Honezovický zpravodaj
Číslo 4, ročník 9, rok 2016

Blahopřejeme
k narozeninám

Plánované akce a akce v okolí
24.12. od 22:00 štědrovečerní setkání u kapličky v Honezovicích
24.12. od 22:00 půlnoční mše sv. ve Stodě
24.12. od 24:00 půlnoční mše sv. v Holýšově
1.1. novoroční pochod, sraz ve 13:00 hod u konzumu
11.2. dětský maškarní bál
18.2. masopustní průvod
bowling – termín bude upřesněn
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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
pan Fictum Josef
paní Smetanová Anna
paní Paterová Marie
pan Krýsl Miroslav
pan Podlipský Libor
pan Spěvák Manfred
pan Malý Josef
pan Matějka Josef
pan Podlipský František
paní Malá Marie

Vážení spoluobčané
Čas rychle uplynul a než jsme se nadáli, jsou tu vánoce.
Pomalu se poohlížíme za rokem 2016, vzpomínáme, co
krásného jsme v něm prožili. Vzpomínáme i na chvíle smutné, na
naše blízké, se kterými jsme se rozloučili…
Stejnou rychlostí se zapsal další rok do historie naší obce.
Při pohledu na fotogalerii roku 2016 umístěnou na obecních www
stránkách najdeme 21 odkazů na různé akce, které se letos konaly.
Některé z akcí zde ještě chybí jako např. drakiáda či rozsvícení
vánočního stromku.
Při většině akci panovala příjemná atmosféra a dík patří
všem, kdo se podíleli na jejich organizaci.
K nejvýznamnějším věcem ve vybavení obce patří výměna
legendární avie, která sloužila mnoho let hasičům, za terénní
automobil Land rover Defender s hasičským vlekem. Doufáme, že
bude sloužit alespoň stejně dlouho jako avie. Při zmínce o hasičích
patří také zmínit pana Jiřího Grömera a Jiřího Hirschla, kteří na
podzim úspěšně složili zkoušky na velitele družstva a zásahová
jednotka dobrovolných hasičů obce tak již splňuje požadavky
kladené na školení jejích členů. Doposud jednotka tyto požadavky
nesplňovala a proto nám nebyly poskytnuty na hasiče žádné dotace.
Další významnější akcí je odbahnění a generální oprava
návesního rybníka. Při výměně výtokového potrubí bylo nalezeno
původní dřevěné, nad ním bylo umístěno novější betonové. Obě
potrubí byla nefunkční a rybník se nedal vypustit.
V příštím roce bychom chtěli začít s generální opravou
německé školy. Nejdříve bude provedena oprava střechy.
V průběhu roku by mělo dojít k připravení projektové dokumentace
a započetí oprav. V Hradišťanech doděláme parčík na návsi a
s projektantem budeme hledat vhodný způsob odkanalizování
Hradišťan.
Vážení, přejeme Vám všem, do nového roku pevné zdraví,
hodně spokojenosti a pohody!
zastupitelé obce

Pojďte si zazpívat koledy
Srdečně Vás zveme na Štědrý den ve 22 hod ke kapličce sv.
Barbory v Honezovicích, kde si společně zazpíváme koledy. Letos
bude připraveno i něco na zahřátí. ;-)
Poplatky vybírané obcí
Poplatky vybírané obcí zůstávají pro příští rok ve stejné výši
jako letos. Zaplatit je můžete buď hotově na obecním úřadu nebo
převodem na bankovní účet obce, kdy jako variabilní symbol
uveďte č.p. vašeho domu.
Výši, typ poplatků a jejich splatnost určuje obecně závazná
vyhláška obce č.1/2016 o místních poplatcích.
Mezi nejčastější poplatky patří:
a) poplatek ze psů, splatný nejpozději do 30. června
příslušného kalendářního roku, částka 50,-Kč za psa, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele 75,-Kč
b) poplatek z ubytovací kapacity, poplatek je splatný do 15 dne
měsíce který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, poplatek placený paušálem je splatný do
30.června příslušného kalendářního roku.
- sazba poplatku za každé využité lůžko a den 6,-Kč
- paušální částka za každé využité lůžko a rok 800,-Kč
c) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, splatnost poplatku do 30.června daného roku,
částka 500,-Kč na osobu a rok, osobám mladším 10let
poskytuje obec slevu na poplatek ve výši 50 %.
Nově vzniklý poplatek v roce 2016 je poplatek za stočné / odvod
odpadních vod/ , jež byl dle skutečných nákladů obcí vypočten na
250,-Kč za osobu a rok , splatnost tohoto poplatku je rovněž do
30.června příslušného kalendářního roku.

