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SLOVO STAROSTY
Máme tu první (5) kulatûj‰í v˘roãí narození na‰eho nového „Roudenského zpravodaje“,
Stal se Ïádanou pomÛckou pro v‰echny vûkové kategorie obãanÛ na‰í obce a vedle technicky nového "místního rozhlasu", kde mÛÏete sly‰et pﬁíjemn˘ hlas ·árky DoleÏalové,
Vám tyto dva prostﬁedky pﬁiná‰ejí informace do Va‰eho domova. Ne v‰echny informace jsou v‰ak pozitivní, protoÏe nám i v leto‰ním roce opût pohrozila ﬁeka Mal‰e, ptaãí
chﬁipka apod. Chtûl bych ale touto cestou popﬁát Roudenskému zpravodaji co nejvíce
pozitivních zpráv a zároveÀ podûkovat ing. Märzovi, kter˘ vydávání Roudenského
zpravodaje podporuje a Jiﬁinû Gramanové, která se o nûj stará jako o na‰e spoleãné
miminko. Dûkuji
Bc. Vlastimil ·ram / starosta obce

Z HISTORIE NA·Í OBCE
POVùSTI Z ROUDNÉHO:
VYSVOBOZEN¯ DUCH

Domácí divizní
premiéru
sledovaly
plné tribuny.

Svého ãasu slouÏila v Roudném (ã. 9)
hodná dûveãka. KdyÏ ‰la na s˘pku, aby
pﬁinesla prasatÛm zadinu pokaÏdé sly‰ela, jak nûkdo k˘chá. Nev‰ímala si
v‰ak toho, jelikoÏ byla beze strachu
a mûla ãisté srdce. Jednou v‰ak znovu
usly‰ela zvlá‰tní k˘chnutí a ﬁekla:
„Pomáhej Pán bÛh!“. Tu radostn˘ hlas
odpovûdûl: „ZaplaÈ Pán bÛh! Sto let jsem
na tebe ãekal, nyní jsi mne osvobodila!“
V téÏe chvíli vyletûl pÛdním oknem bíl˘
holub. KdyÏ dûveãka se‰la dolÛ, vidûli
domácí lidé ze dvora, Ïe má na ãele
otisky tﬁí prstÛ.
Úryvek z knihy „Kronika obce Roudného“Tuto kroniku si mÛÏete zakoupit na na‰em OÚ za 1000,-Kã

