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úvodníček - znovuobnovená tradice
S prvními slunečními paprsky, s prvním petrklíčem, každé jaro slavíme
významný křesťanský svátek - Velikonoce. Velikonoce patří mezi důležité svátky jara a neméně důležitých je i 40 dní před Velikonoční nedělí.
Celé toto období je naplněno řadou zajímavých lidových zvyků a tradic.
Určitě je dobré pokračovat v duchu těchto tradic, neboť to přináší radost dospělým i dětem. Na Zelený čtvrtek chodí děti z naší obce řehtat
po vsi, aby zvukem řehtaček vyhnaly z domů vše zlé. V sobotu chodily
a řehtaly znovu. Snad měly maminky alespoň čas na úklid, který se podle pranostiky má provádět právě na Bílou sobotu.

Neděle-Boží hod velikonoční je vyvrcholením celých svátků a koncem
půstu. V tento den je zakázáno pracovat a celá rodina se má sejít u prostřeného stolu. S Velikonočním pondělím je spojeno nejvíce lidových
zvyků a tradic. Naše děti chodily po vsi s pomlázkou od domu k domu,
řehtaly, říkaly básničky. Odměnou jim byla bohatá pomlázka v podobě
barvených vajec, různých sladkostí a korunek. Určitě i Vám se budou
zdát tyto jarní svátky hezčí, když se na chvíli zastavíte, nazdobíte s Vašimi dětmi, vnoučaty vajíčka a připomenete si něco ze starých českých
tradic.
Jiřina Janešová

slovo starosty
Obec v rukou Životního prostředí

Chtěl bych tímto prostřednictvím informovat naše spoluobčany o problematice, která vznikla bezúplatným získáním stavebního materiálu ze stavby Produktovodu Včelná. Naší obci, jak všichni víme, hrozí, jak jsme se již přesvědčili v minulosti, povodňové nebezpečí. V této souvislosti se připravuje stavba protipovodňových valů pro ochranu nás všech a tento stavební materiál je vhodný k jejich výstavbě.
Pro značnou nákladnost této stavby se snažíme o získání finančních prostředků a nejen jich, ale i těchto
vhodných materiálů za přijatelných podmínek.
Bohužel, se naše obec setkala i s negativními reakcemi lidí, kteří zřejmě nechápou finanční zatížení těchto akcí a snahu OÚ sehnat prostředky na realizaci.
Z řad těchto lidí se objevily stížnosti na adresu Životního prostředí, že naše obec neoprávněně nakládá
s odpady. Zdůrazňuji, že se nejedná o odpad, nýbrž o druhotný stavební materiál, který má být prvotně
opětovně využit ke stavbě.
Tímto bych chtěl poděkovat všem ostatním občanům naší obce za pochopení a upozornit, že tento materiál je dočasně uložen na pozemku v majetku obce, než bude moci být zapracován do protipovodňového valu.
Dále jsme toto místo opatřili 2 kusy informačních tabulí se specifikací k danému místu a materiálu a apeluji na vás, abyste zde nehromadili další materiál.
Kromě protipovodňových valů a kanalizace stojí před námi další nemalý úkol vyplývající z nárůstu obyvatel naší obce, především mladých rodin s dětmi, žádající o umístění svých potomků v místní mateřské
škole. Neboť kapacita MŠ začíná být nedostačující, je důležité se zamýšlet nad jejím rozšířením.
Protože chápeme potřeby obyvatel, je důležité, se již dnes na tuto problematiku připravit a učinit opatření k zabezpečení těchto potřeb. Jedná se taktéž o další nemalou investici, s kterou se budeme muset potýkat a doufáme, že se nám podaří získat prostředky k realizaci.

Gustav Had / starosta obce
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ze života obce

