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úvodníček - vítání občánků
Dne 12. 5. 2007 v 15:00 se zasedací místnost OÚ Roudné zaplnila rodiči, prarodiči, a hlavně novými občánky, které osobně přivítal starosta obce pan Gustav Had. Každá maminka
si domů odnášela květinu a každý malý občánek dárkový balíček. Přivítáni byli: Brejžková
Adéla, Čutková Aneta, Filipová Alexandra, Hliněný Denis, Jašek Filip Michael, Klečka Jakub, Procházka Filip, Šafaříková Aneta, Tibitanzlová Nela, Vladyka Jindřich. Zvláštním přivítáním, druhý den ráno v domácím prostředí, se může pochlubit Magdalena Vopálková, jejíž rodiče reprezentovali naši obec, v den vítání občánků, na obvodové soutěži v požárním
sportu, která se konala v Plavě.

slovo starosty

Místo hospody školka

Jak jsem již zmínil v předešlých číslech Roudenského zpravodaje problematiku s nevyhovující kapacitou mateřské školy s přibývajícím nárůstem obyvatel, se dle mého názoru
jeví, nejschůdnější cestou využít obecních prostorů přiléhajících k MŠ v nynější tzv. restauraci Roudenka. Neboť KD Malše Roudné vystavěný našimi dědy a otci v posledních
letech neplnil zcela účel, pro který byl vystavěn. Jsem přesvědčen, že by bylo vhodné
tyto prostory zasanovat. Jedná se především o úpravu kuchyně, sociálního zařízení, tak
aby odpovídaly nynějším normám a plnily účely, pro které byly zbudovány. Při úpravách KD Malše Roudné chceme využít pomoci neziskových organizací působících v naší obci, které nám při přidělování finančních prostředků na jejich chod, přislíbily pomoc,
formou brigád. Jedná se o SDH Roudné, Myslivecké sdružení Malše Roudné a TJ Malše Roudné.
Při asanaci chceme také zřídit i sociální zařízení pro zdravotně postižené spoluobčany,
abychom i jim umožnili účastnit se kulturních akcí. Jednou z akcí je pořádání tradičních
čtvrtečních senior klubů, které chceme zachovat!

K úspěchům a reprezentaci naší obce…

Chtěl bych tímto prostřednictvím také poblahopřát a poděkovat za reprezentaci naší
obce členům SDH Roudné, kteří slavili úspěchy na řadě soutěží a umisťovali se na předních místech. K dalším úspěchům patří i výkony mladých fotbalistů, kteří postoupili do
krajského kola, a je to především i zásluhou trenérů a manažerů týmu, kteří jako i ostatní věnují hodně svého osobního volna práci s těmi nejmenšími sportovci. Také nechci
opomenout Myslivecké sdružení Malše Roudné, které sice nevozí ze soutěží vavříny,
ale svým kladným postojem k přírodě a svou pílí, taktéž věnují svůj volný čas k odstraňování černých skládek v katastru naší obce. I jim za vynaložené úsilí rovněž děkuji!
A doufám v další úspěchy a spolupráci se všemi zmiňovanými. Ještě jednou jménem
obce i jménem svým, děkuji!
Gustav Had / starosta obce

ROUDENSKÉ
NOVINKY
DO KAŽDÉ
RODINKY!
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ze života obce

NOVINKY ZE STAVEBNÍHO VÝBORU

Dobrý den vážení spoluobčané,
vypadá to, že po teplém jaru nás čeká i horké
léto a já doufám, že si i v tomto teplém a někdy až úmorném počasí najdete chvilku na přečtení novinek.