25. 7. 2006 se konalo 36. zasedání
zastupitelstva obce Roudné,
na kterém zastupitel p. Smudek
z rukou starosty obce Bc. V. ·rama
vylosoval tﬁi v˘herce, kteﬁí vyhráli
poukaz v hodnotû 500 Kã do
restaurace Roudenka. ·Èastn˘mi
v˘herci jsou: Franti‰ek DoleÏal,
manÏelé âapkovi, Ivana PrÛková.
V˘hercÛm gratulujeme…
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ÎIJÍ MEZI NÁMI
… psal se únor 1983 a mlad˘ stráÏmistr
vykonával svoji policejní praxi u pohotovostní motorizované jednotky v Praze.
SluÏby byly dvanáctihodinové, coÏ bylo
v tomto období dosti nároãné.
V odpoledních hodinách se najednou
ozval ve vysílaãce operaãní dÛstojník
s tím, Ïe se má na‰e autohlídka pﬁesunout
spoleãnû s hasiãi na místo, kde byl v kanalizaãní stoce uvûznûn mal˘ 12-ti let˘ kluk
Pavel RÛÏiãka.
Po pﬁíjezdu na místo bylo zji‰tûno, Ïe
tento kluk (spoleãnû s dal‰ími dvûmi) si
hráli u otevﬁené kanalizaãní stoky a jeden
z nich, ze zvûdavosti vstoupil na kraj
zatrubnûné stoky a voda ho strhla do podzemí o dal‰ích nûkolik stovek metrÛ, kde
se zachytil, ale staãil jen po stoupaãkách
vylézt k víku kanálu, kde vidûl svûtlo.
Volal o pomoc a náhodnû ho na‰la star‰í
paní, která byla se sv˘m pejskem na procházce a sly‰ela z pod snûhu volání
o pomoc a tak nás zavolala.
Hasiãi se ihned snaÏili odtrhnout zamrzlé víko kanálu, ale vzhledem k poãasí se
toto nedaﬁilo. Chlapec byl promoãen
a dost prochladl˘.
Mlad˘ policejní stráÏmistr ãekal na místû
a snaÏil se hledat vstup do kanalizaãní
stoky a pﬁi hledání na‰el dal‰í víko kanálu,
které nebylo pod snûhem a tudíÏ nebylo
zamrzlé, ze kterého se oz˘valo bouchání
hasiãÛ. Zvedl toto víko a po stoupaãkách
vstoupil do tekoucí vody. Proud byl velk˘,
ale rukama se pﬁidrÏoval stûn a doklouzal
k chlapci, kter˘ stál nahoﬁe u víka. Byla to
pro nûho záchrana, on sestoupil a spoleãnû pak ‰li proti proudu stoky k pÛvodní
‰achtû. Tam uÏ ãekala záchranka, která ho
podchlazeného vezla na preventivní
vy‰etﬁení….
Záchranná akce dopadla velice dobﬁe
a následnû pﬁi‰el od rodiãÛ chlapce dûkovn˘ dopis na policejní ‰kolu. Akci ocenil
velitel pluku a navrhl ho ministrovi na
udûlení medaile.
Následnû byl mlad˘ stráÏmistr Vlastimil
·ram tehdej‰ím ministrem vnitra ocenûn
za záchranu Ïivota medailí a organizací
âeskoslovensk˘m ãerven˘m kﬁíÏem medailí za záchranu Ïivota.
Pﬁed 5 lety ode‰el Vlastimil ·ram do
v˘sluÏby v hodnosti kapitána a nyní Ïije
u nás v Roudném.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
DOVOLTE NÁM, ABYCHOM VÁS POZVALI
ZA KULTUROU I DO OKOLNÍCH VSÍ:
V sobotu 26.8. 2006 se koná v Plavû
Hasiãská zábava s kapelou Budvar
Quintett. Zaãátek v 19:00 hod.
V sobotu 9.9. 2006 poﬁádá Doudleban
v Doudlebech doÏínky.
V sobotu 9.9. 2006 se koná od 13:00
hod. hasiãská soutûÏ ve StﬁíÏovû.
V sobotu 30. 9. 2006 se koná od 8:00
hod. Zelnobraní ve Vidovû. (pozn.
redakce: V‰em vﬁele doporuãuji – loÀské
Zelnobraní se vydaﬁilo.)

