OBECNÍK Č. 32
Duben 2015

Vážení spoluobčané,
přinášíme další číslo Obecníku.


Informace obecního úřadu
Úřední hodiny pro veřejnost:

Kontakty:
telefon, fax:
mobil - starosta:
místostarostka:

373 394 201
724 179 278
728 306 804

e-mail:
www:

obec@hornibela.cz
www.hornibela.cz

PO
ST

7.30 – 12.00, 17.00-19.00
17.00-19.00

Jelikož starosta obce vykonává funkci jako neuvolněný člen zastupitelstva, je nutné dodržovat výše
uvedené úřední hodiny. Jednání a schůzky jsou možné po telefonické domluvě.


I v letošním roce obec pokračuje v investičních a neinvestičních akcích v rámci obce:

-

II. etapa rekonstrukce objektu bývalého hostince v Tlucné - úprava vnitřních prostor (dotace 300
tis. Kč).
Realizace akce – Propojení cyklotras CT35 a Baroko II. (dotace 300 tis. Kč).
Účelová dotace na JSDHO – požádáno o dotaci.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice – realizace terénní úpravy kolem budovy a přilehlých částí (dotace
169 tis. Kč).
Úprava usazení kontejnerů na tříděný odpad na Vrtbě, dokončení terasy u prodejny a hostince na
Vrtbě, vybudování ochranných sítí kolem hřiště na Vrtbě.



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 potravin v Tlucné
o V měsíci květnu se bude měnit nájemce prodejny. Prodejna může být na nezbytně nutnou
dobu (z důvodu úprav) dobu uzavřena. Děkujeme za pochopení.

-

Prodejna potravin na Vrtbě
o K 31. 5. 2015 končí současný nájemce.
o Obec intenzivně hledá nového nájemce. O podmínky nájmu se lze informovat na obecním
úřadě.



Koupě pozemků

-

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



Svá významná životní jubilea oslaví v měsících duben - červen tito naši spoluobčané:
Kosík Josef (70), Volfová Hana (75), Kašparová Marie (70), Pavlíčková Alenka (60), Zubrová Marie
(70), Tomášková Věra (75), Bejček Vladimír (70), Kříž Jaroslav (60), Němec Václav (75).
Všem srdečně blahopřejeme.
Narodili se: Jiří Faig



Kultura a jiné akce:
Květen:
Červen:
Červenec:

Den matek - 10.5. od 17.00h
Dětský den, Sokolský výlet
Není Bělá jako Bělá (setkání obcí s názvem Bělá – Bělá pod Bezdězem)
Bělá cup – 20. 6. od 14.00
Hasičské cvičení na Hubenově k výročí sboru – 11.7.

Informace o setkání „Není Bělá jako Bělá“
Vážení občané,
opět se sešel rok s rokem a přiblížilo se setkání obcí „Není Bělá jako Bělá“.
Tímto bych Vás chtěl vyzvat k podávání přihlášek na tuto akci a to do 15. května 2015 emailem (obec@hornibela.cz), telefonicky: 724179278 nebo osobně v úředních hodinách. Vždy
uveďte jméno a počet osob.
Akce se uskuteční ve dnech 5. 6. - 7. 6. 2015 ve městě Bělá pod Bezdězem.
Letošní ročník je spojen se 4. Setkáním rodáků a přátel Bělé, které se koná v cyklu každých pět let.
Program:
 pátek večer je připravena všeobecná zábava v chatové osadě s hudbou
 sobota
o dopoledne a část odpoledne cca do 14.00 bude věnována společné hře - STOPOVANÁ, kdy
týmy (3 členné) půjdou po připravené trase a budou plnit úkoly týkající se Bělých, Běláků a
místopisu ze všech obcí. Trasa povede památkami města Bělá pod Bezdězem.
o Dalším úkolem bude vytvoření tzv. DEGUSTAČNÍHO TÝMU (3 členný), který projde
restaurační zařízení na centrálním ostrově (Bělá pod Bezdězem) a ohodnotí stav a kvalitu
místních hospod.
o Odpolední program zahájíme v 15.00 hodin na Masarykově náměstí. A opět v něm půjde o
jídlo. Na stáncích se znaky obcí se musí během pořadu (cca 2 hodiny) připravit krajová
specialita. Ta bude degustována GUVERNÉRY a jejich ochutnavači.
 V neděli po snídani v 9.30 Vás bude čekat překvapení a pak se vydáme zpět domů… možná podle
času si uděláme malý výlet po okolí, ale to se domluvíme až na místě.
Rozpis hlavního programu je také na webu obce.
Obec zajistí dopravu, ostatní výdaje (ubytování, stravování) si platí každý účastník sám.
Ubytování bude v chatové osadě Pohádka. K dispozici jsou 4 lůžkové chatky, společné sociální zařízení
(cena 600 Kč/chatka/noc).
Stravování je zajištěno po celou dobu akce - začíná se v pátek večeří a končí nedělní snídaní (celková
cena 300 Kč/osoba), je možné si objednat pouze některá jídla.

Starosta a zastupitelstvo obce

