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Blahopřejeme
k narozeninám

Plánované akce v roce 2019
24.12. od 22:00 zpívání koled u kapličky
31.12. společný silvestr v kulturní místnosti
1.1. - novoroční výšlap
19.1. - vesnická zabijačka
23.2. – masopust
27.4. - pouťová zábava
30.4. - stavění májky
Květen – oslava dne matek, setkání seniorů
25.5. – 26.5. – kemp – noční chytání ryb rodičů s dětmi
v Hradišťanech
Červen – den dětí
15.6. – soutěž v požárním sportu
20.9. – 22.9. – výlet na Moravu
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zastupitelstvo obce přeje
hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho osobní pohody do
dalších let spoluobčanům,
jenž oslaví svá jubilea v
období:
leden - březen
paní Neubauerová Anežka
paní Matějková Anna
paní Želízková Jana
paní Krýslová Milena
pan Matějka Josef
pan Podlipský František
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
máte před sebou poslední vydání Honezovického
zpravodaje v roce 2018.
Adventní čas pomalu končí a za dveřmi jsou vánoční
svátky. Je to období, ve kterém se setkáváme se svými

blízkými, období, kdy bilancujeme, co se nám
v uplynulých měsících povedlo a také se díváme s nadějí
do dnů příštích. V Honezovicích byl pro mnoho lidí
v letošním roce problém s nedostatkem vody. Na sklonku
roku se povedlo vybudovat vrty pro všechny trvale
bydlící obyvatele, kteří neměli vodu. V příštím roce bude
budování vrtů pokračovat. Obec na podporu budování
vrtů připravila vlastní dotace.
Dotace obce na podporu výstavby vrtů
V prosinci schválilo zastupitelstvo obce dotační
program na podporu výstavby vrtů určených pro
zásobování vodou v obci.
Cílem těchto dotací je podpořit zásobování vodou
jednotlivých domácností.
O dotaci může žádat vlastník nemovitosti, sloužící
k bydlení nebo k rekreaci v k.ú. Honezovice a
Hradišťany. Pokud se jedná o spoluvlastnictví
nemovitosti, jeden z vlastníků vystupuje jako žadatel,
ostatní spoluvlastníci podají písemný souhlas se stavbou
a žádostí o dotaci. O dotaci může být požádáno také
zpětně na vrty uvedené do provozu od 1.1.2018.
Podat žádost o dotaci lze kdykoliv od 1.1.2019 do
31.12.2023. Nejpozději do 90 dnů od podání žádosti bude
zastupitelstvem rozhodnuto o přiznání dotace. Mezi obcí
Honezovice a žadatelem bude uzavřena smlouva. Do 2 let
od uzavření smlouvy předloží žadatel na obec žádost o
proplacení dotace.
Mezi podmínkami pro přiznání dotace je, aby objekt
v Honezovicích byl připojen na veřejnou splaškovou

kanalizaci a žadatel měl zaplaceny veškeré poplatky,
které na obci platí.
Maximální sazba dotace je 30 000,- Kč, přičemž
základní sazba je 15 000,- Kč. A dále navýšení dotace o 3
tis. Kč za každý celý kalendářní rok v období od 1.1.2014
do dne podání žádosti, kdy byl v nemovitosti, ke které se
vrt vztahuje, někdo nahlášen k trvalému pobytu. Celkové
zvýšení dotace je možné maximálně o 15 tis. Kč.
Dotace bude poskytována na každé číslo popisné
nebo evidenční pouze jednou.
Úhrada příspěvku na vrt proběhne do 30 dnů od
uvedení vrtu do provozu. Žadatel předloží na obec
žádost o proplacení dotace, která bude obsahovat mj.
kolaudační souhlas příslušného správního orgánu a
fakturu za zhotovení vrtu a doklad o zaplacení faktury.
Dokumenty k dotaci obce jsou vyvěšeny na
internetových stránkách obce či k vyzvednutí na obecním
úřadu.
Zkrácený postup při žádosti o dotaci a jejím
čerpání:
1. Podání žádosti o dotaci
2. Přiznání dotace zastupitelstvem obce ve výši 15 tis.
Kč až 30 tis. Kč
3. Uzavření smlouvy o dotaci mezi obcí a žadatelem
4. Vybudování a vystrojení vrtu, kolaudace vrtu
5. Předložení žádosti o platbu
Na rok 2019 je v rozpočtu obce rezervováno 1,5 mil. Kč
na podporu výstavby vrtů.
IF

