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Maškarní rej

Kdo nebyl o moc přišel! Že tohle slovní spojení platí, si jistě pomyslel každý, kdo byl v sobotu 8. 3.2008 v kulturáku v Roudném.
Uskutečnil se maškarní ples, který se letos opravdu vydařil. O neopakovatelnou atmosféru pravého maškarního reje se zasloužila nejen spousta masek, ale i místní ženy, které přispěly svým půlnočním vystoupením. Připravily si taneček z filmu Slunce, seno, jahody,
který opravdu neměl chybu. Při vybírání nejlepší masky to porota letos opravdu neměla jednoduché. Na sále se dojilo, zasahovala
policie, zpíval dětský sbor pod vedením p. Kulínského. Je vlastně jedno, kdo zvítězil. Hlavně, že jsme tam byli!
Zvláštní poděkování patří kapele SHELLOU BAND, která hrála opravdu skvěle.
Jiřina Janešová

ze života obce - slovo starosty

Vážení spoluobčané,
jistě všichni víte a jste informováni o obecním sběrném dvoře, který Vám již po několik let slouží k tomu, abychom zde soustředili věci již nepotřebné,
a tím jsme ochránili naši obec od vytváření se černých skládek. S přibývajícími obyvateli naší obce
narůstá i množství těchto odpadů. Je třeba chápat
toto místo jako shromaždiště převážně tříděného odpadu a obec vynakládá značné prostředky k jeho likvidaci.
Je potěšující, že mnohým z Vás není lhostejné, jak se
s tímto odpadem nakládá. Chtěl bych proto apelovat
na naše spoluobčany, aby se vážně zamysleli nad
tříděním odpadu a již ve svých domácnostech tento

odpad rozdělovali a odevzdávali ve sběrném dvoře
již takto připravený. Každý občan má možnost vyzvednout si zde zdarma igelitové obaly k těmto potřebám. Z hlediska ochrany životního prostředí je
tento postup nezbytný k možnosti co nejefektivnější
likvidaci a recyklaci těchto materiálů.
Zamýšlíme se také nad tím, jakým způsobem shromažďovat tzv. bio-odpad. Jedná se především o listí, traviny apod., neboť tento materiál by se neměl
mísit s komunálním odpadem, který je soustředěn
v přistavených kontejnerech.
Záleží na každém z nás, jak tuto v celku závažnou
situaci budeme chápat a snažit se tyto problémy dle
svého svědomí řešit. Neboť tento problém je celosvětový a ne pouze problémem naší obce.
Vzhledem k masivní výstavbě v naší obci bych chtěl
požádat všechny stavebníky a stavební firmy, aby
nedocházelo k soustředění značného množství odpadu na jejich parcelách, ale včasně tento materiál
taktéž vhodným způsobem likvidovali a neponechávali jej na volných prostranstvích. Neboť při povětrnostních vlivech jsou tyto odpady rozneseny
a stává se tak z naší obce jedno velké „smetiště“.
Poslední dobou zaznamenáváme podněty od našich občanů na nevhodné chování stavebníků a stavebních firem, kteří nešetrným způsobem přistupují
k obecním prostranstvím nevhodným parkováním
a manipulací těžké techniky, kde dochází ke značné devastaci těchto prostor. Mnozí občané tyto pro-

