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SLOVO STAROSTY
VáÏení ãtenáﬁi,
JiÏ fotografie na této stranû napovídá, Ïe se bude v leto‰ním roce dít nûco, co má
souvislost s mostem pﬁes Mal‰i.
Já bych si dovolil vzpomenout na písniãku, kterou mám rád, od Lenky Filipové a Karla
Zicha "MOSTY", kde nám je pﬁíjemnû zazpíváno, Ïe je dÛleÏité mít v rodinn˘ch vztazích
vybudované pevné mosty, které nás pﬁes v‰echno pﬁenesou ... a já si dovolím je‰tû
pﬁidat, aby "TY" pevné mosty byli vybudovány i v pracovních, sousedsk˘ch a podobn˘ch
vztazích.
Ná‰ most se bude v dohledné dobû budovat zcela nov˘. Stavba bude mít vliv na Ïivot
v obci, ale je to stavba dÛleÏitá a bude moÏná i jednou z dominant obce.
Bc. Vlastimil ·ras / starosta obce

Z HISTORIE NA·Í OBCE
POVùSTI Z ROUDNÉHO:
HLEDAâI POKLADU
Pﬁísloví ﬁíká, Ïe mlãeti je zlato a pro
hledaãe pokladu staré povûry platí
mlãení pﬁímo jako podmínka, chce-li
nûkdo vyzdvihnout bohat˘ zlat˘
poklad. Tak vypráví následující
povûst.
V Roudném u SchustrÛ (ã. 12) bylo
kdysi na mlatu zvíﬁe podobné krtku,
pﬁiãemÏ pﬁicházely na povrch kous-

ky zlata. KdyÏ to domácí lidé vidûli,
zaãali hledat poklad. A bylo by se
jim to podaﬁilo poklad odkr˘t, kdyby
pﬁi práci v‰ichni mlãeli. BohuÏel byl
mezi nimi jeden muÏ, kter˘ nedokázal drÏet jazyk za zuby. Právû kdyÏ
pﬁicházeli na zlato, ozvalo se ze stavení hlasité volání:“Pojìte k obûdu“.
V tom okamÏení se poklad ponoﬁil
do zemû a nebyl více k nalezení.
KdyÏ se potom ptali hospodynû, kdo
je volal, vy‰lo najevo, Ïe nikoho
nevolala a Ïe obûd není je‰tû hotov.
Úryvek z knihy „Kronika obce
Roudného“
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Starosty obce Bc. Vlastimila ·rama jak
zaãalo jeho angaÏování v obci
Roudné???

Nejvût‰í mé aktivity se v‰ak ze zaãátku
dûly v Novém Roudném okolo
„HospÛdky u SlukÛ“, kde jsme pﬁipravovali pro dûti karneval, velikonoce, dûtské dny, Mikulá‰skou besídku a i dal‰í
akce pro dospûlé. V roce 1998 jsem kandidoval do zastupitelstva obce, kde jako
zastupitel jsem byl aÏ do roku 2001. V
dal‰ím volebním období jsem pak
vystﬁídal uvolnûného starostu ing.
Chmelaﬁe.To jiÏ jako neuvolnûn˘ starosta.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
V˘znamn˘ch Ïivotních jubileí se v na‰í obci
v prÛbûhu února a bﬁezna doÏívají tito obãané:
20.2. – pan Petr Douda
15.3. – pan Vlastimír Cibuzar
18.3. – pan Václav T˘mal
21.3. – paní Milena Vladyková
22.3. – pan Jan Lhoták
23.3. – paní Asta Pﬁenosilová
V‰em oslavencÛm gratulujeme a pﬁejeme
hodnû ‰tûstí, zdraví a elánu do dal‰ích let!
Poslední rozlouãení: 16.1. 2006 na‰i obec
navÏdy opustila paní Vûra Kolou‰ková.

KNIHOVNA
Otvírací doba knihovny je pravidelnû
kaÏdou stﬁedu od 17:00 do 19:00 v pﬁízemí KD Mal‰e Roudné. Na‰e knihovna
spolupracuje s Jihoãeskou vûdeckou knihovnou z âesk˘ch Budûjovic, a tak na‰i
ãtenáﬁi mají moÏnost zapÛjãení knih,
které nejsou ve stálém inventáﬁi knihovny.

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.

