ROČNÍK 2014

Formanka
ve
Obec
pokračuje
správním
řízení
na
stavební povolení pro
Formanku.
Zastupitele
uvažují kvůli úsporám o
provedení dílčích úprav
živnostníky.

AUTOBUSOVÁ LINKA
PRO SENIORY
Autobusová linka pro
seniory jezdí zdarma
každé pondělí od 8 hod.a
ke
Kauflandu
a
k nemocnici v Kadani.
Návrat je v 11 hod. Na
poslední straně je rozpis
zastávek.

VODOVOD
Letos je naplánován
vodovod do chatové
osady. Trasa je na
stránkách obce.

Tel.775 522 226

Pozemky k pronájmu
Za Novou Vískou budou
během roku 2015 k
pronájmu plochy pro
rybáře.
Velikost
jednotlivých ploch bude
do 50 m². Jedná se o
pozemek
č.608/1
v k.ú.Rokle.

ÚZEMNÍ PLÁN
Územní plán stále není
dokončen. Krajský úřad
souhlasil
s termínem
prodloužení
poskytnutí
dotace do 31.12.2014.

Příspěvek na ČOV
Stále platí, že kdo si na
území obce pořídí
domovní čistírnu
odpadních vod, může
předložit zastupitelstvu
žádost o příspěvek ve výši
20.000 Kč.

Zámeček
Na zámečku bylo
vytvořeno kulturní,
sportovní a informační
centrum. Každé úterý od
17.30 do 18.30 zde
probíhá Zumba. Za účast
se instruktorce hradí 70
Kč.

e-mail: obec.rokle@volny.cz

U zámečku jsou venkovní
posilovací stroje vhodné
pro osoby od 12 let.

PÁLENÍ ČARODEJNIC
Dne 30.4.2014 proběhne
pálení čarodějnic od 17.00
hod. v autokempu, v
hostinci u Kejzlarů a na
Zámečku.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Proběhne dne 3.5.2014
Želina
15.30 – 15.50
Kr.Dvoreček 16.00 – 16.15
Rokle
16.20 – 16.30
Hradec
16.35 – 16.55
N.Víska
17.00 – 16.15
Rozvodna 17.20 –17.30
Cena: 150 Kč
Kombinovaná
vakcína:
(psinka,
250
Kč
parvoviróza,
inf.zánět
jater, vzteklina)

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
Budou letos přistaveny od
16.května do 18.května na
Hradci a v Nové Vísce a
od 23.května do
25.května
v Krásném
Dvorečku,
v Rokli
a
v Želině na obvyklých
místech.

www.obecrokle.cz

POPLATEK
za odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu
pro území obce Rokle

Řádným tříděním se můžete dopracovat k nulovému poplatku!
Na vlastní nádoby (v majetku objednatele) společnost nezajišťuje údržbu a servis.
Odpad může být odkládán místo nádob i do určených pytlů, pokud nádoby nejsou plně využité.
Za 3 naplněné pytle tříděného odpadu lze dostat 1 pytel 60 l na směsný odpad zdarma.
Za 6 naplněných pytlů tříděného odpadu lze dostat 1 pytel 110 l na směsný odpad zdarma.
Pytle o objemu 110 l pro směsný komunální odpad:
Pytle o objemu 60 l pro směsný komunální odpad:

50,- Kč/ks
30,- Kč/ks

.
Dne 10.8.2014 na svátek Vavřince bude od 16.00 hod.otevřen kostel sv.Vavřince
v Želině. Zahájeno bude mší, potom proběhne ochutnávka svatovavřineckého vína. Přijďte si
prohlédnout goticko-románskou stavbu z 1.poloviny 13.století.
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