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Soutěž Vesnice roku 2006 – Obec Roudnice

OBEC ROUDNICE
Obec Roudnice se nalézá
v jižní části okresu Hradec Králové, prostírá se od
východu k západu vedle silnice I/11 vedoucí z Hradce Králové do Chlumce nad
Cidlinou. Obec se nedělí na části, katastrální území má celkovou rozlohu 1 174 ha.
Roudnice byla osídlena již v dávných dobách, což dosvědčují četné archeologické nálezy.
Nejstarší osídlení obce možno položiti do mladší doby kamenné. První písemná zmínka o Roudnici
pochází z roku 1384.
Původní zástavba obce je tvořena zemědělskými usedlostmi a chalupami s větším či
menším zemědělským zázemím. A byla, zejména v období od 2. světové války, intenzivně
doplňována novodobými rodinnými domy v mezerách mezi usedlostmi, rozrostla se zástavba
v okolí průběhu potoka.
Středem obce prochází Roudnický potok, který je obklopen širokým nezastavitelným pásem
kvalitní nízké i vysoké zeleně. Centrum obce leží přibližně uprostřed obce, je v něm soustředěna
občanská vybavenost – obecní úřad, mateřská škola, prodejna smíšeného zboží, dále je centrum
zvýrazněno kvalitní zelení s pomníkem obětem světových válek a dětským hřištěm, sportovištěm s
cyklistickou dráhou.
Obec Roudnice je zemědělská obec s trvalým bydlením - k 31.12.2005 zde trvale žilo 575
obyvatel, z toho 90 dětí, 396 osob v produktivním a 89 osob v poproduktivním věku. Základní
zdravotní péče je občanům poskytována ve zdravotních střediscích v okolních obcích. Základní
školství funguje pro naprostou většinu dětí v Libčanech. Vyšší služby a zařízení občanské
vybavenosti pak občané využívají v krajském městě v Hradci Králové. Největší vyjížďka za prací je
do Hradce Králové, menší pak do Chlumce a okolních vesnic.

1. koncepční dokumenty
1.1.

Nový Územní plán obce Roudnice byl dokončen v roce 2005 a v lednu 2006 byl na
zasedání zastupitelstva obce Roudnice schválen. Tento dokument nahradil původní
Územní plán sídelního útvaru Roudnice z roku 1995. ÚPO byl projednáván za velké účasti
obyvatel obce, zástupců zájmových spolků a soukromých zemědělců.

1.2.

Program obnovy vesnice – Roudnice se do akce Program obnovy vesnice přihlásila jako
jedna z prvních obcí okresu Hradec Králové. První akce a úkoly byly obecním
zastupitelstvem vytyčeny na podzim roku 1991 a v průběhu dalších let realizovány Dle
potřeb obce a zájmových spolků pak byly průběžně doplňovány a realizovány další
projekty.
V roce 2000 byl vypracován a schválen dokument Přehled akcí realizovaných v letech
1990-1999 včetně doplnění akcí POV. Vzhledem k tomu, že většina akcí je zrealizována,
rozhodlo v lednu 2006 zastupitelstvo obce Roudnice o pořízení nového dokumentu
Program obnovy a rozvoje obce Roudnice.
Všechny místní POV si zpracovávala obec za aktivní spolupráce roudnických zájmových
spolků. Zpracování posledního dokumentu probíhá též za účasti široké veřejnosti, dětí
z roudnické mateřské školy a roudnických dětí v ZŠ Libčany. POV schvaluje Zastupitelstvo
obce Roudnice.

1.3.

