Březen 2021

Milí spoluobčané, chataři a chalupáři
Smutné Velikonoční svátky, bez koledníků a ještě nový příchod zimy. Přesto Vám přejeme jménem
Obecního úřadu v této nelehké době hodně optimismu, 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 únoru – pánové Petr Sadílek a Vladimír Soukup
v březnu – paní Ivana Novotná, Olga Paurová a Marcela Buriánková a pánové Josef Kohút a
Kamil Šváb
v dubnu – pánové Jaroslav Mareček, Milan Syrůček a Jan Cejnar
v květnu – paní Danuše Kolmanová a pánové Leoš Malík a Jiří Bulíček
v červnu – pánové Ladislav Vogeltanz a Ivan Karásek
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně moc zdraví, štěstí a pohody.

Tichou vzpomínku věnujeme také spoluobčanům, kteří nás v letošním roce natrvalo opustili,
pánové Jaroslav Sekavec, Jiří Gavlík, Jiří Fiala a Zdeněk Půta.

Plánované akce
První plánovanou akcí je běžecký závod ,,Růžovský panter“ a ,,Růžovský kotlík“ v sobotu 19.června
Věříme, že se uskuteční v plném rozsahu. Přihlásit se lze na stránkách obce.
26.června Rockfest – info na plakátech
3.července – vernisáž výstavy ,,Růžová – dveře umění dokořán“

INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU
Několik čísel o loňském hospodaření
Celkové příjmy 20,662 mil. Kč
Daně
9,88
Poplatky 0,563
Dotace 9,446
Zpětný odběr odpadu (třídění) 0,060

Celkové výdaje 33,183 mil. Kč
Zimní údržba 0,037
Likvidace odpadu 0,644
Údržba zeleně 0,510
Kultura 0,180

Změna skládkovacího poplatku
Poslanci a Ministerstvo životního prostředí si pro všechny obce připravili k 1.1.2021 nový zákon o
odpadech. Publikován ve Sbírce zákonů byl 23.12.2020, na seznámení se s jeho zněním a přípravu tak zbylo
celých 8 dní přes vánoční svátky.
Asi nejdůležitější novinkou zákona je zdražení skládkovacího poplatku, který platí obce za uložení
každé tuny komunálního odpadu na skládce. Dosavadní cena 500 Kč za tunu se zvýšila k 1. lednu na 800 Kč
za tunu, v dalších letech se bude rovněž postupně zvyšovat až na částku 1.850 Kč za tunu. Za loňský rok
(před navýšením)jsme platili přibližně 840,- Kč na obyvatele. Obec může samozřejmě svoz odpadu dále
dotovat (pak ale zbyde logicky méně peněz na jiné věci – např. opravy chodníků a komunikací).
Sběrný dvůr
Bude otevřen od 1.května, vždy první sobotu v měsíci od 10 do 12 hodin tj. 1.5., 5.6.,3.7.,7.8.,4.9 a
2.10.2021
Do sběrného dvora nelze odkládat velkoobjemný odpad (nábytek, koberce apod.), nebezpečný odpad
(barvy, hnojiva apod.) a také pneumatiky
Obsluha dvora má oprávnění převzít od vás oleje, textilie, baterie, elektronická zařízení (lednice, televizory
apod.), drobné domácí spotřebiče a železný šrot

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ bude od letošního roku
probíhat 2x ročně (jaro a podzim), tak jako je tomu u okolních obcí.
Ve spolupráci s Technickými službami Děčín a.s. proběhne v sobotu 17. dubna 2021
Nový Svět – autobusová zastávka v čase 13:20 – 13:50
Růžová – parkoviště ,,naproti smíšeném zboží“ v čase 13:55 – 14:30
Co lze odevzdávat?

