OBECNÍK
Číslo 35 Prosinec 2017
Vážení spoluobčané,
během roku proběhlo v obci mnoho akcí. A to jak společenských, tak investičních či neinvestičních. Jejich
stručný přehled následuje.
▪

Investiční a neinvestičních akce:

▪

2017
-

▪

2018
-

▪

oprava rybníka v Hubenově
provedení ozdravných řezů u solitérních stromů v intravilánu všech obcí
celková rekonstrukce hřiště na Vrtbě (oplocení, výměna herních prvků, výstavba pergoly)
během celého roku se upravují obecní cesty, výspravy děr, ořezání křoví, sekání aj.
rekonstrukce dětského hřiště na Horní Bělé
oprava kapličky na Vrtbě
oprava ostatních kapliček v obci
rekonstrukce rybníka v Tlucné (pokud bude vypsána dotace, projekt je již připraven)
rekonstrukce „dolního“ rybníka na Horní Bělé
výměna velkokapacitních kontejnerů

Místní poplatky:

Poplatek za odpady:
Pro rok 2018 není žádná změna a výše poplatku za odpady zůstává stejná (Vyhláška 1/2016):
-

600 Kč/osobu/rok nebo 600 Kč/rekreační objekt/rok
Pro osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a využívající ekologické vytápění, se celková
částka snižuje na 2/3 základní sazby (tj. 400 Kč/osobu/rok). Ostatní úlevy se ruší.

Úhradu proveďte vždy do 28. 2. na stávající rok, platba se provádí hotově na obecním úřadě nebo
bezhotovostně na účet u KB Plzeň, číslo účtu 5520371/0100. Při bezhotovostní platbě je nutné uvádět
variabilní symbol.
Ten se skládá z:

lokalita
H. Bělá
Vrtbo
Tlucná
Hubenov
Č. Rybník

01
02
03
04
05

+ číslo popisné
22
112
9
16
E 23

příklad
01022
02112
03009
04016
05023

Poplatky za stočné se nezvyšují a pro rok 2018 platí částka 1200 Kč/rok/osoba (platí pro Horní Bělou).
účet Bělské skupiny: 35-6242910207/0100, variabilní symbol= číslo smlouvy o odvádění odpadních vod
veřejnou kanalizací (např.: Horní Bělá 124 = 2124)

▪

Oznámení a informace:

-

Dům služeb, Horní Bělá 74 (vchod ze silnice)
o Místní knihovna - výpůjční hodiny jsou ve čtvrtek a v sobotu od 16 - 17 hodin.
o Pedikúra – Kateřina Vaňourková, objednávky na tel.: 737 646 316.

-

Prodejna na Horní Bělé a hostinec na Horní Bělé fungují.

-

Prodejna potravin v Tlucné a na Vrtbě, hostinec na Vrtbě
Obec intenzivně hledá nové nájemce. Pokud by měl někdo z občanů zájem (nebo byste o nájemci
věděli) o provozování prodejny nebo hostince v těchto obcích, nechť se o podmínkách nájmu informuje
na obecním úřadě.

▪

Koupě pozemků

-

Pokud se chystáte nebo máte v plánu prodávat své pozemky v katastru obce Horní Bělá a Hubenov u
Horní Bělé, obraťte se s nabídkou na obec. Obec by měla o Vaše pozemky zájem.

▪

Společenská rubrika

-

Mnoho občanů oslavilo svá životní jubilea.
Narodili se: Aulová Lucie, Fránová Aneta, Krofta Kryštof, Oppl Jan, Škubalová Natálie.
Bohužel jsme se museli rozloučit s našimi občany na jejich poslední cestě – Frundlová Jaroslava,
Hubková Božena, Pašková Anežka, Tomášek Ladislav.

▪

Vítání občánků
Po mnoha letech bylo opět obnoveno "Vítání občánků" na Horní Bělé. Byli přivítáni nejmladší občánci
narození v letech 2015 až 2017. Celkem bylo přivítáno mezi občany obce 18 dětí. Tuto tradici bychom
chtěli opakovat vždy po dvou letech.

