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SLOVO STAROSTY: JARO
KaÏd˘ mÛÏe mít rád jiné roãní období, ale dle mého názoru je nejkrásnûj‰í JARO.Mnoho
básníkÛ, spisovatelÛ napsalo uÏ své postﬁehy a zku‰enosti a já bych se také pﬁidal. KdyÏ
se podívám na nebe, tak je na jaﬁe zpravidla krásnû modré. Nad hlavou mi létají ptáãci se sv˘m zpûvem a jarní náladou. KdyÏ se podívám pﬁed sebe, vidím jak dívky svlékají kabáty a kaÏd˘ si vychutnává JARO po svém. V dálce pozoruji zelenající se louky
a pole v pestr˘ch barvách, kvetou stromy, keﬁe, kvûtiny a na mnoha zahrádkách se
pilnû pracuje. Okolí se probouzí z dlouhé zimy, potÛãky a ﬁeky radostnû bublají, v hladinách rybníkÛ se zrcadlí blankytnû modré nebe. Nejsem básník, i kdyÏ bych jím rád
byl, ale jsem trochu snílek a romantik, a to je doufám kaÏd˘ z nás.
ROZHLÉDNùTE SE KOLEM SEBE, JE TU JARO!!!!
Bc. Vlastimil ·ram / starosta obce

Z HISTORIE NA·Í OBCE
POVùSTI Z ROUDNÉHO:
LÉTAJÍCÍ STVÒRA
Dokud v Roudném nebyla je‰tû hospoda, chodili muÏi do hospody
v âesk˘ch Budûjovicích. Jednou
neslo nûkolik sedlákÛ z mûsta domÛ
velké dÏbány plné piva. Tu se stalo,
Ïe jeden muÏ zÛstával kus cesty
pozadu za ostatními. Tu pﬁiletûla
jakási stvÛra, uchopila muÏe a odnesla jej vzduchem pryã. Teprve po
osmi dnech jej pﬁí‰era pﬁinesla opût
nazpátek, byl pln˘ haluzí a prachu.
Úryvek z knihy „Kronika obce Roudného“
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Starosty obce Bc. Vlastimila ·rama na
jeho voln˘ ãas a zájmy.

Od maliãka jsem mûl jako kaÏd˘ kluk
mnoho zájmÛ. Mûl jsem velk˘ poãet
sportovních aktivit (fotbal, stolní tenis,
okrajovû i hokej, tenis a lyÏe). Nejvíce
mne ale bavily kreativní práce, a tak
jsem se zaãal vûnovat v˘tvarnictví
a následnû automodelaﬁinû. Zde jsem
asi
dosáhl
nejvût‰ích
úspûchÛ.
Modelaﬁina mû pak nasmûrovala dál
k motorkám a potom i k autÛm.
Nejmilej‰í motorkou byla âZ 175 a autem
Fiat 128A. Díky tomu, Ïe jsem se vyuãil
automechanikem, opravoval jsem auta
celé rodinû. Nástupem k policii se v‰ak
zájmy a koníãky omezily a jiné vytvoﬁily. V souãasné dobû se vûnuji stﬁeln˘m
zbraním a rád si tzv. pohladím i chladné
zbranû (bodáky, ‰avle apod.). Nedílnou
souãástí jsou i náv‰tûvy hradÛ, zámkÛ
a v˘stav. A samozﬁejmû vlastnictvím
rodinného domku se ãlovûk stává kutilem, zahrádkáﬁem apod.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
V˘znamn˘ch Ïivotních jubileí se v na‰í obci
v prÛbûhu dubna doÏívají tito obãané:
9.4. – pan Eduard ·ebenda
17.4. – pan Jiﬁí Plamínek
22.4. – paní Olga Menclová
24.4. – pan Jiﬁí ·oul
27.4. – pan Josef Vlá‰ek
V‰em oslavencÛm gratulujeme a pﬁejeme
hodnû ‰tûstí, zdraví a elánu do dal‰ích let!
Dodateãnû chceme poblahopﬁát rodiãÛm
Viktorie Bláhové, která se narodila 11. 2.
a Anetky ·afaﬁíkové, která se narodila 25. 3.
2006.

