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SLOVO STAROSTY
VáÏení ãtenáﬁi,
pﬁed tﬁemi lety zaãal v na‰í obci vycházet
„Roudensk˘ zpravodaj“.Vy‰la jen dvû
ãísla, a dalo by se ﬁíci, Ïe byla první vla‰tovkou.
Po letech se pﬁistûhoval nov˘ obãan, soukrom˘ podnikatel, kterému dûní v obci
není jedno a vyzval zástupce obce
k mnoha aktivitám, mezi kter˘mi nescházelo ani vydání „Roudenského zpravodaje“ v nové podobû. Byl to Ing. Milan März,
kter˘ nás nastartoval a kter˘ pﬁi‰el
s nov˘m obsahem.
Díky dal‰ím osobnostem na‰í obce se daﬁí
získávat podnûty a ãlánky, které mÛÏete
dnes ãíst a vûﬁím, Ïe v budoucnu nezÛstanete pozadu ani Vy.
Roudensk˘ zpravodaj je urãen zejména
pro obãany obce, ale najdou se v nich
i dal‰í vlastníci nemovitostí (zahrad, chatek, parcel ãi domÛ).
Najdou se v nûm informace o dûní v obci,

na‰ich obãanech, Tûlov˘chovné jednotû,
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, Svazu myslivcÛ a jiné.
Chceme zveﬁejÀovat nejen historická
fakta, ale i budoucí zámûry obce, na kter˘ch se budete moci podílet.
Dûkuji v‰em, kteﬁí se na tomto v˘tisku
podíleli a vûﬁím, Ïe se Roudensk˘ zpravodaj stane souãástí Va‰eho domova.

ROUDENSKÉ
NOVINK Y
DO KAŽDÉ
RODINK Y!!!

Bc. Vlastimil ·ram
starosta obce
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Starosty obce Bc. Vlastimila ·rama
kdy a za jak˘ch okolností se dostal
do Roudného???

„Narodil jsem se v roce 1962
v Prachaticích, protoÏe moji rodiãe
Ïili na ·umavû. Mám 3 sourozence
a od roku 1968 jsem Ïil v Suchém
Vrbném v âesk˘ch Budûjovicích.
Rodiãe si koupili zahradu v Novém
Roudném, kam jsem rád jezdil.
V roce 1990 jsem zaãal stavût na
této zahradû svépomocí rodinn˘
domek a v roce 1992 jsem ho
dokonãil a od ãervence toho roku
jsem stal obãanem Roudného.“
Odpovûdûl starosta.
(pokraãování pﬁí‰tû)

Z HISTORIE NA·Í OBCE
Roudné bylo zaloÏeno asi souãasnû
se sídli‰tûm âéãe z Budûjovic, které
se uvádí jako Záboﬁí jiÏ v r. 1263. Na
místû dne‰ní vsi stálo nûkolik chalup, malá byla rozloha pozemkÛ,
které jim byly pﬁidûleny a které si
musely samy vzdûlat. K tomu pﬁistupovala tuhá závislost na vlastníku
pÛdy, kter˘ se pﬁi koneãném uspoﬁádání majetnick˘ch vztahÛ stále
mûnil. Teprve, kdyÏ se vlastníkem
sídli‰tû stala rodina FaulfischÛ, mohl
se rozvíjet svobodnû, i kdyÏ poddansk˘ vztah zÛstal jako dﬁív.
Název Roudné se objevuje v budûjovick˘ch aktech teprve 3. dubna
1411. TéhoÏ dne totiÏ budûjoviãtí
mû‰Èané Petrus z Roudného a Karel
Kornauer se sv˘mi manÏelkami, dcerami zemﬁelého Kunce z Mladého,
prohla‰ují pﬁed mûstskou radou, Ïe
pﬁijali od Kuncova syna Kenslina 30
kop jako dûdictví po otci. Tento
Petrus z Roudného byl v‰ak r. 1417
jiÏ mrtev, neboÈ JeÏek z Roudného
6. kvûtna t. r. ohlásil mûstské radû,
Ïe za jeho sirotka Václava pﬁijal do
jeho plnoletosti dÛm a pole. Profesor
Klime‰ ve ·t˘rském Hradci oznaãuje
ve svém v˘kladu o jihoãesk˘ch místech jméno Roudné jako napodobení

Úryvek z knihy „Kronika obce
Roudného“, kterou si mÛÏete zakoupit na obecním úﬁadu.

