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II. Setkání rodáků a přátel Horní Bělé
Všem Vám děkujeme za účast. Ti, kteří nepřišli a mají zájem dostat zdarma
pamětní list, mohou si ho vyzvednout na obci v úředních hodinách. Za zapůjčené
fotografie a předměty děkujeme, velmi nám to pomohlo a výstava měla skutečně
úspěch. Všechny fotografie vystaveny nebyly, ale byla jich většina. Také se nám tam
vloudilo několik chybiček, za které se omlouváme. Byli jsme velmi mile překvapeni,
kolik lidí přišlo na setkání. Pan farář z Dolní Bělé požádal o pomoc při sestavování
informací pro pokračování farní kroniky od roku 1972 až do dnešní doby. Pokud má
někdo zájem pomoci, jistě bude vítán. Ještě jednou děkuji všem za pomoc a účast,
zastupitelé a starostka.
Zajímavý odkaz naleznete na www.hornibela.cz. V květnu jsme byli pozváni na
schůzku s poslancem Evropského parlamentu, který nám na náš dotaz zaslal
informace pro studenty, kteří chtějí studovat nebo pracovat v EU. Na těchto
odkazech je možno najít i pracovní příležitosti v EU. Webové stránky jsou pro Vaši
informaci. Najdete zde formuláře, odkazy na jiné úřady (stavební, katastrální apod.)
Pokud nesledujete www stránky své obce, ani úřední desky nebo nástěnky a nečtete
leták, nemáte dostatek informací, které potřebujete. Pokud se občan nezajímá,
samozřejmě neví a my nemáme jinou možnost než úřední desku v Horní Bělé, na
www stránkách, nástěnky a leták.
Například beseda o územním plánu měla velmi slabou účast, ale tato změna se týká
všech, kteří by rádi stavěli. Na obecním úřadu jsou mapy, kde Vám ukážeme, kde se
stavět smí do doby vydání územního plánu a kde se bude moci stavět po jeho
schválení.
Oficiální úřední deska je v Horní Bělé u prodejny a na www stránkách. Ostatní jsou
nástěnky ( Hubenov, Tlucná, Vrtbo). Pro ty, kteří nemají internet, je veřejný internet.
Tříděný odpad.
Zvony na třídění nemusím nikomu představovat. Třídíme papír, sklo a plasty. Obec
ročně doplácí až 200.000,- Kč na likvidaci odpadu. Za tříděný odpad dostáváme
peníze od EKO-KOM, které pokryjí náklady spojené s vývozem uzamykatelných
kontejnerů. Ještě stále někteří nepochopili, že pokud je kontejner plný, nestaví se
odpad vedle zvonu. Stejná problematika je s velikostí tříděného odpadu. Pokud se
tam odpad nevejde, dá se buď rozbít a vložit do zvonu nebo do kontejneru, který je
otevřen v každé vsi. Pokud bude někdo přistižen, že staví cokoli vedle zvonů nebo
kontejneru, může dostat pokutu za uložení odpadu na nepovolené místo. Jednoduše
řečeno, veřejné prostranství není místo pro ukládání odpadu.

S platností od 13. 11. 2007 , z rozhodnutí zastupitelstva obce je povinen každý
občan odvážet suť, nekvalitní zeminu a jiný inertní odpad do Chotíkova nebo na
skládky k tomu určené. Obec Horní Bělá tuto skládku nemá. Vrch (Lomeček) mezi
Vrtbem a Porajtem se bude zalesňovat. V obci zůstávají pouze uzamčené
kontejnery, které jsou k dispozici podle jednotlivých vsí. Do uzamykatelných
kontejnerů nesmí být vloženo: tráva, větve, suť, sklo a plasty, které se svým
objemem vejdou do zvonů na třídění, potraviny a odpad, který podléhá zkáze,
kovové předměty, papír, nebezpečný odpad ( pneumatiky, televize, ledničky, baterie,
oleje, barvy apod). Betonové a pálené tašky ze střech se po dohodě se starostkou
mohou uložit na místo, které určí. Pokud má někdo velké množství plastu (při
stavbách domů-obal na tvárnice), můžeme domluvit při vývozu místo uložení a
způsob vývozu. Poplatky za odpady obsahují nejen vývoz popelnice, ale i likvidaci
nebezpečného odpadu a
likvidaci černých skládek.
Černé skládky budou
pokutovány podle vyhlášky obce 1/2003 až do výše 30.000,- Kč.
Parkování na Malé straně.
Žádáme občany, kteří parkují na Malé straně, aby parkovali svá vozidla ve svých
dvorech. Autobus musí mít vždy volný průjezd. V zimních měsících je kličkování mezi
vozidly velmi nebezpečné. Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni přikročit
k razantnějším krokům. Všichni máte dost prostoru ve svých dvorech. Využijte jej
v rámci bezpečnosti projíždějícího autobusu i náhodných chodců. ČSAD nám může
zastávku zrušit z důvodu bezpečnosti. Museli bychom chodit na zastávku do Dolní
Bělé, protože v Horní Bělé nám jinde zastávku nepovolí.
Upozornění o vývozu popelnic
Dne 1. 1. 2008 nebude proveden svoz popelnic. Náhradní termín je s o b o t a
29. 12. 2007.
Občanské průkazy.
Povinná výměna občanských průkazů (dále jen OP) vydaných do 31. 12. 1998 musí
být do konce tohoto roku. Nařízení platí i pro majitele OP s vyznačenou platností
b e z o m e z e n í s výjimkou občanů narozených před 1. lednem 1936 Žádost si
lze podat do 30. 11. 2007 v Dolní Bělé nebo v Kralovicích, na úřadech si vyplníte
pouze žádost a přinesete fotografii 35 x 45 mm a starý OP. Ve vlastním zájmu si
výměnu zajistěte co nejdříve, pokuta za přestupek neplatného OP, je od roku 2008
až do výše 10.000,- Kč.
Rozsvěcení vánočního stromu: Horní Bělá 2. 12. 2007 v 17,15 hod. hrají ZUŠ Plasy
Rozsvěcení vánočního stromu: Hubenov 1. 12. 2007 od 15,00 hod.
Rozsvěcení vánočního stromu: v Tlucné pravděpodobně 8. 12. 2007, čas bude
upřesněn
Rozsvěcení vánočního stromu: Vrtbo 25. 11. 2007 v 17,00 hod
Na všechny tyto akce přispívá zastupitelstvo obce Horní Bělá na občerstvení.
Do konce letošního roku bude vydána publikace H O R N O B Ě L S K O, na které
jsme spolupracovali s PhDr. Miroslavem Husem ze ZPČ muzea v Plzni. Cena
publikace a způsob prodeje budou včas oznámeny. Tato publikace bude vydána za
finančního přispění Plzeňského kraje u příležitosti II. Setkání rodáků a přátel
Horní Bělé. Děkujeme všem, kteří pomáhali, našim spolkům za podklady a fotografie.
Vaši zastupitelé a starostka

