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Jarní informace pro občany – důležité

Rohle v našich představách
které se uskuteční v úterý 24. března od 17.00 hodin v Kulturním domě
Jde o první setkání s občany, které se uskuteční v rámci přípravy
koncepce rozvoje obce Rohle.
Přijďte s námi sdílet odpovědi na tyto otázky:
Jaká místa v Rohli máte rádi? Kde se rádi scházíte? Kde odpočíváte,
kam chodíte na procházky s dětmi? Kde je to naopak v Rohli ošklivé
nebo dokonce nebezpečné?
Občerstvení zajištěno
Rozhodně přijďte! Veřejné plánovací setkání nám umožní rozvíjet společný prostor na
základě znalosti vašich potřeb. Potřebujeme utvořit plán tvorby společných prostranství
a cest na obecních pozemcích, v souladu s územním plánem a probíhajícími
pozemkovými úpravami. Jednoduše řečeno, domluvíme se, jak bude obec a její okolí
vypadat, poradí nám urbanisté, architekti…s nimi utvoříme dlouhodobý plán, jednotící
koncept…
Jasně, že vše nebude hned, musíme pracovat v rámci rozpočtu obce a s využitím
vnějších finančních zdrojů (dotací). S plánem, připravenými projekty a odbornou
konzultací budeme připraveni k podání případných žádostí o dotační příspěvky (hřiště,
cesty, výsadba, obnova…)
Považuji tento začínající proces za prioritní, vytvoří nám společný prostor, kterým každý
den procházíme a který využíváme.

Dne 19.3. v 18.30 hod. v budově Základní školy v Rohli se uskuteční školení
příjemců kompostérů (zúčastnit se samozřejmě mohou i ostatní) v rámci
projektu „Nakládání s bioodpady“.
Školení bude probíhat po skončení jednání zastupitelstva obce. Jednání
zastupitelstva začíná v 17.00 hod., předpokládaný začátek školení je v 18.30
hod. (délka trvání asi 30 min.)
Od pondělí 23.3. a vždy každý další úřední den (pondělí a středa od 8.00 –
16.00 hod.) si můžete vyzvednout kompostéry.
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Sobotní termín pro vyprázdnění domovních popelnic a nádob na
odpad je již minulostí.
Sobota 14.3.2015 byla posledním otevíracím dnem, kontejnery již
zůstanou uzavřeny, likvidaci odpadu od našich domů zajišťuje sběrný
vůz firmy Eko – Unimed, s.r.o. Máte-li zájem a nestihli jste si objednat
popelnice na Obecním úřadě za zvýhodněnou cenu, ozvěte se, rádi
vám je ještě přiobjednáme.

V letošním roce máme opět možnost využít několik zaměstnanců pro
práci při údržbě obecních prostranství, komunikací, budov, tedy
obecního majetku, který všichni užíváme.
Rád bych využil jejich práce co nejlépe, nejefektivněji.
Rámcový plán činnosti pracovníků VPP je již připraven, vždy je však co
zlepšovat. Proto bych vás ještě chtěl každého požádat o konkrétní
podněty, připomínky, nápady, kde a co je ve vašem okolí potřeba
udělat.
Budu rád, ozvete-li se mi e-mailem, telefonicky, osobně.
Chtěl bych vás tímto požádat o dobrovolnou účast na akci, která nese
název „My pro vodu – voda pro nás“ a pořádá ji Povodí Moravy, s.p.
Cílem je vyčistit okolí potoků u nás v obci. Organizátor všem
zúčastněným zdarma rozdá pracovní pomůcky, zajistí občerstvení a
odveze sebraný odpad.
Zúčastnit se mohou dospělí i děti. Termín konání akce je stanoven na
sobotu 28.3. Prosím dobrovolníky, kteří mají zájem, aby se přihlásili na
obecním úřadě (telefonicky, osobně, e-mailem). Děkuji.
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