Tříkrálová koleda v Honezovicích 2. ledna 2019
Podle legendy byli tři mudrci či mágové - Kašpar,
Melichar a Baltazar, hvězdopravci zřejmě z Persie,
babylonští kněží kultu Zarathustry. Na základě znalosti
pohybů hvězd se vydali na cestu a Marii s děťátkem
přinesli dary.
Ve středověku byly ke jménům mudrců přiřazeny
jednotlivé dary – zlato, kadidlo a myrha. Tyto tři dary
měly také představovat veškerou hmotu, neboť zastupují
veškerá v té době známá skupenství. Zlato je a bylo
nejušlechtilejším kovem. Kadidlo se používá pro svoji
vůni. Jde o směs vonných dřevin a pryskyřic, myrhy,
semínek, kořenů a usušených květů. Kadidlo se pálí na
rozžhaveném dřevěném uhlí v kadidelnicích, čímž se
uvolňuje vonný dým. Myrha je tekutina, které vytéká ze
stejnojmenného keře, která na vzduchu ztuhne ve žluté,
červenavé průhledné kousky. Platilo se za ni zlatem. Staří
egypťané balsamovali rozpuštěnou myrhou mrtvé,

text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať
obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po
celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet).
Svátek Tří králů byl i posledním dnem ve vánočním
období, kdy se koledníci vydávali na koledu.
V Honezovicích organizují tříkrálové koledování již
tradičně dobrovolní spolupracovníci Charity Plzeň
manželé Glacovi. Touto tradicí s osobním setkáním chtějí
přinést radost do všedního života. Výtěžek z koledování
bude využit na podporu Domova pro matku a dítě v tísni
v Havlovicích a na umožnění terapie a nákup pomůcek
pro Jonáška Klečka z Plzně, který je fyzicky a psychicky
postižené dítě.
Po Honezovicích budou chodit 2. ledna 2019 od 15 hod.
Kdo máte zájem, aby k Vám přišli, zavolejte jim na tel.
607 986 773 nebo se nahlaste u Fictumů č.p. 2.
IF

římané zas myrhu přidávali k vínu, aby nasálo libou vůni
a také si ji vtírali do vlasů.
Jednotliví králové pak podle různých výkladů představují
všechna období lidského života; na scénách klanění Tří
králů je jeden z nich zobrazován jako mladík, druhý jako
muž a poslední jako stařec.
Západní křesťanství slaví památku sv. Tří králů dne 6.
ledna. V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6.
ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů
zkratka K † M † B †nebo latinský ekvivalent C † M † B
† (nebo † C † M † B ) jako formule požehnání. Původní

Poplatky na rok 2019
Poplatky vybírané obcí budou v roce 2019 ve
stejné výši jako v letech minulých. Nejčastější poplatky
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.

Rozsvěcení vánočních stromů
Stalo se již nedílnou součástí života, že města a
vesnice staví v adventní době na náměstích a návsích
vánoční stromky. Takovéto společné zdobení a
rozsvěcení vánočního stromku je další ze společenských
událostí, kdy náves ožije, lidé se sejdou a společně
s dětmi pověsí při poslechu vánočních koled několik
ozdob.
Rozsvěcení vánočního stromku proběhlo v sobotu
1. prosince v Hradišťanech, bylo chladno a ležel lehký
poprašek sněhu a počasí slibovalo krásný nadcházející
advent. Rozmary počasí jsou však nevyzpytatelné a při
rozsvěcení stromku v Honezovicích v neděli 2. prosince

Mikuláš
To že v předvečer sv. Mikuláše chodí čert, Mikuláš
a anděl je věc samozřejmá, jako že peklo existuje. Zvykli
jsme si na to, že přijdou, zazvoní, děti lehce postraší a
výměnou za básničku nebo písničku zanechají balíček
sladkostí a odcházejí s příslibem, já se polepším.
U nás to však bývalo s čerty všelijaké, někdy
poslalo peklo čerty malé nevycválané a nezkušené jindy
nepřišli vůbec. Po několikaletém čertím strádání a
žádostech u Luicifera bylo rozhodnuto, že čerti budou
velcí chlupatí a spolehliví. Peklo dalo dohromady
skupinu čertů vrstevníků, nebe přidělilo anděla a
Mikuláše a věřte tomu nebo ne, letos měli desáté výročí,
co obcházejí Honezovická stavení.
Na zemi však mají několik pomocníčků, kteří
pomáhají s přípravou balíčků a počítáním dětí. Odměnu,
kterou čerti za strašení obdrží, předají pomocníčkům a ty
připraví balíčky na dalšího Mikuláše. Letos Mikuláš
rozdal celkem 24 balíčků.
JB

