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Z leva nahoře: E. Tajrychová, Š. Honissová, R. Šedivá, L. Fialová, P. Zíková, S. Dvořáková, D. Dvořáková, I. Uhlířová, D. Uhlířová
Z leva dole: A. Nováčková, R. Cimburková, N. Budínová, J. Nováčková, D. Gramanová, Z. Mikešová, D. Trejbalová, L. Hadová, J. Janešová, J. Gramanová, M. Janešová, M. Šolcová.

úvodníček - i ženy roudného hrají fotbal !!
V neděli 16. září sehrály ve sportovním areálu TJ Malše své premiérové utkání roudenské
ženy proti ženám a dívkám ze sousedního Vidova . Byť se nehrálo o mistrovské body,
přišlo se podívat několik desítek diváků včetně obou starostů - Gustava Hada a Tomáše
Šedivého.
Samotný zápas měl zajímavý náboj. Mírně favorizované domácí hráčky, které se na utkání pod trenérskou taktovkou Libora Šolce pilně připravovaly dvakrát týdně (plné dva
měsíce), ale soupeřky z Vidova překvapily. Držely s nimi krok až do závěrečného hvizdu
sudího Vopelky. Šance měly oba týmy – vždy si s nimi ale bez větších problémů poradily
obě brankářky. Za Roudné chytala Jiřina Gramanová (v 1. poločase kryla i penaltu), za
Vidov Simona Dvořáková. A tak, aby historická premiéra měla vítěze, přišly po bezgólové remíze na řadu penalty. Na každé straně kopalo pět hráček. Přes veškerou snahu exekutorek, ale přišlo rozuzlení až v poslední sérii. To za stavu 1:1 kopala Daniela Gramanová – a zvýšila na 2:1. Vidov mohla vrátit do zápasu Honissová, avšak gólmanka Jiřina
Gramanová střelu chytila a domácí fotbalistky i jejich příznivci se mohli začít radovat.
Aktérky historického zápasu představujeme společně na fotografii.
Libor Šolc

slovo starosty
Chtěl bych informovat občany o probíhající opravě KD Malše Roudné. Chápu, že mnohým se zdá tato oprava již zdlouhavá, ale je to důsledkem v jakém stavu se zařízení
nacházelo. Je třeba provést kompletní vodovodní instalaci, neboť starý rozvod vody je
již značně zkorodovaný, a proto byla provedena zcela nová instalace. Dále následovaly i
opravy elektrického zařízení i odpadů. V měsíci říjnu by měla být dokončena sociální zařízení, prostory sálu včetně vymalování, zbroušení parket a s tím souvisejícího vybavení.
Dále se pracuje na rozvodu vody, taktéž do zadní části objektu, tj. v prostorách kuchyně,
baru a přilehlých prostorů. I vybavení kuchyně bylo již zastaralé a zcela nevyhovovalo
nynějším parametrům. V současně době probíhají jednání s firmami, které dodávají gastronomické vybavení kuchyní. Neboť všichni víme, že toto zařízení je značně nákladné
snažíme se o vhodné řešení pro potřeby a funkčnost KD. Začátkem příštího roku bychom
chtěli opravit i zevnějšek budovy, a tím dát i středu obce nový vzhled.
Jistě jste si mnozí všimli, že byla provedena výsadba okrasných křovin ve středu obce, což
napomáhá k příjemnějším rázu. Je potěšující, že mnozí z obyvatel naší obce udržují obecní
prostory před svými domy obdobným způsobem. V čem bychom chtěli pokračovat.
Gustav Had / starosta obce
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ze života obce

STAVEBNÍ NOVINKY

Dobrý den vážení spoluobčané,
Máme tu podzim a s ním i další vydání stavebních novinek Roudenského zpravodaje
u kterých bych Vás rád přivítal