A co pﬁipravujeme?
âi probûhlo nyní?

KALENDÁ¤ AKCÍ
Hned na zaãátku bychom se rádi vrátili na sklonek loÀského roku, kdy
probûhla ﬁada kulturních akcí. První
z nich byla Mikulá‰ská besídka, kterou obecní úﬁad poﬁádal dne 2. 12.
2005 v sále KD Mal‰e Roudné. Jako
první zde vystoupili malí hasiãi,
kteﬁí si pﬁipravili jak jinak neÏ hasiãskou pohádku „O ãervené Karkulce“.
Po nich vystoupily dûti z místní
mateﬁské ‰koly se sv˘m pásmem
písniãek a básniãek. Dále zde úãinkovali manÏelé Dopitovi s vánoãními

ãeského jména „Rudné“, které uvádí
do souvislosti s ãesk˘m slovem
ruda, tedy místo o kraji bohatém na
rudu. Na místû pozdûj‰ího Rudolfova
se tedy jiÏ ke konci 13. století provádûla tûÏba. Také v 16. století se
mluví o starém hornictví u Vidova
(‰achta sv. Anny), tak, Ïe tento
v˘klad mûl cosi pravdûpodobného
do sebe, kdyby bylo jisté, Ïe Roudné
bylo ãeského zaloÏení. Proti tomu se
dá namítnout, Ïe manÏelka âéãe
z Budiwojovic pocházela z nûmeckého dolnorakouského rodu KueringÛ.
Byla dcerou Kadmara III. z Kueringu
a právû její vliv pﬁi pﬁedání starého
Záboﬁí nûmeck˘m mnichÛm ve
Vy‰‰ím Brodû 29. bﬁezna 1263, kteﬁí
mûli tuto osadu ve svém majetku 10
let (1263-1273) dovoluje snad stejnû
oprávnûn˘ závûr, Ïe tento klá‰ter ve
smyslu sv˘ch ustanovení provádûl
zde nûmeckou kolonizacia „ZrultungRadung“ (m˘cení a zúrodnûní pÛdy
a osídlení nûmeck˘mi osídlenci). Lze
tudíÏ stejn˘m právem povaÏovat
Roudné za sídli‰tû na vym˘cené, ãerstvû zúrodnûné pÛdû a tak vysvûtlit
její místní jméno.

21. 1. 2006
- Myslivecké sdruÏení Mal‰e Roudné
uspoﬁádalo svÛj tradiãní mysliveck˘
ples

koledami. Místní loutkoherecká skupina sehrála dûtem pohádku
„Ka‰párek a baba Jaga“.
A na závûr zde nechybûli ani ãert,
Mikulá‰ a andûl, kteﬁí dûtem nadûlili
dáreãky.
Veãer tu nechybûla pravá mikulá‰ská
veselice pro dospûlé, na které hrála
vidovská kapela „Shellou Band“.
Touto cestou bychom rádi v‰em
úãinkujícím podûkovali.
Dal‰í akce probûhla tûsnû pﬁed vánoci, kdy v pondûlí 19. 12. 2005 k nám
zavítal Ïiv˘ betlém z Borovan, kter˘
dokreslil tuto pﬁedvánoãní atmosféru.
2

