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z dubna 2010

Obvyklé:
Úřední hodiny a dny PO
(POZOR ZMĚNA) ST

7.30-12 16-19
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webové stránky obce: www.hornibela.cz
e-mail obce obec@hornibela.cz
telefon, fax, záznamník: 373 394 201
skype: obec.horni.bela
nepřetržitá pomoc obětem domácího násilí: 251 511 313
Czech Point funguje i na našem úřadě. V úředních hodinách Vás rádi obsloužíme a
vytiskneme Vám (samozřejmě za úplatu) příslušný výpis.
Nezapomeňte
-

Své pejsky si vezměte na vodítko i po vsi. Jejich pobíhání zbytečně
obtěžuje ostatní obyvatele, kteří si neustále stěžují. Vyhláška o jejich
pobíhání je na obci. Pokuty za pobíhání se budou udělovat a opakované
porušení vyhlášky bude řešit odchytová služba. Na pobíhajícího psa je
třeba svědek. Proto je nutné zahájit řízení písemně. Pokud se
nedostavíte na úřad, nemůžeme nic dělat. Množí se i stížnosti občanů na
obtěžování hlukem. Majitelé psů by měli věnovat pozornost i této
problematice!

Požádali jsme Plzeňský kraj o dotaci na zateplení KD v Horní Bělé a o dotaci 5 mil.
Kč na vybudování splaškové kanalizace a vodovodu pro Hubenov. Rádi bychom, aby
v případě, že se bude rekonstruovat silnice 204/II přes Hubenov došlo k prodloužení
vodovodního řadu do Hubenova a do nové silnice se uložila splašková kanalizace.
Znamená to, že pokud dostaneme dotaci, budeme se snažit, aby to co je běžné v
Horní Bělé, měli i ostatní. Teď jen čekáme, zdali budeme vybráni krajem
s rekonstrukcí silnice. Rekonstrukce vozovky by nám přinesla nejen novou dešťovou
kanalizaci, ale i řešení splaškové kanalizace a vodovodu a nové chodníky a celkové
zpevnění vozovky. Zrealizujeme to, na co dostaneme dotaci a na co jsme našetřili.
Připravuje se také rekonstrukce silnice v Tlucné.
Proč máme chodit na obecní úřad v úředních hodinách?
Roční náklady na účetní pro naši obec byly více než 225 tis.Kč. Účetní firma nás stojí
100 tis.ročně a pro administrativního pracovníka nemáme náplň práce na 8 hod.
Pokud je tady jeden člověk, musí mít čas na administrativní práci, získávání dotací a
různých schůzek s firmami, vyřizování úředních záležitostí a kontrolu obecního
majetku a její zvelebování. Pokud se vás zastaví deset za dopoledne mimo úřední
hodiny, neudělá se nic.
Doporučujeme taktéž úhradu poplatků bezhotovostně. Poplatky se platí jednou ročně
a určitě není problém dát příkaz k úhradě se splatností konec února.
Pro veřejnost je zde celé pondělí 7,30-12 a 16-19 a středa odpoledne 16-19.

V této době se budeme výhradně věnovat Vám. Přijďte na úřad v úředních hodinách
a pohovoříme o všem na místě k tomu určenému. Tam se dají vaše požadavky a
nápady sepsat a předat zastupitelům. Dostupnost k informacím je 100%.
Přines Toner (náplň do tiskárny)
Je akce pro dětské domovy Plzeňského kraje. Přihlásili jsme se do této akce proto,
že se ekologicky recyklují tonery a dětské domovy dostávají za tyto tonery peníze. Je
to stejné jako tříděný odpad. My třídíme a dostáváme peníze, za které hradíme vývoz
velkokapacitních kontejnerů. Krabice na sběr budou ve vestibulu KD Horní Bělá a
v hostinci ve Vrtbě. Na www.sbirej-toner.cz se dozvíte, které tonery jsou použitelné
na zpětnou recyklaci a komu se peníze poskytují. Děkujeme předem za pomoc a
pochopení. Místo do popelnice přineste toner do sběrných boxů. Pomůžete tím
potřebným.
Zahrádkáři informují
Na výroční schůzi místní ZO ČZS bylo mimo jiné poukazováno na stále zhoršující se
stav některých zahrad, které se pak stávají trvalým semeništěm nebezpečných
škůdců a chorob. Upozorňujeme vás touto cestou na stále platnou zákonnou
povinnost vlastníků pozemků starat se o výsadby na svých pozemcích tak, aby
výskyt případných chorob a škůdců neohrožoval nejen přímé sousedy, ale i široké
okolí. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami,
může orgán ochrany přírody ( ale i obec ) uložit vlastníkům provedení nezbytných
zásahů, včetně pokácení dřevin (např. Zákon č.40/1964 Sb, Občanský zákoník, §
127a, §415-419; Zákon č.114/1992 Sb., O ochraně životního prostředí, §7, Zákon
č.128/2000 Sb., O obcích). Pokud si nevíte rady, kontaktujte místní zahrádkáře, rádi
vám pomohou.
Nebezpečný odpad.
V dubnu 17 bude svoz nebezpečného odpadu.
Hubenov
8,00-8,20
Tlucná 8,00-8,20 (jiná trasa)
Vrtbo
8,30-8,50
Černý rybník 9,00-9,15
HB has. zbroj. 9,25-9,55
HB u KD
10,00-10,20
Pokud máte zájem pracovat pro obecní úřad na dohodu o provedení práce
zavolejte. Potřebujeme na drobné práce a opravy pár šikovných rukou. Lepší je
těch rukou více. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali s chodníky v zimě.
Poděkování patří občanům Horní Bělé, Hubenova Tlucné i Vrtba. Starostka
Kulturní akce
-

9. 5. 2010 Den matek - sál KD od 14,00

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou v květnu 2010
v našich třech volebních okrscích. Ve dnech 28. a 29. května budou pro vás
otevřeny v Horní Bělé, Tlucné a ve Vrtbě v pátek 28. května od 14-22 hodin a
v sobotu 29.května od 8-14 hodin.