story dobrovolně a bezúplatně udržují. Za což jim
patří poděkování a proto i touto cestou na všechny
dotčené apeluji, aby již k tomuto nedocházelo a vážili si jejich vynaložené práce. Neboť i oni se stávají
našimi občany a věřím, že jim nebude lhostejné, jak
je udržován vzhled naší obce.
Gustav Had / starosta obce
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n o v i n k y z e s tav e b n í h o v ý B o r u
Dobrý den vážení spoluobčané,
Přichází konec zimy a s ním začnou probíhat plánované stavby, o kterých a nejen o nich bych Vás
chtěl v tomto vydání Roudenského zpravodaje
informovat.
REKOSTRUKCE MOSTU PŘES ŘEKU
MALŠI
Po dohodě s Krajským úřadem, který je investorem výstavby nového mostu přes řeku Malši v k.ú. Roudné bylo dohodnuto, že v měsíci
březnu budou zahájeny přípravné práce pro
tuto stavbu. Po konzultaci s Odborem ochrany životního prostředí MM ČB bylo povoleno
kácení dřevin a keřů. Kácení bude provádět
SÚS JČ pobočka České Budějovice. Tyto práce budou dokončeny do května, kdy by měla
být zahájena výstavba přemostění v místě
brodu přes řeku Malši. Na provizorní most
bude navazovat provizorní objízdná komunikace, která povede přes park, mezi MŠ Roudné a starým hřištěm. Objízdná komunikace
bude vyúsťovat vedle OÚ Roudné a navazovat na komunikaci III. třídy před OÚ Roudné.
Po vybudování objízdné komunikace budou
zahájeny demoliční práce na odstranění starého mostu. Komunikace vedoucí na mostě
bude vybourána a celý most bude postupně
rozřezán.
Výstavba nového mostu včetně odstranění
provizorní komunikace, výstavby VO, pojízdného chodníku a kanalizačních přípojek
bude dokončena do 8/2009.

STANOVENÍ MÍSTNÍ A  PŘECHODNÉ
ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
Dne 27.2.2008 byla MM ČB Odborem dopravy
a silničního hospodářství stanovena po projednání s policií ČR, OÚ Roudné, OÚ Včelná a SÚS JČ místní úprava provozu na místní komunikaci mezi obcí Roudné a k.ú.Včelná (komunikace č III/00354 a komunikace
III/15529)v tomto rozsahu :
• Na komunikaci č. III/00354 směrem od
obce Včelná bude umístěna DZ B 13 omezující vjezd vozidel, jejichž váha přesahuje 2t
• U železničního viaduktu bude z obou stran
umístěna DZ A 6a upozorňující na zúženou
vozovku
• Na komunikaci č. III/15529 směrem od
obce Roudné bude umístěna DZ B 13 omezující vjezd vozidel, jejichž váha přesahuje 2t
Obec Roudné bude usilovat o další změnu
v místní úpravě provozu týkající se zejména
omezení rychlosti na 30 km na komunikaci
Plavská a komunikaci Vidovská. Dalším krokem by mělo být vybudování přechodu pro
chodce mezi zastávkami na komunikaci Plavská u místní komunikace Komenského.

vazbě na zpracované dokumentace k územnímu řízení, územní plány dotčených obcí,
změnu č.1 ÚP velkého územního celku Českobudějovická sídelní regionální aglomerace
a návrh Zásad územního rozvoje.
Analýzy provedené krajským úřadem a dotčenými obcemi ukazují, že záměry stavby dálnice dle předložených dokumentací
sice respektují řešení dle změny č.1 velkého
územního celku Českobudějovická sídelní regionální aglomerace a návrh Zásad územního
rozvoje, ale ne zcela respektuje územní plány dotčených obcí. Jedná se zejména o plochy
navrhovaných mimoúrovňových křižovatek
a pro svahové úpravy.
Proto bude vyvoláno jednání s dotčenými obcemi a projektantem stavby dálnice, kde se
stanoví další postup při schvalování stavby
dálnice.
Toť prozatím vše a u dalších stavebních novinek se na shledanou těší
Bohuslav Zikeš / místostarosta pro věci stavební

