Honezovický zpravodaj
Číslo 4, 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:
leden 2022 – březen 2022
paní Bodišová Romana
paní Blažková Jindřiška
paní Matějková Anna
pan Stahl Jiří
paní Paterová Marie
paní Tomanová Alena
pan Matějka Josef
paní Schimková Josefa
Vážení čtenáři, spoluobčané,
prosinec se přehoupl do své druhé poloviny a za dveřmi jsou vánoce a
chvíli po nich konec roku 2021. Ve fotogalerii letos moc fotek nepřibylo,
neboť plánované akce musely být často zrušeny. Velké poděkování patří
všem, kteří i přes nejistotu, zda se budou moci akce konat, nerezignovali,
a s nesmírnou obětavostí akce připravovali. V rámci možností jsme se tak
mohli na několika akcích protkat.

Do nového roku přejeme nám všem, aby to byl rok normální, bez
výrazných opatření či omezení.
Všem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a optimismu!
Fictumová
Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany
Plzeňský kraj vyhlásil výzvu k podávání předžádosti do dotačního titulu
„PŘEDŽÁDOST – pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové
občany“. Ti, kteří splňují níže uvedené podmínky si podáním předžádosti
zajistí automatické podání své žádosti do budoucí výzvy, která by měla
být vyhlášena začátkem roku 2022.
Základní podmínky k podání předžádosti o kotlíkovou dotaci
1. Jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy
rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale
obývaného rekreačního objektu.
2. Momentálně topím kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním
nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
3. Chci si pořídit tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s max. výší
dotace 130 000 Kč nebo plynový kondenzační kotel s max. výší
dotace 100 000 Kč. Podpora bude poskytována na výměny
realizované od 1. ledna 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů
do maximální výše dotace.
4. Jsem důchodce a všichni členové mé domácnosti jsou ve
starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně. (automaticky
způsobilí pro dotaci)
5. Výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, v roce
2020, nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na
osobu měsíčně. (běžné příjmy – zdanitelné příjmy, důchody a
vybrané typy dávek)
6. V domácnosti se mnou žijí děti, u kterých se započítávají příjmy ve
výši 0 Kč. (studenti do 26 let)
KDY A KDE SI MOHU PODAT PŘEDŽÁDOST:
Od 15. listopadu 2021 do 12. ledna 2022 nebo do vyčerpání předběžné
alokace ve výši 270 mil. Kč si mohu vyplnit na webových stránkách

Plzeňského kraje v aplikaci eDotace předběžnou žádost, tzv.
„předžádost“, se základními údaji o mně a novém zdroji vytápění.
V případě podání předžádosti si zajistím automatické elektronické
podání své žádosti do budoucí výzvy, která bude vyhlášena nejdříve
začátkem roku 2022. Podáním předžádosti získám pořadové číslo a
vyčkám na vyhlášení výzvy, o kterém budu informován emailem, který
jsem uvedl při registraci v aplikaci eDotace.
KONTAKT
https://www.plzensky-kraj.cz/kotlikove-dotace-1
tel.: 377 195 099, email: kotliky@plzensky-kraj.cz
Fictumová
Milostivé léto (28.10.2021 do 28.1.2022)
Milostivé léto nabízí lidem mimořádnou příležitost, jak splatit dluhy
veřejnoprávním institucím s minimálním navýšením.
V této tříměsíční lhůtě může dlužník zaplatit pouze tzv. jistinu, což
je původně nezaplacený dluh vymáhaný v exekučním řízení a poplatek
exekutorovi ve výši 750,-Kč + DPH (je-li soudní exekutor plátcem daně).
Vše ostatní, tedy úroky, penále, příslušenství či poplatky stát odpouští a se
splacením původní částky bude dluh smazán.
Pokud dlužník do 28.1.2022 svůj dluh nesplatí, exekuce mu běží dál.
Bližší info. a formuláře najdete na webové stránce: Milostivé léto Exekuce
(justice.cz),
milostiveleto.cz,
mailové
adrese
jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz a také se můžete obrátit na dluhovou
poradnu Člověk v tísni (9.00-22.00 hod.)na tel. Čísle 770 600 800.
Pokud byste někdo potřeboval pomoci, rádi Vám na obecním úřadu
pomůžeme.
Šobrová
Zdobení vánočního stromečku
Rok utekl jako voda a my jsme opět v čase vánočním. Stejně jako
v letech minulých, jsme na první adventní neděli připravili společné
zdobení a rozsvícení vánočních stromečků na návsích našich obcí.
Z důvodu nařízení vlády proběhlo zdobení jinak, než jsme byli zvyklí.
Chyběl oblíbený svařáček a vánoční cukroví, podával se pouze čaj a káva.
Děti za zdobení dostaly čokoládové figurky a ovoce. Poslech koled
navodil příjemnou atmosféru předvánočního času. Děkujeme za hojnou
účast a užijte si zbytek roku v klidu a pohodě.
Blažek

TERMÍNY svozů směsného komunálního odpadu
v obci HONEZOVICE a spádové obci Hradišťany - rok 2022
den výsypu PONDĚLÍ
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Upozornění
Nádoba musí být v den výsypu přistavena v 6:00 hodin.

