OBECNÍK Č. 25

BŘEZEN 2011

Vážení spoluobčané,
Uběhl čtvrt roku 2011 a za tu dobu se událo několik věcí v obci.
Požádali jsme o dotace na několik projektů. Již dnes víme, kde jsme uspěli a kde ne.
 Z programu PSOV jsme obdrželi dotaci ve výši 100 tis. Kč, která je určena na opravu střechy
prodejny v Tlucné. Zde bude provedena výměna krytiny a provedeny nezbytné pomocné práce.
 Z ekologických programů jsme obdrželi dotaci na ochranu vzrostlých stromů - Brodský jasan,
další stávající dřeviny a orchideová louka (50 tis. Kč)
 Dále máme zažádáno na projektové dokumentace na vodoprávní projekty v Tlucné, Hubenově a
na Horní Bělé
V současné době je zahájeno územní řízení na rekonstrukci vodovodu a kanalizace na Horní Bělé „V
brance“. Dále je projednáváno stavební řízení na aglomeraci Nekmíř- Mrtník, kdy dojde k celkové
rekonstrukci vozovky, vodovodu a kanalizace v Tlucné. Tato akce se začne realizovat v 2/2012. O
podrobnostech Vás budeme ještě informovat.
• Zimní údržba
Děkujeme za pomoc při úklidu sněhu v okolí Vašeho bydliště. Celkové náklady na zimní údržbu
dosáhly výše 100 tis. Kč. Obec nyní hodnotí vliv zimy na majetek obce. Víme, že bude potřeba opravit
některé úseky cest. Chtěli bychom vás požádat o strpení, ne vše se dá opravit ihned.
• Nebezpečný odpad.
Jako každoročně bude proveden svoz nebezpečného odpadu. Termín je stanoven na 30.4.2011
Hubenov
Vrtbo
Černý rybník
HB has. zbroj.
HB u KD

8,00-8,20
8,30-8,50
9,00-9,15
9,25-9,55
10,00-10,20

Tlucná

8,00-8,20 (jiná trasa)

• Hostinec na Vrtbě
Po delší době byl znovu otevřen hostinec na Vrtbě. Vybírali jsme ze tří zájemců.
Současný nájemce je p. Vít Noha, Školní 59, Holýšov
Otevírací doba: Po-Čt: 16.00-22.00, Pá: 16.00-24.00, So: 15.00-24.00, Ne: 15.00-21.00
Doufáme, že bude fungovat ke spokojenosti všech návštěvníků.
• Informace z oblasti ČOV - Horní Bělá
Poplatky za stočné zůstávají stejné jako v minulém roce. U koho nastala změna, obdrží v tomto týdnu
novou přílohu ke smlouvě se změnami. Žádáme o včasné zaplacení.
• Změna jízdního řádu
 Zrušení spoje č. 17 na lince 460220 z Tlucné do Horní Břízy ve 13 hodin v Po, St, Pá (ve dnech
školního vyučování)
 Zavedení nového spoje č. 23, 24 v neděli a svátek na lince 460050 Horní Bělá – Tlucná – Plzeň
o Odjezd v 11.45 z Horní Bělé do Plzně (CAN- příjezd 12.33 h)
o Odjezd v 16.20 z Plzně (CAN) do Horní Bělé (příjezd 17.08 h)

• Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011)
V letošním roce probíhá SLDB. Na nástěnkách ve všech obcím je vyvěšen seznam sčítacích obvodů obce
a jména příslušných komisařů i se spojením. Dále je tento seznam vyvěšen i na úřední desce obce. Na
webových stránkách obce je umístněn odkaz na sčítání.
Horní Bělá, Vrtbo, Černý rybník – Čečáková Iva
Tlucná - Hranáčová Miroslava
Hubenov - Herzigová Jolana
Kontakt na výše uvedené komisaře: 377955180
Všichni byste měli v termínu od 7. do 25. března 2011 obdržet sčítací formuláře:
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)
Pokud je nedostanete, obraťte se na své sčítací komisaře.
Pozor na falešné sčítací komisaře!!!
Sčítací komisař do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete. Požádá Vás o potvrzení jejich
převzetí formulářů podpisem. Zároveň Vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další
potřebné informace.
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tzv. rozhodný okamžik, tím je
půlnoc z 25. na 26. března.
Formulář můžete vyplnit ručně nebo elektronicky v období od 26.3.- 14.4.2011
Pro elektronické vyplnění bude přístupný internet v úředních hodinách obce. Pokud budete chtít přijít si
vyplnit formulář na obec v dopoledních hodinách (pondělí), nejdříve zavolejte.
• Konec papírové padesátikoruny
Od 1. dubna 2011 nebude možné platit za zboží a služby padesátikorunovou bankovkou
(papírovou). V peněžním oběhu bankovku plně nahradí nyní používaná padesátikorunová mince.
Neplatné bankovky s portrétem Anežky České na lícní straně bude možné od 1. dubna 2011 do
31. března 2012 vyměňovat v pobočkové síti komerčních bank a České národní banky. Od 1. dubna
2012 až do 31. března 2017 bude 50 Kč bankovky měnit pouze Česká národní banka na svých
pobočkách.
• Kultura a jiné akce
16. 4.
16. 4.
8. 5.
4. 6.
25. 6.

Jarní přednáška ZO ČZS – sál KD Horní Bělá od 9,00
Zábava Artur + Medium – sál KD Horní Bělá od 21,00
Den matek, divadelní představení - sál KD od 14,00
Dětský den, hřiště Horní Bělá, od 14.00
Bělá Cup (hasičská soutěž mládeže), hřiště Horní Bělá, od 14,00

• Obecní úřad:
telefon, fax:
373 394 201
mobil - starosta:
724 179 819
místostarostka: 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
Jednání a schůzky jsou možná i po telefonické domluvě.

St

16.00-19.00

Starosta a zastupitelstvo obce