Rozpočet obce
Rozpočet obce sestavuje zastupitelstvo obce ve spolupráci se zástupci roudnických spolků.
Rozpočtovaný schodek je pokryt z finančních prostředků z minulých let. V průběhu roku se
rozpočet mění Rozpočtovými opatřeními. Od roku 1989 obec hospodaří pouze s vlastními
prostředky a účelovými dotacemi, bez úvěrového zatížení.
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Výsledky hospodaření (v tis. Kč)
celkové příjmy obce
z toho daňové
celkové výdaje obce

rok 2004

rok 2005

5 795

4 872

4 008

4 696

4 513

4 581

Příjmy obce jsou využívány na běžné a kapitálové výdaje. Naše obec má nulovou dluhovou
službu. Dotace jsou
Dotace jsou poskytovány obci účelové, jejich čerpání probíhá v souladu se smluvními
podmínkami. Na rozvojové projekty obec využívá především dotace z POV a grantů
Královéhradeckého kraje, případně čerpá dotace prostřednictvím svazku obcí Mikroregion
Urbanická brázda. Elektrifikace a plynofikace obce byla realizována s dotací SFŽP.
Obec založila obecně prospěšnou společnost Obnova a rozvoj obce Roudnice, ze které jsou
financovány především projekty roudnických zájmových spolků (sportovní činnost TJ Sokol,
keramická dílna, oprava historické hasičské stříkačky).
2. Společenský život
2.1.

Kontinuita společenského života – obnovené místní tradice – v roce 1990 byla obnovena
původní tradice - pořádání Roudnických masopustních průvodů a koledování Tří králů.
Většina zájmových spolků působí v Roudnici již několik desítek let a tyto spolky mají své
„tradiční“ akce – Spolek žen (mikulášské besídky a maškarní karnevaly pro děti, dětský
den, zahájení a ukončení prázdnin, kulturní a společenské akce pro dospělé), TJ Sokol
(pálení čarodějnic, pouťové fotbalové turnaje, mistrovská fotbalová utkání, plesy a taneční
zábavy), SDH (hasičské okrskové soutěže, dohled u řady kulturních a společenských akcí,
plesy a taneční zábavy, ukončení prázdnin). Tradičním místem setkávání je knihovna.
Starší členky Spolku žen před 3 lety založily Klub seniorů a 5 let zde působí dětský klub
Kvítek, kteří se též aktivně účastní veřejného života v obci.
Obecní úřad pokračuje v tradičních akcích (vítání nově narozených občánků do života
v obci, odpolední posezení pro důchodce, zájezdy do divadla) a za pomoci spolků
organizuje nové akce (rozsvěcení vánočního stromu, velikonoční a vánoční tvoření, besedy
s cestovateli, výstavy zaměřené na historii, zájmovou činnost, divadelní představení
v Přírodním divadle, Sjezd rodáků v roce 2005).

2.2.

Činnost spolková – v obci vyvíjí činnost Spolek žen (kulturní a zájmová činnost),
Tělovýchovná jednota Sokol (fotbalový klub, sportovní výchova dětí a mládeže, kulturní
akce), Sbor dobrovolných hasičů (2 výjezdní jednotky mužů a 1 žen, práce s mládeží,
kulturní a sportovní akce), Myslivecké sdružení, Dětský klub Kvítek (volnočasové aktivity
dětí a mládeže), Klub seniorů (volnočasové aktivity seniorů, kulturní činnost), Keramické
kroužky dětí a dospělých (výtvarná činnost), Pondělní sportování (aerobik pro ženy),
Myslivecké sdružení (kulturní a myslivecká činnost).
Všechny spolky v rámci brigádnické činnosti výrazně pomáhají obci při obnově a údržbě
veřejných prostranství a dalšího majetku obce.
Realizaci POV zajišťovala v obci Komise pro obnovu a rozvoj obce složená ze zástupců
obce a spolků. Od roku 2005 tuto činnost koordinuje a zajišťuje Kulturní komise složená ze
zástupců všech zájmových spolků, místní knihovny, obce a zástupkyně ředitele ZŠ. Při
realizaci POV je uplatňováno projektové řízení.
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2.3.