N O V I N K Y Z E S TAV E B N Í H O V¯ B O R U
Dobr˘ den váÏení spoluobãané,
je druhá polovina srpna, stavební sezona v plném proudu
a o tûch nejdÛleÏitûj‰ích stavebních vûcech, které se t˘kají
na‰í obce Vás budu v následujícím pﬁíspûvku informovat
Pasport dopravního znaãení obce Roudné
Podle novelizovaného silniãního zákona t˘kajícího se
dopravního znaãení na pozemních komunikacích je obec
povinna do konce leto‰ního roku zpracovat tzv. „Pasport
dopravního znaãení“, kter˘ musí zahrnovat v‰echny dopravní znaãky a dopravní opatﬁení nacházející se v k. ú. Roudné. Tento pasport musí b˘t schválen policií âR a následnû
bude vydáno magistrátem âesk˘ch Budûjovic rozhodnutí,které pasport stanoví.Obec
navrhne do tohoto pasportu opatﬁení v místech mezi návsí a mostem pﬁes ﬁeku, které by
zamezilo projíÏdûjícím vozidlÛm jezdit nepﬁimûﬁenou rychlostí. ZároveÀ bude vyzvána
Policie âR, aby provádûla v obci Roudné mûﬁení rychlosti.
Pokud by nûkdo z obãanÛ mûl nûjak˘ návrh, kter˘ by bylo dobré zaãlenit do pasportu DZ
je moÏno je jej posoudit v úﬁední hodiny stavební komise OÚ Roudné nebo po telefonické domluvû (tel.:602 488 278)
PROTIPOVOD≈OVÉ A PROTIZÁPLAVOVÉ OPAT¤ENÍ
I. ProtipovodÀová ochrana
Byla vybrána firma Hydroprojekt , která v první fázi zpracovává projekt pro územní rozhodnutí protipovodÀové ochrany. Projekt by mûl b˘t hotov˘ do konce mûsíce záﬁí.Na
koordinaãních poradách, kde byly zohlednûny zku‰enosti s povodnûmi, matematické
v˘poãty, stanoviska povodí a dal‰ích dotãen˘ch úãastníkÛ bylo dohodnuto a dále je zpracováváno následující :
- celé protipovodÀové opatﬁení je navrÏeno na 100letou vodu
- od kravína aÏ po most je navrÏena sypaná hráz
- mezi hrází a mostem bude v místû cesty rozebíratelné mobilní opatﬁení
- podezdívka plotu u pana VaÀaty bude nav˘‰ena o cca 20 cm
- za mostem smûrem k âB je se souhlasem vlastníkÛ navrÏena místo stávajících plotÛ
chatek betonová stûna vysoká cca 1,8m
- podezdívka plotu, kter˘ pokraãuje za zahrádkami bude nav˘‰ena o 30 cm
- v návaznosti na podezdívku bude pokraãovat sypaná hrázka, která se pﬁes pole stoãí
smûrem k Roudnému, tak aby nedo‰lo zaplavení obce smûrem od âB
- v‰echny roury ústící do Mal‰e budou opatﬁeny zpûtn˘mi klapkami
II. Protizáplavové opatﬁení
Na‰e obec má bohuÏel tu smÛlu, Ïe je vyplavována nejen vodou z ﬁeky ale i de‰Èovou
vodou, která k nám pﬁitéká z pﬁilehl˘ch nemovitostí smûrem od Vãelné o ãem se na‰i
obãané na vlastní kÛÏi pﬁesvûdãily.
ProtoÏe hlavní odvodÀovací stoka vybudovaná pro tento úãel neplní svÛj úãel tak jak by
mûla, bylo po dohodû s vlastníky pﬁilehl˘ch nemovitostí dohodnuto, Ïe se podél paﬁezÛ
vykope prozatímní stoka, která de‰Èovou vodu odvede do hlavní odvodÀovací stoky, tak
aby nemohlo dojít k vyplavení nemovitostí v obci Roudné.
V souãasné dobû je zpracováván projekt nového propustku pod komunikací, kter˘ by mûl
pﬁebyteãnou vodu, která nestíhá de‰Èovou kanalizací odvést do hlavní odvodÀovací stoky.
Po vybudování propustku bude provizorní stoka zasypána. U obou propustkÛ de‰Èové
kanalizace vyúsÈujících u pole budou vybudovány ãesla, tak aby bylo moÏné regulovat
prÛtok vod v tûchto kanalizacích.Tyto kanalizace budou slouÏit pﬁedev‰ím pro odvod vod
ze zastavûné ãásti obce pﬁiléhajících ke kanalizaci. Celá stávají kanalizace bude proãi‰tûna, aÏ do jejího vyústûní do slepého ramene.
Zahradní ãtvrÈ
Jistû jste v‰ichni zaregistrovali stavební ruch v místech plánované v˘stavby RD za
Plavskou komunikací smûrem ke Vãelné. Celá stavba má platnosti stavební povolení na
budované sítû. Pouze vodoprávní povolení na vypou‰tûní pﬁeãi‰tûn˘ch vod z ãistiãky je
pozastaveno. Krajsk˘ úﬁad odbor ochrany Ïivotního prostﬁedí v souãasné dobû posuzuje,
zda bude stoka do které je zaústûní ãistiãky navrÏeno posuzována jako vodní tok, do kterého lze pﬁeãi‰tûnou vodu vypou‰tût, nebo jako melioraãní stoka, do které vypou‰tûní
povolit nelze.
Obec navrhla pﬁi jednáních t˘kajících se této problematiky investorovi stavby moÏnost
vybudování nové kanalizace kolem komunikace vedoucí k mostu. Obec by umoÏnila
investorovi stavby uloÏení kanalizace do pozemkÛ okolo komunikace vedoucí k mostu.
U dal‰ích stavebních novinek se nashledanou tû‰í
Pﬁedseda komise stavebního v˘boru / místostarosta Bohuslav Zike‰
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ROUDENSKÉ AKTUALITY

