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Máme velkou radost z toho, Ïe se nám podaﬁilo získat dotaci na v˘mûnu oken na budovû obecního úﬁadu, kulturního
domu a knihovny.

SLOVO STAROSTY
Leto‰ní rok má ãlovûk pocit, Ïe se snad v‰echno toãí jen kolem voleb….v ãervnu to byly
volby do Poslanecké snûmovny a teìka v ﬁíjnu na‰í obec ãekají volby do zastupitelstva
obce.
Nûkdo to moÏná sleduje ménû, nûkdo to moÏná sleduje více a zároveÀ oãekává zase
více od sv˘ch budoucích zastupitelÛ. Pﬁedminulé volební období bylo zastupitelstvo
sloÏeno ze dvou kandidátek. Na to minulé (nebo je‰tû souãasné) volební období jako by
lidé rezignovali a byla kandidátka jen jedna. Zdálo by se, Ïe v rámci své ãinnosti mûlo
zastupitelstvo vût‰í klid na práci. Opak je pravdou. Jestli byl nûkdy klid, tak jsem mûl
pocit, Ïe to je klid pﬁed bouﬁkou. Po bouﬁkách ale zase vy‰lo sluníãko a myslím si, Ïe se
mnoho vûcí v obci podaﬁilo.
Pro následující volební období máme opût dvû kandidátky a já Vás……Vás obãany
Roudného zvu k volbám. Máme tu nyní i mnoho nov˘ch a mlad˘ch obãanÛ Roudného,
kter˘m není Ïivot (nyní) v jejich obci lhostejn˘ a pﬁicházejí s nápady i podporou.
Myslím si, Ïe stojí za to aktivnû Ïít v „na‰í“ obci.
Bc. Vlastimil ·ram / starosta obce
UPOZORNùNÍ: Do Roudenského zpravodaje budou vloÏeny pﬁílohy SdruÏeních
nezávisl˘ch kandidátÛ, za které na‰e redakce nenese odpovûdnost.
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MÉ STAROSTOVÁNÍ

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,
dnes se s Vámi na stránkách prostﬁednictvím
na‰eho zpravodaje setkávám celkem po‰esté a v tomto
volebním období naposledy. MoÏná je ãas bilancovat,
ale myslím , Ïe je zbyteãné v rozjeté stavební sezonû
Vás zatûÏovat statistick˘mi údaji a radûji Vás budu
informovat o stavebních záleÏitostech t˘kajících se
na‰í obce.

Je to více jak tﬁi roky, co jsem byl osloven
nûkolika zastupiteli, abych pﬁevzal v prÛbûhu
volebního období funkci starosty obce. Tehdy
se jednalo o váÏnou „krizi“ ve vedení obce,
která rozdûlila zastupitele na dva a moÏná
i více táborÛ. V té dobû jsem sám procházel
váÏnou osobní krizí, kdy jsem se rozvádûl
a byl jsem ve zku‰ební dobû v novém
zamûstnání.
Pﬁesto mi nebylo jedno, co se bude v obci dál
dít a funkci neuvolnûného starosty jsem pﬁijal.
Tehdy jsem si ﬁíkal „je to jen doãasnû, on se
nûkdo najde, kdo pﬁevezme kormidlo“.
Kormidlo mi zÛstalo aÏ do dne‰ního dne. Byla
to pro mou osobu sloÏitá doba, kdy jsem
obhájil i svÛj osobní Ïivot (nov˘ partnersk˘
vztah, narození mé holãiãky Michaelky)
a myslím si, Ïe jsem byl platn˘ i jako starosta. To v‰e pﬁi mém nároãném zamûstnání
v Jihoãeské plynárenské, a.s. âeské
Budûjovice. Bûhem mého starostování jsem
ãerpal znalosti a zku‰enosti z mého vzdûlání
a m˘ch pﬁedchozích zamûstnání. Mohu Vám
ﬁíci, Ïe funkce neuvolnûného starosty je velmi
nároãná a po tûchto zku‰enostech bych mému
následovníkovi doporuãoval vykonávat tuto
funkci na pln˘ úvazek. Já jsem jako starosta
mûl to ‰tûstí, Ïe jsem mohl pracovat s lidmi,
na kter˘ch mi záleÏelo a kter˘m záleÏelo na
mû. Z hlediska stavebního se jedná
o Bohuslava Zike‰e, z hlediska finanãního
o Ottu Vone‰e, z hlediska kontrolního
o Miroslava VaÀatu, z hlediska úãetnictví
o Alenu ·edivou, z hlediska spoleãenského
o Jiﬁinu Gramanovou a dal‰í. V‰em moc dûkuji za odvedenou práci a vûﬁte, Ïe jí nebylo
málo. Pﬁeji Vám v‰em hodnû zdraví a ‰tûstí.
Dûkuji
Bc. Vlastimil ·ram / starosta obce