▪

Kultura a jiné akce 2017
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Srpen
Září
Říjen

Listopad
Prosinec
▪

Myslivecký ples
Hornobělská 30, Masopustní průvody obcemi, Dětský maškarní karneval Horní Bělá
Sportovní bál
Zájezd do Studia Ypsilon - Hlava Medúzy, Stavění májí
Den matek
Dětský den, Bělá cup – hasičská soutěž mládeže, Setkání obcí „Není Bělá jako Bělá“, Beseda
o české myslivosti (Tlucná)
Dětský hasičský tábor, Ukončení prázdnin s hasiči – hřiště Horní Bělá
Turistický výlet
Položení věnců k památníku padlým, lampionové průvody, Memoriál Fr. Hebedy ve zkouškách
loveckých psů
Sokolská zábava, zájezd do divadla -Broadway - Muž se železnou maskou
Rozsvěcení vánočního stromu (Horní Bělá, Vrtbo, Hubenov, Tlucná), Mikulášská besídka,
Hasičský bál, Turnaj smíšených dvojic

Kultura a jiné akce v roce 2018:
Leden:
Únor:

Březen:
Duben:

Obecní ohňostroj
Myslivecký bál
Masopust
Dětský maškarní karneval
Hornobělská 30
Sportovní bál
Evita – zájezd na muzikál
Shrek – muzikál

1. 1. 2018, 18.00 h, Tlucná
2. 2. 2018 od 20.00 h, Horní Bělá
3. 2. 2018 – Horní Bělá
17. 2. 2018 – Vrtbo, Hubenov
11. 2. 2018, Horní Bělá
17. 2. 2018
17 .3. 2018, Horní Bělá
17. 3. 2018, Praha
28. 4. 2018, Plzeň

▪

Zimní údržba

I když se zdá, že letošní zima nebude tak tuhá jako v minulých letech, přesto si Vás zastupitelstvo obce
dovoluje požádat o odklízení sněhu před Vaší nemovitostí. Úklid ostatních ploch je smluvně zajištěn.
Žádáme občany, aby v zimním období nenechávali svá auta stát na silnicích a ulicích. Stěžujete tím zimní
údržbu a hrozí jejich poškození. Jedná se zejména o vedlejší ulice ve všech obcích. Pokud tam budou auta,
může se stát, že nebude možné úklid sněhu vůbec provést.
▪

Informace o setkání „Není Bělá jako Bělá“

Letošní ročník se uskutečnil tradičně v Bělé pod Bezdězem v termínu 9. -11. 6. 2017.
Z naší Bělé se zúčastnilo 8 občanů. V průběhu akce jsme se opět setkali se známými z minulých let anebo
navázali známosti nové. Navštívili jsme společně okolí obce a v sobotu odpoledne si zasoutěžili
v dovednostních soutěžích. Letošní setkání bylo ve stylu RETRO. Jednotlivé výpravy a jejich pojetí motta
akce najdete na webu naší obce.


Letošní, 6.setkání, proběhne v termínu 8. - 10. června 2018 v Bělé nad Radbuzou. 

Bližší informace jsou zveřejněny na webu obce. Již nyní se můžou zájemci o účast na setkání hlásit u
starosty obce.
▪

Tluceňák

Členové SDH Tlucná i v letošním roce výrazně ovlivňovali společenské dění v Tlucné.
Více se můžete dočíst v letošních číslech Tluceňáku, který vyšel 3x. Distribuce je zajištěna po obci Tlucná
a na webových stránkách obce.
▪

Komplexní pozemková úprava

Pozemková úprava se provádí v katastrálních územích Horní Bělá a Hubenov u Horní Bělé.
V současné době je zpracováván plán společných zařízení (cesty, přístupy k pozemkům, aj.).
Informace obdržíte přímo od zpracovatelů nebo na obecním úřadě. Celková doba tohoto procesu je
odhadována přibližně na 2-4 roky.
▪

Informace obecního úřadu
Kontakty:

Úřední hodiny pro veřejnost:

telefon, fax:
starosta:
místostarostka:

373 394 201
724 179 278
728 306 804

e-mail:
www:

obec@hornibela.cz
www.hornibela.cz

PO
ST

8.00 – 12.00, 17.00-19.00
17.00-19.00

aplikace pro mobilní telefony: V Obraze (Android, iOS)

Dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým všem popřál hlavně
pevné zdraví, spokojenost, štěstí a úspěšný nový rok 2018.
Starosta a zastupitelstvo obce