Podpora obce:


pravidelné informování o obnově a rozvoji obce na zasedáních zastupitelstva obce
Roudnice, jednáních Kulturní komise, pravidelné články v Roudnickém zpravodaji,
informační tabule u OÚ, internetové stránky obce www.obecroudnice.cz



od roku 1998 vydává obec Roudnický zpravodaj (4x ročně), který je zdarma
distribuován do všech domácností v obci; zpravodaj obsahuje informace obecního
úřadu, mikroregionu Urbanická brázda, všech zájmových spolků, Základní školy
Libčany (sem dojíždí většina roudnických dětí) a Mateřské školy Roudnice



roudnická knihovna je financována z rozpočtu obce, při knihovně je pořádána řada
kulturních a společenských akcí (Provázkiáda, Knihovna pro celou rodinu,
cestopisné besedy, Internet pro seniory, Výlety do poslechového studia Městské
knihovny v Hradci Králové aj.). V roce 2006 je kromě tradičních akcí plánováno
dovybavení nábytkem dle nových provozních potřeb knihovny.



kronika obce Roudnice je pravidelně vedena od roku 1929, obec hradí veškeré
náklady, v místní knihovně jsou zapůjčovány filmy (DVD, VHS) z života obce
(historické snímky, roudnické masopusty, apod.) a CD s fotodokumentací
příležitostně jsou pořádána „posezení nad kronikou“ spolu s promítáním filmů a
prohlížením starých fotografií



v roce 2004 byla uspořádána výstava „Domácí štěstí našich předků“



v roce 2005 u příležitosti Sjezdu rodáků (který se uskutečnil po 25 letech) byla
uspořádána rozsáhlá výstava „Historie a současnost Roudnice“ (konfrontace
„starého a nového“)



v roce 2005 v knihovně proběhla výstava prací roudnických dětí do soutěže „Kdo si
hraje nezlobí“ a výstava „Hradec známý a neznámý“



na rok 2006 je plánována výstava „Rodinné hobby“



obec výrazně podporuje činnost spolků – poskytuje jim zdarma zázemí v budově
obecního úřadu, za údržbu jim pronajímá pozemky a další zařízení potřebné k jejich
činnosti, financuje či spolufinancuje jejich činnost a rozvojové záměry (sportovní
kabiny, tréninkové hřiště, nákup keramické pece, přístavba hasičské zbrojnice,
apod.)

3. Aktivity občanů
3.1.

Dobrovolná práce občanů – členové všech roudnických spolků v rámci brigádnické činnosti
výrazně pomáhají obci, jak při běžné údržbě veřejných prostranství a dalšího majetku
obce, tak i při realizaci řady projektů (Sjezd rodáků, rekonstrukce Přírodního divadla,
oplocení obecní haly, rekonstrukce budovy OÚ). Řada akcí se uskutečňuje za pomoci
nejen členů spolků, ale i dalších roudničáků. Plánování akcí a aktivit jednotlivých spolků a
obce je koordinováno prostřednictvím Kulturní komise.

3.2.

Začlenění dětí a mládeže do života vesnice – spolupráce obce a zájmových spolků
s Mateřskou školou Roudnice (besídky pro seniory a rodiče, akce v roudnické knihovně,
tvoření pro MŠ, olympiáda MŠ, opékání v myslivecké chatě, ukázky hasičské techniky …).
Ve všech roudnických spolcích (vyjma Klubu seniorů a dětského klubu Kvítek) je
zastoupena i mládež.

3.3.

Péče o venkovskou pospolitost – sousedské vztahy v obci jsou dobré, i nově přistěhovalí
občané se více či méně zapojují do aktivit v obci; péče o starší spoluobčany je zajišťována
v rámci rodiny a sousedských vztahů, v posledních letech začínají občané využívat
terénních ošetřovatelských a pečovatelských služeb.
Při obecním úřadě pracuje Komise pro občanské záležitosti, která pravidelně navštěvuje
roudnické jubilanty (od 50 let) s dárkovým košem.
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3.4.

Spolupráce s občany – při obecním úřadě funguje Kulturní komise složená ze zástupců
všech zájmových spolků, místní knihovny, obce a zástupkyně ředitele ZŠ, kteří tak
prezentují zájmy většiny „roudničáků“. Občané se též mohou účastnit řady akcí, o
možnostech a způsobech zapojení jsou pravidelně informováni v Roudnickém zpravodaji.
Komise koordinuje, spoluorganizuje či zajišťuje kulturní a společenské akce v obci;
spolupracovala při tvorbě nového Územního plánu obce a nyní spoluvytváří nový Program
obnovy a rozvoje obce Roudnice.
Děti a mládež se v zájmových spolcích aktivně podílejí na činnosti spolku a tím i na
aktivitách v obci; v současné době se především díky pomoci MŠ a ZŠ účastní tvorby
nového Programu obnovy a rozvoje obce Roudnice.