Odběr podzemních
a povrchových vod

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané
podle vodního zákona (viz menu Dokumenty) nebo podle předchozích právních
předpisů.
Povolení k odběru povrchové vody není
třeba, pokud fyzická osoba k odběru pro
vlastní potřebu nevyužívá zvláštního technického zařízení, pro jehož provoz je třeba
dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii.
Povolení k odběru není rovněž potřeba,
pokud je odebraná voda dodávána třetí
osobou jako „zboží“ (např. vodárenskou
společností, která si pro svoji činnost povolení zajišťuje sama, apod.).
Povolení k přímému odběru podzemních
nebo povrchových vod se může dotýkat
např. následujících subjektů:
drobných živnostníků – zahradnictví,
		 myčky, čištění ulice apod.
fyzické osoby v zemědělských used		 lostech – dobytek, chov drobného
		 zvířectva, zalévání, mytí apod.

zemědělců – zavlažování, napájení
		 zvířat
rybníkářů – odběr vody pro napouštění
		 rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží
fyzických osob – odběr podzemní
		 vody (pitné či užitkové účely); odběr
		 povrchové vody (zalévání, WC, apod.)
a dalších.
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez příslušného povolení, vystavuje
se sankčnímu postihu (pokutě), která může
činit v případě:
fyzické osoby až 50 000 Kč
právnické osoby nebo fyzické osoby
		 podnikající až 10 000 000 Kč
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch
povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla
právní moci do 31. prosince 2001. Povolení
vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále. Podrobný výpis týkající se konkrétních případů přikládám v příloze.
Více informací a důležitých rad Vám poskytnu na tel.čísle 602 488 278, nebo v úředních hodinách stavebního výboru každé
pondělí od 17 – 20 hod. Potřebné formuláře jso k dispozici na OÚ Roudné.
Pojmenování ulic
S přibývající výstavbou se opět stává velmi aktuální problém s pojmenováním ulic,
které by zjednodušilo orientaci v naší obci.
Obecní úřad ve spolupráci s nadřízenými
orgány státní správy zpracovává návrh řešení, který by tento problém vyřešil.

Pěšina k novému hřišti
S nárůstem členské základny našich mladých fotbalistů se začal objevovat palčivý
problém s neukázněnými řidiči, kteří jezdí po Plavské ulici a svou bezohlednou jízdou ohrožují chodce pohybující se po této
komunikaci. Proto budou osloveni vlastníci pozemků sousedících s komunikací
a požádáni o to, zda by nešlo na jejich pozemku (hned za stromy, pravá strana směr
Roudné – Plav) vybudovat zpevněnou pěšinu (podobnou té, co vede kolem řeky
z Roudného do Vidova), abychom chodcům umožnili bezpečný pohyb z Roudného na hřiště.
Toť prozatím vše a u dalších stavebních
novinek se na shledanou těší
Předseda stavebního výboru
místostarosta Bohuslav Zikeš

roudenské aktuality - rubrika nejmenších

Malí Soptíci

Nši nejmenší z místní MŠ si udělali 23. 5. výlet za zvířátky na statek
v Rančicích. 1. 6. na starém hřišti proběhla školková olympiáda. 13. 6.
se konala v naší MŠ besídka, kde malé děti cvičily na hudbu a starší
hrály pohádku O Perníkové chaloupce. Současně na zahradě školky
v režii hudební divadelní společnosti Okýnko proběhlo zábavné odpoledne pro děti a rodiče, kde se všichni rozloučili s předškoláky, kteří si domů odnesli z MŠ dárečky jako vzpomínku na nejkrásnější léta
svého života. 20. 6. za velké účasti rodičů proběhla Pohádková cesta
– okruh kolem řeky Malše.

5. 5. proběhlo obvodní kolo celostátní hry Plamen v Nových Homolích, kde naši Soptíci zabodovali a obsadili krásné 2. místo. Po
tomto skvělém výkonu přišla zasloužená odměna v podobě dortu, který měl tvar hasičského automobilu. Dovezený pohár z této soutěže má své čestné místo v naší klubovně. Díky tomuto výkonu jsme postoupili do okresní soutěže hry Plamen, která se konala
26. 5. v areálu Slavie VŠZ v Č. Budějovicích, kde jsme obsadili 8. místo.
V pátek 8. 6. nás navštívili naši starší „kolegové“ z HZS Českých drah

! Důležité upozornění pro rodiče:
MŠ bude uzavřena od 16. 7. do 26. 8. (6 týdnů)!

