ROČNÍK 2008
se předpokládají náklady
kolem 5 mil.Kč.

AKCE V ROCE 2007
V loňském roce obec
nechala opravit střechu
kostela s klempířskými
prvky za cenu 317.977
Kč. Klempířské prvky již
nejsou z mědi.
Byla zrestaurována socha
p.Marie
z výklenkové
kaple v Rokli za cenu
89.250 Kč. Socha je zatím
v úschově
obecního
úřadu.
ÚZEMNÍ PLÁN
V letošním roce bude
započato se zpracováním
územního plánu obce,
který by měl rozšířit
možnosti výstavby i za
hranice
zastavěného
území.
PÁLENÍ ČARODEJNIC
Dne 30.4.2008 proběhne
od 17.00 hod.pálení
čarodějnic v autokempu
na Hradci spojené
s diskotékou od 20.00
hod.
PROJEKTY NA ROK
2008
Obec podala žádost o
dotaci na rekonstrukci
zámečku, předpokládané
náklady by měly být
kolem 6 mil.Kč, a na
rekonstrukci silnice do
chatové oblasti, na kterou
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ODPADY
V roce 2007 byl zahájen
sběr tříděného odpadu.
V chatové oblasti a na
Hradci byly umístěny
kontejnery na sběr plastů
a papíru. Třídění probíhá
úspěšně. Kontejnery jsou
plněny
příslušnými
odpady a jsou jednou za
měsíc vyprazdňovány.
Vytříděno bylo celkem
170 kg papíru a 130 kg
plastů.
Přesto narostl objem
směsného komunálního
objemu ze 145 t na 152 t a
svoz objemného odpadu
se zvýšil ze 4 t na 13 t.
Obec má zájem o
rozšíření sběru tříděného
odpadu i na sklo, kartony
od nápojů a PET lahve.
Z tohoto důvodu jedná se
společností LIKOR, která
je vybavena pro sběr
tříděného odpadu.
Stále dochází k tomu, že
někteří
chataři
nevyužívají
pro
velkoobjemový
odpad
sběrného dvora v Kadani,
místo toho odkládají tento
odpad
u
kontejnerů
v chatové oblasti a obci se
zbytečně zvyšují náklady
na svoz komunálního
odpadu. Také někteří
jedinci
odhazují
do kontejnerů
rostlinný
materiál ze zahrad, nejspíš
v domnění, že jde také o
komunální odpad.

e-mail: obec.rokle@volny.cz

VLAK
Obec uhradila za sezónní
víkendové vlakové spoje,
30.000 Kč do Hradce a
15.000 Kč do Poláků. Na
spoje do Poláků, které
byly
dojednány
bez
souhlasu obce, uhradila
Konzultační
dopravní
společnost dar ve výši
15.000 Kč.
CYKLOSTEZKY
Ústecký kraj připravuje
projekt na cyklostezky,
které by byly vyhrazeny
pouze pro cyklisty.
Projekt bude zrealizován
jenom v místech, kde
vlastní pozemky obec
nebo kde se obci podaří
odkoupit části pozemků
kolem silnic od jejich
vlastníků.
DĚTSKÝ DEN
Dětský den se bude
konat na fotbalovém hřišti
na Hradci v neděli
1.června 2008 od 14 hod.
V loňském roce
společnost Keramost, a.s.
poskytla na dětský den
dar 30.000 Kč.
OČKOVÁNÍ PSŮ
Proběhne dne 3.5.2008
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
Cena: 100 Kč
Kombinovaná vakcína: 200 Kč (psinka,
parvoviróza, inf.zánět jater, vzteklina)
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ÚPRAVA SILNICE
V březnu byly provedeny
terénní úpravy pravé
strany silnice z Rokle do
Hradce, aby se mohlo
provést vytýčení
skutečných hranic
pozemku pod silnicí.
Šíře obecního pozemku
má být 8 m, takže
v případě získání dotace
by mohlo být provedeno
rozšíření silnice a
výstavba cyklostezky.

NOVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY
Od listopadu 2007 jsou
zřízeny nové webové
stránky, které zatím
nejsou snadno přístupné
z internetových
prohlížečů.
Společnost Galileo, která
stránky připravila, slíbila
nápravu.

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.

PROJEKT – ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V HRADCI
Připravuje se projekt na úpravu veřejného prostranství na Hradci-zatravněné plochy u
potoka. Jedná se o parkové úpravy, kde bude zřízena i betonová plocha s možností napuštění
vodou z rybníka pro bezpečné bruslení, dále umístění autobusové zastávky s přístřeškem.
Pokud to finanční možnosti obce dovolí, vyčistí se i rybníček, v jeho středu se umístí altánek a
v parku se rozmístí prvky pro minigolf. Předpokládaný termín realizace je rok 2009.
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