VEDENÍ DÁLNICE D3 V  PROSTORU
ČESKÉ BUDĚJOVICE – BOREK – ROUDNÉ
Dne 21.2.2008 proběhlo jednání na MM České
Budějovice ve věci vedení dálnice D3 v prostoru České Budějovice – Borek Roudné ve

roudenské aktuality
Nová služba občanům

Ministerstvo vnitra Praha povolilo, vyhláškou č. 390/2007, Obecnímu úřadu
obce Roudné od 2.1.2007 provádění vidimace a legalizace podle zákona č. 21/2006
Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie
(vidimovaná listina) se doslova shoduje
s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis
na listině uznal za vlastní. Žadatel o legalizaci předkládá k prokázání své totožnosti
platný občanský průkaz nebo cestovní doklad. Ověřují se převážně kupní smlouvy,
plné moci, vysvědčení a další důležité dokumenty. Ověření na OÚ má stejnou váhu
jako ověření u notáře a přijde levněji, protože úřad si nepřipočítává 19% DPH.
Vidimaci a legalizaci provádí na OÚ Roudné p. Zdeňka Halířová v dopoledních hodinách od 9,00 hod. do 12.00 hod. nebo po
domluvě.

popelnice připraveny ke svozu, aby nedocházelo k případným stížnostem, že nebyly nádoby vysypány.

Zvláštní upozornění

Od 1. 4. 2008 bude místní sběrový dvůr
pro naše občany opět otevřen každou
sobotu po dobu sezony od 9 – 12 hodin.

Rubrika nejmenších

Malí Soptíci

Soptíci na Předvánočním zastavení zpívali vánoční koledy a pak šli zvonečkovým
průvodem při svíčkách až k živému Betlému, který se konal na louce pod naší klubovnou.
Malí hasiči vystoupili na výroční schůzi
SDH Roudné s jejich veršovanou pohádkou „ O Sněhuli“.

10. ledna navštívili předškoláci z naší MŠ
první třídu ZŠ Dukelská, kde shlédli výuku hudební výchovy (rozhazování „sněhu“ při nácviku písně „Sněží“). Z 13 předškoláků MŠ pravděpodobně nastoupí jen
11 dětí do ZŠ (2 děti budou mít odklad
školní docházky).
25. 1. proběhl školkový karneval, kde se
nejprve konalo divadelní představení „
O koktavé Hejkalce“ a potom karnevalový rej a soutěže v maskách. Děti také navštívily planetárium.
Na dalších schůzkách se děti připravují na
jarní obvodové kolo soutěže Plamen, které proběhne tak jako podzimní kolo u nás
v Roudném na starém hřišti 3. 5. 2008. Děti
získávají odznaky odborností, zdokonalují si vědomosti i svoji zručnost i obratnost
v hasičských disciplínách. Kromě toho malují obrázky do soutěže PO Očima dětí.

Oznámení

Firma Marius Pedersen, a. s. dává na vědomí všem občanům, pro které vykonává
svoz domovního komunálního odpadu,
že svozový den trvá 24 hodin (od půlnoci
do půlnoci).
Po dobu tohoto časového rozpětí musí být

J. Gramanová / vedoucí kroužku
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sport v obci

trenérka Karla peldová: Roudeňáci vypadají roztomile
Nároky na fotbalisty se stupňují a kluby hledají cesty, jak své hráče
co nejlépe připravit. Objevily nový směr a možnost zlepšit výkonnost či odolnost třeba ve stylu lyžování či bojových uměních. Průkopnicí se tady stala i jedna z nejkrásnějších dívek Karla Peldová (jinak trénující bojovníky budějovického Fight Clubu), která si vzala
na starost fotbalisty Roudného a Dynama.
Probůh, jak jste se coby bojovnice dostala ke spolupráci s fotbalisty,?
ptá se jí fotbalový web jihoceskyfotbal.cz. A ona odpovídá, že když
v Roudném před třemi roky trénoval Marcel Tomášek, nabídl ji spolupráci. „Tam jsem s fotbalisty začala v zimní přípravě spolupráci.“
Poté, co Marcel přešel trénovat do Dynama, přešla na čas připravovat fotbalisty i tam. „Jenže teď chodí Dynamáci do fitcentra Pouzar,“ dodává.
A čeho se vlastně trénink Káji Peldové týká? „Jde o aerobik dynamik
kickbox. Tato forma rozvíjí koordinaci, rychlost i sílu. Doufám, že jim
to zlepší fyzickou kondici a pomůže při jejich výkonech na trávníku.
Musím uznat, že když se ženou za tou kulatou věcí, jsou u toho zpocení, jsou od bahna, lapají po dechu, tak někteří vypadají opravdu
dobře. “ říká trenérka. Na poznámku, že o to se snaží i kvalifikovaní
trenéři, dodává: „Jenže ti kluci pořád jenom běhají a svoje svaly zatěžují jednostranně. Neprotahují se, jsou zkrácení.“ Takže v Roudném se vám líbí?
„Roudeňáci se snaží, každou
hodinu jsou lepší. Když se na
ně podívám z toho pódia, vypadají tak roztomile, když nevědí jaká noha, ruka. Snažím
se rozdávat úsměvy na všechny strany. Hodně je to motivuje, když si myslí, že se soustředím právě na jejích estetický
výkon, je to nádhera. Jenom
občas, zvlášť když jsem k nim
zády, nesledují právě práci rukou nebo nohou.