11. 2. 2006
- Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Vás co
nejsrdeãnûji zve na svÛj ples pﬁi
svíãkách
25. 2. 2006
- Zveme v‰echny dûtiãky a rodiãe na
dûtsk˘ karneval, kter˘ se bude konat
v sále KD Mal‰e Roudné od 15:00.
4. 3. 2006
- Spolek pro sbliÏování obce a stmelení kolektivu Vás v‰echny zve na jiÏ
tradiãní ma‰karní ples.
Dûkujeme v‰em místním obãanÛm
a firmám, kteﬁí pﬁispívají sv˘mi
sponzorsk˘mi dary na akce urãené pﬁedev‰ím na‰im dûtem.
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ROUDENSKÉ AKTUALITY
SPORT V OBCI
Fotbalisté Mal‰e Roudné
- podzimním pﬁeborníkem
Jihoãeského kraje
MuÏi Mal‰e Roudné pÛsobí v krajském pﬁeboru Jihoãeského kraje
pát˘m rokem. Zatím nikdy nebyli
hor‰í neÏ tﬁetí, ale nikdy se jim ani
nepodaﬁilo postoupit do divize, tedy
republikové soutûÏe. V této sezónû,
pod vedením trenérské dvojice
Marcel Tomá‰ek, Franti‰ek Mertl
k tomu mají zatím nejblíÏe - po podzimní ãásti pﬁezimují na 1.místû
s náskokem ãtyﬁ bodÛ pﬁed FC ZVVZ
Milevsko a pûti na FC Písek.
Mal‰e Roudné v krajském pﬁeboru:
2001/02 - 3.místo (nováãek,
za Hlubokou a â. Krumlovem)
2002/03 - 2.místo (za Slavojem
âesk˘ Krumlov)
2003/04 - 2.místo (za FC Písek)
2004/05 - 2.místo (za SK Jankov)
2005/06 - 1.místo po 16 kolech
(pﬁed Milevskem a Pískem)
Pro venkovsk˘ klub s omezen˘mi
finanãními moÏnostmi, kter˘ stojí na
práci nûkolika nad‰encÛ , to je skvûlá vizitka. Tím spí‰e, Ïe po povodních 2002 hrála roudenská muÏstva
dvû a pÛl sezóny v pronájmech.
Mezitím klub vybudoval s podporou
státu, obce a sv˘ch partnerÛ moderní
stadiónek, kter˘ byl v létû otevﬁen za
pﬁítomnosti jihoãeského hejtmana.
V mládeÏnick˘ch druÏstvech TJ
Mal‰e aktivnû sportuje 76 dûtí (vût‰inu z nich vidíte na fotografii).
Dal‰ích 7 chlapcÛ má klub na hosto-

Na snímku Vám pﬁedstavujeme mládeÏ TJ Mal‰e Roudné

vání ve vy‰‰ích soutûÏích v SK
Dynamo a SKP âeské Budûjovice.
·est hráãÛ TJ Mal‰e pÛsobí v mládeÏnick˘ch v˘bûrech OFS âeské
Budûjovice, kde jako hlavní trenér
v˘bûru roãník 1991 pÛsobí Marcel
Tomá‰ek (hlavní trenér muÏÛ Mal‰e).
Vedoucím muÏstva je dal‰í ãinovník
Mal‰e Roudné Jan Budûjck˘.
Klub má celkem 7 muÏstev, dvû
druÏstva dospûl˘ch (muÏi A-trenéﬁi
M. Tomá‰ek; F. Mertl; vedoucí
J. Budûjck˘ a muÏi B – trenér V. ·míd)
a pût celkÛ mládeÏe ve vûkov˘ch
kategoriích:
* star‰í Ïáci U - 15 (trenéﬁi J. Vazaã,
J. Dráb, vedoucí J. Lonsmín)
- krajská I. A tﬁída
* mlad‰í Ïáci U - 12 (trenéﬁi F. Mertl,
J. Vopelka) – krajská I. A tﬁída
* kadeti U - 10 (trenéﬁi J. Vopelka;
F . Mertl) - okresní pﬁebor
* pﬁípravka U - 8 (trenéﬁi L. ·olc,
B. Vogl) - okresní pﬁebor
* pﬁedpﬁípravka U - 6
(trenéﬁi B. Vogl; L. ·olc)