celé odpoledne pršelo. I přes nepřízeň počasí byla na
obou akcích účast vysoká a stromky jsme při poslechu
koled, popíjení svařáku, čaje a v Hradišťanech i
slivovičky a opékání buřtů rozsvítily. Děti si odnesly
drobné dárečky v podobě čokoládových figurek a ovoce.
Děkujeme za účast a obzvláště těm, co stromky na
náves přivezli a osadili, v Honezovicích pan Tlustý a
Nováček, v Hradišťanech Šmidinger a Kiss.
JB

Novoroční pochod
Po svátcích klidu pohody a hojnosti je potřeba se
opět rozhýbat, tudíž přijměte pozvání na další novoroční
výšlap. Sraz u prodejny COOP bude v úterý 1. ledna
2019 ve 13:00 hodin. S sebou jako každý rok si vezměte
něco na ohýnek, něco na žízeň a dobrou náladu. Trasa
bude upřesněna na místě s ohledem na aktuální počasí.
Přijďte se projít.
JB

Poplatky je třeba uhradit do 30. června 2019 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.
JB

Vesnická zabíjačka 2019
Zveme Vás na Vesnickou zabíjačku 2019.
Místo: Honezovice náves a kulturní místnost
Datum: sobota 19. ledna 2019, od dopoledních hodin do
nedělního rána
Přivezeme půlky přeštíka a bude ovar, smažák,
sulc, škvarky tučné i masité, jitrnice, jelita, tlačenka,
polívka, k obědu řízky s bramborovým salátem, k večeři
vepřo knedlo zelo a guláš.
Vstupné v předprodeji již jen pro Vás, kteří
žijete v Honezovicích a Hradišťanech /do 6. ledna/
200,- Kč. Vstupné po 6. lednu a na místě 400,- Kč. Je
ale možné, že na místě již vstupenky nebudou vůbec.
Celý den jídlo v ceně vstupenky. Pití ve výčepu se platí
zvlášť, bude pivo, kofola a další alko i nealko, speciální
nabídka rumů a výběr z několika druhů exkluzivní kávy z
nabídky od profesionálů.
Poslední vstupenky u Josefa Fictuma. Vítáme jakoukoli
pomoc. Pro velký zájem a proto, abychom zvládli
zabíjačku jsme museli ukončit prodej pro přespolní.
Omlouváme se, ale dali jsme přednost tomu, abyste
mohli zažít stejně příjemnou akci jako minule a do
současných prostor kulturní místnosti a stanů se více lidí
nevejde. Počítejte s počasím. Většina míst k sezení bude
venku ve stanech. Uvnitř kulturní místnosti bude výdej
jídla a pití. Minule jsme se dovnitř odebrali až s pozdním
podvečerem, kdy zbylo pár desítek účastníků, kteří se již
vešli. Pásky na ruku máme již připravené, takže je možno
přicházet a odcházet kdykoli.
Těší se spolek Mlsounů

Moravský výlet
Koncem září jsme navštívili obec Čejkovice na
Moravě a po cestě domů také vedlejší Vrbici, kde měli
vynikající víno a kouzelné několika patrové sklípky.
Pro září 2019 máme již zamluvený pension „U presu“ ve
Vrbici. Tentokrát si výlet prodloužíme o jednu noc, takže
vyjíždíme v pátek 20. září a vracíme se v neděli 22. září.
Na Vesnické zabíjačce budou bližší informace.
Těšíme se také a zveme, minule byla pohoda a legrace.
Vaši Mlsouni
Pojďte si zazpívat koledy
Srdečně Vás zveme na Štědrý den ve 22 hod. ke
kapličce sv. Barbory v Honezovicích, kde si společně
zazpíváme koledy. Něco na zahřátí bude připraveno ;-)
IF
Společný silvestr
Pár lidí přišlo s dobrým nápadem - strávit poslední
rok společně. Obec vzala nad touto akcí patronaci.
Srdečně Vás tedy zveme 31.12.2018 od 19 hod do
kulturní místnosti ke společnému rozloučení s letošním
rokem a přivítání roku nového. Pivo bude zajištěno,
každý si vezměte s sebou to co sníte, vypijete, o co byste
se chtěli podělit s ostatními.
IF

