Integrovaná doprava Plzeňska (IDP)
Integrovaná doprava Plzeňska (IDP) je integrovaný dopravní
systém veřejné osobní dopravy v Plzni a jejím okolí. Od roku 2012 je
rozšířen do okruhu asi 35 km od Plzně. Do systému je zahrnuta
městská hromadná doprava v Plzni (tramvaje, trolejbusy, autobusy) a
úseky regionálních autobusových linek a železničních tratí.
Integrace spočívá v možnosti zakoupení a aktivaci
předplatného časového jízdného na Plzeňské kartě. Toto předplatné
časové jízdné je uznáváno na linkách a spojích všech dopravců
začleněných do IDP.
Původně, od 1. ledna 2002, se síť dělila na vnitřní (centrální)
tarifní zónu P a vnější zónu Z, která zahrnovala oblast asi do 13–17
km od středu Plzně.
Od 1. dubna 2012 nese vnitřní zóna označení 001 Plzeň a byla
omezena jen na území města Plzně, na němž může město Plzeň
svými nařízeními v mezích zákona regulovat ceny. Vnější oblast, za
hranicemi města Plzně, byla rozdělena do řady tarifních zón.
K nám je nejbližší tarifní zóna 113 – Stod. Doposud ale
končila ve Vsi Touškově. Zažádali jsme proto o její rozšíření o naši
obec. Žádosti bylo vyhověno a od ledna 2012 bychom měli být
zařazeni do systému integrované dopravy Plzeňska. Do tohoto
systému jsou zapojeny převážně vlaky ČD a autobusy ČSAD.
Největší přínos bude mít zařazení Honezovic do zóny 113 –
Stod pro ty, kteří každý den dojíždějí do Stoda, či Plzně – tedy
především pro školáky. Měsíční jízdenka v rámci integrované
dopravy je levnější, než-li každodenní kupování jízdenky v autobuse
či vlaku.
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sběr nebezpečného odpadu
středa 24.10. od 17:00 do 18:00
sobota 27.10. od 9:00 do 11:00
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Listopad – svoz velkoobjemového odpadu
1.12. stavění vánočního stromu
5.12. Mikuláš

Asfaltování místních komunikací v Hradišťanech
Nohejbal
Oprava komunikací v Hradišťanech bude letos pokračovat
vyasfaltováním vjezdů na návsi a cesty po hrázi rybníka.
Poptali jsme několik firem o zaslání cenové nabídky na tuto akci.
Ceny se velmi lišily. Od 483 tis. až po téměř milion korun. Zároveň
jsme na zamýšlenou opravu zažádali o dotaci z Programu rozvoje a
stabilizace venkova Plzeňského kraje. Dotace nám byla přidělena ve
výši 270 tis. Kč.
Pro realizaci opravy jsme vybrali firmu Silba s.r.o., která
zaslala nejvýhodnější cenovou nabídku 483 tis. Kč. Během měsíce
října by měla akce v Hradišťanech proběhnout. Věříme, že opravené
komunikace zpříjemní život občanům i návštěvníkům Hradišťan.

Tradiční, letos již osmý ročník nohejbalového turnaje trojic
neregistrovaných hráčů, byl letos naplánován na sobotu 1. září. I přes
nepříznivé počasí se na devátou hodinu dopolední sjelo sedm týmů.
V následujících bojích změřilo své síly každé družstvo se všemi
zbývajícími. Bylo se na co dívat, téměř akrobatické výkony
některých hráčů, jejich nasazení a souhra byly vynikající.
Vítězem se stalo družstvo z Chodové Plané. I přesto, že
letošní turnaj neprovázelo teplé počasí, proběhlo vše jak mělo.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo nás podpořili a
pomohli nám tento turnaj materiálně a finančně zabezpečit, ale i těm,
kdo přiložili ruku k dílu při úpravě hřiště a zabezpečení občerstvení.

