ROČNÍK 2009

AKCE V ROCE 2008
V loňském roce obec
začala
s rekonstrukcí
zámečku, která bude
pokračovat do června
2009.
Obec má záměr využít
zámeček jako penzion pro
turisty.

ÚZEMNÍ PLÁN
Na konci letošního roku
by měl být platný územní
plán obce, kde si majitelé
nemovitostí mohli zadat
plánované
změny
na svých pozemcích.

PÁLENÍ ČARODEJNIC
Dne 30.4.2009 proběhne
od 17.00 hod.pálení
čarodějnic v autokempu
na Hradci spojené
s diskotékou od 20.00
hod.

ODPADY
Obec dne 1.8.2008
uzavřela smlouvu se
společností LIKOR CZ,
která rozšířila třídění
odpadu o sklo a PET
lahve. Sběrné nádoby pro
komunální odpad jsou
v jednotlivých částech
obce přiděleny podle
počtu trvale hlášených
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osob od 60 l do
1100 l, chalupáři
mají objem 60 l. Je
vyzkoušeno, že každému,
kdo třídí, vystačí
přidělený objem nádob.
Na obecním úřadě si lze
zdarma vyzvednout pytle
na tříděný odpad - směsný
plast a nápojové kartony.
Umístění sběrných nádob
na tříděný odpad:
Hradec: dvě stanoviště u dvojdomků a u mostu
Hradec - chatová osada:
parkoviště
Krásný Dvoreček: náves
Nová Víska: u rybníku
Rokle: parkoviště
Želina: u čp.8
Pokud by objem
nevyhovoval, je možné
uzavřít s obcí smlouvu na
odvoz většího objemu
nebo zakoupit
pytel o objemu 60 l za
30 Kč, případně
o objemu 110 l za 50 Kč,
který lze umístit u sběrné
nádoby a svozová
společnost jej odveze.
Každý, kdo má uzavřenou
s obcí smlouvu na odvoz
odpadu, obdrží zdarma za
řádně naplněné 3 pytle
vytříděného odpadu 1
pytel na směsný odpad o
60 l a za 6 pytlů
vytříděného odpadu 110 l
pytel na směsný odpad.
Kontejnery na třídění jsou
jednou
za
14
dní
vyprazdňovány.
Na obecním úřadě může
každý
odevzdat
i
elektroodpad,
který
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někteří zatvrzele házejí do
kontejnerů.
Mezi
komunální odpad patří jen
to, co se doma hází do
odpadkového koše.

DĚTSKÝ DEN
Dětský den se bude konat
u zámečku v Rokli dne
20.června od 14 hod.
Případná změna bude
zveřejněna.
V loňském roce
společnost Keramost, a.s.
poskytla dar 20.000 Kč.
Na Hradci někdo odcizil
kabel k přenosnému
zařízení na připojení
el.energie pro kulturní
akce. Z toho důvodu už na
hřišti nebude žádná
kulturní akce uskutečněna.
OČKOVÁNÍ PSŮ
Proběhne dne 2.5.2009
Želina
15.00 – 15.15
Kr.Dvoreček 15.25 – 15.40
Rokle
15.50 – 16.05
Hradec
16.10 – 16.30
N.Víska
16.35 – 16.50
Rozvodna
16.55 – 17.05
Cena: 100 Kč
Kombinovaná vakcína: 200 Kč (psinka,
parvoviróza, inf.zánět jater, vzteklina)

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
Budou letos přistaveny od
15.května do 17.května na
Hradci a v Nové Vísce a od
22.května do
24.května v Krásném
Dvorečku, v Rokli a
v Želině na obvyklých
místech.
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Výstava z německého městečka Zöblitz
V roce 2008 byly na obecním úřadě vystaveny exponáty z muzea z německého města Zöblitz
nedaleko Marienbergu. Zöblitz je partnerským městem Mikroregionu Nechranicka. Těží se tam
nerost serpentinit, česky hadec, z kterého vyrábí různé předměty.

Obnova kostela sv.Vavřince v Želině
V současné době probíhájí restaurátorské práce na obnově interiéru kostela sv.Vavřince. Práce probíhaly do
prosince 2008 a byly na ně získány dotace z Ministerstva kultury ve výši 333.000 Kč a 775.000 Kč.

Vnitřní úpravy požární zbrojnice
Od října 2008 do ledna 2009 probíhali vnitřní úpravy požární zbrojnice pro zřízení kanceláře, kam se
přestěhoval obecní úřad, aby se snížily náklady na vytápění. Nynější objekt bude nabídnut k prodeji, jelikož
po získání zámečku není pro obec potřebný.

Tel./fax 474 345 536

e-mail: obec.rokle@volny.cz

www.obecrokle.cz

Tel./fax 474 345 536

e-mail: obec.rokle@volny.cz

www.obecrokle.cz