NOVINKY ZE STAVEBNÍHO VÝBORU
Dobrý den vážení spoluobčané,
věřím, že jste prožili krásné a spokojené velikonoce
a dovolte mi Vás informovat o novinkách týkajících
se nejen stavebních věcí obce Roudné, ale i o nové
službě OÚ Roudné připravované pro Vás
- protipovodňové opatření
začátkem letošního roku proběhlo na OÚ
v Roudném jednání mezi OÚ Roudné, povodím
Vltavy a. s. a dotčenými orgány státní správy.
Na tomto jednání bylo dohodnuto, že OÚ požádá o závazné stanovisko k protipovodňovým
opatřením povodí Vltavy a. s., které je správcem toku. Ve vypracované zprávě povodí Vltavy a. s., je hrubá kalkulace ceny protipovodňového opatření odhadovaná zhruba na 13,5 mil.
korun. Povodí Vltavy a. s. nabídlo OÚ Roudné
spolupráci při získávání peněz na tuto stavbu,
pod podmínku, že vybudované protipovodňové opatření bude stát na vyřešených pozemcích
a po dokončení přejde do majetku obce, což
bylo schváleno 12.4.2007 zastupitelstvem obce
Roudné. S firmou Traval, která zpracovává pro
pozemkový úřad komplexní pozemkové úpravy bylo dohodnuto, že v rámci těchto úprav budou vyřešeny i pozemky pod protipovodňovým
valem, což by mělo být vyřešeno na podzim letošního roku.
- pasport dopravního značení
firmou Lion, která se zabývá dopravním značením byl vypracován pasport dopravního
značení v obci Roudné. Tento byl předložen

sport v obci

ke schválení zastupitelům s následujícími připomínkami, které půjdou ke schválení na Dopravní Inspektorát ČB a následně na Magistrát
ČB – Odbor dopravy a silničního hospodářství:
- dopravní značka (dále jen dz) IP 27a
(obytná zóna) bude nahrazena v celé obci dz
IP 25 a (zóna) s následujícími omezeními:
• omezená rychlost 20 km/h
• zákaz vjezdu automobilům přesahujícím
váhu 2,5 t
• pozor chodci
• pozor děti
- před křižovatku silnice Vidovská s komunikací Plavská je navržena z důvodů častých nehod
dz P6 (stop) z obou směrů
- na všech vyústěních místních komunikacích
na silnice III třídy budou umístěny červené patníky označující výjezd z vedlejší komunikace
- je navržen přechod pro chodce z chodníku
u autoopravny pana Fučíka směrem do vsi
- do ulice Komenského bude natrvalo umístěna
dz IP 11c (parkoviště)
- chodník a přechod pro chodce
na základě podnětu občanů se stavební komise
obce Roudné začala zabývat zadáním projektu
a následném vydání stavebního povolení na dobudování chodníku z ulice Komenského k autobusové zastávce, přechodu pro chodce a nástupního ostrůvku. Naproti autobusové zastávce bude vybudován ostrůvek, který bude
propojen přechodem pro chodce s chodníkem
vedoucím k autobusové zastávce. V současné

Mgr. Lenka Svobodová

- e-mailové zprávy
na základě podnětu občanů, se OÚ Roudné rozhodl zavést službu rozesílání novinek a zpráv
OÚ Roudné umístěných ve vývěsce OÚ Roudné
formou e-mailových zpráv. Všichni, kdo máte
zájem dostávat tyto zprávy, pošlete svůj kontaktní e-mail na zikes.b@volny.cz
U dalších stavebních novinek se na shledanou těší
Předseda komise stavebního výboru místostarosta
Bohuslav Zikeš

Aktuální informace naleznete na webové adrese: www.malseroudne.cz

V obci sportují už i ženy

Počínaje březnem lekce břišních tanců vystřídalo
další cvičení pro ženy, které se rozhodly protáhnout svá zimou ztuhlá těla při aerobiku, posilování a strečinku. Aby se líbily nejen samy sobě, ale
také svým mužům, zvedají si hladiny endorfinů
v tělech v sále KD Malše Roudné každé pondělí
od 19.hodin, zatímco muži většinou posilují jen
pravý nebo levý biceps při doplňování vitamínů
ve vedlejším lokále.
Cvičení je určeno pro ty, které výmluvy nezanechávají doma u televizních obrazovek. Všechny, kterým není pohyb cizí, jsou srdečně zvány
do boje o štíhlou siluetu. Jako za mlada si vedou
i ženy, které už přesáhly nějakým tím rokem pubertu.
Již aktivním cvičícím děkuji za jejich hojnou účast
v hodinách a přeji všem, aby jim jejich elán a úsilí vydrželo nejméně do prázdnin, pokud i během
nich nebudeme cvičit.

