Informační noviny pro obyvatele obce Soběraz

prosinec, č.2/2007

Obecní zastupitelstvo všem svým občanům
V posledních letech se Vánoce staly svátky hlavně obchodníků, kteří zažívají v těchto dnech žně.
My, občané a zároveň zákazníci, se stáváme obětí doby, které vévodí média, jenž prezentují Vánoce jako
dny, kdybychom si měli aktivovat mobily, nakupovat na splátky, do toho všeho na nás působí stres, aby se
vše uklidilo atd.
Až na Štědrý den se dostaví úleva, klid, kterého bylo před Vánocemi jako šafránu. A po Vánocích ještě pár
dní a je po vánoční náladě.
Proto se zastupitelstvo obce Soběraz rozhodlo vyhlásit tyto vyhlášky:

Vyhláška č. 1/2008
Všichni občané se zavazují, že Vánoce budou prožívat v klidu a míru, s úsměvem na rtech a láskou v srdci.
Tuto náladu jsou povinni dále šířit a to nejen v době Vánoc, ale i po ní, to jest minimálně do příštích
Vánoc. Dále jsou občané si povinni uvědomit, že Vánoce nejsou o tom jen dát dárek, ale hlavně šířit klid a
lásku, jenž vy, jako občané, máte dle vyhlášky za povinnost prožívat.

Vyhláška č. 2/2007
Občané jsou dále povinni být na sebe hodní, šířit optimismus a radost i když to kolikrát je velmi těžké,
starat o sebe a své bližní, dělat vše, aby byli zdraví. Štěstí by se dle našich informací mělo dostavit samo.
Toto vše budou činit nejen v novém roce 2008, ale i v nadcházejících letech.
Pokud tak občané nebudou činit a nebudou dodržovat místní vyhlášky, za trest si neužijí tradiční chuť
Vánoc a v novém roce je se jim štěstí a zdraví bude vyhýbat.

Obecní zastupitelstvo doufá, že tak budete činit a dodržovat vyhlášky, kterými
se Vám snaží sdělit, aby jste prožili krásné a veselé Vánoce a šťastný nový rok
2008.
Poděkování hasičům

Webové stránky obce Soběraz

Pokud se v obci mluví o kulturním životě, zábavě nebo o
dobrovolných brigádách, tak se nikdy nesmí zapomenout na
Sbor dobrovolných hasičů Soběraz.
V roce 2007 toho bylo v Soběrazi uděláno mnoho a o mnoho
jste se zasloužili Vy, hasiči, a za což Vám velice děkujeme a
můžeme si společně přát, aby i nadcházející rok 2008 byl
alespoň stejně tak vydařený, jako ten letošní..
OÚ Soběraz
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V rámci lepší informovanosti občanů
byly v nedávné době ve zkušební
verzi spuštěny webové stránky obce –
www.soberaz.cz . Zde si již nyní
můžete
shlédnout
zápisy
ze
zastupitelstva a postupem času by
sem měly být doplněny další
zajímavé informace.

Zlaté ručičky našich novodobých řemeslníků
Vše okolo antén, satelitů a počítačů

Jaroslav Raušer

Radim 23

604 748 329

Žádost o zařazení můžete sdělit osobně v obchodě nebo na e-mail tomasmysik@seznam.cz.

Příští číslo bude k dostání pouze v obchodě v Soběrazi
Kam že to jdou
vlastně ty naše daně?

Přispějte i Vy svým článkem nebo
názorem do tohoto občasníku !!!

Daně, jedno z nejčastěji používaných slov, které
mnohé z nás dokáže vytočit do nepřítomna. Spotřební
daň, daň z příjmu, DPH a mnohé další z našich
peněženek odčerpává tolik potřebné finance. A kde
vlastně tyto peníze končí (nebo snad mizí)? Zde Vám
tedy přiblížím rozdělení nejdůležitějších daní, kam
které a v jaké míře směřují.
Daň z příjmu zaměstnanců (většiny z Vás) – 68,99%
státní rozpočet, 20,59% obce dle počtu obyvatel, 8,92
kraje a 1,5% obce dle počtu zaměstnanců v jejich kú.
Daň z přidané hodnoty (DPH) – 70,49% státní
rozpočet, 20,59 % obce dle počtu obyvatel, 8,92%
kraje.
Daň z podnikání fyzických osob: 30% obce dle
bydliště podnikatele, 10% státní rozpočet, 60%
celostátní výnos ( z něhož 8,92% kraje, 20,59% obce
dle počtu obyvatel, 70,49% státní rozpočet).
Daň z příjmu právníckých osob: 70,49% státní
rozpočet, 20,59 obce dle počtu obyvatel, 8,92 % kraje.
Daň z nemovitostí: 100% obce z nemovitostí v jejím
kú.
Jak si tedy můžete všimnout, jen malá část z našich
daní končí přímo v rozpočtu na příklad obce Soběraz.
Kam tímto článkem směřuji? Často slýchávám názor,
že když jsem odvedl daně, tím moje povinnost vůči
obci končí, ať se obec stará. To je špatně!
Měli bychom se více zapojit nejen myšlenkou, ale i
vlastním přičiněním do života v obci. Vždyť záleží
hlavně na nás, obyvatelích, jak se nám bude žít v naší
obci. Nebuďme proto lhostejný k tomu, jak naše obec
vypadá a zapojme se aktivně do jejího života.

Novinky z obchodu

Rachejtle a petardy
Silvestrovské oslavy jsou vždy ve znamení
veselého bujaří a střílení půlnočního ohňostroje.
Širokou nabídku různých petard, rachejtlí a všeho
dalšího, co dělá rámus, si můžete zakoupit
v obchodě v Soběrazi
POZOR - změna otevírací doby od 12.11.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8:00-11
14-16
8:00-11
14-16
8:00-11
14-16
8:00-11
14-16
8:00-11
14-17
8-11
zavřeno
Nová soutěž LOSY

Po úspěchu soutěže Sbírejte body k Vám míří nová super
soutěž! Losy! Za každých utracených 100Kč od 2.1. získáte
1 los, který posléze vhodíte do krabice s losy. Dne 31.1..
proběhne za účasti alespoň 1 zastupitele veřejné losování,
který z osudí vytáhne celkem 5 šťastlivců, kteří si mezi sebe
rozdělí hodnotné ceny. Je tedy samozřejmé, že čím více
budete mít losů v osudí, tím máte i větší šanci vyhrát
hodnotnou cenu. Hlavní cenou je dárkový koš v hodnotě
200Kč, další ceny najdete vystaveny v obchodě.
Soutěž se nevztahuje na prodej cigaret a zboží vyjmutého
z této soutěže. Soutěž začíná 2.1..12 a končí 31.1.

V těchto novinách je možno zveřejnit nejen Vaše názory, které se týkají našich obcí, ale pokud zrovínka něco prodáváte, tak
je tu i možnost inzerce zdarma. Pokud tedy budete mít jakýkoliv příspěvek, rádi ho zveřejníme – bez cenzury a nově i
anonymně!!!
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Soběrazský občasník obdržíte příště pouze v potravinách v Soběrazi
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