4. Podnikání
4.1.

Podnikání v zemědělství – v současné době v Roudnici aktivně hospodaří 9 soukromých
zemědělců se zaměřením na rostlinnou výrobu. Každý má sídlo ve vlastní nemovitosti –
bývalé staré rodinné usedlosti přeměněné v moderní rodinné farmy. Hospodaří na vlastních
a pronajatých pozemcích, celková obhospodařovaná plocha cca 950 ha. Každý zemědělec
má svůj moderní strojový park úměrný obhospodařované ploše. Zemědělci spolupracují
s obcí – především na akcích, kde je potřeba jejich technika (terénní úpravy návsí,
pokládání panelů na zpevněnou plochu u hřbitova apod).
Dalším významným zemědělským subjektem v obci je Farma Roudnice, s.r.o., která se
zabývá živočišnou výrobou (Holštýnské plemeno krav), hlavní výroba – mléko. Rostlinná
výroba slouží převážně k výrobě krmiva pro vlastní chov. Farma je zároveň největším
zaměstnavatelem v obci – 23 zaměstnanců.

4.2.

V rámci dokončených Komplexních pozemkových úprav byly pomocí fondů EU vybudovány
nové účelové komunikace ke zpřístupnění všech zemědělských pozemků. V současné
době hospodařící zemědělské subjekty a obec (jako vlastník cest) vytváří účelový fond, ze
kterého bude financována údržba a opravy těchto cest.

4.3.

Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel – v obci funguje řada drobných živností
(truhlářství, malířské a natěračské práce, stavební a zednické práce, autodoprava,
kadeřnictví, kosmetika, švadlena a další). Druhým významným zaměstnavatelem v obci je
Jaroslav Kalvoda – Bazar Roudnice (autobazar, autotrasport) – 24 zaměstnanců. Místní
podnikatelé a řemeslníci provádějí pro obec řadu činností, často je poskytnuta sleva. Obec
ovšem oceňuje především perfektní kvalitu práce a dodržování dohodnutých termínů!

4.4.

Venkovská turistika – v obci není provozována.

4.5.

Přímé podnikání obce – obec Roudnice neprovozuje vlastní podnikatelskou činnost

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
5.1.

Péče o historickou zástavbu – rozvoj obce je řízen dle schváleného územního plánu, který
respektuje původní půdorys a panorama obce. V majetku obce nejsou žádné zapsané
památkově chráněné objekty, ale pouze objekty památkově hodnotné (kamenné kříže z r.
1831 a 1843, kříž na hřbitově a kaplička, památník obětem válek).

5.2.

Původní hospodářské areály, ve kterých opět probíhá zemědělská činnost byly
rekonstruovány, případně rozšířeny. Jsou v nich provozovány rodinné zemědělské farmy.
V obci se nachází tzv. chladírna mléka (dříve sloužila k chlazení mléka v kovových
konvích), která patřila ke statku čp. 31, nyní je v majetku obce. V roce 2004 byla opravena
za pomoci mikroregionu Urbanická brázda, neboť je to jedna z atraktivit při značené
cyklotrase.

5.3.

Nová zástavba – v uplynulých deseti letech bylo v obci postaveno 20 rodinných domů.
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6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií
6.1.

Stav občanské vybavenosti - Roudnice má základní vybavenost (OÚ, knihovna, MŠ,
kadeřnice, prodejna potravin Konzum, hospoda “U Formana” včetně tanečního sálu,
hostinec “U Sedláka”, motorest s ubytováním “U sedláka Chvojky”, Sportovní areál
(fotbalové hřiště, občerstvení, kabiny a víceúčelová sportovní plocha), Přírodní divadlo,
hasičské sportoviště a dětské hřiště, hřbitov s kaplí). Všechny objekty jsou v odpovídajícím
stavu. V roce 2003 byla provedena rekonstrukce budovy obecního úřadu a vzniklo zde
zázemí pro řadu aktivit (knihovna, Klub seniorů, dětská klubovna, keramická dílna, ….).
V současné době se za pomoci veřejnosti hledá nové využití pro Dům služeb.

