Obecník č. 10
Vážení spoluobčané,
ve dnech 20. – 21. října 2006 proběhnou volby do Zastupitelstva Vaší obce
souběžně se Senátními volbami do Parlamentu České republiky. Naše obec má 3
volební okrsky.
Volební okrsek č. 1: volební místnost - zasedací místnost kulturního domu v Horní
Bělé pro voliče bydlící v Horní Bělé
Volební okrsek č. 2: volební místnost - společenská místnost v pohostinství ve
Vrtbě pro voliče bydlící ve Vrtbě a Hubenově
Volební okrsek č. 3: volební místnost - hasičská klubovna v Tlucné pro voliče
bydlící v Tlucné
Volební místnosti budou pro Vás otevřeny v pátek 20. 10. 2006 od 14 do 22 hodin a
v sobotu 21. 10. 2006 od 8 do 14 hodin. Srdečně Vás zveme k těmto volbám, kde se
sami rozhodnete, komu dát ve vaší obci hlas. Zvolení zastupitelé vyberou ze svého
středu starostu. Můžete sami rozhodnout o dalším vývoji ve vašem okolí.
Horní Bělá a turistika
Našimi katastry prochází cyklotrasa z Plzně na Manětín a množí se zájemci o
ubytování. Nejen obec, ale i vy můžete ubytovat ve svých domech a chatách
zájemce. Zájem je veliký i v podzimní době, kdy prostě jen rostou houby a příroda
čaruje a září všemi barvami. První kroky jsme učinili spojením s mikroregionem Dolní
Střela, který se orientuje nejen na turisty, ale je schopen svým členům pomoci mimo
jiné i v této nelehké cestě. Tento mikroregion přispívá na akce, kulatá výročí
společenských organizací a spolků ve spojení s ostatními obcemi. Vytvořil skupinu
s více než 10.000 obyvateli. Na takové celky slyší hlavně EU. Pro informace
pojedeme v blízké době do Plas, abychom zbytečně nepromarnili peníze, které
mohou tyto organizace a obec na výstavbu dostat. Prosím, přijďte všichni k volbám i
když nemusíte, jako tomu bylo u minulých voleb v červnu a rozhodněte se komu dát
hlas. Využijte svého práva vybrat si a volit.
vaše starostka
Co nového o rekonstrukci v H. Bělé
Uzávěru silnice jsme prodloužili po dohodě s firmou Berger Bohemia do 17. 9. 2006
z finančních důvodů. SUS Kralovice uhradí obci opravu Malé strany ve výši 863.000,Kč bez DPH. Přejezdy finišerů ( konečné práce) jsou nákladné a bude pro nás
výhodnější když přijedou jen jednou. Na Malé straně se vyměňuje vodovodní řad,
který hradí Vodárna Plzeň a po výměně se bude dokončovat povrch III. etapy silnice
a Malá strana. Do 17. 9. 2006 už bude vše dokončené.
Dopravní obslužnost
Každoročně doplácíme více 32.000,- Kč z rozpočtu obce za to, že k nám jezdí spoje
ČSAD. V minulém roce jsme odmítli zaplatit , protože naši občané se nemohou
dostat do Kralovic a zpět v rozumné době. Krajský úřad nám vyhověl pouze částečně
s tím, že od 3. září letošního roku se dostanete pouze v pondělí a ve středu
( v úředních dnech) z Kralovic spojem 460800 v 10 hod hodin do Plas, v Plasích
počká autobus 5 minut a odveze vás do Horní Bělé, Vrtba a Hubenova do 10.56 hod,
z Hubenova se dostanete ve stejné dny po. a st. v 11.36 do Plas, kde na vás bude
čekat autobus do Kralovic 5 minut. Tlucenským se omlouváme, tam jsme problém se
spojem zatím nevyřešili, ale stále jednáme a požadujeme pro ně stejnou službu. Tyto

spoje jsou navíc pro vás na úřad v Kralovicích. Pokud se spoje nebudou využívat,
budou zrušeny.
Co vás zajímalo-místní fáma
Na Horní Bělé se budují na některých místech chodníky se zámkovou dlažbou
a někde prozatím nebudou. Z finančních důvodů se dělá zámková dlažba pouze tam,
kde je to z důvodů kolaudace celé stavby nutné. U čp. 31 je jediné místo v obci, kam
se vstupuje z chodníku přímo do domu. Bydlí v něm i paní místostarosta Alena Nová
se svou rodinou a té jsme jako jediné povolili udělat zámkovou dlažbu z vlastních
prostředků nyní. To znamená, že si rodina Nových zaplatila zámkovou dlažbu
včetně uložení. Jakmile se nám podaří zajistit na všechny chodníky finance na
zámkovou dlažbu, budeme to paní místostarostce kompenzovat. To jste si také
mohli přečíst v usnesení z 22. 11. 2005. Zámková dlažba okolo obecního úřadu bude
částečně položena, aby bylo možno kolaudovat celou akci rekonstrukce vozovky a
chodníků.
Na co jste zapomněli ?
- svoz komunálního odpadu je v době od 1.5. do 30. 9. jedenkrát za 14 dnů
- svoz komunálního odpadu je v době od 1. 10. do 30. 4. každý týden v úterý
- využijte naše velkokapacitní kontejnery v Horní Bělé u hasičárny a u Podlenů,
ve Vrtbě u kravína a v Tlucné na návsi Naplnit je můžete tím co se vám
nevejde do popelnice ani do kontejnerů na tříděný odpad, nepodléhá zkáze,
nejedná se o trávu, větvě, suť ani nebezpečný odpad.
- pokuta za černou skládku je až do výše 30.000,- Kč
pobíhající psi vás mohou stát 1.000,- Kč
- pálení většího množství dřeva i na vašem pozemku proberte se sousedem a
ohlaste hasičům na Horní Bělé. Nic jiného se pálit nesmí.
Při koupi nových elektrospotřebičů a baterií do aut (nebezpečného odpadu) máte
právo jako kupující, aby od vás prodejce převzal starý spotřebič. V ceně každého
takového nového výrobku si platíte i jeho likvidaci. Prodejce je povinen od vás starý
spotřebič převzít. Využijte této možnosti, protože z rozpočtu obce se doplácí ročně
240.000,- Kč na likvidaci i nebezpečných odpadů. Nezatěžujte zbytečně obec, když
v ceně každého výrobku je jeho likvidace. Tím vlastně platíte likvidaci dvakrát.
Obvyklé
Při písemném styku s obcí a zanechání vzkazů na záznamníku uvádějte
vždy čísla telefonů a čísla popisná nebo čísla chat. Děkujeme
Úřední hodiny starostky

po 7,30-12 16-20 hod
st
16-20 hod
e-mail obce: horni_bela@cmail.cz
e-mail starostky: anna.perinova@seznam.cz
webové stránky obce: www.hornibela.cz
telefon, fax, záznamník:: 373 394 201
nepřetržitá pomoc obětem domácího násilí: 251 511 313
budeme mít: SKYPE na adrese: obec.horni.bela
NEBEZPEČNÝ ODPAD BUDE 23. 9. 2006. Přesný čas vyvěsíme a vyhlásíme.