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
V˘znamn˘ch Ïivotních jubileí se v na‰í
obci v prÛbûhu ﬁíjna a listopadu doÏívají tito obãané:
9. 10. Michková ZdeÀka
13. 10. HÛlka Josef
15. 10. âutková Jiﬁina
16. 10. Fuãík Jiﬁí
19. 10. Chmelaﬁ Jaroslav
29. 10. Michek Radovan
30. 10. Jirková Marie
21. 11. HÛlková Kvûtoslava
28. 11. Îáãková Vûra
V‰em oslavencÛm gratulujeme a pﬁejeme
hodnû ‰tûstí, zdraví a elánu do dal‰ích let!
Rádi bychom poblahopﬁáli rodiãÛm Anety
âutkové, která se narodila 25. 8. 2006,
Nely Tibitanzlové, která se narodila
13. 9. 2006 a Jindﬁicha Vladyky, kter˘ se
narodil 3. 10. 2006.

Zahradní ãtvrÈ
Dne 22.9.2006 bylo Krajsk˘m úﬁadem – Jihoãesk˘m
krajem zru‰eno rozhodnutí Magistrátu mûsta âB, odboru ochrany Ïivotního prostﬁedí, povolení k vypou‰tûní
odpadních vod do vod povrchov˘ch spoleãnosti OMEGA & PARTNERS s.r.o. Dle mého názoru se firma proti tomuto rozhodnutí odvolá. Stavební komise navrhla investorovi stavby
zaloÏení nového kanálu na odvod pﬁeãi‰tûn˘ch a de‰Èov˘ch vod s moÏností pﬁipojení
okolních nemovitostí jako jednu s moÏností ﬁe‰ení tohoto problému. Ov‰em jedin˘m
ﬁe‰ením, které by mûlo vyﬁe‰it vleklé problémy s kanalizací je vybudování oddûlené kanalizace a toto by mûla b˘t spoleãnû s budováním protipovodÀov˘ch opatﬁení hlavní priorita
nového zastupitelstva.
Stezka kolem levého bﬁehu ﬁeky Mal‰e
V první polovinû leto‰ního roku bylo zahájeno panem starostou jednání s Povodím Vltavy
s.p. o moÏnosti vybudování zpevnûné stezky po levém bﬁehu ﬁeky Mal‰e od mostu
v Roudném , aÏ na konec katastru obce t.j. k dubu . Dne 27.9.2006 byla uskuteãnûna
schÛzka spojená s prohlídkou terénu za úãasti mé a zástupcÛ v˘‰e zmiÀovaného podniku. Bylo domluveno , Ïe podnik Povodí Vltavy v rámci své údrÏby vykácí náletové dﬁeviny a kﬁoviny v trase plánované stezky. Na pﬁí‰tí t˘den je domluveno jednání na místû
samém za úãasti Magistrátu mûsta âB, odboru ochrany Ïivotního prostﬁedí, stavební
komise obce Roudné a projektantem stezky, kde odbor ochrany Ïivotního prostﬁedí jasnû
stanoví podmínky, které bude nutno dodrÏet pﬁi v˘stavbû stezky procházející biokoridorem ﬁeky Mal‰e . Z dÛvodu návaznosti stezky na katastr mûsta âesk˘ch Budûjovic byl
osloven investiãní námûstek mûsta, kter˘m nám bylo sdûleno, Ïe i mûsto âB má ve svém
plánu vybudování stezky a mûsto âB bude spolupracovat na popud obce Roudné s v˘stavbou této stezky. TakÏe pokud se stavební komisi obce Roudné podaﬁí pﬁes zimní období
zajistit v‰echny podklady pro stavební povolení této stezky, je reálné vybudovat tuto
stezku v 1/4 pﬁí‰tího roku.
Rekonstrukce autobusové zastávky
Jistû jste si nûkteﬁí z Vás v‰imli stavebního ruchu okolo zastávky umístûné u kﬁiÏovatky
ulic Komenského a Plavské . Na popud majitele pozemku, na nûmÏ byla za dﬁívûj‰ího reÏimu umístûna autobusová zastávka, bylo zahájeno jednání o dal‰ím umístûní zastávky
a jejího vzhledu. Dík vstﬁícnosti a ochotû jednat bylo nalezeno kompromisní ﬁe‰ení mezi
obcí Roudné a majitelem pozemku, kde bylo majitelem umoÏnûno umístûní zastávky ãásteãnû na tomto pozemku, tak aby bylo moÏno starou zastávku vymûnit za novou a ta
mohla dál na pÛvodním místû slouÏit obãanÛm obce.
Závûrem
Rád bych touto formou podûkoval Vlastimilu ·ramovi, nejen jako starostovi, kter˘ za
mnou stál pﬁi m˘ch rozhodnutích a nûkdy to byly rozhodnutí opravdu sloÏitá, zvlá‰tû pak
v jednáních o napojení dálnice, ale i jako ãlovûku, jehoÏ slovo platí a ãlovûka na nûjÏ se
bylo moÏno vÏdy spolehnout.
ZároveÀ, bych Vás chtûl v‰echny, kter˘m není lhostejn˘ dal‰í rozvoj obce, kter˘ je v souãasné dobû velmi dobﬁe nastartován, aÈ uÏ na poli kulturním, sportovním ãi stavebním,
pozvat k volbám a bude jen na Vás, jak˘m zpÛsobem se bude rozvoj obce, jejímiÏ hlavními prioritami by mûly b˘t dle mého názoru vybudování oddûlené kanalizace a budování protipovodÀov˘ch opatﬁení, dál ubírat. A mé obvyklé nakonec
U dal‰ích stavebních novinek se nashledanou tû‰í
Pﬁedseda komise stavebního v˘boru / místostarosta Bohuslav Zike‰