ROUDENSKÉ AKTUALITY
SPORT V OBCI
Zimní pﬁípravné období pomalu konãí
UÏ jen pár dnÛ zb˘vá fotbalistÛm Mal‰e do zahájení jarních bojÛ v mistrovsk˘ch
utkáních v Krajském pﬁeboru muÏÛ, kter˘ po podzimní ãásti vedou. V pﬁípravném
období hráli silnû obsazenou zimní ligu SK Dynama âB, která se hrála na umûlé trávû
na SloÏi‰ti. MuÏstvo Mal‰e skonãilo celkovû na 5 místû, ale umístûní je to lichotivé,
neboÈ turnaje se úãastnili muÏstva: III liga (Dynamo âB); Divize (TﬁeboÀ; Jankov
a Sezimovo Ústí); KP (Roudné; âesk˘ Krumlov; Hluboká; Kaplice; Bavorovice) a 1.liga,
dorostu (Dynamo âB). Za zaznamenání stojí vítûzství nad tﬁetiligovou rezervou
Dynama â.B., kterou jsme porazili 2:1 a také zápas s druh˘m celkem divize
- Spartakem Sezimovo Ústí, kter˘ skonãil smírnû 1:1 a na penalty se opût radovali
hráãi Mal‰e, kdyÏ vyhráli 3:2. Poslední pﬁátelské zápasy sehrají muÏi 4. bﬁezna
v Táboﬁe a 11. bﬁezna v Ole‰níku. Pﬁehled jarních mistrovsk˘ch utkání pﬁiná‰íme
v následující tabulce.
17.k.
18.k.
19.k.
20.k.
21.k.
22.k.
23.k.
24.k.
25.k.
26.k.
27.k.
28.k.
29.k.
30.k.

Protivín
Roudné
Roudné
Milevsko
Roudné
Pﬁe‰Èovice
Roudné
âíÏová
Roudné
Ch˘nov
Roudné
ât.Dvory
Roudné
DraÏice

-

Roudné
Hluboká
â.Krumlov
Roudné
Bavorovice
Roudné
Bechynû
Roudné
Písek
Roudné
Kaplice
Roudné
VodÀany
Roudné

So
So
So
Ne
So
So
So
So
So
Ne
So
So
So
Ne

18.3.
25.3.
1.4.
9.4.
15.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.
21.5.
27.5.
3.6.
10.6.
18.6.

14:00
15:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
10:15
17:00
17:00

RUBRIKA NEJMEN·ÍCH

Dovolte nám, abychom se spoleãnû s vámi
pﬁenesli na konec leto‰ního ledna, kdy
probûhl v místní M· karneval. Maskami se
to tam je hemÏilo. Paní uãitelky pﬁipravily
pro dûti spoustu soutûÏí, napﬁ. foukací
míãek, slalom s ovocem a zeleninou,
namotávání beru‰ek, hod na ‰a‰ka… Na
píseÀ „Toãí se zlat˘ ﬁetûz“ dûti tanãily
v kruhu a pﬁedvádûly své masky. V‰ichni
byli krásní a ‰ikovní. Na závûr karnevalu
svá kouzla a ãáry pﬁedvedl kouzelník,
kter˘ na‰i M· nav‰tívil. 10. 2. do ‰kolky
zavítala vidovská divadelní spoleãnost
„Ka‰párek“ s pohádkou „Ducháãek
a Du‰inka“. 21. 2. zde vystoupila divadelní spoleãnost „Ok˘nko“ s pohádkou
„Ospalá Káãa“. I dûti si vyzkou‰ely divadlo
a sehrály pÛvodem ruskou pohádku
„O rukaviãce“, kde se zvíﬁatka skr˘vají
v rukaviãkách. Na‰i nejmen‰í si takové
rukaviãky samy vyrobily. Od 6. – 10. 2.
2

konal se ve ‰kolce t˘den na téma „âím
budu?“. Dûtiãky si zkou‰ely svou ‰ikovnost a hrály si na ﬁemesla v pondûlí napﬁ.
pekly housky a v úter˘ si hrály na ‰vadlenky a pﬁi‰ívaly knoflíky. V bﬁeznu je
naplánovaná náv‰tûva âeskobudûjovického planetária a do ‰kolky zavítá divadlo
s pohádkou „Py‰n˘ tulipán“.
Zápis do M· Roudné pro ‰kolní rok
2006/2007 se koná v budovû mateﬁské
‰koly ve dnech 20.3. aÏ 23.3. 2006, vÏdy
od 8:00 do 12:00 hodin. V t˘dnu od 13.3.
si zde mohou rodiãe vyzvednout pﬁedbûÏné tiskopisy pﬁihlá‰ek dûtí k zápisu.
UPOZORNùNÍ RODIâÒM:
M· bude v dobû letních prázdnin uzavﬁena od 10.7. do 20.8. 2006. V nutn˘ch pﬁípadech si mohou rodiãe zaÏádat
o náhradní M·. Îádosti musí b˘t podány
nejpozdûji do konce mûsíce kvûtna.
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Mladí hasiãi – SOPTÍCI
V ﬁíjnu loÀského roku vznikl pod SDH
Roudné krouÏek mal˘ch hasiãÛ za pﬁispûní zastupitelÛ obce, kteﬁí nám uvolnili prostory pro na‰í klubovnu v areálu
Sbûrného dvora. Jim patﬁí ná‰ velk˘ dík.
Podûkování náleÏí také na‰im uÏ dospûl˘m hasiãÛm, kteﬁí opravili prostory
a tím, nám vybudovali nové zázemí. Zde
se scházíme pravidelnû kaÏd˘ pátek
v 16:00. Na‰im hlavním cílem je pﬁipravit druÏstvo na soutûÏ. Rádi bychom se
i pﬁipojili i ke hﬁe „Plamen“, která zaãíná
spoleãnû se ‰kolním rokem, to znamená
záﬁí 2006. Budeme se snaÏit, abychom
v‰echno zvládli co moÏná nejlépe.
V rámci na‰eho krouÏku podnikáme
mnohé akce. Chtûli bychom vyzdvihnout napﬁ. na‰e vystoupení s hasiãskou
pohádkou „O ãervené Karkulce“ na valné

