ROČNÍK 2004

POPLATKY ZA ODPAD
Za odvoz odpadu obec
zaplatila 152.761,80 Kč a
od poplatníků vybrala
94.196
Kč.
Obec
stanovila sazbu poplatku
za odpad ve výši 250 Kč,
což nepokrývá celkové

NÁSLEDKY POVODNÍ
Povodně v srpnu 2002
se obešly bez vážných
potíží. Požární hlídka
obce a hasiči zasahovaly
pouze v jednom objektu
v Rokli a v jednom nebo
dvou objektech v Nové
Vísce.
Ostatní obyvatelé zvládli
vodu odčerpat sami.
Horší situace nastala
v lednu 2003, kdy spadla
zadní
stěna
požární
zbrojnice
podmáčená
spodní vodou.
Prameny, které kdysi
vyschly se znovu oživily a
dá se říct, že se
vodohospodářské poměry
vrátily do doby před
dvaceti lety. Bohužel
drenáže a příkopy už
nebyly způsobilé jejich
vodu odvést, takže bylo
nutné vodě znovu utvořit
cestu.
Bez
možnosti
získání dotace. Dotované
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náklady, ale i nadále bude
poplatek ve stejné výši. Je
smutné, že i u tak nízkého
poplatku mají někteří
poplatníci
potíže
s
placením.
Jelikož
se
poplatky dají vymáhat

exekučně, navýšené o
50%,
dokonce
od
letošního roku až o
trojnásobek sazby, vyjde
dlužníkům neochota platit
docela
draho.

byly pouze škody vzniklé
v srpnu 2002.

nezdála hospodárná.
Navíc oproti multikáře je
její využití omezené.
Z toho důvodu se
zastupitelstvo rozhodlo
Pragu nabídnout
k prodeji. Odhadní cena
byla stanovena ve výši
20.300 Kč. Bohužel
dosud nikdo neprojevil
vážný zájem o koupi.

MULTIKÁRA
V
roce 2003 byla
zakoupena multikára za
120.000 Kč pro splnění
povinnosti obce, podle §
29 odst.1 písm.b zákona
č.133/1985 Sb., o požární
ochraně,
zajistit
akceschopnost jednotky
požární
ochrany
a
nástavby pro její širší
využití ( sypač, cisterna,
kontejner a radlice ) za
80.000 Kč. Obec do této
doby vlastnila automobil
Praga S5T, který se
zastupitelstvu jevil jako
nevhodný pro vzniklou
požární hlídku, jelikož by
bylo nutné zajistit jejím
členům
řidičské
oprávnění. Dále by bylo
nutné uvést vozidlo do
dobrého
technického
stavu, protože asi 10 let
nevyjelo, a také spotřeba
paliva ( 18 l / 100 km) se
e-mail: obec.rokle@volny.cz

DALŠÍ AKCE 2003
Kromě opravy požární
zbrojnice byla provedena
ještě oprava silnice u
bytových domů na Hradci
za 513.036,30 Kč. Na tuto
akci byla získána dotace
ve výši 142.000 Kč.
OČKOVÁNÍ PSŮ
Proběhne dne 8.5.2004.
Želina 16.15 – 16.15 h.
Dvoreček 16.15 – 16.30 h
Rokle
16.30 – 16.45 h
Rozvodna 16.50 – 17.00 h
Hradec 17.20 – 17.25 h
Víska
17.30 – 17.45 h
Cena = 70 Kč za psa.
www.obecrokle.cz

CO SE CHYSTÁ
V roce
2003
bylo
požádáno o dotaci na
projekt opravy kostela
v Želině u krajského
úřadu. Neúspěšně. Projekt
vychází na 300.000 Kč a
nelze bez něj opravu

AKCE ZA 3 MIL.
Dalším záměrem obce je
rekonstrukce
mostu
v majetku obce na Hradci
a oprava komunikace
v Nové Vísce. Tato akce

zahájit. Letos bude obec
opět žádat.
Dále
zastupitelstvo
schválilo záměr provedení
vytápění
požární
zbrojnice
v
Rokli
tepelným čerpadlem,
pro zabránění promrzání
tohoto objektu.

Na rok 2004 bylo v roce
2003 požádáno o dotaci
na vyčištění rybníku a
úpravu prostranství okolo
něj v Nové Vísce a

by měla stát 3 mil. Kč.
Původně
se
měla
realizovat Mikroregionem
Nechranicko, aby obce
shromáždily prostředky

na splnění stanovené
minimální hranice částky
k získání dotace z fondu
Pfare, ale ukázalo se, že
obce tuto podmínku splní
i
samostatně.

LEGENDA O ŽELINĚ
Nad řekou Ohří ve vsi Želině stojí starobylý kostelík sv.Vavřince. U něj podle starých zpráv
vznikl roku 1283 klášter sester magdalenitek. Klid malého tichého kláštera byl za Třicetileté
války náhle narušen, když se před klášterní fortnou objevily švédské oddíly, které právě
dobyly Kadaň. Švédové žádaly vysoké výpalné, jinak prý klášter zničí. Představená
vystrašených řeholních sester odvážně předstoupila před vůdce nepřátel. Ten, okouzlen její
krásou, k ní okamžitě zahořel láskou. Prohlásil, že klášter ušetří, když s ním krásná řeholnice
odejde do jeho severské vlasti. Učarovaly mu její nádherné oči a bez nich nechtěl odtáhnout.
Představená vše vyslechla a odešla do své cely. Chtěla zachovat svůj klášter i slib čistoty, ke
kterému se z lásky ke Kristu zavázala. Za vzývání Božího jména a s úzkostí v srdci si vlastní
rukou vydloubla obě oči a nechala je přinést švédskému veliteli na stříbrné misce. Jak to
drsný švédský válečník uviděl, vyrazil ze sebe divoká rouhání. Vzápětí sjel z nebe ohnivý
blesk a rouhač přišel o svůj zrak. Poděšeně s vojsky odtáhl a klášter byl zachráněn. Statečná
oběť představené byla přijata milosrdným Pánem a Stvořitelem a On na ní učinil zázrak. Ve
třech dnech jí znovu narostly její krásné a dobrotivé oči. Jen kolem nich zůstal temný šrám na
místě, kde vedla řez nožem. Ještě dlouhá desetiletí spravovala představená svůj svatý úřad a
stala se z ní shrbená rozechvělá stařenka. Jednou v zimě zabušil na klášterní fortnu slepý
žebrák a přál si mluvit s představenou. Byl to švédský velitel, který od onoho dne neštěstí a
žalu bloudil zemí. Cítil, že se blíží jeho pozemský konec a vrátil se na místo svého posledního
zločinu, aby dosáhl odpuštění. To mu bylo po tak těžkém pokání ochotně uděleno. Událost o
žalu i laskavém Božím působení se rozšířila do celého kraje a ještě docela nedávno putovali
lidé s očními nemocemi do tichého želinského kostelíka a se zbožnou modlitbou hleděli na
obraz krásné klášterní panny, nesoucí na modlitební knize svoje oči.
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