v ČB. Přijeli s jejich zásahovým vozidlem a vše nám důkladně ukázali. Vyzkoušeli jsme si jejich zásahové obleky (které nám zrovna velikostně nepadly), požární útok přímo z auta a stříkání z děla. Na
památku nám zanechali vzkaz v naší kronice a zároveň nás pozvali
k nim na jejich základnu.
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Kroniku obce
Roudného si můžete
zakoupit na našem OÚ za
1 000 Kč.

sport v obci
Ve sportovním areálu se uskutečnila brigáda na nově budované tréninkové ploše.
Jak je z fotografie vidět, i v dnešní uspěchané době si lidé najdou společný čas ve
prospěch dobré věci a to je moc a moc potěšitelné. Účast byla skutečně veliká a radost z nového fotbalového plácku budou
mít především naši nejmenší, kterým již
brzy odpadne zbytečné přejíždění mezi
novým a starým sportovním areálem.
M.Vaňata

Dětem přejeme krásné
prožití prázdnin a dospělým
pěknou dovolenou!
OÚ Roudné a redakce RZ

Žáci oslavovali postup do krajského přeboru

Již tři kola před koncem mohli roudenští
žáci slavit zasloužené vítězství v A skupině I. A třídy. Po závěrečném hvizdu rozhodčího v utkání proti SK Jankov nemohla
chybět ani mistrovská trika, slavnostní focení a poděkování fanouškům a rodičům
za jejich věrnost během celé sezóny. „Zápas se mi hodnotí za celou sezónu nejlépe.
Už jsme tam! Splnili jsme náš cíl, vyhráli
jsme soutěž a postoupili do krajského přeboru" zářil trenér Jiří Vazač. „Všem klukům chci poděkovat“ dodal po nedělní
postupové korunovaci.

jejímž začátku jsou dva týmy přípravky,
pak tři družstva žáků a na jejím konci dvě
mužstva mužů. Kádr dorostu, jehož se
ujme zkušený kouč Václav Bezděka, vy-

tvoří letošní úspěšní hráči, končící v kategorii žáků. Ty doplní hráči Malše hostující v dorostech SKP a Slavie ČB a také
vyhlédnutí hráči z okolních klubů.

TJ MALŠE ROUDNÉ

TJ MALŠE ROUDNÉ

Na snímku zleva stojí: František Mertl
– šéf trenér mládeže; J. Vogl; J. Vopelka; J. Mertl; Zb. Holý; G. Had; T. Hůlka; R. Soukup;
J. Doležal. Dole zleva: P. Graman;
D. Marek; R. Kliment; J. Vostracký; L. Vávra;
P. Růžička; Fr. Vávra; P. Dolejší. Na snímku chybí Jiří Vopelka - trenér a A. Rezek

Na snímku zleva stojí: Milan Kössl- sport.
manažer; T. Bakalář; J. Vazač ml.; J. Matějka; M. Tomášek; P. Kössl; L. Had; M. Hůlka;
T. Lonsmín; D. Růžička; Josef Lonsmín- vedoucí. Dole zleva: František Mertl – šéf
trenér mládeže; Fr. Filištein; M. Walda;
A. Trejbal; O. Lerch a Jiří Vazač st.- trenér, chybí: St. Pražák, J. Honiss, R. Chyňava,
J. Stanka

– Vítěz I.A třídy mladších žáků sk.A 2006/2007

– Vítěz I. A třídy starších žáků sk. A 2006/2007

I.A dorostu od léta opět v Roudném

Po šestileté pauze naskočí mezi družstva
Malše Roudné také opět dorostenci. A mužstvo dorostu hned do I. A třídy, kterou pro mladé talenty, kteří letos vyhráli
žákovskou I. A třídu, získali funkcionáři
klubu. Dojde k tomu díky dohodě TJ Vltava ČB, která I. A třídu nyní hraje, a TJ Malše o převodu soutěže od sezóny 2007/08,
kterou nedávno schválil Výkonný výbor
Krajského fotbalového svazu. Novinkou
bude také B mužstvo dorostu, které bude
hrát okresní přebor. B dorost jsme založili
po sloučení této kategorie s celkem Sokola
Boršov. Tím se tak konečně zaplní řada, na