POjmenování ulic

Jak jsem se již v minulém článku zmínil,
je potřeba pojmenovat ulice v naší obci.
Po jednáních s nadřízenými orgány státní
správy byla stanovena pravidla, která byla
schválena na 11. zasedání zastupitelstva
obce Roudné. Na základě těchto schválených pravidel, dojde v obci Roudné k pojmenování ulic s následujícím postupem:
Pracovní skupina (schválená zastupitelstvem) zpracuje v součinnosti s občany
návrh pojmenování ulic.
Po zpracování bude „návrh pojmenování ulic“ předložen ke schválení zastupitelstvu
Následně budou prováděny přípravné
práce pro realizaci celého projektu značení. Jednotlivé ulice budou označeny předepsanými smaltovými tabulemi
Tabule budou umísťovány podle potřeby na křižovatkách nebo rozcestích, na
jednotlivé nemovitosti.

POVINNOSTI OBČANŮ

V souvislosti s pojmenováním ulic, podle zákona o evidenci obyvatel, jsou občané povinni, do 15 dnů ode dne schválení
pojmenování ulic zastupitelstvem obce
Roudné, provést změnu svého bydliště.
Původně Roudné a číslo popisné, nově
Roudné, název ulice a číslo popisné.
V upřesněných termínech budou pracovnice OÚ Roudné občanům zdarma
provádět stanovený úřední výkon pro
změnu bydliště a vydání nového občanského průkazu. Žádosti o občanský průkaz a zhotovení předepsaných fotografií budou k dispozici na obecním úřadu
a následně hromadně předávány na
Magistrát města České Budějovice.
Pro změnu je nutno předložit občanský
průkaz a rodný list dítěte do 15 let věku.

VÝZVA

Chtěl bych tímto vyzvat občany, kteří by
se chtěli spolupodílet na tvorbě názvů
našich ulic, aby své písemné návrhy zaslali na OÚ Roudné nejpozději do 31.10.2007

P R AV I D L A
O POSTUPU PŘI OZNAČOVÁNÍ ČÁSTÍ
OBCE, ULIC A OSTATNÍCH VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ NÁZVY A UMISŤOVÁNÍ ČÍSEL K OZNAČENÍ BUDOV
Čl. 1 Základní ustanovení
Tato pravidla stanoví způsob označování
částí obce názvy, způsob označování ulic
a ostatních veřejných prostranství názvy
a způsob použití a umístění čísel k označení budov pro území obce.

Čl. 2 Označování částí obce, ulic a veřejných prostranství
1) U nově vzniklých ulic se vychází z projednaných územněplánovacích podkladů
nebo schválené územněplánovací dokumentace (zákon č. 50/1976 Sb., ve znění
pozdějších předpisů).
2) Označení ulic a jiných veřejných prostranství tabulemi s názvy provádí obec
na svůj náklad. Tabule mají obdélníkový
tvar, podklad je modrý, písmo bílé a velká
písmena.
3) Zhotovení tabulí s názvy ulic, jejich
umístění a údržbu zajišťuje obecní úřad.
4) Ulice a ostatní veřejná prostranství se
označují obdélníkovou tabulí s textem
názvu ulice.
Tabule s názvem ulice nebo ostatních
veřejných prostranství v obci se umístí tak, aby byly viditelné, a to vždy na
začátku a na konci každé ulice a před a za
křižovatkou, a to min. 2,5 m a max. 3,0 m
nad úrovní terénu, pokud je to technicky
proveditelné.
5) Tabule s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství se připevňují na
nemovitosti. V blízkosti tabulí se neumísťují jiné nápisy.
Čl. č. 3 Označování budov čísly
1) K označení budov se užívají čísla popisná,
orientační a evidenční, která se barevně liší.
K číslování se užívá arabských číslic, bez
jakýchkoliv dodatků.
2) Číslo popisné, orientační a evidenční
přiděluje obecní úřad na základě žádosti
vlastníka nemovitosti. U nově přiděleného čísla musí být žádost doložena pravomocným kolaudačním rozhodnutím,