hromadû a Mikulá‰ské besídce. Na ·tûdr˘ den dopoledne jsme se vydali spoleãnû s p. Pavlem DoleÏalem, ãlenem
Mysliveckého sdruÏení Mal‰e Roudné,
do lesa krmit zvíﬁátka námi nasbíran˘mi
Ïaludy a ka‰tany. Pan DoleÏal nám udûlal zajímavou pﬁedná‰ku o zvíﬁatech
a jejich Ïivotû v pﬁírodû. V‰em se nám
v˘let moc líbil a zkrátili jsme si ãekání
na JeÏí‰ka. V lednu leto‰ního roku jsme
nav‰tívili multikino Cinestar, kde jsme
zhlídli nov˘ film A. PoledÀákové „Jak se
krotí krokod˘li“. 3.2. mezi nás zavítal
starosta obce Bc. V. ·ram a upoutal nás
svou pﬁedná‰kou na téma „Spolupráce
hasiãÛ s policií“.
NA·I âLENOVÉ: F. Budín, M. âutka, M. Graman,
G. a M. Hadovi, F. Jane‰, F. Kácal, J. Smudek,
A. Trejbal, M. Troupová, N. a T. Zike‰ovi.

VEDOUCÍ KROUÎKU:
J. Gramanová, B. Vopálková, J. Jane‰ová
Pokud by va‰e dûti mûly zájem mohou
se pﬁijít podívat do klubovny na ná‰
krouÏek. Budeme rádi, kdyÏ se i va‰im
dûtem bude s námi líbit a roz‰íﬁí hasiãské ﬁady. Pﬁípadní zájemci mohou kontaktovat paní Gramanovou na tel. ãísle
606 641 831.

Kostkáãkovo odpoledne

„Jé mami, zase bude Kostkáãek!“ skákal
radostí mal˘ Michal a ukazoval na barevn˘
plakát
vyvû‰en˘ na autobusové zastávce. „Pﬁeãti
mi, kdy to bude,“prosil maminku. „ V sobotu 25. února od 15-ti hodin v KD Mal‰e
Roudné se koná 9. roãník dûtského karnevalu s Kostkáãkem – soutûÏe, zábava, tombola,“ ãte maminka a vzápûtí Michal vzpomíná na minulá ma‰karní a pﬁem˘‰lí nad
svou leto‰ní maskou.
V sobotu po 15. hodinû sál vyzdoben˘
pohádkov˘mi postavami dvou veãerníãkÛ
praskal ve ‰vech. Kostkáãek pﬁivítal v‰echny piráty, kovboje, kouzelníky, koãiãky
domácí i divoké, Santa Clause, Karkulky,
ãertíky, princezny a dvorní dámy. Cel˘ karneval byl poﬁádán v duchu pohádky
O Popelce, a tudíÏ vyhrály princezny
a dvorní dámy.
U vstupu ãekala na dûti Popelka a kdo mûl
zájem, si zakoupil oﬁí‰ek s pﬁekvapením.
Po celé odpoledne se tu stﬁídaly tance
a zpûv, soutûÏe a rÛzné kvízy. Sálem znûly
známé hity – Dûlání, dûlání, Koãky, koãky,
jakou máte ﬁeã, Není nutno, Jede jede
ma‰inka. Nûkolika metrov˘ rychlostní vlak
Pendolíno, vytvoﬁen˘ dûtmi, pﬁekvapil
i obsluhující personál, kdyÏ prosvi‰tûl za
barem a restaurací pﬁes chodbu se ﬁítil zpût
do sálu. Dûti se uklidnily pﬁi vystoupení
mal˘ch orientálních taneãnic, které rozvlnily své boky v rytmu indick˘ch melodií
s bravurou profesionálek! Velk˘ blok soutûÏí mûly pod palcem Pastelky v podání roudensk˘ch teenagerÛ – Janiãky, Haniãky,