KNIHOVNA
Malé i velké ãtenáﬁe srdeãnû zveme
do místní knihovny, která má otevﬁeno kaÏdou stﬁedu od 17:00 do 19:00.
Kromû zapÛjãení knih je zde moÏno
nahlédnout pod pokliãku dﬁívûj‰í
doby Roudného, prostﬁednictvím
fotek a vûcí z ãasÛ minul˘ch. A nebo
se pﬁenést zpût do souãasnosti prostﬁednictvím internetu, kter˘ je zde
dostupn˘ zdarma.
B¤I·NÍ TANCE
Orientální (bﬁi‰ní) tanec se zrodil
pﬁed více neÏ 5 – 10 tisíci lety jako
„Tanec rodiãek“ v oblasti stﬁední
Afriky. Dodnes Ïeny z primitivních
kmenÛ tanãí spolu s rodiãkou, tím jí
dodávají odvahu a nenechávají ji
v tûÏk˘ch chvílích osamocenou.
Rodiãce se navíc tancem zmírÀují
porodní bolesti a urychluje porod.
Orientální
tanec
zaznamenává

v poslední dobû ãím dál vût‰í oblibu
u mnoha Ïen a dívek, pro které se
stává vyhledávanou pohybovou aktivitou. Navíc je doporuãován Ïensk˘mi lékaﬁi, ortopedy a psychology jako
mimoﬁádnû vhodná terapeutická
metoda pro typicky Ïenské fyzické
i psychické potíÏe.
Tancem se uvolní bloky a napûtí
svalÛ, posiluje se svalstvo bﬁicha,
pánve a rukou, zvy‰uje se kloubní
3

Na sezónu v roce 2006 se zaãala
v‰echna muÏstva pﬁipravovat hned
od prvního lednového t˘dne. MuÏi
trénují 4x t˘dnû a o víkendech se
úãastní zimní ligy na SloÏi‰ti, kterou
poﬁádá SK Dynamo. Tréninky probíhají v terénu okolo obcí Roudné,
Vidov a Vãelná, jednou t˘dnû dojíÏdí
do Roudného cviãitel kick aerobiku
a power jógy a jednou t˘dnû vyuÏívají hráãi nafukovací halu na
SloÏi‰ti.
MládeÏnické celky se pﬁipravují
3x t˘dnû, dvakrát venku v terénu
a jednou v tûlocviãnû SZE· v âB.
Mistrovské zápasy zaãínají v sobotu
18. bﬁezna, kdy se Mal‰e pﬁedstaví
na pÛdû Protivína. Na domácí trávník
vybûhnout hráãi Mal‰e Roudné
o t˘den pozdûji 25.3., kdy se utkají
s TJ Hluboká nad Vltavou. Tento
zápas zaãne v 15:00 hodin a srdeãnû
vás zveme k jeho náv‰tûvû.
pohyblivost, zmírÀují se menstruaãní
potíÏe, bolesti páteﬁe, formují se
tûlesné proporce a pﬁedev‰ím tanec
podporuje odreagování od bûÏn˘ch
starostí a dává radost z pohybu.
Îena se nauãí pracovat s prapÛvodní
Ïenskou energií, která jí umoÏní objevit svou pravou Ïenskost, krásu
a sebevûdomí. Pﬁíjemnou formou tak
Ïena mûní vztah nejen k sobû samé
ale i k druh˘m lidem.
Orientální tanec je urãen pro v‰echny
vûkové a váhové kategorie.Skládá se
z jednotliv˘ch krokÛ a pohybÛ, které
se spojují podle pﬁedem sestavené
choreografie nebo pouze podle fantazie taneãnice.
Irena Votoãková
Îeny a dívky, pokud máte zájem
pﬁijìte si s námi zatanãit. Najdete
nás kaÏdé pondûlí od 19:00 do
20:30 v sále KD Mal‰e Roudné.
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SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
V˘znamn˘ch Ïivotních jubileí se
v na‰í obci v prÛbûhu února doÏívají
tito obãané:
3. 2. – paní Miloslava Veverková
16. 2. – pan Vladimír Novák
17. 2. – paní Eva Matuchová
V‰em oslavencÛm gratulujeme a pﬁejeme hodnû ‰tûstí, zdraví a elánu do
dal‰ích let!