dokladem o vlastnictví nemovitosti a geometrickým plánem nebo stanoviskem
příslušného stavebního úřadu o existenci
a druhu stavby, geometrickým plánem
a snímkem pozemkové mapy.
3) Vlastník nemovitosti, na svůj náklad,
označuje budovu tabulkou s číslem určeným obcí a udržuje ji v dobrém stavu.
4) O nově přiděleném čísle popisném nebo
evidenčním vydá obecní úřad vlastníkovi
nemovitosti písemné potvrzení.
5) Čísla popisná a orientační se umísťují
vždy pod sebe na nemovitost tak, aby byla
viditelná z hlavní komunikace min. 2,5 m
a max. 3,0 m nad úrovní terénu, pokud je
to technicky možné.
Čl. 4 Závěrečné ustanovení
Tato Pravidla o postupu při označování
částí obce, ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a umisťování čísel k označení budov nabývají účinnosti dnem
schválení zastupitelstvem tj. 4.10.2007
Do dalších stavebních novinek připravuji tyto články :
Pozemková úprava a její dopady a přínosy pro obec
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihočeského kraje pro obec Roudné
ZTV Zahradní čtvrť
Toť prozatím vše a u dalších stavebních
novinek se na shledanou těší
Bohuslav Zikeš, místostarosta
pro věci stavební

roudenské aktuality - rubrika nejmenších
Letošní školní rok naší MŠ navštěvuje 13 předškoláků, kteří pravidelně cvičí s fyzioterapeutkou paní Staňkovou, která dochází do školky a vzhledem k častému vadnému
držení těla dětí se staršími dětmi provádí zdravotní cvičení. Viz foto.
V září nastoupilo do MŠ 6 nových dětiček, které se dobře a rychle zadaptovaly v kolektivu.
12. 9. proběhla rodičovská schůzka, kde byli rodiče seznámeni s provozem naší školky.
20. 9. navštívili naši nejmenší českobudějovické divadlo C.K. Solnice, kde shlédli
pohádku O kohoutkovi a slepičce.
2
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roudenské aktuality - rubrika nejmenších

Malí Soptíci

Malí Soptíci se od 3. do 8. 7. 2007 zúčastnili
již po druhé svého LDT v Plavě. Letošní
soustředění proběhlo trochu jinak, byli
s námi mladí hasiči z Kostelce, a tak jsem
tu mezi sebou soutěžili a mnohému se od
nich i přiučili. Kromě tréninků zde nechyběly ani zábavné a sportovní hry, stezka

odvahy a ohníček. Soutěžily proti sobě 4
družstva a kdo vyhrál?“Všichni“, opravdu všichni se snažili a byli skvělí. Poslední
den si děti našly poklad, což byl starý kufr
plný dobrot a každé dítě si domů odvezlo
tričko a diplom. Velké poděkování patří
MS Malše Roudné, které nám poskytlo
prostory, myslivci nám ukázali střelbu na
asfaltové holuby, udělali přednášku na
téma „Zbraně“ a na závěr dne nám všem
upekli výborné masíčko. Po celou dobu
tábora se o naše bříška starala kuchařka pí
J. Gramanová a jídlo nám vozili spolu s p.

T. Hanzalem z restaurace Roudenka. WC
nám poskytl p. März, jemu také patří dík
a v neposlední řadě bychom rádi poděkovali všem vedoucím a těm, kteří byli
ochotni podat svou ruku k pomoci.
21.7. 2007 se naši Malí Soptíci zúčastnili
noční soutěže v Benešově hoře, kde v barvách Zlivi vybojovali krásné 5. místo.
V září jsme začali opět pilně trénovat a nyní už dvě družstva – mladší a starší žáci.
Zúčastnili jsme se dvou soutěží: Olešnického dvojboje v sobotu 22. 9. , kde mělo

premiéru družstvo mladších žáků, kteří
obsadili krásné třetí místo v požárním
útoku, ve štafetě požárních dvojic skončili
5. Starší žáci skončili v požárním útoku 4.
a ve štafetě 3.
Celkově obsadili 3. místo, a tak jsme domů
přivezli 3 poháry. Druhá soutěž se konala
v Neplachově 29. 9., kde se zúčastnili pou-