Fandy, Pavla, Markéty, Veroniky, Kláry,
Kaãky a dal‰ích. V záﬁících barevn˘ch parukách vytvoﬁili mnoho soutûÏních stanovi‰È
po sále i pﬁilehl˘ch prostorech. Dûti pak
testovaly své schopnosti pﬁi plnûní úkolÛ
pﬁimûﬁen˘ch jejich vûku i odvaze. Men‰í
prolézaly tunelem, stavûly komín z kostek,
poznávaly barvy. Vût‰í pak spou‰tûly udicí
kolíãky do láhví, poznávaly po ãichu pepﬁ,
ocet, roudenské zelí, rozli‰ovaly ãíslice,
házely míãkem do tuby. Bez rozdílu vûku
vylézaly po ‰taflích a v ko‰i zavû‰eném ve
v˘‰ce hledaly sladkou odmûnu. I kdyÏ
o zábavu mûly dûti poﬁád postaráno, pﬁesto
v jejich hlaviãkách hlodal ãervíãek. „Co
s tím oﬁí‰kem a kdy bude tombola?“ ptaly
se samy sebe. To si uvûdomila Popelka
v momentû, kdy k ní pﬁibûhl znepokojen˘
Filip a ud˘chanû si stûÏoval:
„My s mamkou teda vÛbec nevíme co teì
bude. Tam nahoﬁe se pﬁevlíkají ty ornamentální taneãnice. UÏ je po páté hodinû a tombola poﬁád nikde!“ Popelka s Kostkáãkem
zareagovali rychle a vyzvali rodiãe nejmen‰ích dûtí, aby jim pomohli s odhalením
tajemství. V dokonale slepeném oﬁí‰ku byl
ukryt˘ lísteãek s ãíslem, podle kterého
vydávala Popelka jejich v˘hry a je‰tû pﬁidala nûco na zub. Dûti byly plnû zaneprázdnûny tombolou, a proto pﬁi‰la ﬁada na soutûÏe pro rodiãe. Maminkami vytvoﬁené dvojice mûly za úkol rozloÏit a opût sestavit
autíãko tak, aby bylo opût schopné provozu. Byly za to odmûnûny ovocem. Ne v‰em
se to povedlo, nûkterá autíãka pﬁipomínala
torza po tûÏké havárii. Pro tatínky znûl
úkol jednodu‰e – pﬁebalit pokakané miminko a obléci ho na procházku. Z bezpeãnostních dÛvodÛ Ïivá miminka samozﬁejmû
nahradily panenky. Tuto soutûÏ se zalíbením sledovaly hlavnû maminky a kreativitu
nûkter˘ch tatínkÛ odmûnily velk˘m potleskem. Za splnûn˘ úkol obdrÏeli Roudenské
zelí. V zápûtí tajemná hudba ohlásila pﬁíchod kouzelníka a fak˘ra Petra Brauna.Dûti
obdivnû sledovaly jeho Ïonglování
s ohnûm, a kdyÏ z ko‰íku vyndal hada
a lehl si s ním na hﬁebíky, napûtím uÏ ani
ned˘chaly. Dûti si mohly hada pohladit.
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Kouzelník sklidil ohromn˘ potlesk a sborové „Dûkujeme“. Závûr karnevalu patﬁí tradiãnû dvûma soutûÏím pro ty nejvytrvalej‰í.
Z kuÏelovit˘ch ‰pulek od nití se staví komín
do v˘‰ky tak, Ïe se ‰pulky pﬁidávají ze
spodu a tak je moÏno dosáhnout rekordní
v˘‰ky komínu. Oblíbenou teãkou karnevalu
je soutûÏ „Îidle“. Dûti soupeﬁí o volná místa
v kruhu Ïidlí a vítûz si vÏdy odná‰í svazek
balónkÛ.
Za skvûlou akci je potﬁeba podûkovat v‰em
organizátorÛm – KostkáãkÛm: Simonû
Dvoﬁákové a Ivanû Vani‰ové, Popelce:
Martinû Sklenáﬁové, roudensk˘m maminkám: Jiﬁinû Jane‰ové, Danû Trejbalové,
Karle Dejãmarové a Hanû ·eniglové a teenagerÛm v roli Pastelek.
Za velkou finanãní podporu patﬁí podûkování OÚ Roudné a v‰em sponzorÛm: Firmû
Nowaco, ZD Roudné, Ovoce, zelenina – ·tûtinovi a panu Vlkovi za bezplatné poskytnutí sálu!
Opût za rok se na vás tû‰í Kostkáãek a spol.

NA·E DÒLEÎITÁ TELEFONNÍ âÍSLA:
Obecní úﬁad: 386466861, 386466614
Starosta obce: Bc. V. ·ram 724 258 715
Místostarosta obce pro vûci stavební:
B. Zike‰ 602 488 278
Místostarosta obce: L. ·olc 602 155 214
Zamûstnanec OÚ: ·. DoleÏalová 602 580 642
Úãetní OÚ: A. ·edivá 602 155 213
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
Sbûrn˘ dvÛr má otevﬁeno kaÏdou první a tﬁetí
sobotu v mûsíci od 9:00 – 12:00.
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 OÚ v Roudném. Minulé ãíslo
Roudenského zpravodaje I./06 téÏ naleznete
na webov˘ch stránkách roudne.cz.
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INZERCE
je moÏná soukromá inzerce zdarma anebo
firemní za poplatek dle dohody na OÚ.
OÚ prodá PC s procesorem Intel Pentium
150MHz, grafickou kartou 1MB – S3 Trio
64V+, operaãní pamûtí EDO 32MB, pevn˘m diskem 2GB, mechanikou CD a disketovou, operaãním systémem Windows
95 a obrazovkou – 15 palcÛ. Cena dle
odborného posudku cca 1500,- Kã.
K doptání na obecním úﬁadu.

Zveme Vás k příjemnému
posezení do naší restaurace

ROUDENKA

Možnost rodinných oslav,
i podnikových večírků.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí - čtvrtek 11:00 – 22:00
Pátek - sobota
11:00 – 23:00
Neděle v zimním období zavřeno.
Po dohodě je možno
provozní dobu změnit
(upravit dle přání zákazníka)

Obědové menu již od 55,- Kč
Restaurace Roudenka se nachází
v Roudném za budovou OÚ.