SDH Roudné

Vedle fotbalových úspěchů můžeme
vyzdvihnout i naše hasičské úspěchy,
které nám dělají nemalou radost. V naší obci se sešlo hned několik družstev: tři
družstva mužů (2 od 15 let bez omezení
a 1 nad 35 let) a dvě družstva žen (1 od 15
let bez omezení a 1 nad 30 let). Všechna
družstva reprezentovala naši obec na obvodním kole v požárním sportu, které se
konalo v Plavě 12. 5. Hasičům se podařilo
získat dvě druhá místa a jedno třetí místo. Obě ženská družstva postoupila z druhých míst do okresního kola, které se konalo 3. 6. na stadionu SKP v ČB. Mladší
ženy obsadily 11. místo a starší ženy si vybojovaly krásné 3. místo.

1. 6. vypuklo na starém hřišti soutěžní klání mezi všemi 6-ti družstvy (vč. Soptíků)
v požárním útoku o putovní pohár Starosty obce Roudné. Vítězi se bezkonkurenčně
stali Soptíci.
3
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společenská
rubrika
Významných životních jubileí se v naší
obci v průběhu července, srpna a září dožívají tito občané:
4. 7. – Rostislav Němec
8. 7. – Vladimír Plojhar
12. 7. – Irena Nutilová
7. 8. – Miloslav Nutil
12. 8. – Roman Vlček
15. 9. – Jaromír Klomínek
16. 9. – Václav Paule
23. 9. – Anna Hornátová
27. 9. – Michael Beneš
30. 9. – Jana Týmalová
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a elánu do dalších let!
Rádi bychom poblahopřáli rodičům
Zdeňka Hrkala, který se narodil 24. 5. 2007.
Poslední rozloučení: 7. 5. 2007 naši obec
navždy opustila paní Marie Suchá.

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.
I když není pořád posvícení, je krásné vědět, že u nás v obci je malé družstvo Soptíků
-malých hasičů, kteří svou vervou, trpělivostí
a svým umem reprezentují naší obec na různých soutěžích, i přesto, že vyrazili letos poprvé, již sklízejí úspěchy i neúspěchy, které jsou spojeny s poctivou prací nejen jich
samých, ale hlavně zásluhou jejich trpělivé
a obětavé trenérky - vedoucí kroužku malých
hasičů, paní Jiřiny Gramanové.
Šárka Doležalová

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 10/červenec 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

novinky z kultury aneb co se událo

Májová veselice

přihlížejících, se pak vyplatila v podobě
muziky, která tento konec doprovázela.
Děkujeme všem, kteří tyto akce zorganizovali a uskutečnili, bez nich by se tento symbol nemohl konat. Děkujeme i všem sponzorům a jednotlivcům za příspěvky a dary,
za podání pomocné ruky.
Kulturní výbor obce Roudné

Den dětí

dobře zná. Připravil úkoly, které děti spolu s rodiči plnily u pohádkových postaviček na břehu Malše, která má své přírodní
kouzlo. Pokud celá karta Večerníčka byla
vylepena pohádkovými postavičkami, děti
si mohly dojít ke Kostkáčkovi pro odměnu
a diplom. Celé odpoledne mohly děti využít atrakce – kolo štěstí a skákací hrad.
Roudenské děti měly od Kostkáčka volno
vstupenku na skákací hrad. Jízda zručnosti na kole je jedno z nejžádanějších atrakcí pro děti. Dospěláci také nezůstali sedět, neboť Kostkáč jim připravil hádanky
a trochu práce. Maminky hádaly poslepu
ruce svých dětí a tatínkové rozřezávali na
čas naši májku. Na závěr si všichni mohli upéct na ohni hada z těsta. Kdo tam byl,
ten to ví, a kdo ne, ať nepláče, protože za
rok určitě potká zase Kostkáče.
Simona Dvořáková