Z HISTORIE NA·Í OBCE
POVùSTI Z ROUDNÉHO: POTRESTANÉ ROUHÁNÍ
V jednom selském stavení v Roudném (ã. 9.) slouÏila kdysi dûveãka, která mûla zkaÏené srdce
a vûﬁila spí‰e na ëábla neÏ na Boha. Tato zlá holka ‰la jednoho dne tak zvanou osikovou alejí
do polí. KdyÏ pﬁi‰la k místu, kde Ïelezn˘ kﬁíÏ pﬁipomínal kolem jdoucím na‰eho vykupitele, uchopila kámen a s v˘smûchem jej hodila na sochu. Tvrd˘ úder zasáhl nohu ukﬁiÏovaného, aÏ se zlomila. KﬁíÏ byl pak pﬁenesen do zmínûného stavení, kde je moÏné je‰tû dnes vidût
jej na pÛdû. Rouhav˘ ãin nezÛstal nepotrestán. O rok pozdûji, pﬁesnû téhoÏ dne, musela b˘t
zlé hﬁí‰nici odÀata noha.
Úryvek z knihy „Kronika obce Roudného“Tuto kroniku si mÛÏete zakoupit na na‰em OÚ za 1000,-Kã
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RUBRIKA NEJMEN·ÍCH

ROUDENSKÉ
AKTUALITY
VáÏení spoluobãané,
rádi bychom se vrátili k va‰im dotazníkÛm
a zveﬁejnili jejich vyhodnocení. V na‰í obci
nejvíce postrádáte cyklostezku, chodníky,
protipovodÀová opatﬁení, kanalizaci,
komunikaci ke hﬁi‰ti a bezbariérové
pﬁístupy.
Naopak chválíte sbûrn˘ dvÛr, knihovnu,
místní rozhlas a místní loutkaﬁe.

Krásného babího léta si dûti z na‰í M· uÏívaly na zahradû.
Na zaãátku nového ‰kolního roku jsme pﬁivítali nové dûti, které se zaãlenili do kolektivu. Do na‰í M· nastoupilo více dívek neÏ
chlapcÛ. V záﬁí na‰í M· nav‰tívila spoleãnost
Ka‰párek s pﬁedstavením Hﬁíbek královsk˘.
Program v na‰í M· je rozdûlen po t˘dnech,
kaÏd˘ t˘den má své téma.

