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Publikace Hornobělsko
Publikaci Hornobělsko si můžete zakoupit na obecním úřadu. Cena publikace je 50,- Kč.
CzechPoint
www.czechpoint.cz bude mít i Horní Bělá, snad od 1.11.2009. Budeme vás informovat
Dokud nevyjde příslušná vyhláška, která nás k tomu opravňuje, tak nám systém nedovolí
informace získat. Prozatím musíte do Dolní Bělé. Tato služba bude pouze placená.
• Výpis z katastru nemovitostí (nikoli mapové listy)
• Výpis z obchodního rejstříku
• Výpis ze živnostenského rejstříku
• Výpis z rejstříku trestů
Telefony
Vzhledem k rušení pevných telefonních linek, je obtížné kontaktovat občany v různých
obecních záležitostech jako jsou pozemkové problémy, jubilea apod. Pokud je to možné,
pošlete nám číslo mobilu mailem nebo napište na papír a vhoďte do schránky u vchodu na
obecní úřad s příjmením a číslem domu. Telefon na chataře a chalupáře uvítáme také. Čísla
vašich mobilních telefonů nebudeme postupovat dále, pouze potřebujeme spojení v případě
nutnosti.
Komplexní pozemková úprava
Vážení občané, na obecním úřadě a www stránkách máte vyčerpávající informace
o pozemkové úpravě v naší obci. Proč je to nutné? Někteří z nás si nevypořádali v rámci
restitucí pozemky pod obecními stavbami, někdo si připlotil a někdo přidal k cestě či
chodníku i svůj pozemek. Každý by měl mít pouze to, co jeho jest. Stejně tak obec. Protože
i u nás někteří úspěšně zavírají oči nad tím, že používají obecní pozemky a nechávají řešení
až na dědicích, schválilo zastupitelstvo obce Horní Bělá komplexní pozemkovou úpravu již
v březnu tohoto roku. Rádi bychom postupně opravovali cesty, ale pozemky jsou jiných
vlastníků, a proto na tyto opravy nemůžeme dostat dotace. Z vlastních zdrojů nelze vše
opravit. K tomu, aby bylo vše úspěšně ukončeno a všichni byli spokojeni, bylo nutno získat
50% podpisů majitelů pozemků. Podpisy jsme získali a pozemková úprava bude zahájena.
Neznamená to, že nemůžete se svými pozemky disponovat. Jste jejich majitelé a záleží na
vás. Nikdo vám nevezme co je vaše, jen vám nabídne rozumnější řešení. Pozemková
úprava je výhodná pro všechny. Každý bude mít označeno odkud kam má pozemky v
terénu, přístup na pozemky musí mít každý a z mnoha nudliček se udělají větší celky.
Největším problémem jsou cesty. Rádi bychom opravili cestu na Porajt, ale část cesty není
majetkem obce, takže ji musíme opravit za obecní peníze ve výši 100%. (Kraj dává až 60%
příspěvek na opravy komunikací v majetku obce.) Pokud majitelé nechtějí pozemky směnit,
budeme opravu zvažovat. Ani my nechceme zvelebovat něčí majetek za obecní peníze i
když majitelů se nikdo neptal, jestli se přes jejich pozemky může udělat cesta.
Vesnice roku 2009.
Na prvním místě se v Plzeňské kraji umístil městys Zvíkovec. Odměna byla 50.000,- Kč
a postup do celonárodního kola. Horní Bělá získala prestižní cenu hejtmanky Plzeňského
kraje ve výši 40.0000,- Kč. Toto prestižní ocenění nás zařazuje mezi aktivní obce regionu
a je i oceněním za prohlubování společenského života na venkově. Do prezentace byly
uvedeny všechny aktivity zastupitelstva a zejména aktivity spolků a občanů. Finanční
prostředky budou využity částečně na vytvoření znaku a praporu pro Horní Bělou.