ROUDENSKÉ AKTUALITY
SPORT V OBCI - Fotbalové jaro uÏ zaãalo
Fotbalisty Mal‰e Roudné neãeká v boji o vysnûn˘ postup do divize nic lehkého. Ukázal
to uÏ první jarní zápas se Slavojem âesk˘ Krumlov (1:1). Jako první oddíl v jiÏních
âechách jsme leto‰ní mistrovsk˘ zápas odehráli na pﬁírodním trávníku, ale z trvalé
územní pﬁevahy jsme vytûÏili jen skromn˘ bod. Hosté se k nûmu propracovali díky
na‰emu „vlastenci“, bez pﬁímé stﬁely na branku…
Doma se hráãi Mal‰e pﬁedstavili opût 15.dubna v zápase s Bavorovicemi s v˘sledkem
3:1 a hned 17.dubna je ãekala doma dohrávka s Hlubokou n.Vlt., která skonãila 2:0 pro
domácí.
To, Ïe máme v˘teãné hﬁi‰tû, je uÏ potvrzené. Stejnû jako moudré rozhodnutí opustit
star˘ areál u Mal‰e, kter˘ teì pﬁi záplavách pﬁipomínal opût víc jezero neÏ cokoliv jiného.
Nov˘ areál je ale potﬁeba stále dodûlávat. Na jaﬁe zde proto zaãnou rÛzné dokonãovací terénní úpravy. Rádi bychom zde srovnali dvû zbylé plochy a z poãátku – neÏ se
seÏenou peníze na stavbu dal‰ích kvalitních hﬁi‰È, je oseli travinou, aby se dali strojnû udrÏovat a vyuÏívat je jako tréninkové „mlatové“ plochy. V plánu, hlavnû kvÛli bezpeãnosti dûtí, které na hﬁi‰tû chodí pû‰ky po silnici, máme i vybudování 1,5 metrÛ ‰iroké pû‰iny mezi silnicí a polem. Tûch dûtí je pﬁes sedmdesát a sportovní areál nav‰tûvují tﬁikrát aÏ ãtyﬁikrát t˘dnû. S tímto zámûrem se jiÏ zab˘valo obecní zastupitelstvo.
Samozﬁejmû je v‰e o penûzích a dohodû s majiteli pozemkÛ, ale i na toto by se mûlo
myslet, neÏ se stane nûjaké ne‰tûstí.

Pﬁehled dubnov˘ch a kvûtnov˘ch sportovních akcí v Roudném:
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27.4.
29.4.
30.4.
6.5.
8.5.
11.5.
13.5.
14.5.
14.5.
22.5.
27.5.
28.5.
28.5.
29.5.

OP Kadeti
KP muÏÛ
I.A st. a ml. ÏákÛ
III.tﬁída muÏi
OP Pﬁípravka
OP Kadeti
KP muÏÛ
I.A st. a ml. ÏákÛ
III.tﬁída muÏi
OP Pﬁípravka
KP muÏÛ
I.A st. a ml. ÏákÛ
III.tﬁída muÏi
OP Pﬁípravka

M.Roudné
M.Roudné
M.Roudné
M.Roudné
M.Roudné
M.Roudné
M.Roudmé
M.Roudné
M.Roudné
M.Roudné
M.Roudné
M.Roudné
M.Roudné
M.Roudné

SKP âB
FC Bechynû
TJ Blatná
Dubné
Mladé
LOKO âB
FC Písek
SK VodÀany
Rudolfov B
Dobrá Voda
Spartaka Kaplice
Vlachovo Bﬁezí
Kamenn˘ Újezd
Bﬁilice

od 17:00 hod.
od 17:00 hod.
od 9:30 hod.
od 10:00 hod.
od 17:00 hod.
od17:00 hod.
od 17:00 hod.
od 9:30 hod.
od 17:00 hod.
od 17:00 hod.
od 17:00 hod.
od 9:30 hod.
od 17:00 hod.
od 17:00 hod.

