Honezovický zpravodaj
Číslo 2, ročník 13, rok 2020

Blahopřejeme
k narozeninám
zastupitelstvo obce přeje
hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho osobní pohody
do dalších let spoluobčanům,
jenž oslaví svá jubilea
v období:
červenec - září
pan Bodiš Jaroslav
pan Rejcha Karel
pan Kiss Ota
paní Stahlová Markéta
paní Lengyelová Růžena
paní Smolíková Marie
Vážení spoluobčané,
letošní léto zdá se býti svým počasím trochu rozverné. Sluníčko střídá
zatažená obloha s deštěm. Výhodou je, že hladina spodní vody neklesá tak
razantně jako v minulých létech. Další zvláštností letošního léta jsou také
opatření zavedená v důsledku coronaviru. Některé tradiční akce mezi něž
bezesporu patřila vesnická veselice v Hradišťanech, den matek a setkání
seniorů či den dětí se z důvodů různých omezení spojených s covidem
nekonal. Pokud bude doba příznivá, připravujeme pro děti podzimní
termín a to 6. září 2020 opět na hřišti v Honezovicích.
Předpokládáme, že opatření spojená s coronavirem budou mít i dopad na
obecní rozpočet. Dle prvních odhadů se může jednat o propad o 1 až
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1,5 mil. Kč, což představuje cca 26% celkového rozpočtu. Na letošní rok
byla plánovaná další etapa rekonstrukce veřejného osvětlení
v Honezovicích a Hradišťanech, při které mělo dojít k výměně všech
stávajících svítidel za nové LED lampy. Celkový rozpočet na tuto akci
předpokládáme ve výši 230 tis. Kč, z čehož 120 tis. by měla pokrýt dotace
z Plzeňského kraje. Zda výměna svítidel proběhne v letošním roce se
rozhodne až bude znám vývoj propadu obecního rozpočtu v závislosti na
opatřeních spojených s covidem a dopadem covidu na výběr daní, které
jsou hlavním příjmem obecního rozpočtu.
V současné době probíhá osazování nových svítidel na návsi
v Honezovicích. Jedná se o LED svítidla ISLA s elegantním designem,
která navrhl přední evropský návrhář Michel Tortel. Svítidla jsou
vyrobena z hliníku a skla. Osazení nových svítidel souvisí s akcí ČEZu rekonstrukcí sítě NN na návsi, při které jsou kabely el. vedení ukládány
do země a vzdušné vedení bude koncem měsíce července demontováno a
s ním budou demontovány i stávající světla veřejného osvětlení.
Milí čtenáři, přejeme Vám pevné zdraví, krásné letní dny a příjemně
strávenou dovolenou!
Fictumová

