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SLOVO STAROSTY
Roudensk˘ zpravodaj se v na‰ich domácnostech jiÏ zabydlel a to nám dodává velkou
energii pro práci na dal‰ích ãíslech. Dokonce jsou pﬁípady, kdy jeden v˘tisk do vícegeneraãní rodiny nestaãí, coÏ nás asi nejvíce potû‰ilo. TaktéÏ jiÏ nastává i tzv. období
novináﬁské skliznû, kdy k nám docházejí námûty na ãlánky, fotografie i kreslené vtipy.
Postupnû je budeme uveﬁejÀovat a budeme se tû‰it Va‰eho zájmu o dûní v obci.
Chtûl bych podûkovat v‰em, co se na Roudenském zpravodaji podílejí. Pravdou je to, Ïe
se jedná o lidiãky, kteﬁí mají mnoho dal‰ích aktivit i v jin˘ch oblastech v rámci obce,
a tak to asi vÏdycky bylo, je a bude…Dûkujeme jim.
Bc. Vlastimil ·ram / starosta obce

Z HISTORIE NA·Í OBCE
POVùSTI Z ROUDNÉHO:
OHNIV¯ KOâÁR

Mezi prvovoliãi u voleb do
Poslanecké snûmovny Parlamentu âR,
které se konaly 2. a 3. 6. leto‰ního
roku byl i Tomá‰ Bení‰ek.

V Roudném, na místû dne‰ního stavení
ã. 9, stával o dﬁívûj‰ích dobách hrad.
Jednou se jeho pán dozvûdûl, Ïe do
tvrze chtûjí vniknout loupeÏníci.
Rychle se rozhodl, v‰echny cennosti
dal naloÏit na vÛz a odvést do blízkého
Tomkova lesa, kde byly uschovány
v bezpeãném úkrytu. Aby koãí neprozradil místo ukrytí, byl na pánÛv pﬁíkaz
zabit. Od té doby se vÏdy veãer projíÏdí lesem ohniv˘ koãár. Byl pr˘ jiÏ také
vidûn u kﬁíÏku poblíÏ Gramana (ã.16).
Úryvek z knihy „Kronika obce Roudného“
Tuto kroniku si mÛÏete zakoupit
na na‰em OÚ za 1000,-Kã.

3. 6. 2006 se konala
na starém hﬁi‰ti
v Roudném oslava
Dûtského dne. Tuto
akci zorganizovali
Kostkáãci.
(I. Vani‰ová, S. Dvoﬁáková)

ROUDENSKÉ
NOVINK Y
DO KAŽDÉ
RODINK Y!!!
vše é
o
A t rčen o
u
je en pr
j
ne any o.
č
h
ob dné
u
Ro

Roudensk˘ zpravodaj / 4 / ãerven / 2006

VELKÁ UDÁLOST...

N O V I N K Y Z E S TAV E B N Í H O V¯ B O R U
VáÏení spoluobãané,
mÛj zdravotní stav mi nedovoluje vás podrobnû informovat o aktuálním dûní ohlednû stavebních vûcí obce Roudné. Proto se o v‰ech
akcích zmíním jen heslovitû a o v‰em se podrobnûji rozepí‰i v dal‰ím ãísle zpravodaje:
zadání projektové dokumentace „ProtipovodÀové opatﬁení obce
Roudné“ do fáze územního rozhodnutí
v˘mûna oken budovy ã. 120 (Obecní úﬁad)
oprava rozpadlé venkovní kanalizace u v˘vaﬁovny
vybudování nové autobusové zastávky „U JirkalÛ“ s návazností posílení ranních spojÛ
od 1. 9. 2006
Závûrem bych vás chtûl poÏádat, abyste pﬁi sv˘ch ãinnostech, aÈ uÏ stavebních ãi jin˘ch,
dbali o svou bezpeãnost a svou ãinnost peãlivû plánovali tak, aby nemohlo dojít
ke zranûní. Nûkdy i zlomek vteﬁiny nepozornosti vás mÛÏe stát ohroÏení toho nejcennûj‰ího co máte – va‰eho zdraví. Vûﬁte, vím o ãem pí‰i.
Pﬁedseda komise stavebního v˘boru / místostarosta Bohuslav Zike‰

...v Ïivotû starosty obce Bc. Vlastimila
·rama. Ke ·ramÛm 23. 5. 2006 ve 14:28
hod. pﬁiletûla vrána. Narodila se jim
dcera Michaela Milu‰e ·ramová. VáÏila
3400 gramÛ a mûﬁila 49 centimetrÛ.
K narození dcery gratulujeme a malé
Michalce pﬁejeme hodnû ‰tûstí, lásky,
radosti a zdraví!