RUBRIKA NEJMEN·ÍCH
V t˘dnu 20.3. – 24.3. probûhl v M· zápis
dûtí na ‰kolní rok 2006/2007. Dûti s rodiãi si prohlédly objekt M· a pohrály si s
hraãkami. Rodiãe dostali informace o provozu a v˘chovné ãinnosti na‰í ‰koly. V
pﬁí‰tím roce bude kapacita na‰í M· opût
naplnûna.
12. 4. probûhla v na‰í ‰kolce „Velikonoãní
dílna“ za úãasti rodiãÛ. Dûlali jsme techniky voskem, mramorování, modrotisk,
dekorativní zdobení papír.kraslic, dekoraãní pasta na kraslice a peãení z tûsta.
První jarní den dûti z místní mateﬁské
‰koly pﬁivítaly vyná‰ením „Paní Zimy“ do
ﬁeky Mal‰e. Vlastnoruãnû vyrobené „Paní
Zimû“ zazpívaly na rozlouãenou písniãku
a zaãaly se tû‰it na sluníãko a hry na
zahrádce, které celou zimu nahrazovaly
sáÀkováním a stavûním snûhulákÛ.
„PANÍ ZIMO, JDI UÎ PRYâ, NECH NÁM
TADY K JARU KLÍâ!“
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Novinky ze stavebního v˘boru:

Dobr˘ den váÏení spoluobãané
Mûsíc utekl jako voda a já bych Vás chtûl
informoval nejen o vûcech avizovan˘ch
v minulém ãísle Zpravodaje, ale i o vûcech,
které se budou pﬁipravovat v rámci protipovodÀové ochrany obce Roudné.
Návrh zmûny ÚP Obce Roudné
Rád bych Vás upozornil na to, Ïe bude pﬁipravována IV. zmûna ÚP obce Roudné, ve
které by mûla b˘t ﬁe‰ena zejména problematika plánované prÛmyslové v˘stavby,
tûsnû sousedící se zastavûnou a v budoucnu zastavovanou plochou urãenou pro
bydlení v rodinn˘ch domech.V souãasné
dobû jsou na OÚ Roudné jiÏ podány
3 Ïádosti o zmûnu zahrad na stavební parcely. V‰echny Ïádosti jsou prÛbûÏnû pﬁedkládány zastupitelstvu a dﬁíve neÏ-li bude
zmûna zadána, budou v‰echny Ïádosti
a pﬁipomínky konzultovány se zpracovatelem návrhu zmûny. Termín zadání zmûny
zatím nebyl pevnû stanoven. Pokud se tak
stane, tak budete o tom vãas informováni.
V‰echny pﬁipomínky a návrhy k pﬁipravované zmûnû podávejte písemnû prostﬁednictvím podatelny OÚ Roudné.

zích jednáních dohodnuto je v projektu
poãítáno pouze s pﬁeloÏkou komunikace
III/15529 (Plavská silnice) bez napojení na
dálnici.
Ve spolupráci s Magistrátem mûsta âB byla
podána pﬁipomínka k navrhovanému
ÚPVÚC (územní plán vy‰‰ího územního
celku) Jihoãeského kraje ve které poÏadujeme zahrnutí Nové Plavské i JiÏní tangenty do této navrhované zmûny ÚPVÚC.
V souãasné dobû pﬁipravuje ¤editelství silnic a dálnic âR, kter˘ je investor stavby
dálnice podklady pro poÏadavky na stavby
s dálnicí související. Na základû tohoto
zji‰tûní podal OÚ Roudné poÏadavek
u investora stavby dálnice na v˘stavbu
v˘‰e zmiÀovan˘ch komunikací.
Plánované stavební akce OÚ Roudné
v první polovinû roku 2006
- OÚ Roudné obdrÏel dotaci na v˘mûnu
oken budovy ã.p. 120 obce Roudné, kde
sídlí OÚ Roudné. Dotace by mûla pokr˘t
cca.1/4 ceny v˘mûny oken. Bûhem mûsíce
dubna bude uskuteãnûna poptávka, na
základû které bude zastupitelstvem
vybrána firma, která v˘mûnu oken provede.
- Z dÛvodu bezpeãnosti chodcÛ, zejména
pak dûtí v˘stavba zpevnûné stezky
(‰otolinov˘ povrch) pro chodce v ‰íﬁi cca
1 – 1,5m, úsek Roudné – nov˘ areál tûlov˘chovy.
- Oprava dûtského hﬁi‰tû v obecním parku
- ProtipovodÀová ochrana