Prodejna COOP
Nynější paní prodavačka odchází pracovat jinam a proto se shání vedoucí
pro prodejnu COOP v Honezovicích. Je to nemilá situace. Žádáme tedy,
pokud byste někdo věděl o někom, kdo by měl zájem prodávat v prodejně
v Honezovicích nebo se chtěli o toto místo ucházet sami, neváhejte nás či
COOP kontaktovat.
Fictumová
KČOV a kanalizace
V prosinci 2013 jsme uvedli do zkušebního provozu nově vybudovanou
splaškovou kanalizaci zakončenou kořenovou čistírnou, na obě stavby
byla dodavatelem poskytnuta záruka pět let. Ta tedy v prosinci 2018
skončila. Před ukončením záruky byl proveden proplach a potrubí bylo
detailně prohlédnuto průmyslovou kamerou z důvodu vyloučení prasklin
netěsnosti či jiných deformací. Kamerová zkouška také poměrně přesně
určí, co z které přípojky do kanalizace přitéká, hlavně tuková stopa je
dobře viditelná a právě tuk je v současné chvíli pro dobře zapracovanou
čistírnu a kanalizaci největší problém. Tuk se ukládá na stěnách
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kanalizace a po dosažení určité mocnosti se uvolní a pokračuje dál,
znovu se usadí a přicpává potrubí, až jej zcela ucpe a tlak splašků přitlačí
tuky o velikosti dřevěného polena k čistírně, kde se musí tuk uvolňovat za
pomoci čerpadla a tlakové vody. Žádáme vás, likvidujte tuky jiným
způsobem než v kanalizaci např. slitím do PET lahví a odevzdáním
v obecním dvoře panu Holečkovi. Pro představu malý výčet toho co se
objevuje v čistírně a určitě to neprošlo záchodovou mísou a kanalizací
domu, protože by ji to určitě ucpalo, okurky, celé brambory králičí a
kuřecí kosti dokonce i celé plátky masa. Vypadá to, že si někdo pořídil
výlevku, nebo to hází přímo do revizní šachty či jinak vecpe do
kanalizace. Je třeba si uvědomit, že to musí na druhém konci někdo
vyndat. Každý, kdo je napojen na kanalizaci, se obci zavázal vypouštět
pouze šedou a černou vodu, pro vysvětlení - vodu, která odtéká z
umyvadel, sprch, van, praček nebo myček, nazýváme vodou šedou. Jedná
se tedy o splaškovou vodu, která ale neobsahuje fekálie nebo moč.
Takovou vodu, která odtéká z toalet, pak nazýváme vodou černou. Šedá a
černá voda se ovšem v kanalizaci mísí, a protože obsahuje velké množství
bakterií, je nutné ji čistit v čistírnách odpadních vod. Žádné pevné látky
ani tuky čistírna odbourat nedokáže. Pokud si i nadále budeme kanalizaci
a čistírnu takto ničit, bude obec nucena podniknout nějaké nepopulární
opatření např. pomocí kamerového vozu označit viníky a dle smlouvy
vyúčtovat způsobenou škodu nebo plošně zvýšit cenu za odvod odpadních
vod . Podobná situace nastala již v roce 2016 kdy jsme o problémech
s tuky a nerozpustitelnými látkami v kanalizaci již informovaly, poté
došlo k částečnému zlepšení, nyní ovšem došlo k ucpání potrubí o
průměru 30cm v délce 3,5m. Važme si prosím této neviditelné stavby
ukryté v zemi neničme ji, všem nám usnadňuje život.
Blažek
Svoz odpadů
Od 14. srpna do 16. srpna budou v obcích přistaveny kontejnery na
velkoobjemový odpad. Do těchto kontejnerů nedávejte nebezpečný
odpad, ten se bude vybírat
ve středu 29.7. a v sobotu 1. srpna v obecním dvoře nad čp. 10. Vybírat
se bude veškerý nebezpečný odpad, elektro odpad, zbytky barev, olejů,
léků a obaly od nich, pneumatiky osobní bez disků, lednice mrazáky a
další nebezpečný odpad. Vybírat se nebude azbest, tvrzené plastové stoly
a židle, nákladní pneumatiky atd.
Blažek
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Muzicírování
V neděli 21. června jsme se po delší odmlce mohli opět setkat na
Honezovickém muzicírování. Třeba, že bylo potřeba ještě dodržet nějaké
to opatření a hned u vstupu nás vítala všudypřítomná dezinfekce, pocit že
můžeme být zase pohromadě a podělit se o to, co nového jsme se naučili,
