OBECNÍK
Číslo 39 Prosinec 2021
Vážení spoluobčané,
i letošní rok byl ovlivněn celosvětovou pandemií viru COVID-19. Přes letní období přišlo rozvolnění
a začalo se plošně očkovat s cílem omezit nemoc na minimum. Bohužel s nadcházející zimou se
onemocnění opět ve velkém objevilo. Ukázalo se, že očkování mělo smysl a chtěl bych požádat ty, co
ještě váhají s očkováním, aby zvážili možnost nechat se očkovat. Abyste nemuseli někam cestovat, jsou
připraveny mobilní týmy v rámci kraje. Ty mohou po dohodě dojet za Vámi. Pokud byste měli o toto
očkování zájem, obraťte se na starostu obce.
Nadále platí, že v případě jakýkoliv problémů se můžete obrátit na starostu obce (tel.: 724 179278).
V této době se zamýšlíme nad uplynulým rokem a nad tím, co očekáváme od roku nového. Buďme
optimisty a věřme, že rok 2022 prožijeme se svými nejbližšími již ve zdraví, klidu a rodinné pohodě.
Loučení se starým rokem jsme společně zahájili první adventní neděli rozsvěcením vánočního
stromečku. Letos jsme se opět přesunuli na hřiště, ale co bylo důležitější, mohli jsme si prožít rozsvícení
vánočního stromu společně se všemi blízkými, sousedy a kamarády, vesele a radostně.
Pandemie stále ovlivňuje celkové hospodářství a výběr daní, které tvoří hlavní příjem obce. Proto se i
letos obracím 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 2022 především pevné zdraví.
Starosta a zastupitelstvo obce

Také v tomto roce, i přes uvedená omezení, 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, 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 financovaly z rozpočtu obce bez čerpání dotací.
- 2021
- Přivaděč vodovodu do Hubenova (financování, příprava realizace, realizace) – akce byla ukončena
na konci listopadu v celkové výši 3,8 mil Kč, dotace z OPŽ byla 3 mil. Kč. Nyní bude provedena
kolaudace.
- Stezka Hornobělskem – sportovně naučná stezka kolem celé obce. Stezka má 13 zastavení a celkem
16 km. V současné době jsou postavené konstrukce tematických tabulí a jsou instalovány
tělocvičné prvky. Stezka se bude postupně instalovat a do jara bude kompletní. Na stezku jsme
čerpali finance z několika dotačních titulů a dále na ni přispěli místní organizace TJ Sokol Horní
Bělá, SDH Horní Bělá a ČZS Horní Bělá. Grafické zpracování provedla Lucie Pokorná, místopisné
texty sestavil Pavel Kodera a kresby jsou od Jany Pešičkové. Všem, kdo se na realizaci podíleli,
patří obrovský dík.
- Začala rekonstrukce vnitřních prostor budovy hostince na Vrtbě. Byly opraveny záchody na sále,
na které byla čerpána dotace z programu PSOV ve výši 150 tis. Kč. Rekonstrukce bude dokončena
v příštím roce opravou společenské místnosti, instalováním nového výčepního pultu, položením
nového lina a provedením výmalby. Letos se proinvestovalo 290 tis. Kč. Drobné práce provedli
místní hasiči brigádnicky.
- V Hubenově, v Tlucné a na Horní Bělé byly instalovány nové měřiče s ukazateli rychlosti. I na tuto
investici bylo čerpáno z dotace Plzeňského kraje ve výši 273 565 Kč (75 %).
- Během celého roku se připravují místa pro čerpací stanice na kanalizace a místa pro ČOV na Vrtbě
a v Tlucné.
- 2022
- Realizace průtahu obce Tlucná.
o V rámci akce bude provedena celková rekonstrukce tělesa komunikace, budou položeny nové
kanalizace (splašková a dešťová), provedena rekonstrukce vodovodu a vybudovány
chodníky.
o Po novém roce bude informativní schůzka s občany, kde budou řečeny všechny dostupné
informace ohledně stavby.
▪

Odpady

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. Jejich frekvence je na webových stránkách obce: Obec – Informace pro občany – odpady
(https://www.hornibela.cz/obec/informace-pro-obcany/odpady/). V roce 2021 byla provedena revize
velikosti a rozmístění kontejnerů. Bude provedeno nahrazení rozbitých kontejnerů novými a s lepšími
možnostmi vhozu.
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 vynechán úklid sněhu.

