OBECNÍK Č. 30
ČERVENEC 2014

Vážení spoluobčané,
přinášíme další číslo Obecníku.


Ve druhém čtvrtletí roku 2014 pokračovaly rozpracované investiční a neinvestiční akce, na
které jsme získaly dotace:

-

-

Byla dokončena montáž nového bezdrátového rozhlasu, který svým signálem pokryl celé území obce
včetně chatové osady Černý rybník a Brodu. Pokud by se někde vyskytly problémy se slyšitelností a
intenzitou zvuku, informujte o této skutečnosti obecní úřad.
Bylo provedeno výběrové řízení na dokončení úprav objektu potravin a hostince na Vrtbě o celkové
hodnotě akce ve výši 782 617,- Kč bez DPH (výše dotace 493 050,- Kč bez DPH). Realizace bude
probíhat ve druhé polovině roku 2014 firmou Miroslav Kraus – Delon.
Dále se podařilo získat dotaci na zateplení a celkovou rekonstrukci objektu bývalého hostince
v Tlucné o celkové hodnotě akce 1 588 153,- Kč bez DPH (výše dotace 1 073 059 Kč bez DPH), která
musí být realizována do konce roku 2014. V letošním roce se provede zateplení objektu, výměna oken
a dveří, zateplení střechy a pokrytí novou krytinou, odvodnění základů. V příštím roce se provede
úprava vnitřních místností.
Provádí se sečení lučních a mokřadních společenstev s výskytem orchidejí.
Vypracování PD – Propojení cyklotras CT35 a Baroko II.



Akce, na které jsme nezískali dotace:

-

Rekonstrukce hasičské zbrojnice - terénní úpravy kolem budovy a přilehlých částí (zatím se
nerealizuje)
Oprava havarijního stavu vpustí a výpustí požární nádrže na Vrtbě – akce provedeny a současně bylo
zažádáno o poskytnutí dotace z Havarijního fondu KÚ PK.

-

-

-



Svá významná životní jubilea oslaví v měsících červenec-září tito naši spoluobčané:
Kliková Marie (90), Hellusová Eliška (75), Vostoupalová Drahomíra (60), Čásová Jindřiška (60),
Čáslavská Venuše (60), Švamberg Luboš (50), Mach Miroslav (50), Čása Václav (90), Schütz Zdeněk
(75), Hubková Božena (85), Fischer Petr (50), Pašek František (75)



Narodil se Jonáš Weinberger.



Bohužel jsme se rozloučili s našimi občany na jejich poslední cestě:
Hanzlíčkovou Marií (99), Krausovu Jiřinou (85) a Šafrovou Miroslavou (91).



Kultura a jiné akce 2014

Srpen:

Září:

-

Dětský hasičský tábor

-

15.8. - 17.8. - 20. ročník Memoriálu R. Kristla - všestranná soutěž jezevčíků - se zadáním
C.A.C.I.T., res. C.A.C.I.T., C.A.C.T., res. C.A.C.T

-

30.8. od 14:00 - Ukončení prázdnin s hasiči – hřiště Horní Bělá – zábavné odpoledne se
soutěží příchozích sedmičlenných družstev v požárním útoku s dětskými hadicemi. Přijďte se
proběhnout, zasmát se sami sobě i ostatním a společně prožít krásné odpoledne. Těšíme se na
Vaše výkony i potlesk pro ostatní zúčastněné.

-

zájezd do divadla

Říjen:



-

18.10. - 19.10. - 31. ročník Memoriálu Fr. Hebedy - lesní a barvářské zkoušky psů malých
plemen (teriérů a jezevčíků) se zadáním C.A.C.I.T., res. C.A.C.I.T., C.A.C.T., res. C.A.C.T,

-

11.10. - Ovocnářský den – Přednášková akce s doprovodným programem doporučovaných a
perspektivních odrůd jabloní, hrušní i osvědčených odrůd révy vinné

„Není Bělá jako Bělá aneb za Bělou křížem krážem republikou“

Letos jsme se opět zúčastnili druhého ročníku „Není Bělá jako Bělá aneb za Bělou křížem krážem
republikou“, který se konal ve dnech 6.6. - 8.6.2014. Tématem letošního setkání byly „Hry bez hranic“.
Z naší obce byl vypraven autobus a spolu se zástupci z Dolní Bělé jsme se přesunuli na celý víkend do
Bělé pod Bezdězem. Počasí nám přálo, nálada byla také výborná a myslím, že jsme důstojně
reprezentovali naší obec a navázali nová přátelství s okolními Bělými.



Svoz nebezpečného odpadu:



13. září 2014 – Tlucná



20. září 2014 – Hubenov - autobusová zastávka
Vrtbo
Černý rybník - parkoviště
Horní Bělá - u hasičárny
Horní Bělá - u kulturního domu



V měsíci říjnu proběhnou volby do zastupitelstva obce. Tyto volby se budou konat ve dnech 10.10. a
11.10.2014. V naší obci v obvyklých volebních okrscích.

9.45 hod. - 10.00 hod.
8.00 hod. - 8.20 hod.
8.30 hod. - 8.50 hod.
9.00 hod. - 9.15 hod.
9.25 hod. - 9.55 hod.
10.00 hod. - 10.20 hod.

Starosta a zastupitelstvo obce