Dotace 2009
V letošním roce jsme obdrželi dotaci na 5. díl publikace Paměť krajiny ( díly 1-3 máme
v naší knihovně) ve výši 72.000,- Kč. Další částka 42.000,- Kč se rozdělí mezi 21 obcí, které
v publikaci budou uvedeny a ty se na publikaci budou podílet i finančně.
Druhá dotace je ve výši 140.000,- Kč a je na opravu dolního rybníka. Rybník prosakuje pod
novou silnici a je nutné utěsnění. Souběžně s dolním rybníkem bude opraven i odtok
z koupaliště ve Vrtbě. V letošním roce se nám podařilo téměř vyčerpat grant ve výši
800.000,- od RWE na výměnu oken a dveří v KD.
Znak Horní Bělé
Vedle názvu obce je dalším nejvýznamnějším vnitřním atributem každé obce i znak a vlajka.
V současnosti se zpracovává návrh na znak naší obce. Zpracovává jej PhDr. Karel Maráz
z Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučuje heraldiku. Je osobou
oprávněnou, která bude pro nás pracovat nezaujatě. Základem znaku (pokud se na něj
díváme a stojíme před ním) bude rozdělení na 2 poloviny. Levá polovina s bílou (stříbrnou)
barvou znázorňuje Horní Bělou, tzv mluvící znamení Bělá-bílá, a společné pro všechny jsou
parohy pánů z Gutštejna nebo Vrtby. Nad parohy bude svazek proutí jako vrtvo. Horní Bělá
a Vrtbo mají společná čísla popisná, Vrtbo je osada a je tedy součástí Horní Bělé. Proto
budou spolu na Levé polovině. Pravá polovina bude rozdělena na dvě části, v horní části
bude zvon, který je na hasičské zbrojnici v Hubenově. V dolní části bude hlava berana, na
paměť mlýnu s ovčínem, nejstarší zmíněné stavby v Tlucné. Barvu této poloviny necháme na
uvážení heraldika. Ten zváží také aspekty barev a symbolů. Předložené návrhy posoudí
zastupitelé. Znak má především úlohu reprezentační. Pokud se dohodneme, mohli bychom
představit znak a prapor již koncem tohoto roku s knihou Paměť krajiny 5, vydání které
zastřešujeme.
Zimní údržba chodníků
Zákon ukládá nově obcím, aby se staraly o zimní údržbu chodníků, pokud jsou v jejich
majetku. Zákon platí pro všechny, ale peníze nám na to stát nedal. Projednali jsme tuto
záležitost na zastupitelstvu dne 22. 9. 2009 a dle návrh zastupitelů vás prosím, abyste
i nadále odklízeli sníh a sypali solí, kterou Vám obec poskytne. Obec nemá tolik prostředků,
aby zajistila všem 4 vsím traktůrky včetně obsluhy. Chodníky jsou naše jen v Horní Bělé,
Vrtbo chodníky nemá a Tlucná a Hubenov mají chodníky na pozemcích Plzeňského kraje.
Po rekonstrukci vozovek v Hubenově a Tlucné, která se připravuje, bude problém podobný.
Rychlé informace
-

dovolená na obecním úřadu 29-30. 10. 2009
25. 11. se bude konat pěvecká soutěž v sále KD Horní Bělá od 17 hod pro veřejnost
lampionový průvod se bude konat 28. 10. v Horní Bělé. Sraz u památníku objetí
I. světové války , v Hubenově rovněž u památníku. Čas upřesníme na plakátech
navrhuji zkrátit úřední hodiny v pondělí a středu pouze do 19 hodin. Po 19 hodině
není zájem ze strany občanů o návštěvu obecního úřadu ani internetu
Czech Point zatím není zahájen, od 1. 11. můžeme vydávat v úředních hodinách
zatím jen výpisy z katastru nemovitostí, pouze za úplatu
Zveme Vás na Sokolskou zábavu 21. 11. 209 od 20 hodin
Mikulášská besídka na Horní Bělé 6. 12. 2009 v budově KD od 14 hodin
Sklad ovoce v KD funguje ke spokojenosti Zahrádkářů i zastupitelů.
Vaše starostka

