Obecník č. 13
Policie ČR Obvodní oddělení Kaznějov žádá občany :
1) Nebuďte nevšímaví vůči trestné činnosti v okolí. Pachatelé trestné činnosti ve Vaší i
okolních obcích většinou najíždějí z měst a nebo větší vzdálenosti vozidly a to jak osobními, tak
dodávkovými. Pokud by se někde objevilo podezřelé vozidlo a nebo osoby, napište si číslo, případně
nás zavolejte. Jedná se v současné době hlavně o objekty bývalého ZD Horní Bělá, prodejny, objekty
firem Autodopravy a nebo drobných živnostníků a v neposlední řadě i zaparkovaná vozidla. Vozidlo
není trezor a proto nenechávejte viditelně odložené ve vozidlech cenné věci, ani uschované doklady.
Vyhnete se potom nepříjemnostem s vyběháváním nových. Dále se jedná o chatové oblasti, kam je
v současné době rovněž namířen zvýšený zájem pachatelů z důvodu minimální přítomnosti majitelů.
2) Majitele rodinných domků pro trvalé užívání, nebo rekreační účely a chataře žádáme, aby
své objekty opatřili čísly popisnými případně evidenčními. Je potom při napadení tohoto objektu
nesnadné určit jeho číslo a ztěžuje to naši práci. Porušení této povinnosti je přestupkem dle § 47b/1
zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích, za který je možno uložit sankci ve výši 10.000 Kč.
3) V případě výskytu podomních prodejců žádejte tyto o prokázání se živnostenským listem.
Hlavně starší občany upozorňujeme, aby tyto osoby nevpouštěli do bytových prostor, neboť ve většině
případů jdou s tím občany okrást při jejich nepozornosti. Pokud možno poznamenat číslo vozidla,
případně popis a počet osob. Budou-li tyto osoby kontrolovány z naší strany při svých nájezdech na
obce, tyto osoby si to rychle řeknou a budou se okolí vyhýbat.
4) V případě, že máte někdo problémy s neplacením výživného bývalým partnerem, obraťte
se rovněž na nás. V rámci možnosti pomůžeme realizovat trestný čin Zanedbání povinné výživy dle §
213 tr. zákona.
Případné poznatky je možno volat na telefonní číslo 373 332 158 v době od 7.30 do 15.30
hod. ve všední den přímo na OOP Kaznějov. V případě nepřítomnosti hlídky v noční době a nebo
víkendech cestou Operačního střediska Okresního ředitelství Policie ČR Plzeň-sever č. 974 327 101
nebo bezplatně na číslo 158. Je možno kontaktovat nás i cestou Obecního úřadu Horní Bělá.
Příspěvek zaslal npor. R y b á k Miloslav, vedoucí oddělení.
Připojuji se k policii a prosím, vysvětlujte mladým lidem, že kapličky a zastávky tu nejsou od toho, aby
se ničily. V sobotu 11. 3. 2007 se na nich opět někdo vyřádil. V Hubenově u transformátoru překážela
zastávka a kapli u Vojtěcha někdo otevřel botou. Stojí nás to peníze a hlavně je to škoda! Za poslední
tři měsíce je to třetí poničená zastávka, rozbitý zámek u kaple a zničené 2 lavičky. Celková škoda
téměř 50 tisíc Kč.
Studny - pro individuální zásobování ( domácnosti) do 31. 12. 1954 nic nepotřebují
- pro individuální zásobování po 1. 1. 1955 pokud mají povolení ke stavbě studny a čerpání
vody nic nepotřebují
- pro individuální zásobování po 1. 1. 1955 pokud mají povolení ke stavbě studny si
požádají o povolení k čerpání vody
- pro individuální zásobování po 1. 1. 1955 pokud nejsou doklady obrátit se na stavební
úřad v Plasích.
Doporučuji všem kontaktovat Stavební úřad v Plasích, kde Vám poradí s konkrétním dotazem
na tel. 373 323 014. Studny pro zásobování firem a osob podnikajících, vyřizuje Městský úřad
Kralovice, odbor životního prostředí. Zákon nabývá účinnosti k 1. 1. 2008.
Kulturní akce:
- 31. 3. 2007 od 20 hodin Jarní vínek – bál ZDŠ Dolní Bělá s bohatou tombolu v KD
Horní Bělá
- 14. 4. 2007 v KD Horní Bělá Přednáška o modifikovaném řezu Pillar od 9-13 hod
s praktickou ukázkou na pozemcích základní organizace ČZS v Horní Bělé.
- 29. června oslavy 100 let hasiči Horní Bělá
- 30. června setkání rodáků od 13 hodin v KD Horní Bělá – program upřesníme
Pokud budete pořádat zajímavé kulturní a sportovní akce nebo přednášky v našem okolí nebo v KD,
je možno zaslat plakát na obecní úřad. Naše obec vstoupila do Mikroregionu Dolní Střela, který
spravuje Mě. úřad v Plasích. Členy je 21 obcí, které vydávají Kulturní kalendář akcí a informace o
Plasích a Mikroregionu. Vaše akce se tak dostane do informačního letáku, který tyto obce obdrží.