âTENÁ¤I PÍ·Í
Tato rubrika je urãená právû Vám,
milí spoluobãané. Zde máte prostor
pro Va‰e názory a své dotazy ohlednû dûní v na‰í obci. Ty mÛÏete posílat prostﬁednictvím e-mailu na adresu roudne@volny.cz nebo písemnû
pﬁímo na adresu na‰eho OÚ Roudné
120. Budeme rádi, pokud budete mít
zájem s námi spolupracovat.

RUBRIKA NEJMEN·ÍCH

INZERCE
Zde je moÏná soukromá inzerce
zdarma anebo firemní za poplatek
dle dohody na OÚ.

širokosortimentní
prodejna drogerie
v Českých Budějovicích
Vám po pﬁedloÏení tohoto
letáku nabízí:

Víme jak Vám ušetřit peníze!

paní ﬁeditelka – Miroslava Hálková
paní uãitelka – Dagmar Îáãková
vedoucí stravování – Alena Marková
paní ‰kolnice – Lucie Holarová
Co chystají?
Dne 17. 1. 2006 zavítali pﬁed‰koláci
z na‰í M·, pﬁed zápisem do ‰koly, na
náv‰tûvu do 1. tﬁídy Z· Dukelská,
kde se seznámili s prostﬁedím i prací
dûtí. A tak alespoÀ trochu jsou pﬁipraveni k zápisu a ta malá dûtská
du‰iãka nemá takov˘ch obav z tolik
nového. Tak v‰em pﬁejeme, aÈ se jim
pak ve ‰kole líbí!
31. 1. 2006 mûli dûtiãky z na‰í mateﬁinky tak jako kaÏd˘ rok karneval
a letos dokonce obohacen˘ o vystoupení kouzelníka. V‰em se to moc líbilo.

Obecní úﬁad: 386466861, 386466614
Starosta obce: Bc. V. ·ram 724 258 715
Místostarosta obce: B. Zike‰ 602 488 278
Zamûstnankynû OÚ:
·. DoleÏalová 602 580 642
V‰e dÛleÏité se také mÛÏete dozvûdût
z internetu na adrese: www.roudne.cz nebo
z Úﬁední desky OÚ na zastávce MHD naproti OÚ.
V˘tisky Roudenského zpravodaje si mÛÏete
vyzvednout i na obecním úﬁadû v Roudném.

SNùHOVÁ KALAMITA
Chtûli bychom podûkovat v‰em
obãanÛm Roudného, kteﬁí pomohli
s odklízením snûhu pﬁi snûhové
kalamitû 3. aÏ 5. 1. leto‰ního roku.
Velk˘ dík patﬁí i místnímu Zemûdûlskému podniku, kter˘ pravidelnû
udrÏuje schÛdné na‰e cesty.

Česká prodejna pro české zákazníky

Jak vznikla na‰e mateﬁská ‰kola?
Mateﬁská ‰kola Roudné byla zaloÏena v roce 1982. Zﬁizovatelem ‰koly
je Obecní úﬁad Roudné, kter˘ zaji‰Èuje provozní rozpoãet ‰koly. ·kola
se nachází v centru obce, pﬁímo za
obecním úﬁadem, v tûsné blízkosti
ﬁeky Mal‰e. Je jednotﬁídní, s celodenním provozem od 6.15 hodin do
16.15 hodin. Má kapacitu pro 30
dûtí. V pﬁípadû volné kapacity pﬁijímá téÏ dûti z Vidova a pﬁilehl˘ch
obcí. V leto‰ním ‰kolním roce je pﬁijato 28dûtí. Souãástí ‰koly je ‰kolní
jídelna.
1. 11. 2002 vstoupila mateﬁská ‰kola
do právní subjektivity. V únoru 2003
byla budova ‰koly opût zprovoznûna
po rozsáhlé rekonstrukci v dÛsledku
povodnû v srpnu 2002 (vãetnû nové
zahrady).
Dle rozhovoru s paní ﬁeditelkou
Miroslavou Hálkovou bylo loÀské
záﬁí (leto‰ní ‰kolní rok 2005/2006)
pro místní M· ve znamení nástupu
velkého poãtu nov˘ch mal˘ch dûtí.
O na‰e nejmen‰í se starají tito
zamûstnanci M·:

