhové odpočinkové ploše. Vysadilo
se 40 metrů živého plotu u hřiště a u kontejnerů na separovaný
odpad, k ohništi čtyři jasany, k rybníku dvě vrby, před obecní dvůr
pět muchovníků a okolo celé návsi třicet tři již zmiňovaných lip.
Celé toto snažení bylo ukončeno12. prosince ve společenské
místnosti slavnostním otevřením návsi a malým pohoštěním.
Zbývá ještě jedna neméně důležitá věc a to je poděkování.
Děkujeme všem, kteří se těchto akcí zúčastnili, nebo se jakýmkoli

způsobem podíleli na jejich realizaci, děkujeme všem organizacím,
spolkům i jednotlivcům za vykonanou práci, za to že jim není
lhostejný vzhled návsi a i za to, že nás v tom nenechali samotné.
Děkujeme.
Žádost o spolupráci
Chtěli bychom touto cestou požádat o spolupráci Vás, kteří
vlastníte nějaké staré fotografie nebo pohledy Hradišťan či
Honezovic o jejich zapůjčení. Je naší snahou nashromáždit co možná
nejvíce starých fotografii a převést je do digitální podoby a takto je
uchovat i pro budoucí generace. I fotografie v papírové podobě
stárnou a za několik let zažloutnou tak, že již není možné rozpoznat
kdo nebo co na fotografii je.Také se mohou dostat do rukou lidem,
kteří nemají k našim obcím žádný vztah a mohou být nenávratně
zničeny.
Žádáme tedy Vás majitele těchto fotek o zapůjčení, obrázky
nebudou poničeny pouze zdigitalizovány a vráceny zpět majitelům.
Pokud bude těchto fotografií dostatečné množství je možné umístit
je i na webových stránkách obce(www.honezovice.eu), aby měl
každý možnost se podívat jak to u nás vypadalo kdysi.
Poděkování
Čas běží jako o závod a když se v celoročním shonu člověk
zastaví a zvolní z tempa pomalu zjišťuje, že už jsou vánoce a
nemilosrdně se blíží konec roku. A to je právě ta doba kdy můžeme
popřemýšlet a tak trochu bilancovat nad tím končícím rokem co
přinesl, co vzal? Kdybychom měli hodnotit rok z pohledu obce, je
třeba říct, že již pouhým pohledem je znát odvedená práce, obce jsou
rok od roku upravenější a čistší. Sluší se tedy za odvedenou práci
alespoň poděkovat. Poděkování patří všem, kdo nelenili a třeba
posekali trávu nebo shrabali listí, ale i všem kdo se jakýmkoli
způsobem podíleli na zkrášlení vzhledu obcí.

