OBECNÍK
Číslo 37 Prosinec 2019
Vážení spoluobčané,
i letošní rok byl bohatý na události, a to jak společenské, tak i investiční a neinvestiční. Rád bych Vás s nimi
seznámil. Děkuji všem, kteří se na těchto událostech podíleli, a to ať aktivně nebo jen pasivně.
▪

Investiční a neinvestičních akce:

Dotace na provedené akce jsme se snažili čerpat jak z krajského úřadu, tak i z národních dotačních titulů.
Na některé akce jsme dotaci neobdrželi, a tak jsme je financovali z našeho rozpočtu.
-

2019
Proběhla rekonstrukce „dolního“ rybníka na Horní Bělé – smlouva o dílo 540 tis. Kč (dotace 400
tis. Kč). Opraveny byly obě kratší strany hráze, provedeno nové utěsnění spodní hráze, odbahnění,
nový přístup do rybníka, osázení nízkými dřevinami. V příštím roce bude ještě natřeno zábradlí.
- Současně probíhala oprava cest, údržba zeleně a další činnosti.
2020
- Obdržena dotace z PSOV na opravu hasičárny v Tlucné – oprava střechy a fasády a vybudování
sociálního zařízení.
- Bude nutné provést opravu havarijního stavu schodů k prodejně potravin na Horní Bělé.
- Oprava střechy hasičárny na Hubenově (doplnění spadaných tašek a hřebenáčů).
- Stále probíhá projektová příprava vodovodu, splaškové kanalizace a ČOV pro Vrtbo, Hubenov a
Tlucnou.
-

-

▪

Informace z ČOV Loza (informace od pracovníků ČOV)

Čistírna odpadních vod – ČOV nám slouží již 14 let a zpracovává odpadní vody z obcí Loza, Mrtník, Horní
Bělá a částečně i z Dolní Bělé. Provoz zajišťuje sdružení obcí Bělská skupina, která za tyto služby vybírá
stočné.
Provoz i údržba probíhá celoročně 365 dní v roce a někdy máme docela dost práce. Chtěli bychom Vám
prostřednictvím Obecníku dát několik tipů, jak byste nám mohli naši ne moc voňavou, ale důležitou práci
ulehčit.
Stále se potýkáme s problémy na některých částech technologie ČOV. Lidé nám potrubím posílají různé
věci, které do odpadu nepatří. Např.: tkaniny, vlhčené ubrousky a hygienické potřeby, které ucpávají
čerpadlo, ventily, míchadla a jiná zařízení. Vzpomínáme si na příklad, kdy jsme z čerpadla vytáhli povlak
na polštář a ten se tam určitě nedostal jen náhodou. Také hračky, kostičky z LEGA a jedna pumpa nasála i
gumový míč. Tyto předměty musíme odstranit a uznáte jistě, že když je zařízení ponořené ve splašcích,
není to práce zrovna příjemná.
Dalším problémem je jídlo, který odstraňuje pás ze splašků. Jedná se o kolínka, rajčata, mrkev, kukuřici,
brambory, knedlíky a podobně. To vše je výborná krmivová základna pro zvířátka, která nikdo zrovna moc
rád nevidí. Jedná se o potkany, myši atp. Nacvičili jsme si reflex, že se musí nejdříve kopnout do dveří, aby
mohli zdrhnout ti, co tam „bydlí“. Neházejte prosím do odpadu to, co tam nepatří, ulehčíte nám tím
práci.

▪

Kůrovec

Jak jste jistě zaznamenali, po několikaletém období sucha se v našich lesích přemnožil lýkožrout smrkový
(kůrovec). Jeho přemnožení znamená zkázu celého lesa.
Obracím se tedy na Vás, vlastníky lesa, abyste si pravidelně kontrolovali stav porostů a případné
napadení ihned likvidovali. Zabráníte tak přesunu tohoto škůdce na další porosty jiných majitelů.
▪

Místní poplatky:

Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání novelizaci Obecně závazných vyhlášek (OZV) místních
poplatků:
OZV 2/2019 – ruší místní poplatek ze vstupného
OZV 3/2019 – místní poplatek ze psů
OZV 4/2019 – systém nakládání s komunálním odpadem
OZV 5/2019 – místní poplatek ze svozu komunálního odpadu

-

Z výše uvedených OZV o místních poplatcích uvádíme nejdůležitější informace:
-

Poplatek za odpady (OZV 5/2019): 700 Kč/osobu/rok nebo 700 Kč/rekreační objekt/rok

