ROČNÍK 2006

POPLATKY ZA ODPAD
Odvoz odpadu v roce
2003 činil 152.761,80 Kč
v roce 2004 to bylo
172.530,60 a za rok 2005
již částka dosáhla výše
201.463 Kč. Přičemž
objem
vyvezeného
odpadu zůstává okolo 130
DOTAČNÍ AKCE
V loňském roce obec
požádala o dotace na:
- výměnu oken na
zámečku a internet do
obcí.
S internetem neuspěla a
oken
se
výměna
realizovala
v ceně
600.000 Kč. Z toho činila
dotace 394.470 Kč. Dále
proběhl
restaurátorský
průzkum
kostela
za
315.000 Kč,
z toho činila dotace od
Státního fondu kultury
ČR 200.000 Kč.

ROK 2006
Na letošní rok obec
získala dotaci na
uspořádání akce
„Hradecký víkend 2006“,
s termínem konání ve
dnech 12.května od 20.00
hod a 13.května od 10.00
hod.v autokempu na
Hradci. Mládež do 23 let
Tel./fax 474 345 536
Mobil 602 885 248

t ročně. Obec za rok 2005
vybrala na poplatcích za
odvoz odpadu částku
86.622 Kč. Jelikož obec
nadále nezvažuje zvýšení
poplatku,
hledá
jiné
možnosti, jako je např.
zřízení sběrného dvora,

V roce
2005
bylo
provedeno výběrové
řízení na akci „Oprava
komunikace
k Nechranické přehradě a
mostu přes Úhošťanský
potok“. Vyhrála firma
Vodohospodářská
stavební spol.za cenu
5.139.220 Kč. Práce by
měli být ukončeny letos v
srpnu.
Tato akce je financovaná
ze 75% z fondu Phare.

má vstup zdarma, ostatní
mají vstup za 100 Kč.
Akce je spolufinancovaná
z fondu malých projektů
Interregu III A, ve výši
157.575 Kč. Spoluúčast
obce zasponzoruje majitel
autokempu.

e-mail: obec.rokle@volny.cz

kam
by
obyvatelé
odváželi velkoobjemový a
nebezpečný odpad, který
by si odebíraly svozové
firmy
k dalšímu
zpracování.

ZNAK OBCE
Obec požádala o přidělení
znaku, který tvoří rošt na
kterém
byl
umučen
sv.Vavřinec,
patron
želinského
kostela.Pět
příček znamená pět osad.

AKCE PRO DĚTI
Tento rok je konání
„Dětského dne“stanoveno
na 3.června od 17.00 hod.
na dětském hřišti na
Hradci. A „Mikulášská
besídka“ na 3.prosince také
od 17.00 hod. Konat se
bude jako obvykle
v hasičárně v Rokli.
www.obecrokle.cz

Fotografie z dětského dne
a mikulášské besídky 2005

VÝROBA BALKÁNSKÉHO
SÝRU
Příprava syřidla:
2-3 vepř.žaludky (ne z
obchodu) vyčistíme ve studené
vodě, dáme do třílitrové
sklenice a přidáme hrnek soli a
½ l octa. Doplníme studenou
převařenou vodou a necháme 3
dny v chladu. Po třech dnech
můžeme použít.
Výroba sýru:
Ohřejeme 20 l mléka (čerstvě
nadojeného), aby bylo pouze
vlažné a vmícháme hrnek
syřidla. Pak necháme chvíli
oddělit syrovátku a zcedíme
přes pláténko nebo cedník,
v kterém necháme syrovátku
v chladu několik hodin
odkapat. Pak sýr rozkrájíme,
obalíme v soli
a necháme opět v chladu
několik hodin uležet. Syrovátka
se už ponechá a sýr se zalije
slaným nálevem. Ten se
připraví tak, že do převařené
vychladlé vody dodáváme sůl
tak dlouho, až vejce zůstane
plavat u hladiny.
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e-mail: obec.rokle@volny.cz

OČKOVÁNÍ PSŮ
Proběhne dne 20.5.2006
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 – 17.15
Rozvodna
17.20 – 17.30

www.obecrokle.cz