Dokončení oprav kaple sv. Barbory v Honezovicích
Kaple sv. Barbory v Honezovicích je již z větší části
opravená. Zbývá ale ještě dodělat podlahu, obnovit nátěry omítek i
dřevěných částí kaple. Generální opravou projdou i dveře, např.
drátosklo bude nahrazeno dřevěnou mříží. Protože se jedná o kulturní
památku, je třeba uzpůsobit vzhledově i schody tak, aby co nejvíce
odpovídaly původnímu vzhledu. Nad veškerými pracemi má dohled
Národní památkový ústav v Plzni.
V minulém roce jsme byli neúspěšní s žádostí o dotaci na tyto
dokončovací práce. Letos jsme podali raději dvě žádosti o dotaci –
jednu na Plzeňský kraj, druhou prostřednictvím MěÚ Stod na
Ministerstvo kultury. Obě žádosti byly úspěšné. Plzeňský kraj nám
přislíbil 50 tis. Kč, Ministerstvo kultury 90 tis. Kč. Protože můžeme
na opravu čerpat pouze jednu dotaci, rozhodli jsme se peníze z
Plzeňského kraje odmítnout a čerpat finanční prostředky z
Ministerstva kultury.
V pátek 21. září jsme předali kapli k opravě firmě Profisol
s.r.o., která prováděla i předešlé opravy. Práce by měly být ukončeny
do 31. října 2012. Celková cena bude 108 tis. Kč, z toho 90 tis.
poskytlo Ministerstvo kultury, 18 tis. Kč bude uhrazeno z rozpočtu
obce.

Volby do krajských zastupitelstev
Krajské volby 2012 rozhodnou o tom, kdo bude spravovat
Plzeňský kraj - kdo usedne v krajském zastupitelstvu, ze kterého
vzejde rada a hejtman kraje.
Co je k volbám potřeba:
Volební hlasovací lístky a občanský průkaz. Hlasovací lístky
pro krajské volby 2012 obdržíte nejpozději tři dny před zahájením
voleb. Pokud volič hlasovací lístky neobdrží, získá je přímo ve
volební místnosti.
Kdy a kde volit:
Volební místnost bude jako obvykle v Honezovicích v
kulturní místnosti. V pátek 12. října 2012 bude otevřena od 14:00 hod
do 22:00 hod. V sobotu 13. října 2012 od 8:00 hod do 14:00 hod.
Kdo může volit:
Právo volit v krajských volbách 2012 má každý státní občan
České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku

nejméně 18 let. Zároveň musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci,
která náleží do územního obvodu kraje.
Jak volit:
Pro krajské volby 2012 platí pravidlo, že si volič může vybrat
pouze jeden hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice, které chce dát
svůj hlas. Na zvolené kandidátce můžete, ale také nemusíte,
zaškrtnout nejvýše čtyři jména osob, které preferujete, tzn. že jim
dáváte přednost před ostatními kandidáty strany. Zaškrtnete-li více
kandidátů, váš hlas je sice platný pro zvolenou stranu, hnutí nebo
koalici, ale vaše přednostní hlasy nikoliv.
Neplatný je váš hlas v případě, že jste do úřední obálky vložili
více hlasovacích lístků. Předem si proto rozmyslete, kterou politickou
stranu, hnutí nebo koalici chcete podpořit, popřípadě kteří maximálně
čtyři kandidáti strany jsou vám sympatičtí.
Neplatný hlas pro krajské volby 2012 je také v případě, že jste
použili místo úřední obálky obálku, ve kterých jste dostali hlasovací
lístky do schránky. Volební komise má totiž při sčítání hlasů
povinnost vyloučit všechny hlasy, které nebyly vloženy do
oficiálních úředních obálek.
V krajských volbách 2012, stejně jako v kterýchkoli jiných,
hlasujete tak, že po odchodu z prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků vložíte úřední obálku se svým hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do volební schránky (volební urna).
Svoz nebezpečného odpadu
Ve spolupráci se Svazkem obcí okresu Plzeň-jih pro
odpadové hospodářství bude v říjnu organizován svoz nebezpečného
odpadu. Na další straně je podrobně popsáno, co lze odevzdat.