TÉMA NA ZÁ¤Í BYLA:
1) Hlavnû Ïádná boule
2) Co já v‰echno dovedu
3) Babí léto
4) ·el zahradník do zahrady

Tato fotografie zachycuje na‰e Malé Soptíky pﬁi tréninku
pﬁed blíÏící se soutûÏí, která se bude konat 14.10.2006
v Dobﬁejovicích. Tak nám prosím drÏte pûsti!
pozn. redakce: Ráda bych se omluvila sestﬁiãkám
Zike‰ov˘m za chybu, která se objevila v jejich
pﬁíjmení v minulém ãísle RZ.

SPORT V OBCI

Na snímku v zápase kadetÛ proti Trhov˘m SvinÛm jsou zleva Franti‰ek Vávra; Matûj
Uhlíﬁ a David Mrzena.

Îáci chtûjí do krajského pﬁeboru

Star‰í Ïáci Mal‰e Roudné vedou fotbalovou
I.A tﬁídu a zatím tak úspû‰nû bojují o naplnûní svého snu, kter˘m je postup do krajského pﬁeboru. Nejen pro nû, ale i jejich
vedení a klub by to byla odmûna za dlouholetou systematickou práci, protoÏe bez
ní úspû‰né v˘sledky nejsou v mládeÏnick˘ch kategoriích moÏné. K nim se prostû
musí dorÛst. A v Roudném ta doba nyní
nastává.
„V‰echno je v lidech,“ ﬁíká ‰éftrenér mládeÏe Franti‰ek Mertl. Pﬁed pûti lety v klubu
vznikla pﬁípravka, pak kadeti a ‰lo se krok
po kroku. Podaﬁilo se dát dohromady klukovskou partu, v níÏ je ﬁada ‰ikovn˘ch
hráãÛ. A ti teì pﬁes kategorii mlad‰ích

ÏákÛ dorostli do vûku,kdy se mohou poprat
o nejvy‰‰í pﬁíãky.
„Má-li mít muÏsk˘ fotbal v Roudném dlouhodobû dobrou úroveÀ, musí mít i odpovídající mládeÏnickou soutûÏ. Jen otázkou
ãasu pak je i zaloÏení dorosteneckého
t˘mu. To jediné nám zatím chybí,“ ﬁíká
Mertl, pod nûhoÏ nyní spadá pût dûtsk˘ch
t˘mÛ se stovkou dûtí. To je na pomûry
okolních obcí, kde mají kluby vÛbec problém
poskládat muÏstvo, aÏ nevídané.
„Podle mne se ví, Ïe v Roudném se dûlá
dobr˘ fotbal. Nejen u "v˘kladní skﬁínû"
- áãka, ale právû i dûtí. Je to takov˘ rodinn˘ klub - Ïádné nervy, Ïádné pﬁehnané,
nesplnitelné cíle, dobré funkcionáﬁské
i sportovní vedení a pﬁátelské vztahy. To je
3

také dÛvod proã k nám dost rodiãÛ vozí
dûti z mûsta nebo okolních vesnic. Vûdí, Ïe
je o nû dobﬁe postaráno,“ vysvûtluje
Franti‰ek Mertl. Proto klub letos do okresní soutûÏe pﬁihlásil také béãko star‰ích
ÏákÛ. I to je na této, vesnické, úrovni dost
rarita.
Po ‰esti kolech vedli A - Ïáci svou skupinu
I.A tﬁídy se 16 body za pût v˘her a jednu
remízu (s druhou Kaplicí). Je‰tû je sice
pﬁed nimi ﬁada tûÏk˘ch zápasÛ, ale kvalitu
t˘m potvrdil i v letní pﬁípravû, kdy hrál
s „pﬁeborov˘mi“ soupeﬁi.
V pﬁípadû úspûchu by si polep‰ili i mlad‰í
Ïáci, hrající soutûÏ bez nároku na postup.
Ten jim mohou vykopat jen jejich star‰í
spoluhráãi. Jejich suverenita je je‰tû vy‰‰í
- ‰est zápasÛ = osmnáct bodÛ.
Dobrá práce se pak projevuje i v nominaci
ãtyﬁ hráãÛ Mal‰e - Ladislava Vávry, Jakuba
Vopelky, Tomá‰e HÛlky a Dominika Marka
- do Ïákovském v˘bûru OFS âeské
Budûjovice do jedenácti let.
Podle Franti‰ka Mertla tak je problémem
jen nedostatek hﬁi‰È. Ten trápí Ïáky stejnû
jako muÏe. Hlavní ãást pﬁípravy se tak odehrává na starém hﬁi‰ti u ﬁeky a jeho kvalita není valná. Nové hﬁi‰tû, kde se hrají
v‰echny mistrovské soutûÏe, totiÏ musí
mít ãas na regeneraci, aby takov˘ nápor
vydrÏelo. Snahou proto je v novém areálu
dodûlat alespoÀ jednu tréninkovou plochu.
Ta by pomohla i muÏÛm, kteﬁí si zatím
jako divizní nováãek vedou nad oãekávání
dobﬁe. Po devíti kolech se stále pohybují
kolem tﬁetího místa, ale soutûÏ je tak
vyrovnaná, Ïe kaÏdé zaváhání mÛÏe znamenat posun smûrem dolÛ. V kaÏdém pﬁípadû ale platí, Ïe na fotbal se chodit do
Roudného vyplatí.
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INZERCE
je moÏná soukromá inzerce zdarma a nebo
firemní za poplatek dle dohody na OÚ.