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
V˘znamn˘ch Ïivotních jubileí se v na‰í obci
v prÛbûhu ãervence, srpna a záﬁí se doÏívají
tito obãané:
2. 7.
·ebendová NadûÏda
28. 7. Procházka Franti‰ek
5. 8.
Lhotáková Vûra
7. 8.
Îeliborová Ludmila
9. 8.
Bumanová RÛÏena
13. 8. Tibitanzlová Ivana
20. 8. Dvoﬁák Petr
29. 8. Bení‰ek Stanislav
8. 9.
ChyÀavová Antonie
23. 9. Gramanová Alena
24. 9. Caldová Danu‰e
25. 9. Urbánková Vlasta
V‰em oslavencÛm gratulujeme a pﬁejeme
hodnû ‰tûstí, zdraví a elánu do dal‰ích let!
Rádi bychom poblahopﬁáli rodiãÛm
Magdaleny Vopálkové, která se narodila
31. 7. 2006.
Poslední rozlouãení: 25. 7. 2006 na‰i obec
navÏdy opustila paní Alena Pitálková.

SPORT V OBCI:
Historickou domácí premiéru ve fotbalové divizi uÏ mají fotbalisté Mal‰e
Roudné za sebou. Porazili v ní favorita
soutûÏe Spartak MAS Sezimovo Ústí
2:1. A atmosféra? Plno bylo jako o slavné dobrovodské pouti. Parkovi‰tû
nestaãilo a tribuna také ne. Do Roudného se sjelo na 260 lidí, to je skoro
jako kdyby pﬁi‰la polovina obce. Kolik
z toho bylou RoudeÀákÛ tûÏko ﬁíct. Ale
to pozvání platí dál: Pojìte s námi na
divizi!
V dresu Mal‰e uvidíte pod trenérskou
taktovkou
roudenského
Marcela
Tomá‰ka vedle ﬁady mladíkÛ tﬁeba jeho
nové posily exligové hráãe SK Dynamo
brankáﬁe Jakuba Kafku a útoãníka Ale‰e
Matou‰ka. Jak ukázala první kola, bez
posílení kádru by se tato celostátní
soutûÏ nedala dÛstojnû hrát.
Ale nejen muÏsk˘m fotbalem Ïiva je
roudenská kopaná.
Do nové sezóny startuje bohat‰í o dal‰í
mládeÏnické druÏstvo - „béãko“ star‰ích ÏákÛ. Budou hrát okresní pﬁebor
a klub tak poãet „dûtsk˘ch“ t˘mÛ zv˘‰il
uÏ na pût - mlad‰í a star‰í pﬁípravku
(v okrese) a mlad‰í a star‰í Ïáky (v krajské I.A tﬁídû). Cíl tûch posledních je pro
leto‰ní roãník jasn˘ - soutûÏ vyhrát
a postoupit do krajského pﬁeboru.
PﬁestoÏe se znakem klubu, kterému