Plánovaná v˘stavba dálnice D3 stavba
0310/II Hodûjovice - Tﬁebonín
Dne 29. 3. 2006 probûhla na OÚ Roudné
koordinaãní porada za úãasti zpracovatele
projektu dálnice firmy Valbek s.r.o., firmy
Traval s.r.o., která je zpracovatelem
pozemkov˘ch úprav, OÚ Roudné a OÚ
Vidov. Na tomto setkání byl pﬁedloÏen
návrh projektu pro územní rozhodnutí
stavby dálnice. Tak jak bylo na pﬁedcho-

Pﬁedseda komise stavebního v˘boru
místostarosta Bohuslav Zike‰

NA·E DÒLEÎITÁ TELEFONNÍ âÍSLA:

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. Jsme rádi, Ïe máte
zájem s námi spolupracovat.
VáÏen˘ pane starosto,
dovolujeme si Vás oslovit s pot˘kajícím
se problémem ﬁe‰ení biologického odpadu ze sv˘ch zahrádek.Chtûli bychom Vás
touto cestou poÏádat o pomoc pﬁi ﬁe‰ení
tohoto problému.Vûﬁíme, Ïe naleznete
zpÛsob k na‰í spokojenosti a k pﬁíjemnému bydlení v ãistém prostﬁedí na‰í obce.
Dûkujeme. Va‰i obãané obce Roudné

ProtipovodÀová ochrana
V tomto vydání Zpravodaje jsem se pÛvodnû nechtûl tímto tématem zab˘vat, ale
okolnosti, které se bohuÏel stávají kaÏdoroãním problémem nás nutí zaãít tento
stav aktivnû ﬁe‰it.
- Prvním dÛleÏit˘m krokem, kter˘ je nutn˘
pro vybudování protipovodÀové ochrany
je schválení zmûny ÚP obce Roudné,
která vybudování této ochrany umoÏní.
Tato zmûna byla schválena dne 16. 8. 2005.
- S firmou Traval s.r.o., která je zpracovatelem pozemkov˘ch úprav pro v˘stavbu
dálnice je dohodnuto, Ïe pozemky, které
se nalézají pod plánovan˘m valem budou
v rámci dálnice vykoupeny ve prospûch
OÚ Roudné
- Stavební komise obce Roudné zahájí
v nejbliÏ‰í dobû jednání v kooperaci s firmou
Traval s.r.o jednání s jednotliv˘mi vlastníky pozemkÛ nalézající se pod plánovan˘m
protipovodÀov˘m opatﬁením tak, aby se
mohlo zaãít s v˘stavbou co nejdﬁíve.
- Budou poptány firmy zab˘vající se projektováním vodohospodáﬁsk˘ch staveb
a posléze vybrána firma, která zajistí projekt
a stavební povolení.
- Starosta obce zahájí jednání s orgány
státní správy, z jejichÏ zdrojÛ by bylo
moÏné v˘stavbu financovat.
- Budou osloveni v˘robci zaﬁízení slouÏících
k uzávûrÛm kanalizaãních vpustí a stavidlov˘ch uzávûrÛ
- Po obdrÏení stavebního povolení by mûla
b˘t zahájena stavba
Závûrem bych Vám chtûl sdûlit, Ïe se
v˘stavbou protipovodÀov˘ch opatﬁení
budu intenzivnû zab˘vat a udûlám v‰e
proto, aby obec byla pﬁed hrozbou záplav
co nejdﬁíve a v nejvy‰‰í moÏné míﬁe ochránûna. O dal‰ím postupu Vám podám informace na telefonu 602 488 278
nebo
v úﬁedních hodinách stavební komise obce
Roudné.