Nebezpečné odpady: např. zbytky barev, ředidla, přípravky proti škůdcům a na ochranu rostlin, hnojiva a
další chemikálie, vyjeté motorové oleje, brzdová kapalina (vše včetně obalů), olejové filtry, znečištěné
textilie, autobaterie, vybité baterie (monočlánky, tužkové baterie..), zářivky, lednice, televize, …
Objemné odpady: nábytek, koberce, čalounění a také elektronická zařízení, železný šrot, pneumatiky
pouze osobní bez disku!

!!! POZOR !!!

Každý musí předat odpad osobně řidiči svozového auta.
Nelze odevzdávat stavební suť, lepenku, eternit, veškeré autodíly, pneumatiky nákladní a traktorové,
heliové bomby, plynové bomby, bomby na sváření, vyřazené léky!!!
Odpady nelze na stanovištích volně odkládat.

Kanalizace
V loňském roce byl zahájen zkušební provoz naší kořenové čistírny odpadních vod. Ten nám připravil různá
úskalí, se kterými se musíme postupně vypořádat. Na začátku, než čistící pole zarostou vhodnými
rostlinami se objevuje nepříjemný odér. Přítok z hlavní stoky není dostatečný, ale ještě nejsme všichni
připojeni. A také restaurační a ubytovací zařízení nejsou v provozu.
Největším problémem jsou VLHČENÉ UBROUSKY.
Za 14 dní jich obsluha čistírny musí ručně vybrat 3 plné popelnice. Je to naprosto nerozložitelná věc.
Prosím, zamyslete se a nesplachujte vlhčené ubrousky do kanalizace.
Potěšující je, že odebírané vzorky jsou v pořádku.
Předpokládáme, že občané by své domy měli připojit do konce června.
Následně by se měli dostavit na obecní úřad s dokladem o vyúčtování vodného od SČVaKu za rok 2000
popř. 2021, uzavřít s obcí smlouvu o stočném a dohodnout zálohy na stočné za období 8/2021 - 7/2022.
O výši stočného bude jednat zastupitelstvo na základě podmínek Ministerstva životního prostředí a výši
známých vynaložených nákladů v období zkušebního provozu. Předpoklad je mezi 30 - 40 Kč/m3.
Smlouva by měla být uzavřena v termínu červen - srpen. Neodkládejte!
Podle zákona 254/2001/Sb. může obec rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb
povinnost připojit se na obecní kanalizaci pokud je to technicky možné. Toto rozhodnutí bude vydáno na
příštím zasedání zastupitelstva.
Majitelé domovních čistíren odpadních vod a tříkomorových septiků se zemním filtrem mají vydané
právoplatné povolení k vypouštění vod vydané Magistrátem Děčín a jsou povinni předávat výsledky
pravidelného měření, zpracované odbornou firmou, Odboru životního prostředí. Tím jsou lehce
kontrolovatelní.

Majitelé bezodtokových jímek (žump) likvidují odpadní vody pomocí osob oprávněných k jejich
likvidaci. a obdrží doklad ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní
vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny. Tento doklad
budou na základě žádosti obce předkládat Odboru životního prostředí za rok 2000 a 2021.
Majitelům s vlastním zdrojem pitné bude stočné počítáno podle platných předpisů.
Nezapomeňte
Od 1. května do konce září dodržujte obecně závaznou vyhlášku č.4/2020 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.
Kompostárna
Tam můžete odkládat větve a listí – na vyhrazená místa. A zároveň můžete odebírat kompost a hnůj na
svoje záhony.

Ke zlepšení života v naší obci a zlepšení vaší kondice přispívá síť nových naučných stezek, které slouží
všem věkovým kategoriím. Provedou Vás obcí a jejím krásným okolím a dozvíte se na nich zajímavé
informace. A zde jsou jejich jména - Zdravotní stezka, Ovocná stezka, Kovářova stezka , Pastevní stezka ,
Petřínská, delší stezka zvaná Naučná.

Za osvětovou besedu

www.obec-ruzova.cz

e-mail: obec.ruzova@atlas.cz

tel.: 412 553 102