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
V˘znamn˘ch Ïivotních jubileí se v na‰í obci
v prÛbûhu kvûtna a ãervna doÏívají tito
obãané:
1. 5. – ·tûtinová Marie
3. 5. – ·olcová Ludmila
14. 5. – März Milan
21. 5. – Nováková Milu‰e
23. 5. – Ryne‰ Oldﬁich
27. 5. – Troup Jan
23. 6. – DoleÏal Jaroslav
28. 6. – Jan Václav
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. Jsme rádi, Ïe máte
zájem s námi spolupracovat.
V minulém ãísle se dostaly do va‰ich
rukou dotazníky a byli jsme potû‰eni,
kdyÏ se nám vracejí s va‰imi nápady
a pﬁipomínkami. Uvítali bychom, kdyby
nám i ostatní obãané doruãili dotazníky
na OÚ se sv˘mi názory, a to do 30.6.
2006. Po tomto termínu probûhne losování o 3 poukázky v hodnotû 500 Kã
do restaurace Roudenka. Dûkujeme vám
za spolupráci!

ROUDENSKÉ AKTUALITY
âlánek v Deníku Bohemia „Komu prospûla hra“
Od poãátku mého „starostování“ si podávaly kontrolní orgány a orgány policie kliku na‰eho obecního úﬁadu a na základû i anonymních oznámení provûﬁovaly rÛzné akce
v Roudném, kde byly pouÏity dotaãní peníze za doby fungování minulého starosty. Tyto
kontroly odãerpávaly energii pracovníkÛ na‰eho úﬁadu. V˘sledek v‰ech tûchto kontrol byl
negativní a moÏná i právû díky tûmto zji‰tûní se nám podaﬁilo získávat následné dotaãní
peníze na dal‰í akce.
Pﬁesto byl na âSOB Poji‰Èovnu odeslán dal‰í anonym s tím, Ïe byla po povodni v r. 2002
neoprávnûnû uplatnûna poji‰Èovací událost ve v˘‰i 475 tis. Kã. na na‰í Mateﬁské ‰kolce.
Opût probûhla dal‰í jednání s poji‰Èovnou a v˘sledkem byl jejich poÏadavek …. „vrátit
101 tis. Kã.“, coÏ je v souãasné dobû i zaÏalováno u soudu. Tento poÏadavek povaÏuje obec
za neoprávnûn˘. Na toto téma jsem napsal do novin ãlánek, kter˘ byl vyti‰tûn pod názvem:
„Poji‰Èovnû âSOB se v Roudném nevûﬁí“.
Na základû tohoto ãlánku si pak nûkteﬁí obãané v regionálním tisku âeskobudûjovické
listy dne 14. 4. 2006 mohli pﬁeãíst ãlánek „Komu prospûla hra“ a nûkdo i neváhal ho
vystﬁihnout a vyvûsit na veﬁejném místû s dal‰ími poznámkami proti mnû. V ãlánku nebylo uvedeno jméno pisatele, protoÏe si to nepﬁál. Obsah pÛvodního ãlánku v‰ak byl redaktorkou pozmûnûn a takto uveﬁejnûn˘ obsah mû hrubû pomlouval. AÏ v dal‰ím doplÀujícím ãlánku bylo v‰e doplnûno, ale kdo neznal souvislost, nerozumûl. Následnû se mi
pﬁi‰el omluvit pisatel ãlánku pan Zdenûk RÛÏiãka, kter˘ sdûlil, Ïe s anonymy nemá nic
spoleãného.
I kdyÏ jiÏ ubûhly témûﬁ 3 roky od v˘mûny starosty, tak stále nûkter˘m obãanÛm není
jedno, Ïe se v minulosti údajnû neprÛhlednû hospodaﬁilo s obecními penûzi. Vûﬁte, Ïe tyto
zku‰enosti ze „starostování“ mû vedou k opatrnosti pﬁi nakládání s obecními penûzi a na‰i
obãané si mohou tzv. sáhnout na to, co bylo za tyto peníze vybudováno.
Bc. Vlastimil ·ram / starosta obce

