Roudenský zpravodaj
16 / prosinec 2008

V sobotu 22.11. 2008 v 15:00 se zasedací místnost OÚ Roudné zaplnila rodiči, prarodiči a hlavně novými občánky naší obce, které osobně přivítal starosta pan
Gustav Had. Přivítáni byli: Eliška Šolcová, Tomáš Diviš, Jan a Anna Jiříkovi, Jonáš Jari Koreš, Natálie Šafratová a Petra Fedurová.

ze života obce - slovo starosty
ny nejdůležitější. Dále pak hodně úspěchů v osobním i pracovním životě, dobrých sousedských vztahů, z čehož vyplývá i vzájemná úcta a pomoc jeden
druhému. Hezké svátky vánoční a našim nejmenším bohatého Ježíška, kterého si jistě všichni zaslouží.
Gustav Had / starosta obce

Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku 2008 přichází čas hodnocení naší celoroční práce, které je na Vás samých. Chtěl bych shrnout jedny z nejdůležitějších
pro Vás připravovaných akcí. Již dříve tolik avizovaná MŠ je ve fázi hotového projektu a v současné době stavebního řízení k povolení stavby, kterou
bychom chtěli v příštím roce, zda bude dostatek finančních prostředků, realizovat a napomoci tak našim nejmenším.
Jedním z kroků pro zvýšení bezpečnosti v naší obci
se připravuje výstavba chodníku po pravé straně
Plavské komunikace, což by mělo především napomoci našim novým spoluobčanům. Neboť i oni jsou

občané Roudného a doufám, že se začlení do chodu naší obce. Je třeba nás chápat jako celek a ne dvě
rozdílné čtvrti.
Co naším občánkům doposud chybí? Je dětské hřiště, pro které jsme našli vhodné umístění blížící se
středu obce, aby bylo dostupné nám všem. Taktéž
se připravuje projekt a výběr vhodného a především
bezpečného vybavení, které musí odpovídat evropským normám.
Toto zdaleka není vše, co je prioritou. I na odkanalizování celé obce, výstavbě protipovodňového zařízení, které jsou neméně důležitými, se pracuje.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát do nového
roku 2009 především zdraví, které je pro nás všech-
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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,
blíží se nám Vánoce a s nimi i další vydání našeho Roudenského zpravodaje, ve kterém Vás budu
informovat o novinkách v naší obci
Dálnice D3
– stavba 0310/II Hodějovice – Třebonín
Stavební úřad české Budějovice vydal dne
28.8.2008 rozhodnutí o umístění stavby „Dálnice D3 – stavba 0310/II Hodějovice – Třebonín“ v katastrálním území Staré Hodějovice,
Doubravice, Vidov, Roudné, Včelná, Plav ,
Kamenný Újezd, Krasejovka, Otmanka, Prostřední Svince, na všech dotčených pozemcích. Proti vydanému územnímu rozhodnutí
bylo podáno několik odvolání, kopie těchto
odvolání jsou k dispozici na OÚ Roudné.
Chodníky v obci Roudné
V závislosti na zvyšující se osídlenosti obce
Roudné, vznikají i větší nároky na dopravní
obslužnost obce Roudné, a s tím spojená potřeba budování chodníků mezi jednotlivými
částmi obce. V první fázi by měl být vybudován chodník spojující starou točnu v Novém
Roudném s nově budovaným ZTV Zahradní
čtvrť kolem komunikace III. třídy Plavská.
Na tento chodník je zpracovávána projektová dokumentace. Na vlastní realizaci stavby
se bude investičně podílet i zhotovitel ZTV
Zahradní čtvrť.

