Informace o realizovaných akcích v roce 2015 a výhled na
rok 2016
Milí spoluobčané, je za námi rok 2015. Chtěli bychom vás informovat o
provedených akcích v loňském roce. Největší akcí minulého roku byla zcela
jistě výstavba kanalizace a ČOV pod Trachtou pro část obce a připojení 52
usedlostí. Dále byla provedena oprava místních komunikací okolo rybníků
Dolán a Nouzák. Byla zbudována dvě nová světla a výměna 15 ks led světel.
Bezdrátový rozhlas, úprava veřejného prostranství za obchodem, upravená
skládka bioodpadu, nová stání pro kontejnery na separovaný odpad a tím se
snížil komunální odpad o 7 tun za rok 2015. Dále probíhaly úpravy farní
stodoly – nová kovaná vrata, přístřešek, fasáda a přípojky el. energie, kanalizace
a vodovodní přípojka k objektu. Na dětském hřišti jsme vyměnili houpačkovou
sestavu. Před hospodou byla položena nová dlažba a zakryt rygolník pro lepší
vstup do obecního hostince.
Činnost hasičů jsme podpořili částkou 200 tis.
Investovali jsme i do kultury:
Dětský karneval
Andersenova noc
Bleší trhy
5. Noční hasičská soutěž
Těšíme se na prázdniny
Annenská pouť
1.Rosečský festival jídla
Drakiáda
Zájezd do Národního divadla v Praze
Mikulášská nadílka
Česko zpívá koledy
Adventní koncert
Štědrovečerní zpívání koled v kostele

V roce 2016 připravujeme:
Rekonstrukce chodníku okolo rybníku Dolán. Budeme pokračovat v pracích na
farní stodole, doplníme veřejné osvětlení. V případě úspěchu získání dotace
bude uskutečněna rekonstrukce rybníku „u roubenky“ a zároveň připravujeme
projektovou dokumentaci a žádost o dotace na cyklostezku směr „Sýkora“ a
„Háj“. V současné době probíhá úklid v lesíku „malé Občiny“ a příprava
projektu nového rybníka pod tímto lesíkem.
Kulturní akce 2016:
Masopustní průvod po Roseči 27.2.2016
Dětský karneval 5.3.2016
Andersenova noc 1.4.2016

Čarodějnice, stavění máje 30.4.2016
Bleší trh 21.5.2016, 15.10.2016
2.Rosečský festival jídla, kácení máje 4.6.2016
Těšíme se na prázdniny 25.6.2016
6. Noční hasičská soutěž 9.7.2016
Anneská pouť 31.7.2016
Rozloučení s prázdninami 27.8.2016
3.Rosečský festival jídla 10.9.2016
Drakiáda 28.10.2016
Rozsvěcování vánočního stromu 26.11.2016
Mikulášská nadílka 5.12.2016
Česko zpívá koledy
Adventní koncert
Štědrovečerní zpívání koled v kostele 24.12.2016
Uvítáme nápady jak pro nové akce tak i nápady pro zvelebení naší obce.

