Růžová
Kraj: Ústecký

Okres: Děčín

Správní obvod: Děčín

GPS souřadnice: 50.842161N, 14.293785E

Nadmořská výška: 318 m n. m.

První pís. zmínka: 1352 (668 let)

Počet obyvatel: 566

PSČ: 405 02

Adresa URL: www.obec-ruzova.cz

O obci
Obec Růžová leží 12 km od města Děčína, na hranici NP Českosaské Švýcarsko, v centrální
části Růžovské vrchoviny.

Historie obce
První zmínky o obci pocházejí z roku 1352. Do konce druhé světové války patřila Růžová mezi
největší a nejbohatší obce Děčínska, a to hlavně zásluhou zemědělství a turistického ruchu.

Ubytování a restaurace
V obci najdeme několik ubytovacích a stravovacích zařízení:

Okolí a příroda
Kovářuv vrch (Gutsims, Butterberg) - 283 m.n.m. na severním svahu stávala ve druhé polovině 17. století
šibenice. Býnovecká vrchnost měla i právo hrdelní. Rychtář bydlel v domku čp. 163. Hrdelní právo bylo
odejmuto počátkem 18. století.

Současnost obce
V obci nalezneme obecní úřad, ve kterém probíhají výstavy, přednášky a setkání občanů obce.
Knihovna je umístěna v budově u kostela, nad obecním úřadem. V kostele sv. Petra a Pavla se slouží
nedělní mše a probíhají koncerty v průběhu celého roku.

Sportovní možnosti
Obec Růžová je ideálním výchozím bodem pro pěší turistiku, především k výstupu na nejvyšší
vrchol oblasti – Růžovský vrch (619 m), který je od roku 1973 národní přírodní rezervací. Cesta je
značená žlutou turistickou značkou, ...

Památky a zajímavosti
Dominantou obce, která Vás při příjezdu upoutá, je barokní kostel sv. Petra a Pavla. Kostel byl postaven na
místě bývalého předhusitského kostela v letech 1710–1712 pod patronací majitele panství Františka
Karla Clary Aldringena.
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Doprava
Do obce se dostanete po silnici III třídy 25860 severozápadně z České Kamenice. V roce 1925 byla zavedena
autobusová doprava z Děčína přes Růžovou, Janov do Hřenska.

Ocenění obce
Obec Růžová získala již několik ocenění v soutěži Vesnice roku.
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