▪

Místní poplatky:

V roce 2022 dojde k navýšení plateb za svoz komunálního odpadu. Obec po dlouhé úvaze zvýšila místní
poplatek za svoz komunálního odpadu. Poplatek v sobě zahrnuje vývoz tříděného odpadu, bioodpadu,
velkoobjemových odpadů a vývoz popelnic.
-

Poplatek za odpady (OZV 2/2021): 800 Kč/osobu/rok nebo 800 Kč/rekreační objekt/rok

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 2022 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).
Přehled poplatků: https://www.hornibela.cz/obec/informace-pro-obcany/poplatky/
▪

Komplexní pozemková úprava (KoPÚ)

Pozemková úprava je prováděna v katastrálních územích Horní Bělá a Hubenov u Horní Bělé.
V k.ú. Hubenov u Horní Bělé byla ukončena na začátku roku 2021 provedením zápisu nových pozemků
do katastru nemovitostí.
V k.ú. Horní Bělá v současné době probíhá připomínkové řízení k rozdělení pozemků.
▪

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.
▪

Kůrovec

Jak jste jistě zaznamenali, po několikaletém období sucha se v našich lesích přemnožil lýkožrout
smrkový (kůrovec). Jeho přemnožení znamená zkázu celého lesa. Byla provedena asanace obecních lesů
v části lesa u Černého rybníka, pod Hubenovem a nad Brodem.
Obracím se také 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.
▪

Informace obecního úřadu:

Schůzky mimo úřední hodiny doporučujeme si 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

Android

Apple

▪

Společenská rubrika

-

Mnoho občanů oslavilo svá životní jubilea.
Narodili se:
o Vanešová Adéla, Záhrobská Anna
Bohužel jsme se rozloučili s našimi spoluobčany na jejich poslední cestě:
o Dobrá Miroslava, Slachová Cecílie, Vostoupalová Ludmila, Vrchlavská Jaroslava, Žaloudek
Jindřich

-

▪

Vítání občánků

V roce 2021 proběhlo opět Vítání občánků. Tato slavnostní akce pro naše nejmenší občánky a jejich
rodiče se uskutečnila 17.10. a bylo přivítáno 18 nových občánků narozených v letech 2019 a 2020, kteří
mají v obci trvalý pobyt. Letošní vítání bylo z epidemiologických důvodů rozděleno na dvě skupiny.
▪

Kultura a jiné akce v roce 2021

Obecní ohňostroj
Hornobělská 30 – byla připravena virtuální trasa
Stavění májí
Couvání a nohejbal na Vrtbě, Ukončení prázdnin na Horní Bělé
Setkání obcí „Není Bělá jako Bělá“ – Česká Bělá
Oslavy 85. výročí SDH Tlucná, Položení věnců k památníku padlým,
Memoriál Fr. Hebedy (soutěž loveckých psů malých plemen)
Listopad Rozsvěcení vánočního stromu (Horní Bělá, Vrtbo, Hubenov, Tlucná)
Leden
Únor
Duben
Srpen
Září
Říjen

▪

Kultura a jiné akce v roce 2022:
(tyto akce jsou připravované, pokud to epidemiologická situace dovolí)
Leden Obecní ohňostroj 1. 1. 2022, 18.00 h, Tlucná
Únor Hornobělská 30 19. 2. 2022, Horní Bělá
Březen Masopust
5.3.2022, Horní Bělá
Vrtbo bude upřesněno
Duben Stavění májí

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

Tluceňák

V roce 2021 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 České Bělé (kraj Vysočina) v termínu 10. -12.9.2021.
Navštívili jsme společně obec a okolí. Večer zasedala rada guvernéra a ministrů jednotlivých monarchií.
Letošní setkání ve fotografiích najdete na webu naší obce.
 11. setkání, proběhne v termínu 10. - 12. června 2022 v Bělé pod Bezdězem. 
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