NA·E DÒLEÎITÁ TELEFONNÍ âÍSLA:

při nákupu za více
než 300,- Kč
obdržíte ZDARMA
OVO obtisky na vajíčka
+ 4 OVO barvy

DÁLE NABÍZÍME:

1
1 + MA!
R
ZDA

+
419,00

33,40

24,30

359,50

24,40

18,30

TORSIL PRACÍ PRÁŠEK

ŠKROBENKA Z

PE-PO EKO

9 kg + 9 kg ZDARMA
universální a bioaktivní
prací prášek

tekutý škrob na prádlo
s vůní levandule
500 g

pevný podpalovač
360 g

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Pouze do vyprodání zásob. Tisková chyba vyhrazena.

DS drogerie SU - servis
Hraniční 6 telefon 387 413 029
OTEVÍRACÍ DOBA Pondělí - Pátek 7.00 - 16. 00
4

Z

Zastávka
městské
dopravy
č. 19

P

Parkoviště
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ZE ÎIVOTA OBCE:
âlenové zastupitelstva:
Bc. ·ram
p. Zike‰
p. VaÀata
pí. Hadová
p. ·olc
p. Vone‰
Ing. Chmelaﬁ
Ing. Novák
p. Smudek
p. Pavel

Usnesení
z 32. zasedání
zastupitelstva
obce Roudné
(ze dne 20. 12. 2005)
ZASTUPITELÉ P¤IJALI TOTO USNESENÍ:

1) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
informace o plnûní úkolÛ zadan˘ch
na minulém tj. 31. zasedání obecního zastupitelstva.
2) Zastupitelstvo schvaluje návrh
ﬁídit se rozpoãtov˘m opatﬁením ã. 3
tak jak byl pﬁedloÏen.
3) Zastupitelstvo schvaluje návrh
ﬁídit se návrhem rozpoãtu pro rok
2006 tak, jak byl pﬁedloÏen.
4) Zastupitelstvo schvaluje návrh,
aby se M· ﬁídila návrhem rozpoãtu
pﬁedloÏen˘m ﬁeditelkou M· p. Hálkovou s tím, Ïe ﬁeditelka M·
p. Hálková doloÏí rozklad 36tis. Kã
- dotace od Krajského úﬁadu Jihoãesk˘
kraj.
5) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
informace o moÏnosti zﬁízení sociálního fondu pro zamûstnance OÚ.
6) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí pﬁíkaz na provedení inventur k 31. 12.
2005 dle návrhu sloÏení komisí.
7) Zastupitelstvo schvaluje návrh na

pronájem lokality strÏe na parc. ã.
1023, LV1, o v˘mûﬁe 3795 m2
Mysliveckému sdruÏení Mal‰e Roudné a udûluje starostovi Bc. ·ramovi
mandát k podepsání smlouvy o pronájmu.
8) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
informace o zámûru obnovit Roudensk˘ zpravodaj.
9) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
informace o návrhu naﬁízení o schÛdnosti místních komunikací a prÛjezdních úsekÛ silnic.
10) Zastupitelstvo schvaluje, aby
v lokalitû „Zahradní ãtvrÈ“ byla povolena v˘stavba ﬁadov˘ch domÛ na
parcelách ã. 478/120, 478/104,
478/103 dle návrhu pﬁedloÏeného
p. Zike‰em.
11) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
informace, Ïe obec prÛbûÏnû pﬁijímá podnûty ke zmûnû ÚP ã.4 a informace o nutnosti Ïadatele zaplatit za
svÛj podíl na zmûnû v ÚP.
12) Zastupitelstvo schvaluje návrh
pﬁijmout smlouvu o pﬁevodu nemovitostí v k.ú. Roudné parc. ã. 455/5
a 455/37 na obec za ãástku 1Kã
a udûluje mandát starostovi Bc. ·ramovi k podepsání této smlouvy.
13) Zastupitelstvo schvaluje návrh
na sepsání smlouvy o smlouvû
budoucí na pﬁevod pozemkÛ ZTV
v lokalitû Zahradní ãtvrÈ na obec po
jejich zkolaudování, vãetnû pozemkÛ uveden˘ch ve veﬁejné vyhlá‰ce
ODaSH/9577/05/St a udûluje mandát starostovi Bc. ·ramovi k sepsání
této smlouvy.
14) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
informace o snaze obcí Roudné,
Vidov, Plav, na budoucím propojení
cyklostezkou s âesk˘mi Budûjovicemi a spoleãném ﬁe‰ení cestní
sítû pﬁi stavbû dálnice.
15) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
informace, Ïe obec zaslala nesouhlasné stanovisko k zámûru nevybudování „nové Plavské“ jako pﬁivadûãe pro dálnici. Zastupitelstvo bere
na vûdomí, Ïe obec bude tímto smûa)

