Honezovický zpravodaj
Číslo 4, ročník 12, rok 2019

Blahopřejeme
k narozeninám
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 Stahl Jiří
pan Zelenka Antonín
pan Kořan Jindřich
pan Matějka Josef
pan Podlipský František
paní Tlustá Marie
Vážení,
máte před sebou letošní poslední vydání zpravodaje.
Vánoce jsou již za dveřmi a další rok se chýlí ke konci. Ve
fotogalerii na obecních stránkách je zachycena spousta akcí, které letos
proběhly a nutno říci, že jich nebylo málo. Poděkování patří všem, kteří je
s nesmírnou obětavostí připravovali. Poděkování patří také těm, kteří se
jakkoli podílejí na tom, aby se v naší obci dobře a spokojeně žilo.
Do nového roku přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí a osobní
pohody.
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Čipování psů – info o registrech
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné
pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být
označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl
roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni
jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.
Aby nemuseli chovatelé se svými miláčky nikam jezdit, pozval obecní
úřad koncem listopadu veterináře do Honezovic a Hradišťan. Této
příležitosti využilo hodně lidí. Někteří chovatelé využili návštěvy
veterináře i k doplnění očkování svých psů. Obec zároveň zakoupila
čtečku čipů, aby mohla zatoulané psy identifikovat.
V budoucnu se předpokládá, že bude registrace čipů povinná.
V současné době existuje v České republice několik registrů mikročipů,
kde se můžete čip zaregistrovat - např.
Národní registr majitelů zvířat (narodniregistr.cz)
- Registrace do databáze – 198,- Kč
- Registrovat lze on-line, e-mailem i poštou
Back Home (backhome.cz)
- Registrace do databáze on-line 200,- Kč, poštou 250,- Kč
Pet Family – centrální registr zvířat (centralniregistrzvirat.cz)
- Registrace zdarma
Centrální evidence zvířat a věcí ČR (identifikace.cz)
- Registrace do databáze 240,- Kč
- on-line i poštou
Český registr zvířat CZPETNET (czpetnet.cz)
- Registrace do databáze 160,- Kč
- registrace pouze poštou
IFTA – Mezinárodní centrální registr zvířat (iftaregistr.cz)
- Registrace zdarma
Registr mikročipů (registrmikrocipu.cz)
- Registrace zdarma
Registr zvířecích čipů, známek a tetování (cipy-znamky.cz)
- Registrace 40 nebo 50,- Kč dle způsobu
Kdo máte zájem a ještě jste tak neučinili, můžete nahlásit číslo čipu i na
obecní úřad. V případě, že se Vám pes ztratí, bude pro nás jednodušší ho
identifikovat.
IF
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Poplatky – nové obecně závazné vyhlášky
Od nového roku platí nový zákon o místních poplatcích a proto jsme
museli přepracovat stávající obecně závazné vyhlášky a schválit nové.
Nové obecně závazné vyhlášky najdete na www stránkách obce.
Výše poplatků zůstává ve stejné výši jako v minulých létech.
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.
Poplatky je třeba uhradit do 30. června 2020 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.
IF
Změny na obecním úřadu
Koncem letošního roku odchází do důchodu paní Anna Müllerová.
Děkujeme ji i touto cestou za dlouhodobou práci na obecním úřadu a
přejeme hodně zdraví a osobní pohody do dalších let.
Od ledna bude na úřadu paní Michaela Šobrová. S jejím nástupem
dojde ke změně úředních hodin a to:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

7:30 – 15:00, 18:00 – 20:00
7:30 – 15:00
7:30 – 15:00, 18:00 – 20:00
7:30 – 13:00
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Zpívání koled u kaple v Honezovicích
Srdečně zveme na společné zpívání koled u kaple v Honezovicích,
které se bude konat 24.12.2019 od 22:00 hod.
IF
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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 v Honezovicích a Hradišťanech
proběhlo letos v sobotu 30. Listopadu.
Účast na obou akcích byla 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.
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Plánované akce
24.12. od 22:00 zpívání koled u kapličky
1.1. novoroční pochod
3.1. – od 15:30 tříkrálové koledování
18.1. – zabíjačka
29.2. - masopust
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