OBECNÍK Č. 26

LISTOPAD 2011

Vážení spoluobčané,
Po delší odmlce opět vychází další číslo Obecníku. Pokusíme se shrnout vše, co se událo během roku a
seznámit s akcemi na nejbližší období.
• Realizované investiční a neinvestiční akce:
 Bylo provedeno zateplení přední části KD
 V rámci programu PSOV jsme provedli rekonstrukci střechy prodejny v Tlucné
 Provádí se rekonstrukce vodovodu a oddělení splaškové a dešťové kanalizace na Horní Bělé v ulici „V
brance“
 Oprava propadlin na „Kozlovce“ a oprava výmolů na cestě k Porajtu
 Z ekologických programů byla provedena záchrana Brodského jasanu a dendrologická úprava líp na
hřišti a u dolejšího rybníka
 Byla provedena oprava komínů na prodejně a hostinci na Vrtbě a dále bude provedena oprava celé
střechy (izolace)
 Během celého roku se upravují obecní cesty (výspravy děr, ořezání křoví, sekání aj.)
• Ostatní akce v obci
1. 5. Zájezd na divadelní představení „Touha“ – divadlo Kalich
28. 8. Ukončení prázdnin s hasiči – hřiště Horní Bělá
28. 10.
Položení věnců k památníku padlým, lampionové průvody - Horní Bělá, Hubenov
5. 11. zájezd na divadelní představení „Tančírna“ – divadlo Radka Brzobohatého
26. 11.
Sokolská zábava
27. 11.
Rozsvěcení vánočního stromu – Horní Bělá, Vrtbo, Hubenov, Tlucná
11. 12.
Mikulášská besídka
• Kultura a jiné akce
25. 12. Hasičský bál - sál KD od 20,00
leden. Myslivecká ples – sál KD, od 20,00
18. 2. Hornobělská 30
25. 2. Masopustní průvod obcí Horní Bělá, ostatní obce po upřesnění
3.3. Dětský maškarní karneval, Horní Bělá
• 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 už
letos 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 uklidit. Pokud tam budou auta stát, může se
stát, že nebude možné odklid sněhu vůbec provést. Děkujeme.
• Informace z oblasti ČOV - Horní Bělá
Rozhodnutím Sdružení Bělská skupina–ČOV se poplatky za stočné zvyšují na částku 1200 Kč/rok/osoba.
Všichni obdrží přílohu ke smlouvě s rozpisem plateb. Žádáme o včasné zaplacení.
• Změna jízdních řádů od 11.12.2011
Jediná změna je odjezd autobusu linky 460050 Horní Bělá – Tlucná – Plzeň již ve 12:43 z Horní Bělé.

• Místní poplatky:
Poplatek za psy a odpady se nemění a jsou stejné jako v roce 2011. 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.
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• 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. 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. Myslíme si, že každý má přiměřeně velký dvůr,
aby si tento odpad zlikvidoval sám u sebe. Jedná se především o posekanou trávu, spadané listí, shnilá jablka,
větve, pařezy a další zahradní odpad. Likvidace u Vás doma vyjde časově a finančně levněji, než likvidace
nějaké hromady na konci obce, kde ve finále nejsou jen biologické odpadky.
Pokud uvidíte někoho, kdo by něco takového prováděl, oznamte to. Není to udávání, ale zamezíte alespoň
zčásti zbytečnému znečištění okolí obcí a také vydávání peněz na následný úklid a likvidaci.
• Vydávání občanských průkazů
Od 1.1.2012 bude zahájeno vydávání elektronických občanských průkazů e-OP
 podat žádost a převzít vyhotovený elektronický občanský průkaz bude možné pouze u úřadu obce s
rozšířenou působností (ORP), nikoliv již na matričním úřadě, tak jako tomu bylo doposud (NE v Dolní
Bělé)
 podat žádost a převzít vyhotovený elektronický občanský průkaz bude možné u jakéhokoliv úřadu
ORP (např. MěÚ Kralovice, Magistrát města Plzně, MěÚ Nýřany-pracoviště Bory,…)
 žádost o e-OP bude pořizována elektronicky – odpadá ruční vypisování tiskopisu
 při podání žádosti o e-OP bude pořízena digitální fotografie – odpadá cesta k fotografovi
 na žádost občana bude možné vybavit e-OP elektronickým kontaktním čipem, za tento typ e-OP je
stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč
 o e-OP budou moci požádat, prostřednictvím zákonného zástupce, osoby mladší 15 let, správní
poplatek je stanoven ve výši 50,- Kč
 v současnosti vydané občanské průkazy zůstávají v platnosti do doby, která je v nich uvedená –
není povinností občanů vyměnit si stávající OP z důvodu vydávání nového typu OP !!!
• Obecní úřad:
telefon, fax:
mobil - starosta:
místostarostka:

373 394 201
724 179 278
728 306 804

e-mail: obec@hornibela.cz
www: www.hornibela.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
Po 7.30 – 12.00
16.00-19.00
St
16.00-19.00
Jednání a schůzky jsou možná i po telefonické domluvě.
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 vstup do nového roku 2012.
Starosta a zastupitelstvo obce

