OBECNÍK - speciál

Úřední hodiny a dny na oú PO 7.30-12 16-19
ST
16-19
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
Víte jak dopadli volby u nás?
1. Volební okrsek 1 Horní Bělá
Účast voličů 74,15 %
Vítěz voleb ČSSD
2. Volební okrsek 2 - Vrtbo-Hubenov
Účast voličů 69,84 %
Vítěz voleb za okrsek Top 09
3. Volební okrsek 3 - Tlucná
Účast voličů 74,49 %
Vítěz voleb KSČM
Celkem jsme měli volební účast 73,04 % za všechny okrsky. Všem voličům děkujeme za
účast i těm, kteří si nechali vystavit voličské průkazy. Celkové výsledky za všechny 3 okrsky:
1. ČSSD 24,02 %
2. TOP 09 16,51 %
3. KSČM 15,60 %
4. ODS
13,51 %
5. VV
10,51 %
6. KDUČSL 6,30 %
Více se dozvíte v aktualitách na našich www stránkách.

Nebuďme lhostejní.
Již několik let NĚKDO okrádá paní Piškulovou z Horní Bělé čp. 82 o palivové dřevo. Není
hrdinským činem okrást starou paní, proto pokud někdo viděl tento týden z úterka na středu
v noci jakýkoli pohyb okolo jejího domu, ať upozorní policii v Kaznějově, která tuto krádež
vede ve svých spisech. Že by někdo náhodně dřevo vzal není na místě, protože to není
poprvé.
Ve dnech 24.6. – 25.6. 2010 bude obecní úřad uzavřen z důvodů čerpání řádné
dovolené. Děkuji za pochopení. Starostka.
Nezapomněli jste vrátit knížky do knihovny? Paní knihovnici jich mnoho chybí.
Knihovna je pro nás otevřena vždy ve čtvrtek od 16 – 17 hodin.

Pouze pro Horní Bělou
Vážení uživatelé kanalizační sítě,
při čištění a údržbě čistírny odpadních vod /dále ČOV/ a čerpacích stanic /dále ČS/ na
kanalizačních řadech bylo zjištěno, že na hrubém předčištění a v nádrži ČOV stejně tak jako
v jímkách ČS se nacházejí předměty a odpad, které na ČOV nemají co dělat!
Proto zde trochu osvěty.
ČOV je vybudována pouze pro odpadní a splaškové vody z občanské vybavenosti bytů a
domů a ne pro odkládání komunálního odpadu. Na ČOV je možno vypouštět splaškové a
odpadní vody:
- z WC
- z umyvadla
- ze sprchy
- z vany
- z bidetu
- z pračky
- po mytí nádobí
- z myčky nádobí
- špinavé vody po úklidu domácnosti, domu apod.
Do kanalizačního odpadu a následně na ČOV nepatří:
- použité dětské textilní pleny
- použité dětské papírové pleny
- použité špinavé hadry od nádobí a úklidu
- zbytky textilu /např. ponožky atd./
- dámské hygienické vložky
- novinový papír místo toaletního papíru
- slupky od ovoce a zeleniny /např. brambor atd./
- zbytky jídla /např. kosti atd./
- odpadní tuky-oleje z domácností i podniků veřejného stravování
- PVC a polyethylenové /PE/ sáčky a tašky
- odpad z pryže /např. prezervativy atd./
- rozlámané polystyrénové tácky od potravin a masných výrobků
- skleněné a porcelánové střepy
- zbytky chemikálií a léků
- zdravotní a lékařský materiál /např. obvazy atd./
- ostatní komunální odpad /např. slída, staniol atd./
Nerespektování těchto pokynů bude mít za následek, že bude nutno podstatně častěji
čistit celou ČOV a ČS od tohoto nedovoleného odpadu, což bude znamenat vyšší
provozní náklady a následné navýšení ceny stočného pro občany !
Děkujeme Vám za pochopení a respektování zásad provozu kanalizační sítě a ČOV.
Za SBS: jednatel SBS Jan Kalous
starosta obce Loza Ing. Jan Drofa
starostka obce Mrtník Marie Kováříková
starostka obce Horní Bělá Anna Peřinová