Kroniku obce
Roudného si můžete
zakoupit na našem OÚ za
1 000 Kč.
ze starší žáci, kteří se umístili na 3. místě
v požárním útoku a celkově ve Velké ceně
na 6. místě.
13. 10. se na našem starém hřišti konalo
obvodové kolo celostátní hry Plamen, kde
naše obě družstva zabodovala. Mladší děti
získaly dvě druhá místa a jedno první.
A starší děti obsadily ve všech třech disciplínách druhá místa.
Kroužek Mladých hasičů se koná pravidelně každý pátek od 15 do 17 hodin. Scházíme se v naší klubovně. Ráda bych oslovila
rodiče a jejich děti, které by měly zájem
o náš kroužek. Přijďte se podívat!
Vedoucí kroužku J. Gramanová

Zleva nahoře: N. Zikešová, F. Kácal, G. Had, T. Zikešová,
A. Bobrová, M. Graman, J. Graman
Vedoucí kroužku: D. a J. Gramanovy
Zleva dole: P. Černá, L Pokorný, M. Had, P. Šedivý, F.
Janeš, J. Smudek.

sport v obci

V dresu Malše hraje přes 120 dětí. To nikdy nebylo
V Roudném se hraje fotbal od roku 1961.
Za víc než čtyři desítky let v něm ale nikdy
nehrálo tolik dětí jako letos, kdy jich v zelenobílých barvách Malše pravidelně nastupuje více než 120. To je úctyhodné číslo,
kterým se na Českobudějovicku může
pochlubit opravdu jen pár klubů. Malše
tak sklízí plody mravenčí práce s dětmi,
kterou systémově začala před zhruba šesti lety. Díky tomu má dnes nejen desítky
dětí v nejmladších kategoriích přípravky a
kadetů. Na ně pak navazují mladší a starší
žáci (ty dokonce s dvěma družstvy) a od
podzimní sezóny premiérově i dorostenci,
rovněž s dvěma týmy.
Na tomhle podhoubí se pak rodí i sportovní úspěchy - mladší a starší žáci si právě
odbývají premiéru v krajském přeboru,
tedy soutěži, která pro ně byla ještě před
pár lety utopií. A dnes hrají s Prachaticemi,
Milevskem, Táborem, Sezimovo Ústím,
Strakonicemi atd. Na nich a na začínajících dorostencích, kteří hrají krajskou I.A
třídu, by měla stát budoucnost klubu.
To vše se neobejde bez řady obětavců, kteří
se dětem věnují ve svém volnu třikrát, čtyřikrát týdně - a prakticky zadarmo. To vše
se ale dnes neobejde ani bez finanční pod-

pory firem i jednotlivců, protože náklady
na dopravu, energie, sportovní vybavení,
údržbu areálu stále rostou.

a o to je jejich pomoc cennější.
Díky tedy patří hlavně Obecnímu úřadu
a firmám JFC zastřešení bazénů, Treservis,

Těm, co práci s mládeží a tedy i smysluplné naplnění jejího volného času, finančně podporují, se proto sluší touto cestou
poděkovat. Z Roudného jich není mnoho

OK CB s.r.o.,Auto Had, Stavitelství Budín,
Demstav Zdeněk Růžička, Malířství Bobr,
SÚ servis, Parma servis, Troup elektroinstalace, DIM s.r.o.
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společenská
rubrika
Významných životních jubileí se v naší
obci v průběhu října a listopadu dožívají
tito občané:
1. 10. – Štěpán Andrle
8. 10. – Marie Erhartová
11. 10. – František Tomášek
13. 11. – Jan Erhart
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a elánu do dalších let!
Rádi bychom poblahopřáli rodičům
Elišky Mikšové, která se narodila 21. 6.
2007, Aleny Blažkové, která se narodila
18. 7. 2007 a Nely Vaňatové, která se narodila 6. 8. 2007
Poslední rozloučení: 8. 9. 2007 naši obec
navždy opustila paní Anna Bočková.

