Obecník č. 12
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce Horní Bělá, Vám děkuje za vaši podporu v komunálních
volbách 2006.
Starostkou obce se stala paní Anna Peřinová z Vrtba,
místostarostkou je paní Alena Nová z Horní Bělé.
Dovolujeme si vás pozvat na veřejnou schůzi, která se koná dne 29. 11. 2006
v sále KD Horní Bělá. Zde se dozvíte podrobnosti o nákladech na ČOV v Loze a o
způsobu placení splaškové kanalizace. O novém stavebním zákonu, který bude platit
od 1. 1. 2007 se jistě dovíme více po poradě stavebních úřadů na Krajském úřadu
dne 30. 11. 2006. Jak jsme byli ubezpečeni, bude se jednat hlavně o tom, aby občan
nebyl zbytečně zatěžován. Stavební zákon vejde v platnost, ale nemá prováděcí
vyhlášky, které jsou nutné, aby se vědělo kdo, jak a co má dělat. Pokud se nám to
podaří, pokusíme se pozvat pracovnice Stavebního úřadu v Plasích k nám, aby vám
vysvětlily jak bude vypadat stavební zákon v praxi nebo vydáme leták, abyste měli
přehled.
Od 1. 12. 2006 bude znovu otevřena prodejna potravin na Horní Bělé pod
hlavičkou Jednota Plasy. Děkujeme občanům za trpělivost a omlouváme se za
způsobené nesnáze.

Kultura
Dne 25. 11. 2006 si vás dovolujeme pozvat na zábavu pořádanou TJ Horní
Bělá do sálu KD od 20 hodin. Poslechu a tanci hraje Plzeňský Expres, bohatá
tombola.
Dne 2. 12. 2006 se bude konat Mikulášská besídka ve 14 hodin v sále KD
Horní Bělá.
Dne 3. 12. 2006 bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu na hřišti u KD
v 16. 30 na Horní Bělé. Jako každý rok nás budou provázet děti ze ZUŠ v Plasích.
Srdečně vás zveme spolu s TJ a SDH Horní Bělá.
Dne 25. 12. 2006 se koná tradiční ples hasičů v sále KD Horní Bělá od 20
hodin, bohatá tombola.
Nezapomeňte
-

-

poplatky za odpady a psy je nutné uhradit od 1.1.2007-28.2.2007 na rok 2007
poplatky za odpady - trvale hlášené osoby 330,- Kč – sleva na ekologické
topení 160,- Kč na osobu, maximálně pro 4 trvale hlášené osoby na čísle
popisném
chataři 450,- Kč na rok
chalupáři 450,- Kč na rok, sleva na ekologické topení 225,- Kč na rekreační
objekt
poplatek za psy – 1 pes 35,- Kč na rok, každý další pes 65,- Kč na rok
poplatky za pronájem pozemků ( i pod chatami) a vodních nádrží do 28. 2.
2007 na rok 2007

Obvyklé
Bezplatný veřejný internet je v knihovně obecního úřadu v Horní Bělé každou středu
od 17 – 20 hodin.
e-mail obce: horni_bela@cmail.cz
webové stránky obce: www.hornibela.cz
telefon, fax, záznamník:: 373 394 201
nepřetržitá pomoc obětem domácího násilí: 251 511 313
ÚŘEDNÍ HODINY STAROSTKY
PO
ST

7.30-12

16-20 starosta
16-20 starosta

Pár slov o vánocích.
Pro každého z nás jsou Vánoce časem odpočinku a příjemných chvil
s rodinou. Každý nemá to štěstí, že je na Vánoce se svými drahými nebo nemá
prostředky, aby dal svým drahým to, po čem touží. Někteří jsou těžce nemocní a
nemají prostředky na uzdravení.
Tradičně se vybírají finanční prostředky pro nemocné leprou, při rozsvěcení
vánočního stromu v Horní Bělé. Pokud budete mít zájem přispět, najdete v hostinci
na Horní Bělé kasičku, kam můžete tyto prostředky odevzdat. Dne 4. 12. 2006 budou
převedeny na příslušná místa, která zajistí, aby je dostali nemocní postižení leprou.
Prosíme spoluobčany o fotografie, kresby nebo upomínkové předměty Horní Bělé,
Hubenova, Tlucné a Vrtba, kde jsou zachyceny naše vesnice nebo slavnosti z let
1900-1980. Tyto fotografie budou kopírovány a použity na výstavě srazu rodáků při
výročí 100 let SDH Horní Bělá v roce 2007.
Váš obecní úřad bude mít o vánocích dovolenou. V době od 21. 12. 2006 -2. 1. 2007.
Naposledy v tomto roce se uvidíme 20. 12. a v novém roce až 3. 1.
Dovolte mi, abych vám jménem zastupitelů obce Horní Bělá popřála příjemné
prožití svátků vánočních, mnoho úspěchů a zdraví v příštím roce a krásné chvíle
odpočinku s vašimi rodinami.
vaše starostka