Mladší přípravka 3. na turnaji v Třeboni

Mladší přípravka Malše Roudné vedená trenéry Bohumilem
Voglem, Radkem Tibitanclem a Tomášem Srbeným hrála v sobotu
16.2. halový turnaj v Třeboňské všesportovní hale.
V celkovém pořadí skončilo mužstvo na třetím místě, když po prohrách s celky Lomnice nad Lužnicí(2:0) a Suchdola nad Lužnicí (3:2)
dokázalo mužstvo díky střelám Martina Vlka porazit domácí Třeboň
(2:1) a Nové Hrady (2:1).
Martin Vlk se stal se 6 góly nejlepším střelcem turnaje.

Sestava Malše Roudné na turnaji:

Vávra D. - Srbený T., Hanetšleger J., Vogl D., Vodák M., Vlk M.,
Tibitanzl M., Moudrý F., Tibitancl J., Jodl D., Ladislav M., Boháč M.
Pořadí turnaje:
1. Lomnice 10b.
2. Suchdol 6b.
3. Roudné 6b.
4. Třeboň 4b.
5. N. Hrady 4b.

36. rallye český krumlov 2008
mezinárodní
Mistrovství ČR v rallye
MČR historiků
2. Legend show 2008
1. - 3. 5. 2008

Centrum konání :
Český Krumlov, České Budějovice

Rámcový časový harmonogram
36. Rallye Český Krumlov 2008:

01. 5. 2008 • 19.00 - slavnostní představení posádek – areál Pivovaru Eggenberg v Č.Krumlově
02. 5. 2008 • 16.30 start I. Etapy Český Krumlov
– Jelení zahrada
02. 5. 2008 • 17.00 doprovodný program + Divácká
Super RZ na Výstavišti Č.Budějovice
03. 5. 2008 • 7.30 start II. Etapy Výstaviště
České Budějovice
03. 5. 2008 • 10.30 doprovodný program + Divácká
Super RZ na Výstavišti Č. Budějovice
03. 5. 2008 • 15.00-23.00 cíl a slavnostní vyhlášení
výsledků – Český Krumlov – Jelení zahrada