Zveme Vás k příjemnému
posezení do naší restaurace

ROUDENKA

KAM ZA KULTUROU???
Dovolte nám, abychom Vás pozvali za kulturou i na nedalekou Vãelnou:
27. – 29. 10 se koná v˘stava:
Kreslen˘ humor Miloslava Martenka
3. 11. se v hostinci U PetrÛ koná Horeãka
páteãní noci – 7 hodin zábavy pro v‰echny
generace, zaãátek je v 19:00.
17. – 19. 11. probûhne Spoleãná sbûratelská
v˘stava
V této rubrice bychom se rádi vrátili
k vidovskému Zelnobraní:

VIDOVSKÉ ZELNOBRANÍ

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)

Vystoupili jsme z autobusu, kter˘ byl pﬁeplnûn˘ lidmi, míﬁícími na Zelnobraní, které se
konalo 30. záﬁí na návsi a na hﬁi‰ti ve Vidovû.
K u‰ím mi z nedaleké návsi doléhaly tóny
dechovky. ,,Zelnobraní se zde konalo jiÏ
podruhé. Prvotní nápad v‰ak vznikl pﬁed
ãtyﬁmi lety,“ prozradil mi vidovsk˘ starosta.
Hlavním poﬁadatelem bylo obãanské sdruÏení Pﬁátelé Vidova a okolí. Samozﬁejmû se na
akci podílelo i mnoho dal‰ích.
Pro náv‰tûvníky byl pﬁipraven bohat˘ program. Na návsi mohli shlédnout pﬁedstavení
stﬁedovûk˘ch rytíﬁÛ, kteﬁí si ﬁíkají
Fedrfechtíﬁi, prohlédnout si ﬁemesla, nebo si
jen tak sednout a poslechnout si dechovku,
nebo country kapelu.
KaÏd˘ náv‰tûvník si mohl poﬁídit hlávku zelí

âTENÁ¤I PÍ·Í

a navléknout ji na dlouhou nit, ze které mûly
b˘t dlouhé zelné korále. Úãastníci se pokou‰eli navléknout korále tak dlouhé, aby se
zapsali do âeské knihy rekordÛ. A povedlo
se. Pﬁekonali loÀsk˘ rekord, kter˘ byl 690
hlávek navleãen˘ch na niti. Letos to bylo
rekordních 876 hlávek na 191 metrech niti.
Pﬁijel to spoãítat pracovník agentury Dobr˘
den, kter˘ se za námi vydal z Pelhﬁimova.
Pro dûti tu bylo téÏ o zábavu postaráno.
Zabavilo je divadlo Ka‰párek, Kukadlo, které
zahrálo pohádku Princezna pro draka. Dále
tu byla pro dûti pﬁipravena lezecká stûna,
soutûÏe, a dokonce se mohli svézt na koni,
nebo na pouÈov˘ch atrakcích.
Veãer na náv‰tûvníky ãekala taneãní zábava,
pﬁi které hrála kapela Los âertos.
A motto celého Zelnobraní? Kdo má zelí
rád, ten je stále mlád!
·árka Kotzinová (15)

Foto zachycuje na‰e obãany, kteﬁí byli nápomocni
pﬁi této akci (zleva: B. Zike‰, J. Jane‰ová, L. Hadová
a M. Jane‰ová)

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.

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 6/ﬁíjen 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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