AUTOBAZAR
FIRMA SCHARON s. r. o.
Roudné 181, poboãka T˘n n. Vltavou

SLUÎBY:
Prodej a v˘kup automobilÛ
(moÏnost i zahraniãních automobilÛ
na pﬁání z EU)
MoÏnost platby hotovû, leasing,
ãi protiúãetem
Ve‰keré úkony na DI
KONTAKT:
telefon 777 080 140, 608 980 805
BliÏ‰í informace lze získat na web. stránkách

www. scharon. cz
Zpracování Agentura eF s.r.o., Pﬁíãná 3, âeské Budûjovice, tel./fax: 387412359, www.ef.cz
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ZE ÎIVOTA OBCE:
21. 2. 2006 probûhlo 33. zasedání obecního zastupitelstva s tímto programem:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Volba zapisovatele a ovûﬁovatelÛ zápisu
Kontrola úkolÛ z 32. zasedání zastupitelstva
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek M· Roudné
V˘sledky inventur
Stavební v˘bor – pan Zike‰
Investiãní v˘bor – pan ·ram
Îádosti o dotace
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Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce
Roudné bude oti‰tûno v pﬁí‰tím ãísle.

âLENOVÉ ZASTUPITELSTVA:
Bc. ·ram, p. Zike‰, p. VaÀata, pí. Hadová, p. ·olc,
p. Vone‰, Ing. Chmelaﬁ, Ing. Novák, p. Smudek,
p. Pavel.

UHYNULÉ PTACTVO PAT¤Í DO RUKOU ODBORNÍKÒ
AKTUÁLNÍ INFORMACE T¯KAJÍCÍ SE PTAâÍ CH¤IPKY:
dle vyjádﬁení ﬁeditele Krajské veterinární správy pro
Jihoãesk˘ kraj pana Franti‰ka Kouby
sbûr a následné vy‰etﬁení volnû Ïijících uhynul˘ch ptákÛ
zaji‰Èují na celém území kraje
v˘hradnû veterinární inspektoﬁi, kteﬁí k tomu mají odpovídající ochranné vybavení.
Pokud se v dané lokalitû vyskytne vût‰í úhyn ptactva,

jejich svoz a likvidaci zajistí asanaãní podnik.
Ve‰keré dÛleÏité informace a zásady najdete na webov˘ch stránkách Státní veterinární správy
âR (www.svscr.cz). Je dÛleÏité pﬁi nálezu uhynulého
ptactva kontaktovat krajskou veterinární správu a její
místnû pﬁíslu‰né inspektoráty a postupovat podle rad
odborníkÛ.
OÚ Roudné

POMAL·Í

Svazek mûst a obcí regionu Pomal‰í
Svazek mûst a obcí regionu Pomal‰í je dobrovolnou
nepolitickou organizací, která sdruÏuje mûsta a obce,
jejichÏ katastrální území leÏí v povodí ﬁeky Mal‰e na
území okresÛ âesk˘ Krumlov a âeské Budûjovice.
SdruÏení bylo zaregistrováno referátem vnitﬁních vûcí
Okresního úﬁadu âeské Budûjovice dne 4. února 1993.
Sídlem svazku je Obecní úﬁad ¤ímov.
Pﬁedmûtem a cílem ãinnosti sdruÏení je ﬁe‰ení dopadÛ
na hospodaﬁení obcí a jejich obyvatel v souvislosti
s existencí vodárenského toku Mal‰e a to v oblastech:
1. ochrany Ïivotního prostﬁedí a ochrany pﬁírody
* likvidace a ukládání tuh˘ch domovních odpadÛ,
* zásobování vodou,
* odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod,
* zemûdûlské prvov˘roby, lesního hospodáﬁství
a ostatní podnikatelská ãinnost,
* postupného pﬁecházení na ekologicky ãistá paliva
(plynofikace, elektrifikace),
* podpory cestovního ruchu v oblasti,
* propagace regionu v médiích a na nosiãích.

3. ‰kolství, sociální péãe, zdravotnictví a kultury.
Orgány svazku
* Valná hromada
* Jednatelé
* Odborní poradci
* Revizoﬁi

2. správy, údrÏby a provozování zﬁízení, slouÏících
k uspokojování potﬁeb obãanÛ,

Ing. Jaroslav Chmelaﬁ
a)
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NOVINKY ZE STAVEBNÍHO V¯BORU:
Závûrem tedy krátké shrnutí :
* v rámci stavby dálnice dojde
v místû plánovaného MÚK Roudné
k mírnému posunutí komunikace
III/15529
* pﬁipojení MÚK Roudné bude realizováno pouze v pﬁípadû, Ïe bude
vybudována JiÏní tangenta