českokrumlovská rallye míří
na Výstaviště České Budějovice
Třetí a jedna z nejpopulárnějších soutěží domácího
mezinárodního šampionátu, Rallye Český Krumlov, se uskuteční ve dnech 1-3. května 2008. Přestože hlavním centrem se startem a cílem zůstává
překrásné město Český Krumlov, rozkládající se
kolem meandrů řeky Vltavy v malebné jihočeské
přírodě, zavítá na dva dny soutěžní peloton i do
krajského města České Budějovice.
Novinkou letošního ročníku je zařazení soutěže
do Mistrovství ČR historiků, což dále zvyšuje
atraktivitu celé soutěže, a přináší možnost srovnání současné rallyové špičky reprezentované Krestou, Valouškem, či úřadujícím mistrem Václavem
Pechem na straně jedné, a špičkovými vozy let
60. a 70. na straně druhé.
Výhodou Výstaviště České Budějovice je jeho
vhodná poloha situovaná v blízkosti centra Českých Budějovic při mezinárodní komunikaci E 55.
V areálu Výstaviště najdou všichni účastníci Rallye Český Krumlov zázemí po oba soutěžní dny,
dostatečnou kapacitu sociálních zařízení, občerstvení a v pavilonu „Z“ také tiskové středisko, výsledkový servis a bohatý doprovodný program.
Skutečnou bombou však kromě lepších servisních
prostor bude speciální okruhová rychlostní zkouš-
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ka, vybudovaná na komunikacích výstaviště. Asfaltový okruh, na kterém se střídají rychlé i technické pasáže, absolvují posádky 2x vždy mezi
jednotlivými sekcemi v pátek vpodvečer a v sobotu dopoledne. Mohou se těšit na podporu desetitisíců diváků i svých doprovodných týmů, které
budou mít možnost bez problémů shlédnout své
svěřence přímo v akci aniž by zanedbaly své povinnosti. Okruh nabízí mnoho divácky vděčných
míst, ze kterých si vyberou zastánci rychlejších
i technických úseků i „vracáků na ruční brzdu“.
Po loňské úspěšné premiéře se i v letošním roce
představí legendární soutěžní vozy minulosti
z italského Rally clubu Sandro Munariho. Představí se vozy Lancia Stratos, 037 rally, Delta S4, Fiat
131 Abarth, Fiat 124 Abarth a další. Tyto vozy absolvují část tratě a hlavně Diváckou Super RZ na
Výstavišti ČB, kde zopakují loňskou velkou show.
Aktuální informace získáte na oficiálních stránkách www.rallyekrumlov.cz.
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společenská
rubrika
Významných životních jubileí se v naší
obci od ledna do května dožívají tito
občané:
15. 1. – Hladilová Božena
17. 1. – Stupka František
25. 1. – Špala Jan
29. 1. – Mikš Stanislav
31. 1. – Boček Jiří
1. 2. – Štětina Jiří
3. 2. – Veverková Miloslava
22. 2. – Řezáčová Josefa
23. 3. – Přenosilová Asta
30. 3. – Severa František
6. 4. – Tripes Jiří
7. 4. – Šindelář Rudolf
24. 4. – Hadová Milada
7. 5. – Kubičková Marie
14. 5. – Alešová Arnoštka
18. 5. – Nutilová Drahomíra
Oslavencům gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a elánu do dalších let!
Rádi bychom poblahopřáli rodičům
Natálie Šafratové, která se narodila
11. 3. 2008.
Poslední rozloučení: 21. 2. 2008 naši obec
navždy opustil pan Josef Jirka

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.

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.
od dubna. 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 13/březen 2008. 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.
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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.
Dobrý den. V neděli jsme byli na vánočním zastaveníčku a nasáli jsme vánoční atmosféru. Pohádka, country písničky i betlém byli moc hezké. Všem se nám to líbilo. Bylo to pěkné a pohodové.
Kulturní sál je také velice pěkný. Obojí se Vám
moc povedlo. Poděkování všem.
Přeji všem krásné vánoční svátky a do nového
roku 2008
hodně zdraví a spokojenosti.
Čapková