Problém s biologick˘m odpadem budeme ﬁe‰it pﬁistavením kontejneru do
sbûrného dvora, kter˘ bude k dispozici
obãanÛm Roudného kaÏdou sobotu od
6.5. aÏ do odvolání v ãase od 9 do 12
hodin. Bude slouÏit k uloÏení rostlinného odpadu (trávy).
Bc. Vlastimil ·ram
starosta obce
POZNÁMKA REDAKCE:
Jste v‰ímaví???
Pokud jste nalezli chyby v druhém ãísle
Roudenského zpravodaje, pak se touto
cestou omlouváme a zároveÀ jsme potû‰eni, Ïe o RZ máte zájem a pozornû ho
ãtete!!!
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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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ROUDENSKÉ AKTUALITY

MÁJOVÁ VESELICE
VáÏení obãané obce Roudné,
Rád bych Vás, Va‰e pﬁátele a známé pozval na akci „ MÁJ ROUDNÉ 2006“
poﬁádanou OÚ Roudné a Sborem dobrovoln˘ch hasiãÛ obce Roudné. Akce se
uskuteãní 30.4.2006 v prostoru obecního parku sousedícího s M· Roudné
a to s následujícím programem:
- 14:00 zahájení akce – zdobení májky, soutûÏe pro dûti
- 15:00 ukázka stﬁelby – Myslivecké sdruÏení Mal‰e Roudné
- 16:00 pﬁedvedení hasiãského útoku v podání na‰ich
nejmen‰ích hasiãÛ
- 17:00 stavûní májky
- 18:00 zahájení májové veselice
K poslechu bude hrát:
- 14-16 hodin CD
- 16-17:00 kapela OnceMore
âeské Budûjovice
- 17-18:00 harmoniky
- 18 - 19:30 kapela MALKAO
âeské Budûjovice
- 20:00 - 21:30 kapela Bryãka
âeské Budûjovice
- 22:00 - konec kapela Shellou Band
âeské Budûjovice

MA·KARNÍ PLES

Vracíme se na zaãátek leto‰ního bﬁezna kdy
Spolek pro sbliÏování obce a stmelování
kolektivu uspoﬁádal 4. bﬁezna 4. roãník
ma‰karního plesu. Poﬁadateli, kteﬁí provázeli cel˘m veãerem, byli Hurvínek, Spejbl,
Mániãka, Bábinka a Îeryk. Veãer byl provázen soutûÏemi a nechybûlo ani jiÏ tradiãní
pÛlnoãní pﬁekvapení,kde vystoupila skupina PIT-O-MCI se sv˘m pásmem uvûdomûl˘ch básní. Leto‰ní roãník byl velice zajímav˘ pro celkov˘ poãet krásn˘ch a nápadit˘ch
masek. Tímto bychom chtûli v‰em zúãastnûn˘m maskám podûkovat. Porota, v podobû country kapely ·árka, která provázela
cel˘m veãerem mûla nelehk˘ úkol pﬁi
vyhodnocení nejlep‰ích ma‰kar. Ke svému
úkolu pﬁistoupila zodpovûdnû a postarala
se o podporu bujarého reje a veselí. Tímto
vás srdeãnû zveme na nadcházející jubilejní 5. roãník na‰eho ma‰karního plesu, poﬁádaného v pﬁí‰tím roce, na kterém se jistû
uvolníte a dosyta pobavíte.
Vá‰ Spolek pro sbliÏování obce
a stmelování kolektivu

Za Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ obce Roudné Josef Bobr a Jiﬁina Gramanová
Za OÚ Roudné místostarosta Bohuslav Zike‰

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

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.
Zpracování Agentura eF s.r.o., Pﬁíãná 3, âeské Budûjovice, tel./fax: 387412359, www.ef.cz
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