Březen 2020

Milí spoluobčané, chataři a chalupáři
V prvním letošním Občasníku Vám přejeme všechno dobré, pevné zdraví a sluníčkovou pohodu.
Přejeme Vám jménem Obecního úřadu v Růžové všechno dobré, pevné zdraví, sluníčkovou pohodu a denně
alespoň kapku štěstí.
SPOLEČENSKÉ OKÉNKO
Významné životní jubileum v první polovině tohoto roku již oslavili, nebo budou slavit
v lednu – paní Terezie Krištofová, Irena Bulíčková a pan Roman Havlíček
v únoru – paní Marie Vojtěchovská, Světlana Půtová, Vlasta Laurincová, Anna Fadrná a pan
Milan Zákoutský
v březnu– pan Richard Chlouba
v květnu – paní Marie Fialová a pánové Milan Liebl a Evžen Polakovský
v červnu – paní Jana Zemanová, Hana Vlková a Božena Zajíčková
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně moc zdraví, štěstí a pohody.

Tichou vzpomínku věnujeme také spoluobčanům, kteří nás v letošním roce natrvalo opustili,
paní Eva Valentová a pan Petr Podroužek.

KULTURA A SPORT V OBCI
Ohlédnutí za společenskými událostmi
Při letošní Tříkrálové sbírce, v 17 farnostech, které spravuje Mgr. Marcel Hrubý se vybralo celkem
216.961,-Kč. Nejvíce bylo vybráno v naší obci 21.515,- Kč. Děkujeme králům i všem dárcům.
15. února prošel vesnicí Masopustní průvod. Počasí nám přálo, občerstvení bylo úžasné a vše proběhlo bez
problému. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli.
8. března jsme sázeli v obci keře a stromky. Protože zájemců o sázení bylo moc a stromků ,,málo“( 200 ks
ovocných keřů, 50 kusů parkových keřů a stromů), zvrtla se akce na jarní úklid hřiště a jeho okolí.
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli.

POZVÁNÍ
30. dubna Slet čarodějnic na hřišti v Růžové začínáme čarodějnickým rejem pro děti v maskách od
17.00hod. Pro dospěláky začíná zábava v 19.00 hodin. Hraje živá kapela LP-Tandem.
30.května - ,, Dětský den“ Tentokrát bychom se chtěli vydat do MIRAKULA, ve kterém můžete se svými
dětmi prožít pěkný den. Na 10 hektarech tohoto zábavního střediska můžete navštívit lesní město, lanové
centrum, minizoo, podzemní bludiště, vodní svět a další atrakce. Vhodné je sportovní oblečení a určitě pro
děti jedno náhradní, deku na piknik, pro menší děti kočárek, do podzemí baterku. Každé dítě musí mít svůj
doprovod. Dospělí hradí 300,- Kč (doprava + vstup), děti do 15.ti let zdarma. Přihlásit se můžete na obecním
úřadě osobně nebo telefonicky na 412553102 nejpozději do 11.května
5. června - ,, Noc kostelů“, kterou Vás bude v době od 18.00 do 23.00 hodin provázet pan Zdeněk
Podhorský. Pokud přijdete, dozvíte se mnohé o historii kostela i obce Růžová. Čas vám pěkným
koncertem ve 20.00 hodin zpříjemní Jílovský pěvecký sbor pod vedením Mgr. Lenky Lešákové. Na klavír
doprovází Marcela Ledvinková.

11. června – PLAVBA LODÍ –Litoměřice tradiční výlet pro seniory s hudbou a občerstvením 300,-/os.
Přihlásit se a zaplatit zálohu můžete do 31.5.na obecním úřadě!
20.června - ,,Růžovský panter“ a ,,Růžovský kotlík“, letos vaříme šošovicovou polévku. Na obě aktivity
se nezapomeňte včas přihlásit! ( viz stránky obce), běh pro všechny kategorie (cca 5,7 km) a čtyřčlenná
kuchařská družstva nejpozději do 8.června.
27.června -28 června – ROCKFEST – bližší informace budou na letácích
27.června svátek patronů našeho kostela sv. Petra a Pavla.
Výstava Růžová – dveře umění dokořán s mezinárodní účastí renomovaných výtvarníků. Součástí
výstavy je také představení amatérských dílek lidí z regionu. Nestyďte se, a pokud doma něco vytváříte,
přijďte se pochlubit a přineste své výtvory do 20.6. na obecní úřad. Všichni budete odměněni. Výstava je
prodejní.
Galakoncert duchovní hudby v kostele od 14.30 hod.– výběr nejkrásnějších skladeb světových a českých
autorů při příležitosti 15. jubilejní koncertní sezóny tria MUSICA DOLCE VITA. Daniela Demuthová –
mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová – harfa

Výzva pro kluky a holky
- zájemci o tancování přihlaste se do konce března u paní Daniely Bromové – mob. 732515581

INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU
Několik čísel o loňském hospodaření
Celkové příjmy 65,648 mil. Kč
Daně 9,028
Poplatky 0,516
Dotace 48,274
Zpětný odběr odpadu (třídění) 0,071

Celkové výdaje 75,562 mil. Kč
Zaměstnanci VPP 0,329
Likvidace odpadu 0,650
Údržba zeleně 0,250
Kultura 0,215

SBĚRNÝ DVŮR bude otevřen 4. dubna od 10.00 do 12.00 hodin a potom každou další sobotu
poplatky za uložení odpadu:
pneumatika
20,-Kč/ks
vozík za auto 200,-Kč
valník za traktor
500,-Kč
nekompletní TV 20,-Kč
nekompletní lednice 100,-Kč
Bezplatně zde také můžete odevzdat použitý olej z domácností v uzavřených plastových lahví.
Termíny svozu PET (žluté pytle) – 31. března, 28. dubna, 26. května, 9. a 23. června
Pytle na PET láhve i nápojové kartony si můžete vyzvednout na obecním úřadě.
Použité baterie můžete odevzdat do kontejneru na obecním úřadě.

Kanalizace
V květnu by měla být dokončena výstavba obecní kanalizace a začátkem června zahájen roční zkušební
provoz. Pokyn k připojení vám bude zaslán infokanálem.
Anketa
Vyplněnou anketu (v příloze) odevzdejte do schránky úřadu. Nebo jí vyplňte na stránkách obce. Vaše
odpovědi (čím víc, tím líp) nám pomohou monitorovat připravenost k napojení na kanalizaci a rozhodnou
o případné změně systému sběru, svozu a likvidace odpadu v obci.
Prosím, najděte si chvilku, vyplňte a odevzdejte do konce dubna!
Nezapomeňte
Od 1. května do konce září dodržujte obecně závaznou vyhlášku č.2/2009 o regulaci hlučných činností na
území obce. V praxi to znamená, nepoužívejte hlučná zařízení (motorové pily, křovinořezy apod.) každou
sobotu po 18. hodině a po celý den o nedělích a svátcích. Vyhnete se možnosti být pokutováni.

Přejeme Vám příjemné prožití svátků velikonočních, sluníčkové dny a předem děkujeme za pomoc.

Za osvětovou besedu

www.obec-ruzova.cz

e-mail: obec.ruzova@atlas.cz

tel.: 412 553 102