Plánovaná v˘stavba Ïelezniãního
koridoru
Dobr˘ den,
VáÏení spoluobãané, v dne‰ním vydání
druhého ãísla Roudenského zpravodaje, Vás budu tak jak jsem Vám
slíbil v pﬁedchozím ãísle informovat
o tﬁech zásadních vûcech, t˘kajících
se bezprostﬁednû Ïivota v obci
Plánovaná v˘stavba dálnice D3
stavba 0310/II
Hodûjovice - Tﬁebonín
Koncem loÀského roku probûhla
první koordinaãní jednání t˘kající se
Územního rozhodnutí pﬁipravované
stavby za úãasti v‰ech dotãen˘ch
orgánÛ státní zprávy a zástupcÛ
obcí, kter˘ch se stavba v daném
úseku t˘ká. Z této schÛzky vyvstal
pro obec Roudné jeden zásadní problém a to , Ïe v pﬁipravované stavbû
není poãítáno s vybudováním tzv.
JiÏní tangenty, která by mûla slouÏit
jako pﬁivadûã k dálnici. Naopak,
firma zaji‰Èující projekt této stavby
navrhla pﬁipojit v místû plánované
mimoúrovÀové kﬁiÏovatky (déle jen
MÚK Roudné) v prostoru mezi obcí
Roudné a krouhárnou dálnici na
komunikaci III/15529 (Plavská silnice). Jistû si kaÏd˘ dovede pﬁedstavit
nárÛst dopravy v obci v pﬁípadû realizace této stavby. K tomuto návrhu
jsem po dohodû se zastupiteli vydal
zásadní nesouhlasné stanovisko
k v˘stavbû dálnice.
V prÛbûhu mûsíce byla jako reakce
na toto stanovisko svoláno dal‰í jednání, na kterém bylo dohodnuto, Ïe
v rámci stavby dálnice D3 0310
dojde k realizaci pﬁeloÏky silnice
III/15529 tak, aby v místû kﬁíÏení
dálnice s touto komunikací mohla
b˘t s v˘stavbou JiÏní tangenty dobudována mimoúrovÀová kﬁiÏovatka.

V souãasné dobû probíhá pﬁíprava
stavebního povolení na stavbu
„Optimalizace tratû smûr âB – Bor‰ov
nad Vltavou“ vedoucí k. ú. obce
Roudné. Z pÛvodního rozsahu stavby, kde mûlo dojít k roz‰íﬁení trati
a náspÛ se bude realizovat pouze
v˘mûna kameniva v prostoru koleji‰tû. Na základû poÏadavku stav. komise OÚ Roudné dojde v rámci stavby
k osázení zelenû okolo tratû, tak aby
se sníÏil dopad provozu tratû na
obec Roudné.
Tato traÈ by se mûla do roku 2016,
pokud dojde k v˘stavbû nové tratû
okolo dálnice stát pouze obsluÏnou
tratí pro sklad ropn˘ch produktÛ
âepro.

Kanalizace obce Roudné
Mûsto âeské Budûjovice, které bude
budovat kanalizaãní sbûraã z âB do
nového Roudného zahájilo ﬁízení pro
získání Stavebního povolení na tuto
stavbu. Stav. komise OÚ Roudné
vydala na tuto stavbu souhlasné stanovisko. OÚ Roudné provede v leto‰ním roce stavbu el.pﬁípojky k plánované kanalizaãní pﬁeãerpávací stanici. Pokud se investoru stavby kanalizaãního sbûraãe podaﬁí získat
stavební povolení a zahájí stavbu
poÏádá OÚ Roudné o vydání stavebního povolení na stavbu kanalizace
v obci Roudné. Na tuto akci je
pﬁipravována dotace firmou VAK
JiÏní ãechy a.s.
Povinnosti stavebníkÛ
Ohlá‰ení drobn˘ch staveb
(1) Ohlá‰ení drobné stavby obsahuje:
a) jméno (název) a adresu (sídlo)
stavebníka,
b)