6.2.

Inženýrské sítě:

6.3.

-

vodovod dokončen v roce 1992,

-

kanalizace – v ÚPO je navržena splašková kanalizace s odváděním odpadních vod na
ČOV v Kratinohách. Od roku 1998 obec postupně buduje kanalizační sběrače na odvod
dešťových vod a odpadních vod z malých domovních ČOV; obec finančně podporuje
občany při pořízení malých domovních ČOV, které jsou zaústěny do Roudnického
potoka či obecních sběračů.

-

v letech 1994-1996 provedena komplexní rekonstrukce primerního elektrického vedení
včetně rekonstrukce veřejného osvětlení, telefonních rozvodů a místního rozhlasu

-

v roce 2005 dokončena plynofikace
Urbanické brázdy”

-

účelové komunikace (obnova polní cestní sítě v extravilánu obce) byly nově
vybudovány v rámci realizace Komplexních pozemkových úprav (spolufinancováno EU)

-

v roce 2006 budou rekonstruovány 2 místní komunikace

v rámci

realizace akce “Plynofikace obcí

Odpadové hospodářství - proti prodejně Konzum, s.d. je vymezen prostor na tříděný odpad
(sklo, papír, plasty), u hřbitova je velkoobjemový kontejner na odpad vzniklý při údržbě
hrobových míst a za obecní halou je kontejner na objemný domovní odpad. Sběr
nebezpečného odpadu je organizován ambulantním svozem. Sběr železa provádí
pravidelně každý rok na jaře TJ Sokol Roudnice. Již třetím rokem pořádá obec humanitární
sbírku oblečení, peřin a hraček pro Diakonii Broumov.

7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
7.1.

Udržování, čistota a pořádek na veřejných prostranstvích v obci a navazujících soukromých
pozemcích zajišťuje obec svými zaměstnanci a technikou; dle potřeby a požadavků obce
vypomáhají brigádnickou činností roudnické spolky. Členové TJ Sokol zajišťují kompletní
údržbu sportovního areálu a Přírodního divadla, Klub seniorů pečuje o hřbitovní kapli,
pomníky a kříže. Pořádek na soukromých pozemcích a veřejných prostranstvích (návsi)
bezprostředně navazujících si udržuje většina obyvatel (strojní sečení trávy, výsadba
okrasných dřevin apod.). Květinovou výzdobu obecního úřadu a mateřské školy zajišťují
zaměstnanci OÚ a MŠ. Stav veřejných prostranství a okolí soukromých domů je ve velmi
dobrém stavu.

7.2.

Veřejná prostranství – sportovní areál,
hřiště.

7.3.

Pravidelnou celoroční údržbu stávající vzrostlé zeleně, výsadbu nové zeleně, udržování
zelených ploch a trávníků, údržbu vodních toků a rybníčků provádějí pracovníci obce
případně odborné firmy.

Přírodní divadlo, hasičské sportoviště a dětské
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8. Péče o krajinu
8.1.

Obec Roudnice leží v zemědělské krajině, která je intenzivně využívána k zemědělskému
podnikání. V novém územním plánu obce jsou zapracovány prvky ÚSES, řada opatření
vyplývajících z dokončených komplexních pozemkových úprav, vodohospodářská a
protipovodňová opatření jejichž realizace ovšem zatím není možná, a to z důvodu
majetkových poměrů. V této oblasti stojí před obcí velký úkol - jednat s majiteli a pokusit
se zrealizovat alespoň některá opatření vedoucí ke zlepšení krajiny.

V Roudnici dne 27.3.2006
Vypracovala: Ing. Jana Rejlová

Doplňkové přílohy:
 Fotodokumentace
 Novinové články
 Roudnický zpravodaj
Samostatné přílohy:
 Pohled obce Roudnice
 Pozvánka na Sjezd rodáků a přátel obce Roudnice
 Historie obce Roudnice
 Cyklomapa Mikroregion Urbanická brázda
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