čtenáři píší

novinky z kultury aneb co se událo

„nahoře ve dvoře“

Co je to za podivný název, říkáte si možná. Koho z vás napadlo jméno nějakého divadla
může si připsat pomyslný bod. Divadlo se jmenuje Nahoře ve dvoře. Tento název nosí
malý sál jen malou chvíli. Dříve však divadelní spolek žádné jméno neměl. Nutno ještě
podotknout, že jméno divadla není oficiální název.
Ale teď už něco k historii: Loutkoherecký spolek byl založen 26.10 1974. Mezi zakládající
členy patří například Václav Týmal, Jana Jirkalová a vedoucí spolku byla Marie Vanišová. Úplně první pohádkou, kterou spolek secvičil byla Pyšná princezna. Tato pohádka
byla hrána při příležitosti Mikulášské nadílky.
Za ta léta od roku 1974 soubor odehrál mnoho a mnoho pohádek. Například Divotvorný
nápoj, Princezna Rozmařilka, O poslušných kůzlátkách, Červená Karkulka a spousty dalších. Od roku 1974 až do současnosti se v souboru vystřídalo hodně členů. Na druhou stranu musím podotknout, že v souboru jsou tací, kteří vystupují od již zmiňovaného roku až
dodnes. Mezi ně se řadí například Jana Hlaváčková, taktéž zmiňovaný Václav Týmal. Všem
řečeným můžeme vděčit za to, že divadlo lidově řečeno nezkrachovalo. Myslím, že u této
činnosti vydrželi snad z přesvědčení, že dnešní doba nemůže vymýtit takovou činnost jako je
hraní divadla pro děti. Možná, že vydrželi proto, že je to prostě baví. Možná by to bavilo i vás.
Pokud máte pocit, že ano, zkuste si udělat čas a přidat se k nám. Náš loutkoherecký soubor
vystupuje na různých kulturních akcích. Například na Mikulášských nadílkách, Předvánočních zastaveních, Dětských dnech apod.
Pokud si myslíte, že je to opravdu to co hledáte, pak neváhejte a přijďte se na nás podívat
a třeba nejen podívat do našeho sálu, který se nachází ve sběrném dvoře naproti MŠ.
Tímto bych chtěla pozvat všechny mladé i dříve narozené. Možná budete mít dobrý pocit, že
uděláte něco proto, aby dnešní doba úplně nezničila tento druh zábavy.
Kotzinová Šárka (16)