b) úãel, rozsah a místo stavby
a jednoduch˘ technick˘ popis
jejího provedení,
c) druh a parcelní ãíslo pozemku
podle katastru nemovitostí,
d) údaj o tom, kdo bude stavbu
provádût a zda se k jejímu provedení má pouÏít sousední nemovitost, popﬁípadû vyjádﬁení vlastníka
této nemovitosti,
e) stanoviska pﬁedepsaná v § 57
odst. 4 zákona.
(2) K ohlá‰ení drobné stavby se
pﬁipojí doklad, jímÏ se prokazuje
vlastnické právo nebo jiné právo
k pozemku, a jednoduch˘ situaãní
náãrt podle katastrální mapy
s vyznaãením umístûní stavby na
pozemku, hranic se sousedními
pozemky a polohy staveb na nich.
JestliÏe není k pﬁijetí ohlá‰ení
pﬁíslu‰n˘ obecní úﬁad v místû,
pﬁekládá se náãrt ve dvojím vyhotovení.
Ohlá‰ení stavebních úprav a udrÏovacích prací
(1) Ohlá‰ení stavebních úprav a udrÏovacích prací obsahuje:
a) údaj o tom, na které stavbû
mají b˘t úpravy nebo práce
provedeny
b) jejich rozsah, úãel a jednoduch˘
technick˘ popis
(2) K prohlá‰ení se pﬁipojí
a) doklad prokazující vlastnické
nebo jiné právo ke stavbû, která
mÛÏe b˘t nahrazen ãestn˘m
prohlá‰ením,
b) písemná dohoda s vlastníkem
stavby, hodlá-li úpravu nebo
udrÏovací
práce
provádûné
nájemce,
c) stanovisko orgánu státní
památkové péãe, jde-li o stavební
úpravu nebo udrÏovací práce na
stavbû, která je kulturní památkou
nebo se jedná o stavbu, která se
nachází v památkovû chránûném
území.
Pﬁí‰tû
- návrhy zmûn ÚP Obce Roudné
- plánovaná v˘stavba dálnice D3
- plánované stavební akce OÚ
Roudné
Pﬁedseda komise stavebního v˘boru
místostarosta Bohuslav Zike‰
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V¯≈ATEK
Z OBECNù
ZÁVAZNÉ
VYHLÁ·KY
o místních
poplatcích
âíslo : 1/ 2005
Zastupitelstvo obce Roudné vydává
podle ust. §14, odst. 2 zákona
ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
a v souladu s ust. §10, pís. d) a §84
odst. 2, pís. i) zákona ã. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zaﬁízení), ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, tuto
obecnû závaznou vyhlá‰ku:
I.
Základní ustanovení
âl. 1.Základní ustanovení:
1) Obec Roudné vybírá tyto místní
poplatky:
a) poplatek ze psÛ
b) poplatek za uÏívání veﬁejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
2) ¤ízení o poplatcích vykonává
obecní úﬁad
II.
Poplatek ze psÛ
âl. 2. Pﬁedmût poplatku.
Poplatek se platí ze psÛ
star‰ích 3 mûsícÛ.
âl. 3. Poplatník.
1) Poplatníkem je fyzická nebo
právnická osoba, která je drÏitelem psa a má trval˘ pobyt
na území obce.
2) Poplatník je povinen pﬁihlásit
psa do evidence na OÚ do 15-ti
dnÛ ode dne kdy vznikla
poplatková povinnost.
3) Poplatek neplatí osoby uvedené
v zákonu o místních poplatcích.
âl. 5. Vznik a zánik poplatkové
povinnosti.
1) Poplatková povinnost vzniká
prvním dnem mûsíce, kter˘

následuje po mûsíci, ve kterém
pes dovr‰il vûk tﬁí mûsícÛ.
2) Vznikne-li poplatková povinnost
bûhem kalendáﬁního roku,
platí se poplatek v pomûrné
v˘‰i, která odpovídá poãtu
i zapoãat˘ch kalendáﬁních
mûsícÛ. Zanikne-li poplatková
povinnost bûhem kalendáﬁního
roku, postupuje se obdobnû.
âl. 6. Splatnost poplatku.
Poplatek je splatn˘:
1) Poplatek se platí do 31. bﬁezna
kaÏdého roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je
poplatek splatn˘ nejpozdûji
do 15-ti dnÛ ode dne, kdy
povinnost poplatek platit
vznikla.
III.
Poplatek za uÏívání veﬁejného
prostranství
âl. 7. Poplatek za vyuÏívání veﬁejného
prostranství.
Poplatek za uÏívání veﬁejného
prostranství se vybírá za
zvlá‰tní uÏívání veﬁejného
prostranství kter˘m se rozumí
provádûní v˘kopov˘ch prací,
umístûní doãasn˘ch staveb,
zaﬁízení slouÏící pro poskytování prodeje a sluÏeb, pro
umístûní stavebních nebo
reklamních zaﬁízení, zaﬁízení
cirkusÛ, lunaparkÛ a jin˘ch
obdobn˘ch atrakcí, umístûní
skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a uÏívání
tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní
akce nebo potﬁeby tvorby
filmov˘ch a televizních dûl.
âl. 8. Veﬁejné prostranství.
1) Veﬁejn˘m prostranstvím jsou
v‰echna námûstí, ulice, trÏi‰tû,
chodníky, veﬁejná zeleÀ, parky
a dal‰í prostory pﬁístupné
kaÏdému bez omezení, tedy
slouÏící obecnému uÏívání,
a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru.
2) Vymezení veﬁejného prostranství
na území obce, pro úãely této
obecnû závazné vyhlá‰ky je
obsahem pﬁílohy ãís. 1.
âl. 9. Poplatník.
1) Poplatníkem je fyzická i právc)