rem vystupovat i nadále.
16) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
informace o zam˘‰leném koridoru
Ïelezniãní tratû.
17) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
informace ohlednû hasiãÛ - zakoupení hasící stﬁíkaãky, plovoucího
ãerpadla a ochrann˘ch odûvÛ.
18) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
informace o dodatcích ke smlouvû
s VaK.
19) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
informace o zru‰ení nevyuÏívaného
úãtu u Oberbank.
20) Zastupitelstvo schvaluje návrh
pronajmout ãást pozemku, v blízkosti sbûrného dvora a jednu místnost ve sbûrném dvoﬁe na klubovnu,
SDH.
21) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
zprávu o kontrole pﬁijetí finanãního
daru bûhem povodní v roce 2002,
záleÏitost bude projednána za pﬁítomnosti Ing.Nováka na nûkterém
dal‰ím zasedání zastupitelstva.
22) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
informace o pokraãujícím v˘voji
kolem pojistné události na ã. p. 9
a M· bûhem povodní v r. 2002.
23) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
informace Ing. Chmelaﬁe z valné
hromady SMOP.
24) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
informace o podan˘ch Ïádostech na
dotace a o Ïádosti na Povodí Vltavy
o údrÏbu cyklostezky kolem ﬁeky
Mal‰e.
25) Zastupitelstvo vzalo na vûdomí
informace o ukonãení pÛsobení
p. ZdeÀka na OÚ.

Termín a program pﬁí‰tího zasedání
zastupitelstva bude zveﬁejnûn na
Úﬁední desce OÚ.
V‰echny obãany na‰í obce
srdeãnû zveme!
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NOVINKY ZE STAVEBNÍHO V¯BORU:
VáÏení spoluobãané,
rád bych Vás informoval o právû
(probíhajících stavbách a o kompetencích, které má komise v˘stavby
OÚ Roudné.

Zastﬁe‰ení objektu M· Roudné
a v˘vaﬁovny (dále jen stavba)
Zhruba v polovinû roku 2005 obdrÏela obec Roudné pﬁíslib dotace na
zastﬁe‰ení v˘‰e zmiÀovaného objektu a protoÏe se i podaﬁilo získat
finanãní prostﬁedky z prodeje
pozemku, rozhodlo se zastupitelstvo obce vyﬁe‰it vlekl˘ a stále se
opakující problém se zatékáním do
objektu M· a v˘vaﬁovny. Koncem
roku nabylo právní moci stavební
povolení od Magistrátu âB na tuto
stavbu. V souãasné dobû jsou témûﬁ
hotovy v‰echny zednické práce a do
konce mûsíce ledna by mûly b˘t pﬁipraveny i materiály na krov. KvÛli
následnému vyuÏití podkroví bude
ãást krovu Ïelezná a ãást dﬁevûná.
Celá stavba by mûla b˘t hotová
v 1.ãtvrtletí leto‰ního roku.