době je zpracována nabídka firmy ZESA, která
bude předložena ke schválení zastupitelům.
- kácení dřevin
• v měsíci březnu bylo povoleno SÚS ČB pokácení 2 ks javorů, které bránily dobudování
vjezdu do nově budovaného ZTV Zahradní
čtvrť. Do rozhodnutí byla stanovena podmínka
výsadby nových stromů. Na jednání zastupitelstva dne 12.2.2007 bylo určeno, že náhradní výsadba bude provedena u plánovaného nového
dětského hřiště.
• na OÚ Roudné byla doručena žádost ČD na
vykácení náletových dřevin, které brání výměně
sdělovacího kabelu ČD vedoucího kolem kolejí.
Do povolení bude rovněž zahrnuta podmínka
výsadby nových dřevin
• ve spolupráci s povodím Vltavy a. s. bylo domluveno, že v rámci údržby vodních toků provede povodí Vltavy a. s. vykácení náletových
a poškozených dřevin kolem toku Malše, v místech plánované cyklostezky.

Kdy v Roudném na fotbal
Divize „A“ muži
20.k. Roudné - Jankov
So 7.4.
22.k. Roudné - Trstěnice
So 21.4.
23.k. Roudné - Žižkov B
So 28.4.
25.k. Roudné - Vyšehrad So 12.5.
27.k. Roudné - Klatovy
So 26.5.
29.k. Roudné - Třeboň
So 9.6.

16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

III. třída muži B
15.k. Roudné		 D. Bukovs.
18.k. Roudné - SKH Hlub.
20.k. Roudné - Úsilné
22.k. Roudné - Neplachov
24.k. Roudné - Lišov B
26.k. Roudné - Chrášťany

Ne
Ne
Ne
So
So
So

1.4.
22.4.
6.5.
19.5.
2.6.
16.6.

15:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

I.A. starší + mladší žáci
12.k. Roudné - H.Stropni.
14.k. Roudné - Rudolfov
16.k. Roudné - Hluboká
17.k. Roudné - Č.Krumlov

Ne
So
So
Ne

8.4.
21.4.
5.5.
13.5.

9:30
9:30
9:30
9:30
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19.k. Roudné - Jankov
21.k. Roudné - Borovany

Ne 27.5. 9:30
Ne 10.6. 9:30

Okresní přebor starší žáci B
16.k. Roudné - Ševětín
18.k. Roudné - Borek
20.k. Roudné		 Římov
22.k. Roudné - Dříteň
24.k. Roudné - Pištín
26.k. Roudné - Včelná

Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá

6.4.
20.4.
4.5.
18.5.
1.6.
15.6.

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Přípravka starší
12.k. Roudné - D.Voda
14.k. Roudné - Čt.Dvory
16.k. Roudné - K. Újezd
18.k. Roudné - Týn n Vl.

St
St
St
St

18.4.
2.5.
16.5.
23.5.

16:30
16:30
16:30
16:30

Přípravka mladší
10.k. Roudné - Čt.Dvory
11.k. Roudné - Prachatice
13.k. Roudné - Č.Krumlov
14.k. Roudné - Břilice
15.k. Roudné - Slavia
17.k. Roudné - D.Voda

Po
Po
Po
Po
Po
Po

2.4.
9.4.
23.4.
30.4.
7.5.
21.5.

16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
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rubrika
nejmenších

roudenské aktuality - maškarní ples

V úterý 3. 4. bylo v naší MŠ velikonoční divadlo. Hned den poté ve středu 4. 4. 2007
od 14:00 proběhla ve školce velikonoční
dílna s rodiči.

Témata na duben:
1) hody, hody doprovody
2) petrklíč k jaru klíč
3) vůně jara
4) poznáš mě
Témata na květen:
1) každý má své doma
2) moje maminka
3) kam letíš motýlku
4) dva jsou víc než jeden
5) dětský úsměv

Malí Soptíci

Již pravidelnou součástí našeho kulturního života v obci se stal Maškarní ples, který se konal
10. března 2007 a který již v 5.ročníku pořádal
Spolek pro sbližování obce a stmelení kolektivu.
Letošní rok byl výjimečný, protože se pořádal již
pátý ročník tohoto bujarého reje.
Jako tradičně s překvapivými nápady svých autorů perfektních masek a jak jinak s vystoupením a předvedením své výjimečnosti.
Všem, kteří se již tohoto tradičního bujarý
zúčastnili děkujeme. Zvláště pak děkujeme
všem sponzorům.
Nadále se na Vás budeme těšit i na Vaše skvělé nápady.
Váš Spolek pro sbližování obce a stmelení kolektivu

Protože se nám blíží termín soutěže jarního kola celostátní hry Plamen, tak naši
Soptíci mají plné ruce práce s přípravami.
Tato fotografie je zachycuje ve Zlivy, kde
členové SDH dětem ukázali nové hasičské
auto a pomohli Soptíkům s nacvičením
požárního útoku.

