Obecník č. 9
Vážení spoluobčané,
ve dnech 2. – 3. 6. 2006 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Naše obec má 3 volební okrsky.
Volební okrsek č. 1: volební místnost - zasedací místnost kulturního domu v Horní
Bělé pro voliče bydlící v Horní Bělé
Volební okrsek č. 2: volební místnost - společenská místnost v pohostinství ve
Vrtbě pro voliče bydlící ve Vrtbě a Hubenově
Volební okrsek č. 3: volební místnost - hasičská klubovna v Tlucné pro voliče
bydlící v Tlucné
Volební místnosti budou pro Vás otevřeny v pátek 2. 6. 2006 od 14 do 22 hodin a
v sobotu od 8 do 14 hodin. Srdečně Vás zveme k těmto demokratickým volbám. Měli
bychom společně rozhodnout o dalším vývoji v naší zemi. Je to již 17 let od doby,
kdy Vás nikdo nenutí jít k volbám. Je na vašem svobodném rozhodnutí jestli volit
půjdete. Pokud ale nepůjdete, rozhodujete tím i za ty, kteří k volbám jdou. Možná
jste se ještě nerozhodli nebo se vám prostě nechce. Prosím, přijďte všichni i když
nemusíte, a rozhodněte se komu dát hlas. Využijte svého práva vybrat si a volit,
protože před sedmnácti lety se nám o tomto způsobu voleb jen zdálo v těch
nejrůžovějších snech.
vaše starostka
Na co jste zapomněli ?
- svoz komunálního odpadu je v době od 1.5. do 30. 9. jedenkrát za 14 dnů
- svoz komunálního odpadu je v době od 1. 10. do 30. 4. každý týden
- využijte naše velkokapacitní kontejnery v Horní Bělé u hasičárny a u Podlenů,
ve Vrtbě u kravína a v Tlucné u hasičárny. Naplnit je můžete tím co se vám
nevejde do popelnice ani do kontejnerů na tříděný odpad, nepodléhá zkáze,
nejedná se o trávu, větvě, suť ani nebezpečný odpad.
- pokuta za černou skládku je až do výše 30.000,- Kč
pobíhající psi vás mohou stát 1.000,- Kč
- pálení většího množství dřeva i na vašem pozemku proberte se sousedem a
ohlaste hasičům na Horní Bělé. Nic jiného se pálit nesmí.
- můžete požádat na obecním úřadu o návštěvu preventisty z řad SDH Horní
Bělá, aby vám provedl kontrolu vašeho majetku. Tyto prohlídky nejsou pro
vás povinné, ale prospěšné. Stačí zavolat na obecní úřad a nechat svoje tel.
číslo. Preventista se s vámi spojí.
Při koupi nových elektrospotřebičů a baterií do aut (nebezpečného odpadu) máte
právo jako kupující, aby od vás prodejce převzal starý spotřebič. V ceně každého
takového nového výrobku si platíte i jeho likvidaci. Prodejce je povinen od vás starý
spotřebič převzít. Využijte této možnosti, protože z rozpočtu obce se doplácí ročně
240.000,- Kč na odpady. Nezatěžujte zbytečně obec, když v ceně každého výrobku
je jeho likvidace. Tím vlastně platíte likvidaci dvakrát.

Připravujeme pro vás územní plán obce. Na vaši obvyklou otázku co z toho budeme
mít je několik odpovědí.
-

Obec, která má uzemní plán, může žádat o finanční podporu na akce z EU
bude jasně stanoveno, kde se budou stavět domy, provozovny, sportoviště,
parkoviště, kde bude zeleň okrasná, kde budou lesy nebo obory a naopak
případné změny po schválení územního plánu se musí projednat
v zastupitelstvu a na veřejnosti
veřejnost se bude podílet na schvalování územního plánu, tak se může
vyjádřit každý (třeba i formou ankety)

Obvyklé
Úřední hodiny starostky

po 7,30-12
st

16-20 hod
16-20 hod

e-mail obce: horni_bela@cmail.cz
e-mail starostky: anna.perinova@seznam.cz
webové stránky obce: www.hornibela.cz
telefon, fax, záznamník:: 373 394 201
Průjezd Horní Bělou bude umožněn místním občanům v pracovních dnech od
6-20 hodin a o víkendu od 8-20 hodin cestou k AKP Invest a výjezdem přes
autodopravu pana Jaromíra Šafra. Upozorňujeme občany, že tato zkratka bude
umožněna pouze za předpokladu, že nebude docházet k poškozování majetku
obou firem, které průjezd povolily.
Pokud bude docházet k poškozování majetku bude místním občanům průjezd
znemožněn.
Nákladní dopravě je průjezd zakázán.
Autobusy, které projíždí Horní Bělou budou dodržovat zastávky u nové hasičárny
a na Kozlovce.
Tato opatření vstoupila v platnost od 26.5.2006
V letošním roce jsme obdrželi dotaci ve výši 70.000,- Kč na kapličku mezi Horní
a Dolní Bělou. Dotace na zámkovou dlažbu nových chodníků a na opravu
povrchu v sále KD Horní Bělá nám nebyla přidělena. Budeme z vlastních
prostředků hradit osazení chodníků a výměnu dešťové kanalizace. Zámková
dlažba a oprava povrchu sálu se prozatím odkládá.
Prosíme spoluobčany o fotografie nebo kresby Horní Bělé, Hubenova, Tlucné a
Vrtba, kde jsou zachyceny naše vesnice z let 1906-1970. Tyto fotografie budou
kopírovány a použity na výstavě srazu rodáků při výročí 100 let SDH Horní Bělá
v roce 2007.