ROUDENSKÉ HRY BEZ HRANIC

těžící byli odměněni krásnými cenami, které darovala pořádající obec Roudné. Dík patří nejen soutěžícím, ale i pořadatelkám v čele s Jiřinou Gramanovou, které vše vymyslely
a zorganizovaly. Zvláštní poděkování patří
Zuzce Mikešové, která celé hry s humorem
a profesionalitou sobě vlastní moderovala.
Odpoledne se vydařilo a ti co se nepřišli pobavit nebo si zasoutěžit, se už jistě těší na
2. ročník Roudenských her bez hranic.
Jiřina Janešová

Jaro je symbol začátku nového období, kdy
ptáci se starají o svá mláďata, stromy a květiny se odívají do nových zelených hábitů
a lidé vítají slunce a jeho teplo. Tato radost
je přeměněna symbolicky do stavění máje,
kde se všichni společně radují z vítání jara
a ze všeho, co k této radosti patří, jako je pálení čarodějnic a hlídání do ranního svítání
tohoto symbolu.
Letošní májka se opravdu podařila, přilákala mnoho lidí, kteří se také radovali z příchozího jara. Mladí, buďte pochváleni, uhlídali jste tento symbol pro naši obec.
Také rozloučení s májovým symbolem byl
dojemný, Zaťatá sekerka a tupá pilka, báby
a dědka, pilně pracovaly na skolení májky
za dozoru mysliveckého panáčka. Štědrost

Oslava mezinárodního dne dětí by měla
být velkolepá, aby si naše děti, vždy vzpomněly – „Jó, to bylo tenkrát, to bylo přímo žůžo!“ I v letošním roce skupina nadšenců, maminek, omladiny, prostě těch, co
si rádi hrají a ochotně každý rok pomáhají
připravit program her, soutěží i zkoušek
pro děti. Místní loutkové divadlo zahájilo
v 15:00 hodin dne 9. 6. 2007 dětský den pohádkou pro děti. Pohádka měla opět velký
úspěch, a proto loutkářům patří poděkování. Naše obec se rozkládá na břehu řeky
Malše. Když se řeka zlobí a vody je mnoho,
tečou nám slzy a jsme bezmocní. Ale když
svítí sluníčko a vody je akorát, řeka je náš
kamarád a slzy tečou od smíchu a radosti.
Kostkáček je s vodou kamarád a u řeky to
Dne 16.6.2007 si prožili dospělí i děti vskutku pohádkové odpoledne. Ve 14,49 hod zahájil, v prostorách "starého hřiště", starosta
obce Roudné Gustav Had 1. Roudenské hry
bez hranic. V osmi soutěžních disciplínách se
mezi sebou utkali dospělí borci z Roudného,
Vidova, Nové Vsi a Českých Budějovic. Každá z disciplín se nesla v duchu známé pohádky. Do každé soutěže šli všichni s opravdovým nasazením. Nechyběl jim smysl pro
humor, odvaha, fyzická zdatnost, výtvarné
nadání.
V soutěži nazvané "Zlatovláska", kdy kuchař
Jiřík se zavázanýma očima a po čtyřech hledal
živou vodu, došlo k nečekané události. I přes
snahu svých spolubojovníků opustil borec
soutěžní arénu a vydal se směrem na Vidov.
Naštěstí ho pořadatelé zadrželi a hra mohla
pokračovat. Nejvíce se diváci i sami soutěžící
asi pobavili v poslední soutěži. To měly jednotlivé týmy za úkol přenést přes divokou
řeku Malši - Popelku tak, aby si neumočila
zlaté střevíčky. Tým Amazonek se nebál taktizovat. Pět děvčat statečně vstoupilo po kolena do řeky. Nejdříve po soupeřích cákaly
vodu a následně samy zmáčené, rozptylovaly
Bobr team svými lepými tvary nebezpečně se
rýsujícími pod mokrými tričky.
Nejen vítězné družstvo P08, ale i ostatní sou4

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.