-

Poplatek ze psů (OZV 3/2019):

100 Kč/pes (Při platbě poplatku předejte číslo čipu na OÚ)

Majitelům psů připomínáme povinnost provést čipování psů.
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

Nově se zavádí sběr použitého jedlého oleje. Sběrná nádoba (označená popelnice 240 l) bude umístěna
v každé obci u nádob se tříděným odpadem. Použitý jedlý olej musí být do nádoby vhozen pouze v uzavřené
PET láhvi.
Poplatky za stočné pro rok 2020 se zvyšují na částku 1440 Kč/rok/osoba (platí pro Horní Bělou).
účet Bělské skupiny: 35-6242910207/0100, variabilní symbol = číslo smlouvy o odvádění odpadních vod
veřejnou kanalizací (např.: Horní Bělá 124 = 2124).
Během prvních dnů měsíce ledna 2020 obdrží všichni plátci nové přílohy ke smlouvám.
U plátců, kteří platí přes SIPO, bude změna nastavena automaticky. Plátci, kteří platí převodem z účtu, si
musí tuto změnu nastavit sami.
▪

Zimní údržba

I když se zdá, že letošní zima nebude tak tuhá jako v minulých letech, přesto si Vás zastupitelstvo obce
dovoluje požádat o odklízení sněhu před Vaší nemovitostí. 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 vedlejší ulice ve všech obcích. Pokud tam budou auta,
může se stát, že nebude možné úklid sněhu vůbec provést.
▪

Koupě pozemků

Pokud se chystáte nebo máte v plánu prodávat své pozemky v katastru obce Horní Bělá a Hubenov u Horní
Bělé, obraťte se s nabídkou na obec. Obec by měla o Vaše pozemky zájem.

▪

Komplexní pozemková úprava

Pozemková úprava se provádí v katastrálních územích Horní Bělá a Hubenov u Horní Bělé.
Byl zpracováván plán společných zařízení (cesty, přístupy k pozemkům, aj.), který byl odsouhlasen
zastupitelstvem obce. V současné době práce na KoPÚ opět pokračují.
▪

Oznámení a informace:

-

Dům služeb, Horní Bělá 74 (vchod ze silnice)
o Místní knihovna - výpůjční hodiny jsou ve čtvrtek a v sobotu od 16 - 17 hodin.
o Pedikúra – Kateřina Vaňourková, objednávky na tel.: 737 646 316.

▪

Tluceňák

I v roce 2019 vycházel Tluceňák, letos celkem 3x. Pravidelně informuje o společenském dění v Tlucné a
činnosti místního SDH. Distribuce je zajištěna po obci Tlucná a na webových stránkách obce.
▪

Společenská rubrika

-

Mnoho občanů oslavilo svá životní jubilea.
Narodili se: Fránová Bára, Pešička Jan, Pešička Lukáš, Stegemann San Sunny, Vejvoda Tomáš,
Želinský Josef
Bohužel jsme se rozloučili s našimi spoluobčany na jejich poslední cestě: Lavičková Anna, Eretová
Vlasta, Šlauf Václav, Hajšmanová Miroslava, Krausová Jarmila, Šimice Václav, Koukolík Václav,
Kliková Marie

-

▪

Vítání občánků

V letošním roce proběhlo opět "Vítání občánků". Tato slavnostní akce pro naše nejmenší občánky a jejich
rodiče se uskutečnila 7. dubna a bylo přivítáno 18 nových občánků narozených v letech 2017 a 2018.
▪

Kultura a jiné akce 2019
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Srpen

Obecní ohňostroj, Myslivecký ples, 2. ročník turnaje ve hře Prší (Tlucná)
Hornobělská 30, Masopustní průvody obcemi
Dětský maškarní karneval Horní Bělá, Sportovní bál, Zájezd do divadla - Mefisto
Jarní ovocnářský den, Stavění májí
Den matek
Dětský den, Bělá cup, Setkání obcí „Není Bělá jako Bělá“
Dětský hasičský tábor, Couvání a nohejbal na Vrtbě, Ukončení prázdnin s hasiči – hřiště Horní
Bělá

Září
Říjen Podzimní ovocnářský den, Položení věnců k památníku padlým, lampionové průvody, Memoriál
Fr. Hebedy ve zkouškách loveckých psů
Listopad Zájezd do divadla - Fidlovačka
Prosinec Rozsvěcení vánočního stromu (Horní Bělá, Vrtbo, Hubenov, Tlucná), 2. ročník Vánočních koled
a zpívání (Tlucná) (14.12.), Mikulášská besídka, Hasičský bál (25.12.)
▪