3

Bažantí hon
V sobotu 20. listopadu, po roční kovidové pauze, pořádalo MS
Tětřev Honezovice opět bažantí hon. Přesto, že jsme se kvůli zdraví všech
účastníků vzdali večerního posezení, byl to velice příjemně strávený den.
V lokalitě Trávníky bylo vypuštěno 100 ks bažanta obecného. Letošní rok
byli bažanti krásní, velcí a lítali rychle a vysoko. Není tedy divu, že
slovitelnost nebyla stoprocentní .
Byla obestoupena také jedna leč pro lov prasete divokého, laně
jelena siky a lišky. Zde nám sv. Hubert ale nedopřál.
Ráda bych se zmínila také o pomoci honců, bez kterých by nešlo hon
pořádat. Děkujeme jim tedy za jejich účast a těšíme se na další rok.
Doufejme již s pořádným večerním veselím.
Za MS Tetřev Šobrová Michaela

Poplatky
V letošním roce rostly ceny u mnoho věcí a lze očekávat, že tomu
bude i v příštím roce. Jsme si vědomi, že některým domácnostem může
činit zvýšení cen problémy a tak jsme se rozhodli, že poplatky vybírané
v obci ponecháme v příštím roce ve stejné úrovni jako v minulých létech
přesto, že např. cena za odvoz odpadů, kterou musí obec platit, se zvýší
oproti letošnímu roku o více než 10%. U nákladů na chod kanalizace
očekáváme zvýšení o více jak 20%. Aby se zvýšení mohlo krýt z rozpočtu
obce, žádáme občany, aby používali kanalizaci zodpovědně a pouštěli do
ní pouze odpadní vody z kuchyně, koupelny a WC. Jakékoliv vyhazování
zbytků, tuků a olejů kanalizaci ničí a v případě oprav bude nutno tyto
náklady promítnout do výše stočného.
Nejčastější poplatky v naší obci jsou:
- poplatek za provoz systému shromažďování komunálních odpadů
(popelnice): celoročně bydlící: 500,- Kč/osobu/rok, dítě do 10 let 250,Kč/rok, rekreační objekt: 500,- Kč/objekt/rok
- Poplatek ze psů 50,- Kč za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 75,- Kč.
- Stočné trvale bydlící: 250,- Kč/osobu/rok, rekreační objekt: 250,Kč/objekt/rok.
Poplatky je třeba uhradit do 30. června 2021 a to hotově na obecním
úřadu, nebo převodem na bankovní účet obce č. ú. 26826361/0100, jako
variabilní symbol uveďte číslo popisné či evidenční Vašeho domu.
Fictumová

Gurmáni z Honezovic
těšíme se na zabíjačku v sobotu 22. ledna 2022. Máme objednaná
přeštická prasata, kávu, zákusky, kofolu, pivo, víno, vodu a rum.
Na podzim chystáme výlet na Moravu za vínem a jinými
zajímavostmi: Termín: 23.-25.9.2022, dvě noci, ubytování, snídaně, jeden
večer degustace, bez dopravy cca 2100,- na osobu. Cesta minibusem nebo
busem, podle toho, kolik nás bude. Možnosti výletů: Pohansko, LednickoValtický areál, návštěva vinaře s nákupem vína, bowling
Stránky ubytování: https://www.cicinatvrdonice.cz/
Objednávejte u pana Mlýnka tel: 607157737 a pana Nentvicha tel:
723687050
Spolek Rybářů Honezovic a Hradišťan
zveme Vás na předvánoční chytání v Hradišťanech 23. prosince
dopoledne. Na ohništi spálíme pár větví z prořezávek, takže je možno
opéct špekáček, nebo cokoli si přinesete. Na akci je možná také účast dětí
s doprovodem. Předpokládaný konec po obědě.
Hradišťanský břeh 2022 proběhne od pátku 22. do pátku 29. července
2022. Sobotní noc 23. bude věnována rybářským závodům a závěrečný
den pátek 29. přijedou RC modely aut a lodí. Ostatní program sdělíme
v příštích zpravodajích.
Obecní knihovna v novém
Na začátku prosince došlo k přestěhování obecní knihovny z budovy
bývalé mateřské školy do nových prostor v nádherně opravené staré
německé škole.
Přestěhovány byly jak knihy zapůjčené z knihovny v Dobřanech, tak
i knihy z místního fondu, a samozřejmě všechny dětské knihy. Na děti se
nezapomnělo ani v nových prostorech, takže i zde vznikl dětský herní
koutek. Zde si Vaše ratolesti můžou hrát, zatímco vy si budete moci
v klidu najít tu správnou knihu právě pro vás. Samozřejmostí také zůstává
možnost si vychutnat dobrý čaj nebo skvělou kávu, na kterou, a nejen na
ni, vás do „nové“ knihovny tímto srdečně zvu.
knihovnice Šárka Líbenková

Plánované akce

Zpívání koled u kapličky letos nebude
1.1. Novoroční pochod, sraz ve 13:00 u obecního úřadu v Honezovicích
22.1. vesnická zabíjačka
23.4. pouť
5.6. den dětí
2.7. vesnická veselice v Hradišťanech
13.7. obecní zábava
22.7. – 29.7. Hradišťanský břeh
23.9. – 25.9. výlet na Moravu za vínem
Vánoční akce v okolí
Půlnoční mše 24.12.2021
21:00 Holýšov
22:00 Kladruby (kostel sv. Jakuba na náměstí)
23:00 Stod
26.12. od 11:00 mše. sv. v klášteře Kladruby (oživený betlém je zrušen)
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