v nás vyvolával radost. O milé přivítání se jako vždy postarala Šárka
Líbenková, která vše moderovala a nachystala maličkost pro každého
účastníka, který šel s vlastní kůží na trh.
Začátek tohoto muzicírování padl tentokrát na mě s Gábinou Tlustých.
Započali jsme ho pořádně hlasitě a to troubením Dykových fanfár na
borlici. Následovala flétnička a kytara kluků Líbenků. Poslechli jsme si
také úžasně povzbuzující verzi písničky ,,Když nemůžeš, tak přidej“ od
skupiny Mirai, kterou nám zazpívala babička se svým vnukem. Jak krásně
to může znít, když zpívá a hraje na kytaru brácha se sestrou nám předvedli
sourozenci Maškovi z Plzně. Nesmíme zapomenout také na libé zvuky
harfy v podání Lilli Tsitseyové, která nám opět překrásně zahrála. Glacovi
a jejich Holýšovští zpěváčci nemohli samozřejmě chybět. Zpívají, hrají a
provázejí muzicírování vždycky a jsou nám oporou v našem rozvíjení
hudebních znalostí a dovedností. Toto muzicírování se neslo v duchu
radosti ze sdílení společného zážitku. Už se těším, jak se po letních
prázdninách opět sejdeme a co nového si pro nás účinkující připraví
tentokrát.
Míša Šobrová
Spolek rybářů Honezovic a Hradišťan z.s.
Letošní Vesnická veselice nebyla z důvodu ohledu na zdraví.
Ale od pondělí 13. července jsme se setkávali na břehu Hradišťanského
rybníka u dobrého jídla a pití, u besed s různými tématy a u rybníka při
rybaření.
Týden jsme zakončili Kempem nočního chytání.
Na
http://www.honezovice.cz/fotografie-akce/2020/hradistansky-breh/
najdete foto.
Děkujeme všem, kteří pomáhali a všem, kteří nám svojí účastí přispěli k
provozu rybníků. Z výdělku kupujeme ryby a obstaráváme údržbu
rybníků.
S pozdravem Petrův zdar!
Výbor spolku Rybářů Honezovic a Hradišťan
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SDH Honezovice
V červnu jsme uspořádali hasičskou soutěž s taneční zábavou.
V sobotu 13. přijelo 17 družstev mužů a 5 družstev žen. Od jedné hodiny
soutěžili v požárním útoku a kolem šesté došlo na vyhlášení výsledků.
První místo žen obsadily z Březí, Honezovice byly třetí. První místo mužů
obsadily Sedlčany, Honezovice byli jedenáctí. Na večerní zábavu zahrála
skupina Ifa rock.
Děkujeme všem, kteří jste nás podpořili účastí.
Výbor SDH
Plánované akce
Plány máme, ale nyní nelze říci, co bude možno z důvodů různých
opatření spojených s coronavirem uskutečnit. Toto jsou plány:
29.8. - Turnaj v nohejbalu
6.9. – „den dětí“ na hřišti v Honezovicích od 15:00
18. – 20.9. – výlet na Moravu
Akce v okolí:
28.7. – 2.8. Barokní dech – festival divadla v krajině – kostel sv.
Barbory Všekary
28.7. od 20:30 – Hana Strejčková – FysioART: PŮLNOC V POHRANIČÍ
– divadelní představení
30.7. od 20:30 – Činohra 16-20: POSLEDNÍ ZRNKO PÍSKU – divadelní
představení
1.8. od 14:00 Malá procházka po sv. Barboře a okolí – seznámení
s příběhem místa
1.8. od 15:00 Katka Karl Brejchová/ Begegnung mit
Böhmen:
POETICKÁ STUDÁNKA ANEB BYTÍ Z VLASTNÍHO PRAMENE –
česko-německé setkání s poezií
1.8. od 16:30 Divadelní společenství Tyan: KOMEDIANT BOŽÍ –
loutková radost o životě sv. Františka
1.8. od 18:00 DŽANGOBELLS – koncert hot jazz pařížských periferií a
šantánů v podání plzeňských mzikantů
2.8. od 12:00 – mše svatá
2.8. od 14:00 COLLEGIUM MUSICUM (Staňkov) – koncert, Antonio
Vivaldi: Gloria
2.8. od 16:00 Divadlo Continuo: ZUNA - loutková pohádka pro děti od 4
let
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1.8. od 18:00 – Zpívaná – Lisovské trylky ve stodole u obecního úřadu
v Lisově (v Sedmičce) hraje lisovská kapela JAM
Pozvánka na 1. Celostátní setkání Hradišť
Připomínáme, že Obec Dolní Hradiště srdečně zve na 1. celostátní setkání
Hradišť, které proběhne 31.7.-2.8.2020 v obci Dolní Hradiště (poblíž Plas)
Program:
Pátek
Hřiště pod KD
20.00 hod. 24.00 hod.
Country večer
s kapelami Jen
Tak a Country
Jagy