Kultura a jiné akce v roce 2020:
Leden:
Únor:

Březen:

Obecní ohňostroj
Masopust
Hornobělská 30
Sportovní bál
Myslivecký bál
Masopust
Dětský maškarní karneval

1. 1. 2020, 18.00 h, Tlucná
8. 2. 2020, Horní Bělá
15. 2. 2020, Horní Bělá
22. 2. 2020, KD Horní Bělá
28. 2. 2020, KD Horní Bělá
29. 2. 2020, Vrtbo, Hubenov
KD Horní Bělá

O dalších akcích a událostech Vás budeme informovat na webu obce a nástěnkách v jednotlivých obcích.

▪

Informace o setkání „Není Bělá jako Bělá“

Letošní ročník se uskutečnil v Bělé pod Bezdězem v termínu 7. - 9. 6. 2019.
Z naší Bělé se zúčastnilo 9 občanů. V průběhu akce jsme se opět setkali se známými z minulých let anebo
navázali známosti nové. Navštívili jsme společně okolí obce a v sobotu odpoledne si zasoutěžili
v dovednostních soutěžích. Letošní setkání ve fotografiích akce najdete na webu naší obce.
 9. setkání, proběhne v termínu 12. - 14. června 2020 v České Bělé. 
Bližší informace budou zveřejněny na webu obce. Zájemci o účast na setkání se mohou hlásit u starosty
obce.
▪

Informace obecního úřadu:

Od 1. 9. 2019 je funkce starosty obce uvolněnou funkcí. V praxi to znamená, že stále platí stejné úřední
hodiny. Schůzky mimo úřední hodiny si doporučujeme předem dohodnout.
Úřední hodiny pro veřejnost:

Kontakty:
telefon, fax:
starosta:
místostarostka:

373 394 201
724 179 278
728 306 804

e-mail:
www:

obec@hornibela.cz
www.hornibela.cz

PO
ST

8.00 – 12.00, 17.00-19.00
17.00-19.00

aplikace pro mobilní telefony: V Obraze (Android, iOS)

Dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým všem
popřál hlavně pevné zdraví, spokojenost, štěstí a úspěšný nový rok 2020.
Starosta a zastupitelstvo obce
▪

Kamenné kruhy v našem okolí

Léčivý kamenný kruh Loza
Tento kamenný kruh byl vybudován a aktivován při podzimní rovnodennosti v roce 2018 pro harmonizaci
a posílení místní krajiny. Kruh se skládá ze sedmi menhirů, tedy kamenů, které mají vlastní vědomí a
vyzařují energii. Kruh je sestavený do podoby hexagramu, který představuje harmonii mužského a
ženského principu, s jedním menhirem uprostřed. 3 kameny mužské a 3 kameny ženské sestavené do dvou
prolínajících se trojúhelníků. Mužský trojúhelník je špičkou nahoru a ženský špičkou dolů. Uprostřed je
silný duchovní kámen, přivádějící vesmírnou energii do celého systému. Kromě krajiny, kruh rád léčí i lidi.
S pokorou vstupte do kruhu a přistupte ke středovému menhiru. Uvolněte se a setrvejte v kruhu minimálně
15 minut. Můžete se i posadit nebo si lehnout. Postupně můžete přistupovat i k dalším kamenům, které vás
zaujmou.
Megalitický kamenný kruh Horní Bělá
Megalitický kamenný kruh Horní Bělá se nachází na vrcholu kopce nad obcí Horní Bělá. Postavili ho čeští
druidé. Centrální kamenný kruh slouží k harmonizaci této krajiny. Je opravdu megalitický. Obvod kruhu
tvoří 21 velkých menhirů, což ho řadí mezi největší kamenné kruhy v kontinentální Evropě. Uprostřed je
velký středový menhir, který je spojen s hvězdami a souhvězdími, propojuje Zemi s Vesmírem. Kamenný
kruh můžete také najít v Loze, ve Vstiši, ve Zdoňově a u Dobřan.
Hornobělské kamenné spirály
Hornobělské kamenné spirály patří ke kamenným geopunkturním řadám, které můžete také najít v
Adršpachu, ve Zdoňově, v Pečnově a ve Vstiši. Kamenné spirály jsou výtvorem geomantů. Podílela se na
nich mezinárodní umělecká skupina z Čech, Rakouska, Německa, Slovinska a USA pod vedením
slovinského velvyslance UNESCO Marka Pogačnika.
Zdroj: Tluceňák (2/2019)

