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Vážení spoluobčané,
Po delší odmlce opět vychází další číslo Obecníku. Pokusíme se shrnout vše, co se událo během roku 2012 v naší
obci.
Rok 2012 byl pro naši obec, zejména z pohledu financí, dosti náročný. Na začátku roku jsme obdrželi bezúplatně
od HZS Plzeňského kraje hasičské auto CAS 32 na podvozku Tatra 815. Z počáteční radosti z nové techniky
nastaly další úkoly. Bylo nutné toto auto umístnit. Proto se začalo s komplexní rekonstrukcí budovy hasičárny.
Byla vybrána společnost OS Lité, s.r.o. na realizaci přestavby. Profesní práce provedla ona, další byly provedeny
svépomocí a zbývající brigádnickou činností. Za to patří všem, kteří se na tom podíleli, velké díky. Oficiální
předání, jak automobilu, tak i budovy, bude po Novém roce.
Další velkou investiční akcí je rekonstrukce střechy na hostinci a prodejně na Vrtbě. Střecha je již v havarijním
stavu. Zastupitelstvo obce zvažovalo kroky na její opravu a rozhodlo provést rekonstrukci v rozsahu, ve kterém je
realizována. Tuto stavbu provádí společnost Miroslav Kraus – Delon.
Během roku se provedly další akce, výčet je uveden níže. Uvedené akce byly kryty z rozpočtu obce. Samozřejmostí
bylo požádání o poskytnutí dotace. Bohužel ne na všechny akce se podařilo tyto dotace sehnat.

• Realizované investiční a neinvestiční akce:

Bezúplatný převod z HZS hasičské auto CAS 32 Tatra 815
Repase a rekonstrukce CAS 32 Tatra 815 před uvedením do provozu
Rekonstrukce hasičské zbrojnice na Horní Bělé
Rekonstrukce střechy a výměna oken na hostinci a prodejně na Vrtbě

Použité
prostředky
0 Kč
250 tis. Kč
2 000 tis. Kč
1 400 tis. Kč

Výměna oken a oprava podlahy v hasičárně na Vrtbě
20 tis. Kč
Oprava výmolů na místních komunikacích na Vrtbě
70 tis. Kč
Oprava cesty v Tlucné
120 tis. Kč
II. etapa dendrologických úprav líp na hřišti a ostatních solitérních stromů
72 tis. Kč
ve všech obcích
Pořízení bezpečných branek na hřiště na Horní Bělou
55 tis. Kč
Provedena výměna oken a dveří v hasičárně v Tlucné
45 tis. Kč
Provedena rekonstrukce podlahy v sále KD Horní Bělá
195 tis. Kč
Během celého roku se upravují obecní cesty, výspravy děr, ořezání křoví, sekání aj.

Požádáno o dotace
NE
ANO
ANO (PSOV)
ANO
(Fond hejtmana)
NE
NE
NE
ANO
(Životní prostředí)
ANO (MŠMT)
NE
ANO (MŠMT)

Obdržené
dotace
0 tis. Kč
100 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
50 tis. Kč
40 tis. Kč
0 tis. Kč
148 tis. Kč

Jak je vidět z uvedené tabulky, bylo čerpáno více prostředků z obecního rozpočtu než se původně plánovalo.
Realizovaly se však akce, které přinesou zhodnocení obecního majetku na dalších několik desetiletí s minimálními
náklady na jejich údržbu.
V dalších letech nás ještě čeká dokončení rekonstrukcí obecních budov a to zejména dokončení fasád. Dále je
potřeba dokončit rekonstrukce i dalších budov v ostatních obcích, provést revitalizaci veřejných prostranství atd.
Vše samozřejmě bude záviset na finančních prostředcích, získaných dotacích a tak dále. V této době je zpracováván
nový program ISRÚ 2014+ MAS Světovina, kterého jsme členem, kde bude možné také získávat dotace.
Mimo tyto investiční a neinvestiční akce proběhly v obci i akce kulturního a společenského rázu.
Mnoho občanů oslavilo svá životní jubilea, narodilo se pět nových občánků -Trnková Alena, Stánková Adéla, Pém
Jan, Králíková Adéla a Barbora.
Bohužel jsme se museli rozloučit s našimi občany na jejich poslední cestě – Jíšovou Olgou, Novou Marií, Trylčem
Václavem, Nováčkem Josefem, Frančovou Marií, Tomáškovou Danielou, Pancem Františkem a Lavičkou
Františkem.