Na Velký pátek na naší schůzce jsme si vyzdobili klubovnu, malovali vajíčka a vyráběli velikonoční přání. Tato schůzka byla
plná pohody, koled a nechybělo zde ani
něco dobrého na zub.

Ahoj děti, ozvalo se z kouta roudenského sálu přesně
v 15:00 hodin 17. 3. 2007 na Dětském karnevale. Tradiční kostkáček vyběhl mezi děti a pozdravil všechny
krásné masky. „Děti, je skvělé, že jste tady v takovém
počtu. Vždyť toto odpoledne je jen pro nás!
Můžete tancovat, zpívat, dokázat svoje dovednosti při
soutěžích a zadovádět si se svými kamarády.“
Letošní již 10. ročník byl pestrý a zábavný pro všechny věkové kategorie. „Barevné pastelky“, za které je
převlečena mládež převážně z Roudného i okolí, se postaraly o jednotlivé plnění úkolů ve velkém bloku soutěží v sále i předsálí, například: kuželky, lyžování, po
štaflích vylézt do výšky pro dobrotu, hod na cíl, prolézt obručí a tunelem, proskákat si panáku, postavit
komín z kostek, hra na barvy, dále byla promenáda
masek a cvičení s gumou, poslední rozdávání cen ve
tvaru srdíček ve hře „Tancuje celá rodina“. Každé dítě
si ze splněné soutěže odneslo dobroty.
3

Kostkáč nikdy nezapomene ani na rodiče a prarodiče.
Vždy má pro dospělé připravenou soutěž, aby mohli svým ratolestem také něco vysoutěžit. Tatínkové se
svými chuťovými buňkami se mohli přihlásit do soutěže, poznávali ve svých ústech různé ingredience,
které se přidávají do polévky. Maminky se také nenechaly zahanbit, kladivem a svými šikovnými ručkami musely zatloukat hřebíčky. Některé to zvládly
dokonale. Všichni za svoji odvahu dostali odměnu.
Moc mě těší, že i dospěláci se zapojí a jsou vzorem
pro své děti. Také se nám ukázal tým 7 děvčat z Lišova před celým publikem v sále, děvčata předvedla
taneční aerobic se skladbou Samba pod vedením Martiny Šolcové.
Tombolou byl opět oříšek, tombola byla rozdělena podle barev do několika kategorií.
Za nazdobení a naladění hezké atmosféry děkuje
Kostkáč mladé generaci náctiletým, kteří s radostí
a svou fantazií pomáhali s přípravou celého dne pro
děti, zároveň také programem a následně také úklidem. Dále bych chtěla poděkovat OÚ Roudné za finanční zajištění, Petře Čutkové za nafouknuté balónky na výzdobu, Petru Vlkovi za bezplatné poskytnutí
sálu, zdejším hasičům J. Gramanové, J. Gramanovi
a E. Šebendovi, dále organizátorům Martině Sklenářové, Jiřině Janešové, Karle Dejčmarové, Hance
Žáčkové a sehranému týmu pastelek holek a kluků.
Za rok se na vás bude těšit Kostkáč a spol.
Další kostkáčkovou akcí v Roudném bude
dětský den, který se bude konat 9. 6. 2007!

inzerce
Zde je možná soukromá inzerce zdarma
anebo firemní za poplatek dle dohody na
OÚ.
Touto cesto bychom chtěli oslovit občany
a především soukromé podnikatele z naší obce, že mají možnost prezentace svých
služeb formou reklamy v tomto obecním
zpravodaji a tím, i napomoci udržet stávající provedení Roudenského zpravodaje.
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společenská
rubrika
Významných životních jubileí se v naší obci
v průběhu dubna, května a června
dožívají tito občané:
18.4. – Bobrová Miluše
22.4. – Kutišová Zdeňka
28.4. – Jerhotová Alena
7.5. – Kubičková Marie
18.5. – Tripesová Marie
19.5. – Šolc Vojtěch
29.5. – Plch František
7.6. – Přecechtělová Marie
18.6. – Pavlová Zdeňka
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a elánu do dalších let!

novinky z kultury aneb co se pro vás chystá
OÚ Roudné spolu se SDH Roudné vás co nejsrdečněji zvou
na II. ročník Májové veselice:

Rádi bychom poblahopřáli rodičům
Jakuba Klečky, který se narodil 17. 1.
2007. a rodičům Adély Brejžkové,
která se narodila 7. 2. 2007.
Poslední rozloučení: 21. 5. 2007 naši obec
navždy opustila paní Jiřina Šebendová.