Předvánoční zastavení
Předvánoční atmosféra na nás v tento čas dýchá
z každého rohu, ale víme proč se Vánoce vlastně slaví? Obec Roudné se opět rozhodla připomenout si podstatu Vánoc a dne 16.12 2007
se zde již po několikáté konalo Předvánoční zastavení.
Tato akce byla zahájena ve 14.30 a ve 14.45 už
začínalo představení roudenského loutkohereckého spolku. Na programu byla pohádka Jak
Honza přemohl draka. I přes počáteční technické trable se vyvedla a dětem se líbila. Po představení se návštěvníci přesunuli do kulturního
domu, kde vystupoval country zpěvák Drobek. Ten kdo country moc nehoví,mohl se porozhlédnout po mini vánočním trhu, kde bylo
možno zakoupit kroniku obce nebo ochutnat

zabijačkové pochoutky. Po country písních vystoupili Malí Soptíci. Následoval tradiční Zvonečkový průvod, který si užívaly hlavně malé
děti.
Jako hřeb večera byl připravený živý Betlém,
který nádherně ztvárnili Borovanští betlemáři.
Byl to opravdu zážitek a každý přihlížející měl
skvělou příležitost si uvědomit pravou podstatu Vánoc. K dotvoření vánoční atmosféry chyběl už jen sníh. Ale i přes nepřízeň počasí byla
účast vysoká.
Myslím, že každoroční konání této akce pomůže lidem odbočit od předvánočního stresu
a užít si alespoň chvíli klidu.
Kotzinová
Plesová sezóna vrcholí
Jak už je zvykem v naší obci, zahajuje plesovou
sezónu Myslivecký ples. Letos mělo myslivecké
sdružení, které ples pořádá, hojnou účast tancechtivých. Zřejmě všechny přilákala i bohatá
tombola, kterou z většiny tvořily úlovky střelců.
Začátek února byl netradičně ve znamení
1. Obecního bálu, který byl uskutečněn pod záštitou obce. Nový kabát sálu i místní restaurace
si takovéto akce určitě zaslouží. Do pořádání
bálu se zapojilo i mnoho z nás, občanů. Peklo
se, škvařilo, vařilo, aby bylo v tombole i něco
na zub.
Oslovení podnikatelé nelenili a přispěli také.
Všem tímto děkujeme. Doufáme, že Obecní bál
vejde do podvědomí všech a příští rok si zase
všichni na tomto plese zatancujeme.
Svíčkový ples má u nás ve vsi již dlouho tradici. Určitě nikoho ten letošní nezklamal. Místní
dobrovolní hasiči si vše pečlivě ohlídali. Vždyť
příští rok budou pořádat ples s označením 30.
Plesovou sezónu bude uzavírat 8. 3. 2008 Maškarní bál. Poslední ročníky ukazují, že těch kteří mají smysl pro humor, je stále více.
Přijít si zatancovat, zasmát a pobavit se s přáteli je pro člověka přirozené. A tak si můžeme
všichni říct: „VZHŮRU DO VÍRU TANCE“
J. Janešová

novinky z kultury
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na tyto kulturní
akce, které se budou konat u nás v Roudném
v KD Malše:
23. 3. 2008 od 15:00 hodin zveme především
naše nejmenší na Kostkáčkův karneval.
Každý čtvrtek od 18 do 22 hodin se koná
v KD Malše Senior klub, kam co nejsrdečněji
zveme zvláště pak naše starší spoluobčany.
Připravujeme pro vás:
30. 4. – Májová veselice na Starém hřišti
květen – kácení máje (datum bude upřesněn)
17. 5. – od 13 hodin na Starém hřišti proběhne
Obvodové kolo v požárním sportu
7. 6. – Hry bez hranic

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 30.dubna
2008. Soutěžní klání se uskuteční v sobotu
7. 6. 2008 Zahájení proběhne ve 14 : 49 hod.
na Starém hřišti v Roudném.
Obec Roudné u Českých Budějovic pořádá
II. ročník soutěže 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

Restaurace Malše v KD Malše Roudné
l Denní menu l Minutky, speciality l Vegetariánská strava
l Plesy, svatby, rauty, firemní večírky, narozeninové oslavy
l Maturitní večírky a plesy, a další kulturní akce
l Každý čtvrtek od 18.00 až do 22.00 hodin Senior kluby

Kontakt : p.Vítů, tel. 777 622 654
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