nická osoba, která uÏívá veﬁejné
prostranství zpÛsobem uveden˘m v ãl. 7 této obecnû
závazné vyhlá‰ky. UÏívá-li
stejnou ãást veﬁejného prostranství nûkolik poplatníkÛ,
odpovídající
za
placení
poplatku spoleãnû a nerozdílnû.
2) Poplatník je povinen oznámit
obecnímu úﬁadu zvlá‰tní
uÏívání veﬁejného prostranství
pﬁed zapoãetím vlastního
uÏívání tohoto prostranství
âl. 10. Sazby poplatku.
1. Sazby poplatku ãiní za uÏívání
veﬁejného prostranství:
a) provádûní v˘kopov˘ch prací
10,- Kã/m2/den
b) umístûní doãasn˘ch staveb
20,- Kã/t˘den
c) zaﬁízení slouÏící pro poskytování prodeje a sluÏeb
5,- Kã/m2/den
d) umístûní stavebních zaﬁízení
20,- Kã/m2/t˘den
e) umístûní reklamních zaﬁízení
100,- Kã/m2/mûs.
f) zaﬁízení cirkusÛ, lunaparkÛ
a jin˘ch obdobn˘ch atrakcí
5,- Kã/m2/den
g) umístûní skládek
1,-Kã/m/den
h) vyhrazení trvalého parkovacího místa na pozemku
obce 100,-Kã/mûsíc
2. Poplatek se neplatí z akcí
uveden˘ch v zákonû místních
poplatcích
âl. 11. Vznik a zánik poplatkové
povinnosti, splatnost poplatku.
1) Poplatek za uÏívání veﬁejného
prostranství se platí ode dne
kdy zvlá‰tní uÏívání tohoto
prostranství zaãalo aÏ do dne,
kdy toto uÏívání skonãilo
a prostranství bylo uvedeno
do pÛvodního stavu.
2) Poplatek je splatn˘ do jednoho
t˘dne po ukonãení uÏívání
veﬁejného prostranství.
IV.
Poplatek ze vstupného
âl. 12. Pﬁedmût poplatku a poplatník
1) Pﬁedmûtem poplatku je vstupné
na kulturní, sportovní, prodejní
nebo reklamní akce sníÏené
o daÀ z pﬁidané hodnoty, je-li
v cenû obsaÏena.
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2) Poplatníkem je fyzická osoba
nebo právnická osoba, která
akci uvedenou v odst. 1 poﬁádá.
âl. 13. Sazby poplatku a jeho
splatnost.
1) Poplatek ze vstupného ãiní:
a) Pro místní organizace – sbor
dobrovoln˘ch hasiãÛ, tûlov˘chovná organizace, loutkáﬁsk˘
soubor, myslivecké sdruÏení
10 % s úhrnné ãástky vybraného
vstupného nebo pau‰ální ãástka
200,-Kã
b) Pro ostatní poﬁadatele 20 %
s úhrnné ãástky vybraného
vstupného nebo pau‰ální ãástka
400,-Kã
2) Splatnost poplatku:
a) Poplatek placen˘ pau‰ální
ãástkou je splatn˘ nejménû 7
dnÛ pﬁed konáním akce
b) Poplatek ze vstupného urãen˘
v procentech se platí v úﬁedních hodinách obecního úﬁadu
do jednoho t˘dne po uskuteãnûné akci, kde musí b˘t doloÏen
dokladem o v˘‰i hodnoty
a poãtu prodan˘ch vstupenek.
3) Poplatek se neplatí z akcí
uveden˘ch v zákonû o místních
poplatcích.

âl. 14. Ohla‰ovací povinnost.
Ohlá‰ení kulturní, sportovní,
prodejní nebo reklamní akce
se provádí v kanceláﬁi obecního
úﬁadu 7 dnÛ pﬁed uskuteãnûním akce.
V.
Ustanovení spoleãná a závûreãná
âl. 18. Spoleãná a závûreãná ustanovení.
1) Poplatková povinnost vzniká
poplatníkÛm dnem, kdy nastala skuteãnost, která podléhá
zpoplatnûní podle nûkterého
z poplatkÛ uveden˘ch v Základním ustanovení této obecnû
závazné vyhlá‰ky, není-li to
obecnû závaznou vyhlá‰kou
stanoveno jinak.
2) Není-li stanoveno jinak, je
poplatník povinen obecnímu
úﬁadu ohlásit skuteãnosti
zakládající vznik a zánik
poplatkové povinnosti do 15
dnÛ od jeho vzniku. Ve stejném
termínu má za povinnost
ohlásit rovnûÏ skuteãnosti,
které mají vliv na stanovení
v˘‰e poplatku.

d)

3) Poplatky se platí v hotovosti
v pokladnû obecního úﬁadu,
nebo po‰tovní poukázkou,
pﬁípadnû bankovním pﬁevodem
na úãet obecního úﬁadu.
4) K odstranûní tvrdosti mÛÏe
obec, na základû Ïádosti
poplatníka, poplatek nebo
jeho pﬁíslu‰enství zcela nebo
ãásteãnû prominout.
âl. 19. Sankce
1) Pﬁi nesplnûní poplatkové
povinnosti tím, Ïe poplatky
nebudou zaplaceny (odvedeny)
vãas, nebo ve správné v˘‰i,
vymûﬁí obecní úﬁad poplatek
platebním v˘mûrem. Takové
poplatky mÛÏe zv˘‰it aÏ na
trojnásobek. DluÏné ãástky
lze vymûﬁit nebo domûﬁit do
3 let od konce kalendáﬁního
roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla. Pro bûh
této lhÛty a promlãení poplatkové povinnosti se pouÏije
§12, odst.2 zákona o místních
poplatcích.
2) Pﬁi poru‰ení stanoven˘ch
povinností nepenûÏité povahy
mÛÏe obecní úﬁad uloÏit
poplatníkovi pokutu podle
zvlá‰tního zákona 7).