Aktualizace se provádí měsíčně, nikoliv ze dne na den. Včasné zaslání plakátu vám zajistí bezplatnou
reklamu na okolí. Plakáty můžete poslat poštou (do schránky u vchodu na o.ú.), mailem ve formátu
pdf nebo jpg na adresu horni_bela@cmail.cz

Některým ženám, které ovdověly do 31. 12. 1995, pobíraly starobní důchod a neprovdaly se,
byly chybně spočítány vdovské důchody. Tyto mají možnost zažádat si OSSZ o zvýšení
vdovského důchodu. Formulář je na obecním úřadu.
Bělská skupina upozorňuje občany připojené na splaškovou kanalizaci v Horní Bělé, že do
splaškové kanalizace nepatří mikrotenové sáčky, hygienické vlhčené ubrousky, papírové pleny
a ostatní celulózové utěrky. Čerpadla nejsou schopna rozdrtit tento materiál a tím dochází
k ucpání potrubí na přečerpávací stanici. Provoz čistírny je také dotován obcí jako odpady.
100 let hasičů v Horní Bělé a setkání rodáků.
V červnu letošního roku oslaví hasiči Horní Bělé 100 let od svého založení. K této příležitosti
svoláváme po 34 letech sraz rodáků. To znamená, že Horní Bělá, Hubenov, Tlucná a Vrtbo navštíví
vaši blízcí, známí i osobnosti, které pomáhají obci Horní Bělá. Bude na každém z vás, jak se budete
chtít prezentovat. Chtěla bych vás požádat, byste odstranili z veřejných prostor vše co tam nepatří,
včetně postávajících vozů, které nikdo nepoužívá. Veřejná prostranství nejsou odkladiště věcí, které
se vám nevejdou do dvora, kam patří i vaše nepojízdné automobily. Veřejná prostranství budeme
upravovat a dne 23. června bych ráda požádala všechny o pomoc s úklidem ve vsích a okolí.
V současné době nemáme dostatek financí na úklid vesnic úklidovou firmou. Proto si dovoluji vás
oslovit a požádat o pomoc. Nepořádek okolo kontejnerů na tříděný i netříděný odpad si děláme sami.
Někteří nepochopili, že když nejsou kontejnery vyvezené, tak tam nemohou nechávat tašky
s odpadem a pokud jim něco upadne tak to tam nechají. Na druhé straně jsou slušní lidé, kteří
nepořádek uklidí i po druhých a nebo ho prostě nedělají a těm bych chtěla poděkovat. Za tříděný
odpad jsme dostali od firmy EKO-KOM téměř 50.000,- Kč za rok 2006 a obec doplatila ze svého
rozpočtu 160.000,. Kč na likvidaci všech odpadů. Tříděním odpadů a příspěvkem obce dotujeme
poplatky za odpady. Pokud se budou náklady zvyšovat, může to mít dopad na ceny poplatků za
odpady. Zastupitelé mají právo zvýšit poplatky za odpady tak, že veškeré náklady promítnou do cena
poplatků. Odložením něčeho vedle kontejnerů nebo uložením na jiné místo než určuje vyhláška
je porušením vyhlášky 1/2004 o odpadech a může se pokutovat až do výše 30.000,- Kč.
Chodníky v Horní Bělé.
Prozatím se nám nepodařilo obstarat finance na dokončení chodníků v Horní Bělé, ale stále na tom
pracujeme. V letošním roce nám prozatím nebyly poskytnuty dotace na opravy veřejného majetku, ale
máme naději jako náhradníci na opravu chodníku před prodejnou čp. 74 a prostory před hasičárnou,
včetně přemístění a opravy vývěsních tabulí a autobusové zastávky v Horní Bělé.
Nebezpečný odpad bude dne 21. 4. 2007. Přesný čas a stanoviště se dozvíte z úřadní desky a
z rozhlasu.
Děkuji touto cestou všem spoluobčanům za fotografie a předměty, které budou vystaveny na srazu
rodáků nebo budou použity na oslavách 100 let hasičů v Horní Bělé. Pokud máte zájem zapůjčit na
tyto oslavy předměty nebo fotografie, prosím o předání do 30. 4. 2007. Vaše starostka
Krajský úřad Plzeňského kraje nabízí bezplatné měření radonu ve vašich domech. V případě zájmu si
podejte písemnou žádost na obecní úřad, že žádáte o bezplatné měření radonu vašeho rodinného
domu ( dále jen RD). Uveďte majitele RD a číslo popisné. V případě, že vám budou naměřeny vysoké
hodnoty radonu existuje možnost udělení finanční dotace na jeho snížení. Více na úřední desce.
Obvyklé
Bezplatný veřejný internet je v knihovně obecního úřadu v Horní Bělé každou středu od 17 – 20 hodin.
e-mail obce: horni_bela@cmail.cz
Úřední hodiny a dny
webové stránky obce: www.hornibela.cz
PO
7.30-12 16-20
telefon, fax, záznamník:: 373 394 201
ST
16-20
nepřetržitá pomoc obětem domácího násilí: 251 511 313
Zastupitelé obce Horní Bělá přejí všem občanům příjemné prožití svátků velikonočních, hodně
zdraví a spokojenosti.

