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Vážení spoluobčané,
přinášíme další číslo Obecníku.


V prvním čtvrtletí roku 2014 pokračovaly započaté investiční a neinvestiční akce z minulého roku.

-

Byla dokončena rekonstrukce části cyklostezky a nutná oprava hráze hubenovského rybníčka.
Součástí bylo vybudování nového požeráku, odbahnění, úprava vtoku do rybníka a jeho okolí. Dále
byla opravena cesta od silnice z Hubenova až na konec rybníka.
Povedlo se dokončit přestěhování obecní knihovny do nových prostor. Knihovna získala nové, větší a
důstojnější prostory v Domu služeb na Horní Bělé 74. K dispozici je i veřejný internet. Výpůjční
hodiny se nezměnily – čtvrtek 16-17 hodin.
Dokončuje se montáž nového bezdrátového rozhlasu. Jeho uvedení do provozu se plánuje v měsíci
dubnu. Bude pokryto celé území obce včetně chatové osady Černý rybník a Brodu.
Obdrželi jsme dotaci na dokončení objektu potravin a hostince na Vrtbě a v současné době probíhá
příprava výběrové řízení.

-



V letošním roce byly do této doby podány žádosti na tyto dotační tituly:
-

Rekonstrukce hasičské zbrojnice - terénní úpravy kolem budovy a přilehlých částí (náhradník)
Sečení lučních a mokřadních společenstev s výskytem orchidejí (schváleno – 50 tis. Kč)
Vypracování PD – Propojení cyklotras CT35 A Baroko II (přijato)
Žádost o příspěvek na potřeby JSDHO III Horní Bělá (přijato)
Rekonstrukce objektu bývalého hostince v Tlucné – OPŽ (podáváno v měsíci dubnu)


Od 20. dubna bude znovu otevřena prodejna potravin na Horní Bělé. Bližší informace budou
zveřejněny na vývěskách obecního úřadu.


Bioodpady

Obec na začátku sezony rozšířila možnost recyklace odpadů o odkládání bioodpadů. V každé obci byly
umístěny označené kontejnery (zelené s nápisem bioodpad). Do těchto kontejnerů můžete odkládat
veškerý rozložitelný bioodpad (tráva, piliny, seno, sláma, rostlinné zbytky, větve přiměřených délek).
Žádáme vás o odkládání těchto odpadů na určená místa a ne po různých částech okolí obcí.


Svá významná životní jubilea oslaví v měsících duben-červen tito naši spoluobčané: Randa Josef,
Široký Milan, Králová Jana, Krylová Jiřina, Krausová Hana, Utěšená Danuše.
Nenarodil se žádný nový občánek.
Bohužel jsme se museli rozloučit s našimi občany na jejich poslední cestě – Hrubcovou Ludmilou,
Fischerem Jaromírem.



Kultura a jiné akce 2014

Duben – Jarní přednáška řezu jabloní, Stavění májí
Květen - Den matek, Dětský den
Červen – Není Bělá jako Bělá, Turistický výlet s TJ Sokol, Bělá cup – hasičská soutěž mládeže
Srpen - Dětský hasičský tábor, Ukončení prázdnin s hasiči – hřiště Horní Bělá



„Není Bělá jako Bělá aneb za Bělou křížem krážem republikou“

Opět se rok s rokem sešel a obec se mimo jiné připravuje na druhý ročník projektu „Není Bělá jako Bělá
aneb za Bělou křížem krážem republikou“.
V letošním roce se setkání bude konat ve dnech 6.6. - 8.6.2014 v Bělé pod Bezdězem. Tématem letošního
setkání jsou „Hry bez hranic“.
Obce a města budou mezi sebou soutěžit v těchto disciplínách:
1) Turnaj ve stolním tenise - družstvo v počtu 3+1 (neregistrovaní)
2) Hasičská soutěž - 4-ti členné družstvo
3) Hry bez hranic - 6-ti členné družstvo
Dále bude možnost pro zájemce hrát plážový volejbal, plážový nohejbal - tyto hry již nebudou nijak
organizované, kdo bude chtít hrát, bude mít možnost.
Obec Horní Bělá plánuje v tomto roce aktivní účast. Přinášíme Vám základní informace o průběhu akce.
Ubytování bude v chatové osadě Pohádka. K dispozici jsou 4 lůžkové chatky, společné sociální zařízení
(cena 600 Kč/chatka/noc).
Stravování je zajištěno po celou dobu akce - začíná se v pátek večeří a končí nedělní snídaní (celková
cena 310 Kč/osobu), je možné si objednat pouze některá jídla (snídaně 55 Kč, oběd nebo večeře 100 Kč).
Obec zajistí dopravu, ostatní výdaje (ubytování, stravování) si platí každý účastník sám.
Žádáme občany, kteří se chtějí této akce zúčastnit, ať se nahlásí do konce dubna starostovi obce
(emailem, telefonem, osobně).
Více informací o projektu je možné získat na obecním úřadě.
Starosta a zastupitelstvo obce

