OBECNÍK
Číslo 38 Prosinec 2020
Vážení spoluobčané,
letošní rok byl ovlivněn celosvětovou pandemií viru COVID-19. Všichni jsme prošli zkouškou, u které
nikdo z nás netuší, jak dlouho ještě bude trvat a kdy skončí.
Na jaře jsme to zvládli bez větších obtíží, a to hlavně s velkým přispěním Vás všech. Po relativně klidném
létě toto onemocnění opět propuklo v plné síle a všichni s ním bojujeme. Už víme jak a já doufám, že to
opět zvládneme.
Ve stresu a obavách o zdraví své a svých nejbližších se nejlépe odhalí lidské charaktery. Musím říci, že
jsem mile překvapen chováním občanů naší obce. Našlo se mezi nimi mnoho těch, kteří v této, pro
všechny zvláštní a nelehké době, rádi nezištně pomáhají potřebným. Bez takových lidí by naše obec
nebyla tím, čím je.
Nadále platí, že v případě jakýkoliv problémů se můžete obrátit na starostu obce (tel.: 724 179278)
Nyní nás čeká nejkrásnější období v roce, Vánoce. Věřme, že tyto svátky budeme moci prožít tak, jak
jsme zvyklí, v lásce a radosti se svými bližními.
V této době se také zamýšlíme nad uplynulým rokem a nad tím co očekáváme od roku nového. Buďme
optimisty a věřme, že rok 2021 prožijeme se svými nejbližšími již ve zdraví, klidu a rodinné pohodě.
Toto očekávání jsme již společně zahájili první adventní neděli rozsvěcením vánočního stromečku.
I když se to letos vše muselo obejít bez veřejnosti, jen za doprovodu koled z rozhlasu a s vlastní
prskavkou, přesto věřím, že rozsvícení vánočního stromu v roce 2021 proběhne již, tak, jak jsme všichni
po léta zvyklí, vesele a radostně.
Jistě jste všichni zaznamenali, že vláda schválila řadu daňových balíčků, které se dotknou každého z nás,
Tyto změny se dotknou bohužel i peněz plynoucích do obce z rozpočtového určení daní. Změnou výběru
daní přijde v následujících letech obecní rozpočet přibližně o 10-15 % se sdílených daňových příjmů (cca
1-1,5 mil. Kč), které tvoří hlavní příjem obce.
Abychom do obce dostali maximum peněz z těchto daní, obracím se zejména na Vás, naši spoluobčané,
kteří zde trvale žijete, ale máte trvalý pobyt v jiné obci. Váš příspěvek z těchto daní pomůže naší obci,
ve které žijete a ne obci, kde jste jen „papírově hlášeni“. Ta využívá jen „vaše peníze“, ale nic od ní
nedostáváte.
Zvažte, prosím možnost přihlásit se k trvalému pobytu do naší obce. Čím víc nás bude, tím více peněz
bude obec mít a tím více se může rozvíjet. Děkuji
Dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým popřál vánoční svátky bez stresů,
plné klidu, radosti, pohody a porozumění a do roku 2021 především pevné zdraví.
Starosta a zastupitelstvo obce

I přes uvedená omezení i v letošním roce proběhly 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:

Opět, jako v každém roce, jsme se snažili na provedené akce čerpat dotace, jak z krajského úřadu, tak
i z národních dotačních titulů. Menší akce se financovali z rozpočtu obce bez čerpání dotací.
- 2019
- Obdržena dotace z PSOV Plzeňského kraje na opravu hasičárny v Tlucné (400 tis. Kč) – proběhla
oprava střechy a vybudování sociálního zařízení. Akce byla dokončena v roce 2020 v celkové
hodnotě 1,1 mil Kč.
- 2020
- Před znovu otevřením prodejny potravin, byly opraveny schody k prodejně potravin na Horní Bělé.
- Po potvrzení dotace z Ministerstva zemědělství a Plzeňského kraje (2,5 mil. Kč) se rozběhla
rekonstrukce rybníka v Tlucné. Bylo vybudováno nové vypouštěcí zařízení, opravena hráz obou
částí rybníka a provedeno odbahnění v hodnotě 3,5 mil. Kč.
- Probíhá projektová příprava vodovodu, splaškové kanalizace a ČOV pro Vrtbo, Hubenov
a Tlucnou. Byla podepsána Smlouva o dílo na vypracování projektů a zajišťuje se financování
(1,5 mil. Kč).
- V současné době se podává dotace (dotace 3 mil. Kč) na přivaděč vodovodu do Hubenova
v hodnotě 4,8 mil Kč.
- Koupení rybníka „Černý rybník - Porajt“ (3 mil. Kč) do majetku obce. Rybník je propachtován
Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Třemošná
- 2021
- Přivaděč vodovodu do Hubenova (financování, příprava realizace, realizace).
- Dokončení akce „Projektová příprava a financování zásobovacího vodovodu, splaškové kanalizace
a vybudování ČOV Vrtbo, Hubenov“.
- Dokončení akce „Projektová příprava a financování splaškové kanalizace a vybudování ČOV
Tlucná“.
- Dokončení rekonstrukce rybníka v Tlucné.
▪