5. – 9. 7. 2006 se na‰i malí Soptíci zúãastnili
letního dûtského tábora ve StﬁíÏovû. Tábor byl
v duchu pohádek a vedoucí byli pﬁevleãeni za
pohádkové bytosti. Byl pﬁipraven bohat˘ program v podobû her a soutûÏí. DruÏstvo star‰ích dûtí se pﬁipravovalo na plnûní hry Plamen
v novém ‰kolním roce 2006/2007. Veãer se
zpívalo u táboráku za doprovodu kytary, takÏe
se nikdo nenudil. Na konci tábora dûti obdrÏely diplomy, medaile a spoustu dárkÛ.
Chtûla bych touto cestou moc podûkovat
v‰em, kteﬁí se podíleli na pﬁípravû a prÛbûhu
na‰eho tábora: panu Josefu Bobrovi, kter˘ nám
zapÛjãil prostory,zajistil dopravu a dobﬁe se
o nás staral po celou dobu tábora, restauraci
Sport, která nám formou sponzorského daru
pﬁedala spoustu sladkostí, velk˘ dík za na‰e
plná bﬁí‰ka patﬁí restauraci Roudenka, kde
kuchaﬁky Jaroslava Gramanová a Vladimíra
Bu‰ková nám pﬁipravovaly úÏasná jídla. A uÏ
vÛbec nesmím zapomenout na vedoucí: ·árka
DoleÏalová, která se svou kytarou stala nedílnou souãástí na‰ich táborákÛ, Jiﬁina
Gramanová, Marcela Hlu‰tíková a Jana
Janu‰ová. A na na‰e dospívající pomocníky:
Tomá‰ Bobr, Daniela Gramanová a Tomá‰
Troup. Podûkování patﬁí i myslivci panu Pavlu
DoleÏalovi pod jehoÏ vedením si dûti zastﬁílely ze vzduchovky. A uÏ vÛbec nemohu opomenout, pro nás tak dÛleÏitou, pﬁedná‰ku na‰eho
velitele JPO pana Jaroslava Gramana na téma:
Zásahové obleky. Panu Luìku Stejskalovi za
zapÛjãení vojenského stanu, kter˘ se pro nás
promûnil v klubovnu a záhy v jídelnu.

Z leva nahoﬁe: Gustav Had, Monika Troupová,
Tereza Mike‰ová, Jan Graman, Petr ·ediv˘,
Martin Graman, Anna Tereza Dopitová, Nikola
Mike‰ová, Tereza ·indelíﬁová, Adriana
Hlu‰tíková, Klára Hlu‰tíková, Martin Had.

Dûkujeme i v˘boru hasiãÛ v Roudném, pod
kter˘ ná‰ oddíl patﬁí za finanãní podporu
a zároveÀ jim chceme slíbit, Ïe se budeme snaÏit jít v jejich stopách co moÏná nejlépe.
Podûkování patﬁí i rodiãÛm na‰ich mal˘ch
hasiãÛ, kteﬁí nám zajistili dopravu a pomohli
postavit a opûtovnû zbourat stany. Bez pomoci tûchto lidiãek by ná‰ tábor tûÏko probûhl.
JE·Tù JEDNOU ZA V·E DùKUJEME!!!
Rádi bychom pﬁí‰tí letní prázdniny opût zahájili na‰ím táborem. První na‰e schÛzka
v novém ‰kolním roce se bude konat v pátek
8. 9. 2006 od 16. 00 do 18.00 v na‰í klubovnû.
Moc se na vás tû‰ím.
Jiﬁina Gramanová / vedoucí krouÏku mal˘ch hasiãÛ

Pojìte s námi na divizi

Fotbalisty Mal‰e po vítûzství v krajském pﬁeboru pﬁijal starosta Vlastimil ·ram. HráãÛm
pﬁedal pamûtní list za vzornou reprezentaci obce Roudné. Na snímku spolu s útoãníkem Ondﬁejem Haãkou.
3

dominuje letící racek nad ﬁekou, uÏ
bûhá stovka klukÛ, máte-li doma malého fotbalistu, pﬁiveìte ho k nám.
Telefon na ‰éftrenéra mládeÏe Franti‰ka Mertla je 602 552 526.
Dal‰í novinkou jsou zcela nové, doslova nabl˘skané, webové stránky klubu.
Ty naleznete na adrese www.malseroudne.cz Z pera zku‰en˘ch novináﬁÛ
a znalcÛ jihoãeské kopané Michala
PrÛchy a Milana ·ímy tu jsou aktuální
zprávy a fotografie. KaÏd˘ hráã, vãetnû
ÏákÛ, tu má svou fotku a (kdyÏ ho vyplnil) i dotazník. Místo na klubovém
webu je i pro pﬁedstavení na‰ich
obchodních partnerÛ, diskusní fórum
nebo pﬁipomenutí historie.
Mimochodem - letos to je 45 let, co byl
klub v obci v roce 1961 zaloÏen.
Jubileum s uvedením tûchto let a klubov˘m znakem pﬁipomíná nov˘ elegantní „nerez“ vlajkov˘ stoÏár na hﬁi‰ti.
Nejlep‰í je se v‰ak pﬁesvûdãit o novinkách (jako tﬁeba tunelu pro odchod
a pﬁíchod hráãÛ) na vlastní oãi.
PﬁíleÏitostí je dost. Doma uvidíte Mal‰i
v tûchto „divizních“ termínech: 19.8.
Votice (17 hodin), 9.9. Vejprnice (17),
30.9. Dobﬁí‰ (16), 14.10. Strakonice
(16), 28.10. Bzová (14,30) a 11.11.
HoraÏìovice (14).
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INZERCE
je moÏná soukromá inzerce zdarma anebo
firemní za poplatek dle dohody na OÚ.