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. Třetí ročník Zelnobraní se konal ve Vidově
Jsme rádi, že máte zájem s námi spolupracovat.
v sobotu 29.9.2007. Název Zelnobraní má
samozřejmě spojitost s tradiční plodinou
Naše důležitá telefonní čísla:
pěstovanou v úrodné půdě podél řeky
Obecní úřad: 386466861, 386466614
Malše v okolí obcí Roudné, Plav a Vidov.
Starosta obce: G. Had 602 140 323
Proto právě na Zelnobraní bylo možné
Místostarosta obce pro věci stavební: B. Zikeš 602 488 278 nakoupit zelí přímo od pěstitele ZP Malše
Zaměstnanec OÚ: Z. Halířová 602 580 642
Roudné, a.s., a to čerstvé hlávkové, krouÚčetní OÚ: A. Šedivá 602 155 213
hané, ale také kyselé. Na návsi se prodávaÚŘEDNÍ HODINY:
ly zelné speciality, probíhal zde řemeslný
Pondělí 9:00 – 12:00 17:00 – 20:00 (stavební výbor)
jarmark, Petr Stupka radil jak zelí využít v
Středa 18:00 – 20:00
kuchyni. Také byly k vidění ukázky krouPátek 9:00 – 12:00
hání a šlapání zelí, tuto část programu již
Sběrný dvůr má otevřeno každou sobotu od 9:00 – 12:00. tradičně a navýsost úspěšně zajistili naši
Od 1.11 2007 však bude otevřen opět pouze
dobrovolní pomocníci z Roudného.
1. a 3. sobotu v měsíci.
Návštěvníci, kterých do Vidova zavítaVše důležité se také můžete dozvědět z internetu na adrese: lo kolem 3000, si kromě pochutin ze zelí
www.roudne.cz nebo z Úřední desky OÚ na zastávce MHD mohli vybrat také z bohaté nabídky doprovodného programu: vystoupení Doudlenaproti OÚ.
banu, virtuosa ve hře na pilu Petra Dopity,
Výtisky Roudenského zpravodaje si můžete vyzvednout
i na OÚ v Roudném. Minulá čísla Roudenského zpravodaje Tanečního orchestru Křepelka, divadel
pro děti, šermířů či mažoretek, dále pak
též naleznete na webových stránkách roudne.cz.
pouťové atrakce, práci řezbáře, předváRoudenský zpravodaj číslo 11/říjen 2007. Vychází
dění „skákacích bot“, projížďky na koních
nepravidelně. Vydavatel obec Roudné. IČO 00245372.
či lezeckou stěnu. Večer pak následovala
Adresa redakce: Roudné 120, 37007 České Budějovice,
tel. : 386466861. Povoleno MK ČR podle §7 zák. č. 46/2000 Sb., taneční zábava se skupinou FACE doplněná vystoupením houslového virtuosa
dne 15. 5. 2006, ev. číslo 16740.
Kristiana a ohňovou show.
Odpovědný redaktor Jiřina Gramanová.
Na Zelnobraní byl také vytvořen nový
Technické zpracování a tisk: Reklamní agentura eF s. r. o.,
český rekord v navlékání hlávek zelí
Příčná 3, 37001 České Budějovice
– navlečeno bylo 1185 hlávek o celkové

Zelnobraní

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.

Image na Ples
l líčení l poradentství odívání
l účesy navrhované přes počítač
(klientka dostane 10 návrhů na CD - vyfotíme ji)
Vážené ženy a dívky přijedeme za vámi do vaší
obce, pokud se přihlásí min. 10 žen, jestliže budete
mít zájem přihlaste se na tel. 731 049 496
pí. Kloudová.

4

délce 230,8 m. Rekord byl oficiálně ověřen
přítomným zástupcem Agentury Dobrý
den Pelhřimov, takže se ocitne v české knize rekordů a kuriozit.
Pořadatelé z občanského sdružení Přátelé
Vidova a okolí získali na Zelnobraní grant
Jihočeského kraje, avšak bez dobrovolné
práce svých členů a příznivců by se Zelnobraní těžko podařilo uspořádat. Proto bych
rád poděkoval všem místním i přespolním
za pomoc při přípravě a průběhu Zelnobraní a nashledanou za rok zase ve Vidově!
Tomáš Šedivý, starosta Vidova
Taneční zábava v KD Včelná

HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 12.
16. listopadu 2007 v čase 19:00 – 2:00
l hudba padesátých – současných let zahraje

oblíbená kapela MAXA-BAND
l zajímavý doprovodný program
l dvě soutěže o ceny l bohatá tombola
Vstupné: 100,- Kč - v předprodeji od 29. října 2007
ve Včelné (hostinec U Petrů, třída 5. května - denně
od 11:00 do 22:00). Vstupenky jsou k dostání
v předprodeji, v den konání na místě v KD Včelná,
nebo na tel. 736 520 742, 606 273 121.
Zveme Vás na již tradiční jihočeskou taneční zábavu do
částečně rekonstruovaného kulturního domu a věříme,
že i Vy si užijete 7 hodin zábavy pro všechny generace.