Odpady

Nově se zavádí společný sběr kovů s plasty. V praxi to znamená, že do žlutých kontejnerů na plasty lze
vhazovat i drobný kovový odpad, a to ten, který lze skrz otvor prostrčit – typicky plechovky od nápojů
a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné
kovové odpady.
Do kontejnerů NEPATŘÍ plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se
zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více
materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou
jsou olovo či rtuť.
Na každém stanovišti odpadů bude vyvěšena informační tabule „Jak třídit odpad“, zkuste se podle toho
řídit a pokud jsou zvony na tříděný odpad plné, NEUKLÁDEJTE odpad vedle kontejnerů, nebude
odvezen. Svozy jsou nastaveny tak, aby byly zvony efektivně naplněny. Nárazově může dojít k jejich
přeplnění. V roce 2021 bude provedena revize velikosti a rozmístění kontejnerů.
Upozornění majitelům dopravních prostředků
Žádáme občany, aby nenechávali svá auta stát na silnicích a ulicích, a to zejména v úzkých
a nebezpečných místech, kde sotva projede jedno auto. Stěžujete tím průjezd techniky a hrozí poškození,
vašich vozů. Jedná se zejména o vedlejší ulice ve všech obcích. Pokud tam budou auta, může se stát, že
nebude vůbec proveden svoz odpadu a proveden úklid sněhu.

▪

Místní poplatky:

V roce 2021 zůstávají místní poplatky na stejné úrovní roku 2020.
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 (pokud to neprovedli letos).
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

Poplatky za stočné pro rok 2021 zůstávají na částce 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).
▪

Společenská rubrika

-

Mnoho občanů oslavilo svá životní jubilea.
Narodili se:
o Čásová Veronika, Duchek Dominik, Opplová Anastázie, Pokorný Michal, Rubášová
Kristýna, Třísková Stela, Zubrová Štěpánka
Bohužel jsme se rozloučili s našimi spoluobčany na jejich poslední cestě:
o Burdová Elfride, Kopecký Kamil, Mages Milan

▪

Vítání občánků

V roce 2021, pokud to bude možné, proběhne opět "Vítání občánků". Tato slavnostní akce pro naše
nejmenší občánky a jejich rodiče se uskuteční na začátku dubna a budou přivítáni noví občánci narození
v letech 2019 a 2020, kteří mají v obci trvalý pobyt.
▪

Kultura a jiné akce 2020

Leden
Únor
Březen
Duben
Srpen
Září
Říjen
Listopad
▪

Obecní ohňostroj, 3. ročník turnaje ve hře Prší (Tlucná)
Hornobělská 30, Masopustní průvody obcemi, Sportovní bál, Myslivecký ples
Dětský maškarní karneval Horní Bělá
Stavění májí (již v omezeném režimu)
Couvání a nohejbal na Vrtbě
Setkání obcí „Není Bělá jako Bělá“
Položení věnců k památníku padlým
Rozsvěcení vánočního stromu (Horní Bělá, Vrtbo, Hubenov, Tlucná),

Kultura a jiné akce v roce 2021:
(tyto akce jsou připravované, pokud to epidemiologická situace dovolí)
Leden:
Únor, Březen:

Obecní ohňostroj
Masopust
Hornobělská 30

1. 1. 2021, 18.00 h, Tlucná
20. 2. 2021, Horní Bělá

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

▪

Komplexní pozemková úprava (KoPÚ)

Pozemková úprava se provádí v katastrálních územích Horní Bělá a Hubenov u Horní Bělé.
V k.ú. Hubenov u Horní Bělé bylo již vydáno první rozhodnutí a předpokládá se ukončení KoPÚ na
začátku roku 2021.
V k.ú. Horní Bělá v současné době probíhá připomínkové řízení k rozdělení pozemků.
▪

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.
▪

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.
▪

Tluceňák

V roce 2020 vyšel Tluceňák celkem 1x. Pravidelně informuje o společenském dění v Tlucné a činnosti
místního SDH. Distribuce je zajištěna po obci Tlucná a na webových stránkách obce.
▪

Informace o setkání „Není Bělá jako Bělá“

Letošní ročník se uskutečnil v Rohovládově Bělé (Pardubický kraj) v termínu 5. 9. 2020.
Vzhledem k pandemické situaci, bylo setkání početně omezeno, a tak se z naší Bělé zúčastnili 4 občané.
Navštívili jsme společně obec a okolí. Večer zasedala rada guvernéra a ministrů jednotlivých monarchií.
Letošní setkání ve fotografiích najdete na webu naší obce.
 10. setkání, proběhne v termínu 11. - 13. června 2021 v České Bělé. 
Bližší informace budou zveřejněny na webu obce. Zájemci o účast na setkání se mohou hlásit u starosty
obce.
▪

Služby v obci:
o Prodejna potravin, Horní Bělá 74 – otevřeno každý den
o Dům služeb, Horní Bělá 74 (vchod ze silnice)
▪ Místní knihovna - výpůjční hodiny jsou ve čtvrtek a v sobotu od 16 - 17 hodin.
▪ Pedikúra – Kateřina Vaňourková, objednávky na tel.: 737 646 316.
o Hostinec „U Šípků“, Horní Bělá 124

▪

Informace obecního úřadu:

Schůzky mimo úřední hodiny si doporučujeme předem dohodnout. I když je stále zřízena pevná linka,
využívejte přednostně mobilní spojení na starostu obce. Máte jistotu, že se dovoláte. Děkuji
Úřední hodiny pro veřejnost:

Kontakty:
starosta:
místostarostka:

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, Mobilní rozhlas (Android, iOS)

