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Vážení spoluobčané,
Po odmlce opět vychází další číslo Obecníku. Pokusíme se shrnout vše, co se událo během roku 2013 v naší obci.
V roce 2013 pokračovaly započaté akce z minulých let. Byla dokončena střecha na prodejně potravin a hostince
na Vrtbě, v letních měsících byla provedena další část rekonstrukce hasičské zbrojnice na Horní Bělé a to zhotovení
fasády. V příštím roce bude dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice terénní úpravou.
Zateplením a fasádou byla dokončena rekonstrukce kulturního domu na Horní Bělé.
V rámci stavby plynovodu Gazella byla provedena oprava části cesty k Černému rybníku a k rybníčku
pod Hubenovem. Zde se také začalo s projektem „ Rekonstrukce části cyklotrasy 35“, která vede kolem. Součástí
opravy bude i rekonstrukce hráze rybníka a jeho odbahnění.
Během roku se provedly další akce, výčet je uveden níže. Uvedené akce byly kryty z rozpočtu obce. Samozřejmostí
bylo požádání o poskytnutí dotace. Bohužel ne na všechny akce se podařilo tyto dotace sehnat.

• Realizované investiční a neinvestiční akce:
Použité
prostředky
Rekonstrukce hasičské zbrojnice na Horní Bělé - fasáda
287 tis. Kč
Oprava cesty k Černému rybníku
946 tis. Kč
Posečení mezofilnich až vlhkých orchidejových luk (2x)
92 tis. Kč
Provedeno zateplení a rekonstrukce fasády KD Horní Bělá
973 tis. Kč
Rekonstrukce části cyklotrasy 35 – v realizaci
102 tis. Kč
Rekonstrukce knihovny a přemístění do objektu prodejny na Horní Bělé
60 tis. Kč
Během celého roku se upravují obecní cesty, výspravy děr, ořezání křoví, sekání aj.

Požádáno o dotace
ANO (PSOV)
společně s Alpine
ANO
ANO (OPŽ)
ANO (cykloturistika)
NE

Obdržené
dotace
118 tis. Kč
594 tis. Kč
40 tis. Kč
731 tis. Kč
370 tis. Kč
0 tis. Kč

V dalších letech nás ještě čeká dokončení rekonstrukcí obecních budov (Vrtbo, Tlucná), provést revitalizaci
veřejných prostranství atd. Vše samozřejmě bude záviset na finančních prostředcích, získaných dotacích.
Obec Horní Bělá se zapojila do projektu „Není Bělá jako Bělá aneb za Bělou křížem krážem republikou“. Jedná se
o sdružení obcí nesoucí název Bělá. Ve dnech 7. 6. - 9. 6. 2013 se uskutečnilo setkání zástupců obcí v Bělé pod
Bezdězem. V rámci projektu je vydána informativní brožura a turistický průvodce po všech zúčastněných obcích.
Více informací o projektu je možné získat na obecním úřadě.
Mnoho občanů oslavilo svá životní jubilea, narodil se jeden nový občánek – Karolínka Kratochvílová.
Bohužel jsme se museli rozloučit s našimi občany na jejich poslední cestě – Beránkovou Miluší, Čásou Václavem,
Řůžkem Vlastimilem, Vaizem Ladislavem, Vébrem Josefem, Zubrem Karlem a Novým Stanislavem.
• Kultura a jiné akce 2013
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Srpen
Říjen

Myslivecká ples, předání hasičské zbrojnice
Hornobělská 30, Masopustní průvody obcemi
Dětský maškarní karneval Horní Bělá
Stavění májí
Den matek, Zájezd do divadla Hybernia – Quasimodo, Dětský den
Turistický výlet do Lubence a Žihle, Bělá cup – hasičská soutěž mládeže
Dětský hasičský tábor, Ukončení prázdnin s hasiči – hřiště Horní Bělá
Položení věnců k památníku padlým, lampionové průvody, Memoriál Fr. Hebedy ve zkouškách
loveckých psů
Listopad Sokolská zábava
Prosinec Rozsvěcení vánočního stromu – Horní Bělá, Vrtbo, Hubenov, Tlucná, Mikulášská besídka, Zájezd
do divadla Hybernia – Kapka medu pro Verunku, Hasičský bál

• Informace z oblasti ČOV - Horní Bělá
Rozhodnutím Sdružení Bělská skupina – ČOV se poplatky za stočné nezvyšují a pro rok 2014 platí částka
1200 Kč/rok/osoba. Na začátku roku obdržíte dodatek ke smlouvě se všemi potřebnými údaji. Žádáme o včasné
zaplacení.
• Zimní údržba
Jako v minulých letech si Vás zastupitelstvo obce dovoluje požádat o odklízení sněhu před Vaší nemovitostí.
S Vaší pomocí ušetříme peníze, které můžeme dále investovat na rozvoj obce. V obci budou rozmístněny pytle
se solí, kterou můžete použít v případě náledí (pokud je někdo neukradne, jako se to v minulých letech stalo). 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 „Malou stranu“ na Horní Bělé, kopec na Vrtbě, ulici k „Hájku“
v Tlucné, ale i v ostatních ulicích je nutné sníh odklidit. Pokud tam budou auta, může se stát, že nebude možné
úklid sněhu vůbec provést. Děkujeme.
• Místní poplatky:
Poplatky za psy a odpady se nemění a jsou stejné jako v roce 2013 (viz vyhláška 1/2012). 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

Poplatek za psy: 50,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího psa 50,- Kč (pouze u trvale hlášených osob, neplatí
pro chataře a chalupáře)
Nájemné za pronajaté plochy v rekreační oblasti Černý rybník: - nájemné se platí dle platných smluv mezi obcí a
majitelem objektu
Poplatky za odpady:
Chataři a chalupáři:

450,- Kč ročně/objekt

Trvale hlášení občané: jedna osoba

330,- Kč ročně (ekologické topení: 160,- Kč ročně)

4 a více osob

1320,- Kč ročně (ekologické topení: 640,- Kč ročně) – v jednom
čísle popisném

Ekologickém topení (plyn, el. přímotopy nebo dřevoplyn) – nutné četné prohlášení
• Odpadky a další nešvary
Obec podnikla určitá opatření, která mají usnadnit likvidaci neroztříditelných odpadů (rozmístnění
velkoobjemových kontejnerů v jednotlivých obcích), přesto se opět množí případy odhazování odpadů mimo
určená místa (v lesích, trninách aj.). Jde zejména o různé kusy nábytku, části a díly automobilů a dalších věcí, které
se již nehodí v domácnosti. Jsou určeny hodiny, kdy jsou tyto kontejnery otevřeny (sobota od 9 hodin). Pokud je
kontejner uzavřen, máte možnost se domluvit s určeným správcem anebo přijít znova v určenou hodinu. V žádném
případě nenechávejte odpady kolem kontejnerů.
Další oblastí je vyvážení bioodpadu do křoví, roklí za obce. Obec připravuje na rok 2014 řízenou likvidaci
bioodpadu. Proto Vás žádáme o odkládání těchto odpadů na určená obvyklá místa a ne po různých částech okolí
obcí.

Dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým všem popřál hlavně pevné zdraví,
spokojenost a štěstí, krásné a příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2014.
Starosta a zastupitelstvo obce