• Informace z oblasti ČOV - Horní Bělá
Rozhodnutím Sdružení Bělská skupina – ČOV se poplatky za stočné nezvyšují a pro rok 2013 platí částka
1200 Kč/rok/osoba. Žádáme o včasné zaplacení.
• Kultura a jiné akce
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Srpen
Říjen
Listopad
Prosinec

Myslivecká ples
Hornobělská 30, Masopustní průvody obcemi
Dětský maškarní karneval, Horní Bělá
Stavění májí
Den matek, Zájezd do divadla Na Jezerce – Manželské vraždění, Dětský den
Turistický výlet na Vladař, Bělá cup – hasičská soutěž mládeže
Dětský hasičský tábor, Ukončení prázdnin s hasiči – hřiště Horní Bělá
Zájezd do divadla Hybernia – Hello Dolly!, Položení věnců k památníku padlým, lampionové průvody
Sokolská zábava
Rozsvěcení vánočního stromu – Horní Bělá, Vrtbo, Hubenov, Tlucná, Mikulášská besídka, Hasičský
bál

• Zimní údržba
Jako v minulých letech si Vás zastupitelstvo obce dovoluje požádat o odklízení sněhu před Vaší nemovitostí.
S Vaší pomocí ušetříme peníze, které můžeme dále investovat na rozvoj obce. V obci budou rozmístněny pytle
se solí, kterou můžete použít v případě náledí (pokud je někdo neukradne, jako se to v minulých letech stalo). 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 „Malou stranu“ na Horní Bělé, kopec na Vrtbě, ulici k „Hájku“
v Tlucné, ale i v ostatních ulicích je nutné sníh odklidit. Pokud tam budou auta stát, může se stát, že nebude možné
úklid sněhu vůbec provést. Děkujeme.
• Místní poplatky:
Poplatky za psy a odpady se nemění a jsou stejné jako v roce 2012 (viz vyhláška 1/2012). 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

• Odpadky a další nešvary
Obec podnikla určitá opatření, která mají usnadnit likvidaci neroztříditelných odpadů (rozmístnění
velkoobjemových kontejnerů v jednotlivých obcích), přesto se opět množí případy odhazování odpadů mimo
určená místa (v lesích, trninách aj.). Jde zejména o různé kusy nábytku, části a díly automobilů a dalších věcí, které
se již nehodí v domácnosti. Jsou určeny hodiny, kdy jsou tyto kontejnery otevřeny. Pokud je kontejner uzavřen,
máte možnost se domluvit s určeným správcem anebo přijít znova v určenou hodinu. V žádném případě
nenechávejte odpady kolem kontejnerů.
Další oblastí je vyvážení bioodpadu do křoví, roklí za obce. Myslíme si, že každý má přiměřeně velký dvůr, aby si
tento odpad zlikvidoval sám u sebe. Jedná se především o posekanou trávu, spadané listí, shnilá jablka, větve,
pařezy a další zahradní odpad. Likvidace u Vás doma vyjde časově a finančně levněji, než likvidace nějaké
hromady na konci obce, kde ve finále nejsou jen biologické odpadky.
Pokud uvidíte někoho, kdo by něco takového prováděl, oznamte to. Není to udávání, ale zamezíte alespoň zčásti
zbytečnému znečištění okolí obcí a také vydávání peněz na následný úklid a likvidaci.
Dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým všem popřál hlavně pevné zdraví, spokojenost
a štěstí, krásné a příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2013.
Starosta a zastupitelstvo obce