čtenáři píší
Tato rubrika je určená právě Vám, milí spoluobčané.Zde máte prostor pro Vaše názory
a své dotazy ohledně dění v naší obci. Ty můžete posílat prostřednictvím e-mailu na adresu roudne.@volny.cz nebo písemně přímo
na adresu našeho OÚ Roudné 120.
Jsme rádi, že máte zájem s námi spolupracovat.

Naše důležitá telefonní čísla:
Obecní úřad: 386466861, 386466614
Starosta obce: G. Had 602 140 323
Místostarosta obce pro věci stavební: B. Zikeš 602 488 278
Zaměstnanec OÚ: Z. Halířová 602 580 642
Účetní OÚ: A. Šedivá 602 155 213
ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí 9:00 – 12:00 17:00 – 20:00 (stavební výbor)
Středa 18:00 – 20:00
Pátek 9:00 – 12:00
Sběrný dvůr má otevřeno každou sobotu od 9:00 – 12:00.
Vše důležité se také můžete dozvědět z internetu na adrese:
www.roudne.cz nebo z Úřední desky OÚ na zastávce MHD
naproti OÚ.
Výtisky Roudenského zpravodaje si můžete vyzvednout
i na OÚ v Roudném. Minulá čísla Roudenského zpravodaje
též naleznete na webových stránkách roudne.cz.
Roudenský zpravodaj číslo 9/duben 2007. Vychází
nepravidelně.Vydavatel obec Roudné. IČO 00245372.
Adresa redakce: Roudné 120, 37007 České Budějovice,
tel. : 386466861. Povoleno MK ČR podle §7 zák. č. 46/2000 Sb.,
dne 15. 5. 2006, ev. číslo 16740.
Odpovědný redaktor Jiřina Gramanová.
Technické zpracování a tisk: Reklamní agentura eF s. r. o.,
Příčná 3, 37001 České Budějovice

Místní loutkové Divadlo ve dvoře nahoře zve všechny dětičky do jejich divadélka
na pohádku

Tři prasátka,
kterou sehrají 1. 5. 2007 od 15:00 hodin.
•
V sobotu 12. 5. 2007 se koná od 15:00 hodin vítání nových občánků v obci Roudné.

Hry bez hranic
Hledáme partu 5 lidí, kteří mají:
- SMYSL PRO HUMOR
- JSOU ZAPÁLENÍ DO HER
- UMÍ SOUTĚŽIT
- OPLÝVAJÍ VESELOU POVAHOU
- JSOU PRO KAŽDOU SRANDU
aby se přihlásili na telefonním čísle
606 641 831. A to do 15. května 2007.
Zahájení proběhne ve 14:49 hod. před
KD Malše v Roudném.
Obec Roudné u Českýh Budějovic
pořádá soutěž mezi jednotlivými
obcemi. Pro vítěze i nevítěze je
připravena odměna. Věková hranice
soutěžících není limitována,
podmínkou soutěže je dobrá nálada.
Těšíme se na Vás
Jiřina Gramanová
předsedkyně kulturního výboru
Obce Roudné

Tímto způsobem bychom chtěli oslovit naše
spoluobčany všech věkových kategorií,
kteří mají chuť si zasoutěžit a reprezentovat
naši obec na těchto hrách,
které pro všechny soutěžící i jejich fanoušky
připravuje kulturní výbor OÚ Roudné.
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Kroniku obce
Roudného si můžete
zakoupit na našem OÚ
za 1 000Kč.

Sponzorem Roudenského
zpravodaje je majitel
firmy SU – servis s. r. o.
a náš spoluobčan
p. Ing. M. März, díky kterému
se do vašich domovů dostává
náš zpravodaj právě v takové
podobě, ve které ho znáte.
Rádi bychom mu touto cestou
poděkovali.