Máte zájem o vysokorychlostní bezdrátový internet
od firmy Startnet? Nabízíme připojení přes
připojovací bod v Roudném v Komenského ulici.
Informace u paní Martiny Sklenářové na telefonu:
38 6466979
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)

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.

Komu prospûla hra….
Chci reagovat tímto na ãlánek pana starosty Bc.Vlastimila ·rama, kter˘ byl uveﬁejnûn
v Roudenském zpravodaji dne 4.6.2006 v rubrice "Roudenské aktuality".ProtoÏe o problému ‰kod na M· Roudné vím del‰í dobu hodnû, nemohl jsem nereagovat na zmínûn˘
ãlánek v âBL a osvûtlit vûci tak, jak se skuteãnû mají. Je pravdou, Ïe redakce
âeskobudûjovick˘ch listÛ upravila mÛj ãlánek tak, Ïe poji‰Èovnu Ïádal o náhradu
povodÀov˘ch ‰kod souãasn˘ starosta obce pan ·ram. Pﬁi zji‰tûní této skuteãnosti jsem
okamÏitû Ïádal po redakci âBL opravu textu tak, aby mÛj pﬁíspûvek podával takové
informace, které jsem âBL poskytl. Tyto informace spoãívaly v tom, Ïe ‰kody neprávem, Ïádal b˘val˘ starosta.
Není pravdou, Ïe jsem si nepﬁál uveﬁejnit své jméno jako pisatel ãlánku. Tento pﬁíspûvek jsem posílal mailem, kde bylo uvedeno jméno i adresa odesílatele.Na telefonick˘
dotaz p. Zike‰e , zda o ãlánku nûco nevím, jsem ﬁekl, Ïe ãlánek jsem psal já. Na Ïádost
pﬁedstavitelÛ obce jsem se dostavil na Obecní úﬁad, kde jsme si vysvûtlili, proã jsem
ãlánek psal.Neomlouval jsem se panu starostovi za text a dÛvod napsání ãlánku. Pouze
po jeho sdûlení, Ïe mûl zkaÏené Velikonoce jsem ﬁekl, Ïe je mi jeho zkaÏen˘ch svátkÛ
líto. Za originálním textem mého pﬁíspûvku si stojím a tvrdím, Ïe text v nûm uveﬁejnûn˘ je pravdiv˘. Pro toto tvrzení mám dÛkaz v podobû znaleck˘ch posudkÛ z roku 1999
a 2002, kde jsou popisovány stejné ‰kody. Nechci v obci rozpoutávat nervozitu a zá‰È
vÛãi pﬁedstavitelÛm obce zvlá‰È pﬁed volbami do Zastupitelstva obce. Pouze mi není
jasné to, Ïe se vina svádí na poji‰Èovnu a jiÏ není poukázáno na pﬁinejmen‰ím podivné jednání oprávnûn˘ch osob v pﬁípadu neopodstatnûného poÏadavku na likvidaci
‰kody. Proã se toto stalo, kdo z této kauzy mohl ãekat nûjak˘ prospûch, toto ponechávám jiÏ na úsudku obãanÛ obce. Rozhodnû ale tato událost obãanÛm obce neprospûje
tak, aby si na své peníze mohli tzv. sáhnout. Je otázkou, zda si na tyto peníze
nechtûl sáhnout nûkdo jin˘.
Zdenûk RÛÏiãka

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