Obecník č. 15
Obvyklé:
Úřední hodiny a dny PO 7.30-12 16-20
ST
16-20
Dovolená na obecním úřadě bude od 21. 12. 2007 do 3. 1. 2008.
Z tohoto důvodu budou úřední hodiny mimořádně 2. 1. 2008 od 20 - 22 hod.
webové stránky obce: www.hornibela.cz
e-mail obce: horni_bela@cmail.cz
telefon, fax, záznamník: 373 394 201
nepřetržitá pomoc obětem domácího násilí: 251 511 313
Bezplatný veřejný internet je v knihovně Obecního úřadu v Horní Bělé každou středu od
17 – 20 hodin. Dne 2. 1. 2008 nebude veřejný internet.
Novinky
- od oznámení na dveřích obecního úřadu budeme pro vás v roce 2008 provádět
ověřování listin a podpisů. Čekáme pouze na povolení!!!
Nezapomeňte
- veškeré místní poplatky na rok 2008 (odpady, psy, poplatky za pronájem pozemků
(i pod chatami) a vodních nádrží) uhradit od 2. 1. 2008 do 28. 2. 2008
- sazby poplatků se nemění a jsou platné dle vyhlášky obce č. 2/2004
- platby je možné provést hotově v úředních hodinách na obecním úřadě nebo
bankovním převodem na účet obce účet u KB Plzeň, číslo účtu 5520371/0100.
Při bezhotovostní platbě je nutné uvádět variabilní symbol.
Rok 2008

lokalita
H. Bělá
Vrtbo
Tlucná
Hubenov
Č. Rybník

01
02
03
04
05

číslo
popisné
22
112
9
16
E23

příklad
200801022
200802112
200803009
200804016
200805023

Upozornění o vývozu popelnic
Dne 1. 1. 2008 nebude proveden svoz popelnic. Náhradní termín je s o b o t a –
29. 12. 2007. Další odvoz bude 8. 1. 2007. Jinak se nic nemění a vyváží se v úterý.
-

-

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 pod návsí. Naplnit je můžete tím, co se vám nevejde do
popelnice, ani do kontejnerů na tříděný odpad, nepodléhá zkáze, pokud se nejedná
o trávu, větve, suť ani nebezpečný odpad.
pokuta za černou skládku je až do výše 30.000,-Kč – dle vyhlášky obce č. 1/2004,
proto neodkládejte odpad tam, kam nepatří.
pálení většího množství dřeva i na vašem pozemku proberte se sousedem a
ohlaste hasičům na Horní Bělé.

Pro ty, kterým nestačí jedna popelnice, je možnost vydat další popelnici Zájemce si však
musí zaplatit ještě jednu známku ve celkové hodnotě 1 640,-Kč. Tato další popelnice bude
následně vyvážena v pravidelných vývozních termínech.
Dále Vám nabízíme možnost jednorázového vyvážení popelnic, jeden vývoz stojí 74,-Kč.
Jednorázovou známku si můžete zakoupit na obecním úřadě v Horní Bělé.
Upozornění o vývozu žump
Občané, kteří mají žumpy na vyvážení a jsou spravování obecním úřadem v Horní Bělé
(trvale hlášeni, chataři i chalupáři) si mohou objednat vyvezení žumpy na čistírnu do Lozy
od ledna 2008. Tuto službu si mohou telefonicky objednat pouze 3 dny v týdnu
následovně:
Pondělí a středu – Lité a.s., tel. 373 394 255, 373 394 385
Pátek (po vzájemné dohodě) - AKP Invest s.r.o, tel. 373 394 311
Vyvážení na čistírnu budou zajišťovat pouze tyto dvě firmy, které budou mít povolení na
vyvážení. Kapacita čistírny nedovoluje zpracovat více než 20 m 3 za 48 hodin, pouze
v pracovních dnech. Líté a.s. bude vyvážet s cisternou 11 m3, AKP Invest s cisternou cca
3 m3.
Na obecním úřadu v Horní Bělé si vyzvednete povolení, které předáte řidiči cisterny.
Ten vám zapíše načerpané množství, které stvrdíte svým podpisem na obě poloviny
povolení. Druhou polovinu povolení s pokyny k zaplacení si ponecháte. První částí
povolení se prokazuje řidič cisterny na čistírně.
Publikace Hornobělsko
Publikaci Hornobělsko si můžete zakoupit v sobotu 22. 12. 2007 od 15.00-17.00 hod na
obecním úřadu v Horní Bělé a od 17.15 - 19.00 v hostinci U Jeníčka ve Vrtbě. Cena
publikace je 50,- Kč, další prodej bude až v úředních hodinách v roce 2008.
Kulturní akce 2007- 2008
- Hasičský bál, 25. 12. 2007 od 20 hod, vstupné 90,- Kč, KD Horní Bělá
- Myslivecký bál, 19. 1. 2008, od 20 hod, vstupné 90,- Kč, KD Horní Bělá
- Maškary Horní Bělá, 2. 2. 2008 od 11 hod do….., KD Horní Bělá
- Dětský karneval, 9. 2. 2008 od 14 hod, KD Horní Bělá
- Maškary Vrtbo – Hubenov, 16. 2. 2008 od 11 hod do….., hostinec U Jeníčka Vrtbo
- Hornobělská 30, 16. 2. 2008, start od 7-10 hod, KD Horní Bělá
- Sportovní bál, 15. 3. 2008, od 20 hod, vstupné 90,- Kč, KD Horní Bělá
- ČZS Horní Bělá, 12. 4. 2008 – přednáška o modifikovaném Pillar řezu jabloní a řez
vína, od 9 hod, KD Horní Bělá, vstupné 30,- Kč
Dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelů poděkovala za pomoc a podporu v roce
2007. Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních, pohodu, klid a hezké chvíle s Vašimi
blízkými. Do nového roku 2008 Vám všichni přejeme všem hlavně pevné zdraví, štěstí,
lásku a spokojenost. Vaši zastupitelé a starostka.