Sobota
Náves před KD
11.00 hod. 13.00
hod.
dechovka
Kralovanka

Hřiště pod KD
13.00 hod. 17.00
hod.
odpoledne pro
děti

14.00 hod. - Culinka
a
16.00 hod. Kam tancohrátky (pro
běžíte?! Akustic děti)
band
17.00 hod. 19.00
hod.
hod.Hradišťan
s Jiřím Pavlicou
20.00 hod. -24.00
hod. Košík band

The
Bowře(country a
folk)
Jitule a Dadule
(divadlo
pro
děti)

* po celou dobu
skákací hrad a
obří skluzavka
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Neděle
Hřiště pod KD
Individuálně:
procházka
podél Střely na
soutok
s Berounkou
(6km)
Prohlídka
Mariánské
Týnice (Baroko
Jan
Blažej
Santini)
Prohlídka
kláštera Plasy
(Baroko
Jan
Blažej Santini)
15.00 hod. 18.00
hod.
Václav
Žákovec
a
Anna Volínová
( znáte z TV
Šlágr)

Výběr z nového krajského tarifu na dopravu v Plzeňském kraji
platného od 1. 7. 2020
Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.idpk.cz a
Facebooku a Instagramu IDPK.cz.
Přestupní jízdenka IDPK
Jedná se o jednotlivé přestupní jízdné, které umožní cestujícímu si
zakoupit jednu jízdenku na celou trasu své cesty bez ohledu na to, kolikrát
bude přestupovat (v rámci její časové a zónové platnosti). Jízdenka platí
jak na autobus, tak na vlak. Takto můžete jet např. z Žihle do Železné
Rudy vlakem, autobusem a také využít i plzeňskou MHD s jednou jedinou
jízdenkou. Cena se bude odvíjet od počtu a druhu zakoupených zón a
poskytované slevy. Cestující přitom nemusí znát zóny, které potřebuje pro
svou cestu, při koupi lístku nahlásí výstupní zastávku, požadovanou slevu,
a odbavovací zařízení mu na základě zadaného požadavku vydá jízdenku.
Při předložení předem zakoupené jízdenky odbavovací zařízení také
vyhodnotí, zda má cestující jízdenku platnou pro celou požadovanou cestu
a případně vydá cestujícímu doplatkovou jízdenku.
U přestupní jízdenky je nutné hlídat její časovou platnost. V případě
mimořádných situací, jako jsou výluky či překážky na trati, přestává
časová platnost platit. Potvrzení o mimořádné události kvůli případné
kontrole na požádání vystaví řidič.
Nepřestupní jízdenka IDPK
Nepřestupní jízdenka IDPK platí pro přepravu spojem, pro který byla
zakoupena. Tato jízdenka není zónová, tzn. že pokud se cestující
přepravuje přes hranici mezi zónami, nemá to na cenu jízdenky vliv.
Jízdenka nemá QR kód a vydává se automaticky pokud jsou splněny
podmínky: na jednom spoji a trasa do 10 km včetně. Cena nepřestupní
jízdenky je 12 Kč/6 Kč (50 %)/3 Kč (25 %). Jízdenka není nabízena pro
přepravu v rámci města Plzně (tj. nelze ji zakoupit v případě, že nástupní i
výstupní zastávka se nachází na území města Plzně).
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Kolik zaplatím od 1. 7. 2020 za jízdenku?
Cena závisí na tom, kolik zón při své cestě projedete a jakou slevu budete
uplatňovat. V rámci jedné vnější zóny budete cestovat za 12 Kč (základní
jízdné), ve dvou zónách za 22 Kč. Maximálně však můžete za jednu
cestu po Plzeňském kraji zaplatit 72 Kč a to v případě, že by vedla přes
více než 7 zón (včetně Plzně). Pokud chcete cestovat celý den bez
omezení, je tu pro vás jízdenka Turista Plzeňskem.
Zóny IDPK
Zóny slouží pro výpočet ceny jízdného. Čísla příslušných zón budou
uvedena u všech zastávek na jízdních řádech (sloupec TPZ) linek
zapojených do IDPK. Pokud je zastávka hraniční, budou u ní uvedena
čísla zón, do kterých zastávka patří. Cestující přitom nemusí zóny znát. Při
koupi jízdenky stačí nahlásit výstupní zastávku.
Jízdenka Turista Plzeňskem
Jednodenní přestupní jízdenka Turista Plzeňskem, která umožňuje
přepravu po území celého Plzeňského kraje ve všech spojích IDPK, tj. na
většině autobusových linek, ve všech osobních a spěšných vlacích, ve
všech vlacích R, Ex a IC (ve 2. vozové třídě).
Jízdenka je platná po dobu 24 hodin od zakoupení. Lze ji zakoupit ve
všech autobusech v barvách Plzeňského kraje, ve vlacích od průvodčích,
na prodejních místech dopravců a v mobilní aplikaci Virtuální karta.
Jízdenku lze také nahrát na Plzeňskou kartu.
Doprava s kolem
Chcete se vydat na výlet na kole někam dál od domova? Využijte nabídku
přepravy kol na spojích IDPK. V letní sezóně 2020 je rozšířena nabídka
cyklobusů na několika nových linkách. Kola můžete přepravovat též ve
vlacích. Cena za přepravu kola je 20 Kč na 240 minut a 40 Kč na 24
hodin.
Honezovický zpravodaj vydala obec Honezovice
www.honezovice.cz
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