RUBRIKA NEJMEN·ÍCH
Na zaãátku mûsíce kvûtna si na‰i nejmen‰í z M· vytváﬁely dárky pro maminky
k Svátku matek. Ty pﬁedaly na besídce,
která se konala 10. kvûtna v odpoledních
hodinách v místní M·. Zde vystoupily
malé dûti s taneãkem s krouÏky
„Tancovala ÏíÏala“ a star‰í dûti s irsk˘m
tancem v kost˘mech, které u‰ila pí.
Vone‰ová. Touto cestou bychom jí rádi
podûkovali. Celé odpoledne dûti pﬁedná‰ely básniãky a zpívaly písniãky.
Den poté 11. kvûtna na‰i nejmen‰í pﬁedvedly své vystoupení v Peãovatelském
domû Staromûstská, kde vystoupily
k Svátku matek pro babiãky za úãasti
pﬁedstavitelÛ Magistrátu mûsta.
19. kvûtna dûtiãky shlédly pohádku „Malá
ãarodûjnice“ v Malém divadle. 30. kvûtna
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byli v‰ichni na v˘letû v zoologické zahradû na Hluboké nad Vltavou, kde nav‰tívili
divadlo.
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 mûly b˘t podány
nejpozdûji do konce mûsíce kvûtna.
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MÁJOVÁ VESELICE
Poãasí v leto‰ním roce snad nepﬁeje Ïádné
spoleãenské ãinnosti….Tak nûjak by se
mohlo zaãít mluvit o „Májové veselici“
v Roudném. Leto‰ní 30-t˘ duben pﬁipadl
na nedûli a v‰ichni jsme se mohli radovat
z prodlouÏeného víkendu.
Skupina aktivních lidiãek se v‰ak rozhodla,
Ïe tento prodlouÏen˘ víkend bude „jin˘“.
Bude ve znamení májového veselí se v‰ím,
co k nûmu patﬁí. Vybrali osvûdãené místo
na starém hﬁi‰ti.
Stálo je to mnoho úsilí a ãasu a za pomoci
organizátorÛ a sponzorÛ:
- Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ obce Roudné
(hasiãi J. Gramanová, J. Bobr, B. Zike‰)
- Myslivecké sdruÏení Mal‰e Roudné (aktivní pomoc pﬁi stﬁelecké soutûÏi s dûtmi)
- Fa Autodoprava Bízek (poskytla bezplatnû
tahaã s návûsem, ze kterého bylo pódium)
- Fa SdruÏen˘ úklid ing. März (poskytla bezplatnû sociální zaﬁízení)
- Fa Stavební firma Budín (poskytla bezplatnû
hrabací techniku)
- Fa Pila p. Ladislav Smudek (strom na májku)
- Fa Troup Vladimír- elektroinstalace
(bezplatná pomoc pﬁi napojení)
- Fa Zemûdûlsk˘ podnik Mal‰e a. s.
- Agentura Karaoke média âeské Budûjovice
(za poplatek 6 300,-Kã)
Dal‰í poplatky:
- OSA poplatek za autorské práva 462,-Kã
- tisknutí plakátÛ 580,-Kã
- stuhy a sladkosti 2 491,-Kã
- zapÛjãení stolÛ a Ïidlí vã. dopravy za
3385,-Kã

Bûhem odpoledne si mohly dûti za aktivní
pomoci na‰ich myslivcÛ vyzkou‰et stﬁelbu
na terã a vystﬁílet si tak i ply‰ovou hraãku.
Probûhl i 12-ti hodinov˘ maratón hudebních
skupin: Once More, Malkao, Bryãka, Shellou
Band. Nad celou akcí se py‰nila 25 metrÛ
vysoká májka, kterou se podaﬁilo ohlídat
pﬁed nevítan˘mi náv‰tûvníky z Vidova.
Na májovou veselici se pﬁi‰li podívat lidé
v‰ech generací a pro v‰echny to byl urãitû
krásn˘ záÏitek.
Chtûl bych je‰tû jednou touto cestou podûkovat v‰em, kteﬁí pﬁispûli k tak hezké májové akci.
Starosta Bc. V. ·ram

SPORT V OBCI:

Skvûlé - fotbalisté budou hrát divizi
zÛstaly za tím na‰ím "vesnick˘m" - Milevsko, Kaplice, Písek,
Hluboká, VodÀany, T˘n n. V., Bechynû.
Pﬁitom, a není to zase tak dávno, aby to ãlovûku vypadlo z pamûti, byl fotbal v Roudném na dnû. I kdyÏ uÏ to je nûjak˘ch tﬁináct,
ãtrnáct let,
Vidím to jako dnes. Sedíme nûkdy v prosinci ãi lednu na schÛzi
a jisté je jedno: star˘ v˘bor konãí, muÏstvo je na spadnutí z I.B
tﬁídy a nikdo to nechce dûlat. Tak se klubu ujal Pavel Marek a nûjak
jsem se k nûmu a jeho bráchovi Petrovi pﬁipletl i já. Proã to pﬁipomínám? ProtoÏe tehdy v tom roce 1993 ãi 94 se roudensk˘ fotbal
zaãal zvedat z bídy. Neb˘t toho, tûÏko by pﬁi‰ly dal‰í úspûchy.
Krajská I.B se udrÏela, za ãas se pod trenérem Franti‰kem Samcem
postoupilo do I.A tﬁídy. Areál u ﬁeky se mûnil. Pﬁebudovaly se kabiny, oddûlily sprchy, pﬁistavûla ‰atna pro rozhodãí, natáhly závlahy... Pavla Marka pak na pﬁedsednické Ïidli vystﬁídal Libor ·olc.
A zase se ‰lo v˘‰ - do krajského pﬁeboru (trenér Lubomír Pintér).
V dobû, kdy v nûm je‰tû hrál tﬁeba Pelhﬁimov nebo Humpolec,
muÏstva, která po novém rozdûlení krajÛ pﬁe‰la na Vysoãinu.
Hlavnû se ale zaãalo pracovat s dûtmi. Dnes jich máme stovku.
Pﬁípravku a kadety v okrese, mlad‰í a star‰í Ïáky v kraji. A od nové
sezóny i B muÏstvo star‰ích ÏákÛ, aby mohli v‰ichni kluci hrát.
Tohle je druh˘ klíãov˘ moment. S Liborem pﬁi‰li jeho vrstevníci
a kamarádi - Marcel Tomá‰ek, Míra VaÀata, Fanda Mertl, Jirka
Vopelka, Jirka Vazaã. Neb˘t v roce 2002 povodní, které nás vyhnaly ze hﬁi‰tû u ﬁeky a také na dvû sezóny do rÛzn˘ch pronájmÛ
a azylÛ, byli bychom nejspí‰ dál. Zase jsme ale postavili s ohromn˘m pochopením obce, která koupila pozemky, nov˘ stadiónek.
A RoudeÀáky sport chytil - teì se tam dokonce zaãíná hrát i tenis
(snad dojde i na dûtskou tenisovou ‰kolu) a nûkteﬁí mluví také
o nohejbalu a pláÏovém volejbalu. A o hospodû a kdo ví, o ãem
je‰tû v‰em. Tohle je tﬁetí klíãov˘ moment.
To, Ïe se postoupilo do divize (trenéﬁi Tomá‰ek a Mertl), je skvûlé.
Ale, Ïe se místní lidé potkávají a vracejí ke sportu, je‰tû skvûlej‰í.

Dobojováno jest. Kolo pﬁed koncem jihoãeského krajského pﬁeboru v kopané bylo jasné, Ïe fotbalisté Mal‰e Roudné pﬁepsali dûjiny.
Poprvé ve 45leté historii klubu (vznikl v roce 1961) opustí okresní
a krajské soutûÏe a budou hrát ãtvrtou nejvy‰‰í celostátní soutûÏ divizi. První místo v kraji je zaslouÏené. Îádn˘ jin˘ klub se totiÏ
nemÛÏe chlubit takovou bilancí posledních pûti let - nejdﬁíve tﬁetí
a pak po sobû tﬁikrát druzí. A teì to vy‰lo. Korunní princ se doãkal!
âlovûka to tû‰í o to víc, kdyÏ vidí plejádu "mûstsk˘ch" t˘mÛ, které

PhDr. Zdenûk Zuntych / tajemník TJ
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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.
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 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. Minulá ãísla
Roudenského zpravodaje téÏ naleznete na
webov˘ch stránkách roudne.cz.
Roudensk˘ zpravodaj ãíslo 4/ãerven 2006.
Vychází nepravidelnû. Vydavatel obec Roudné.
IâO 00245372. Adresa redakce: Roudné 120,
37007 âeské Budûjovice, tel. : 386466861.
Povoleno MK âR podle §7 zák. ã. 46/2000 Sb.,
dne 15. 5. 2006, ev. ãíslo 16740. Odpovûdn˘
redaktor Jiﬁina Gramanová. Technické zpracování a tisk: Reklamní agentura eF s.r.o.,
Pﬁíãná 3, 37001 âeské Budûjovice

Malí SOPTÍCI
Vás co moÏná nejsrdeãnûji zvou
ve spolupráci s maminkami z Roudného na akci

„Hurá prázdniny“,
která se bude konat 1. 7. 2006 od 14:00 hod.
u restaurace Roudenka,
kde pro Vás bude pﬁipraven zábavn˘ program.
·koláãek, kter˘ pﬁinese ukázat své vysvûdãení
se sam˘mi jedniãkami dostane dárek.

Tû‰íme se na Vás!!!
Zpracování Agentura eF s.r.o., Pﬁíãná 3, âeské Budûjovice, tel./fax: 387412359, www.ef.cz
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