V˘stavba ZTV (základní
technické vybavení)
„Zahradní ãtvrÈ“
Závûrem roku 2005 obdrÏel investor
stavby ZTV firma OMEGA ARCHITEKTUR od Magistrátu âB stavební
povolení opravÀující jej k zahájení
v˘stavby, kterou zahájil v˘stavbou
místní kanalizace. Pokud se investorovi stavby podaﬁí získat chybûjící
povolení dotãen˘ch orgánÛ statní
správy a celou stavbu následnû
dokonãit, bude zde zahájena plánovaná v˘stavba RD a ﬁadov˘ch domÛ.
Po kolaudaci celé stavby ZTV bude
tato pﬁedána do majetku obce
Roudné.
Kompetence komise
- vydávat stavební povolení na
stavební úpravy jednoduch˘ch
staveb, pokud nejde o kulturní
památky,
- urãovat, zda jí ohlá‰ené drobné
stavby, stavební úpravy a udrÏovací práce s v˘jimkou stavebních

-

-

-

úprav a udrÏovacích prací na kulturních památkách, vyÏadují stavební povolení, a v tûchto pﬁípadech stavební povolení vydávat,
pﬁijímat ohlá‰ení, popﬁ. vydávat
povolení informaãních, reklamních a propagaãních zaﬁízení
a naﬁizovat jejich odstranûní,
kolaudovat stavby a jejich zmûny,
ke kter˘m vydala komise v˘stavby
stavební povolení,
zabezpeãovat v˘kon státního stavebního dohledu
pﬁijímat ohlá‰ení lhÛty, do kdy
bude odstranûna drobná stavba
a informaãní, reklamní a propagaãní zaﬁízení

Pﬁí‰tû
- plánovaná v˘stavba dálnice D3
- plánovaná v˘stavba Ïelezniãního
koridoru
- kanalizace obce Roudné
- povinnosti stavebníkÛ
Pﬁedseda komise stavebního v˘boru
místostarosta Bohuslav Zike‰

V¯≈ATEK Z NÁVRHU ROZPOâTU OBCE NA ROK 2006:
âástky jsou uvedeny v tis. Kã
-MHD
-pﬁíspûvek M·-provozní dotace
-základní ‰koly v â.B.
-tûlov˘chovná jednota
-veﬁejné osvûtlení
-odpady
-veﬁejná zeleÀ
-sbûrn˘ dvÛr
-pojistné ob.majetku
-splátky projekt. dokumentace
"kanalizace Roudné"
-stﬁecha M· + jídelna

DRUH POPLATKÒ:
730,0
184,8
203,0
150,0
130,0
220,0
35,0
120,0
40,0

a) Kupony pro odvoz komunálního odpadu:
-

237,0
1000,0

t˘denní v˘voz
kombinovan˘ v˘voz (zima/léto)
ãtrnáctidenní v˘voz
mûsíãní v˘voz
doplÀková známka závûsná
pytel na odpad

1800,-1660,-1120,-620,-55,-62,--

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

b) poplatek ze psÛ
1 pes………………………………..................... 60 Kã/rok
2. a dal‰í…………………………..................... 90 Kã/rok

!! Na‰e dÛleÏité informace pro Vás !!
V˘bûr poplatkÛ pro rok 2006 se provádí v kanceláﬁi
obecního úﬁadu Roudné, 1. patro v úﬁedních hodinách.

DÛchodci a drÏitelé ZTP mají slevu:
1 pes………………………………..................... 40 Kã/rok
2. a dal‰í…………………………..................... 60 Kã/rok

Ú¤EDNÍ HODINY:
pondûlí 9:00 – 12:00 17:00 – 20:00 (stavební v˘bor)
stﬁeda 18:00 – 20:00
pátek
9:00 – 12:00
Dle dohody moÏno vyﬁizování rÛzn˘ch záleÏitostí
i mimo úﬁední hodiny.

c) pau‰ální poplatek vodné………............... 20 Kã/osobu
Pro obãany Roudného je otevﬁen sbûrn˘ dvÛr kaÏdou
1. a 3. sobotu v mûsíci od 9:00 do 12:00.
b)