V druhé fázi by měl být vybudován chodník
spojující nový chodník na Plavské se starší zástavbou obce Roudné kolem Vidovské
silnice, kde rovněž probíhá výstavba rodinných domů.
ÚP obce Roudné
zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání dne 20. 11. 2008 v budově Obecního úřadu
Roudné přijalo USNESENÍ Zastupitelstva
obce Roudné ve kterém :
I. Schvaluje
• místostarostu obce Bohuslava Zikeše dle
§ 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, jako
zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování
(např. § 47 odst. 1 a odst. 4, § 49 odst. 1, § 53
odst. 1 stavebního zákona) po celé funkční
období tohoto zastupitelstva,
• uzavření smlouvy (o zajištění územně
plánovací činnosti při pořizování změny
č. 4 územního plánu obce Roudné pro Obecní úřad Roudné) dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona se společností UPLAN,
s.r.o., jejíž pracovník splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 1 stavebního zákona.

mezení pojmů zastavěná, zastavitelná a nezastavitelná plocha. Účelem přesných definic
těchto ploch je vyloučit postupné zastavování území pomocí jednotlivých územních
rozhodnutí bez celkové koncepce. V rámci
územního rozhodování umožňuje nový stavební zákon šest různých forem rozhodování
v závislosti na splnění předem stanovených
zákonných podmínek. Na úseku stavebního
řádu se zásadním způsobem rozšiřuje okruh
staveb, které nebudou vyžadovat stavební
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(§ 103). Nově je upraven institut ohlášení, a to nejen z hlediska věcného vymezení
okruhu "jednoduchých staveb", k jejichž
provedení postačuje, ale rovněž z hlediska
postupu stavebníka i stavebního úřadu.
Na shledanou u dalších stavebních novinek se těší
Bohuslav Zikeš / místostarosta pro věci stavební

Novinky ve stavebním zákoně
Jedním z důležitých pojmů je podstatné vy-

roudenské aktuality
Rubrika nejmenších

Víte co je u nás ve školce nového? Máme
vlastní internetové stránky, kde mohou rodiče a nejen oni, ale i ostatní veřejnost najít
veškeré informace o našem zařízení. Naše internetová adresa: www.msroudne.ccsnet.cz

Roudenští hasiči

výsledků a předání cen, které na tuto akci věnoval n. p. Budvar České Budějovice, na sál
místního KD Malše. Pořadí: 1. místo – Starší
děti, 2. místo – Mladší děti, 3. místo – Divoké kočky, 4. místo – Přípravka, 5. místo – Rafani, 6. místo – Pekaři, 7. místo – Mladší ženy.
Ráda bych poděkovala všem, kteří pomohli
zajistit zdárný průběh celé akce, všem roz-

Informace pro občany
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.

Soutěž o Pohár starosty obce
V nedělní odpoledne 16.11. 2008 se zaplnilo
staré hřiště hasiči všech věkových kategorií.
Své síly si tu změřila, při II. ročníku soutěže
o Pohár starosty obce, dvě družstva mužů,
dvě družstva žen a tři družstva dětí. I přes
chladné počasí proběhla soutěž v přátelské
atmosféře. Soutěžilo se tu ve dvou disciplínách, požárním útoku a štafetě požárních
dvojic. Pomocnou ruku nám podali rozhodčí: Josef Plojhar ze SDH Dobřejovice, Daniela
Výletová ze SDH Kostelec a Vladislav Kofl ze
SDH Zliv, kteří se své funkce zhostili zodpovědně a spravedlivě rozhodovali. Po ukončení soutěže se všichni přesunuli k vyhlášení
2

hodčím, starostovi obce p. G. Hadovi a v neposlední řadě i spoluobčanům, kteří přišli
naše družstva podpořit. I když počet fandících nebyl příliš velký, podařilo se jim vytvořit skvělou atmosféru.
Závěrem bych chtěla poděkovat za vzornou
spolupráci OÚ Roudné a doufám, že tomu
tak bude i nadále v dalších letech.
Zároveň si dovoluji pozvat všechny členy SDH na výroční valnou hromadu, která
se bude konat 9.1. 2009 na sále v KD Malše
v Roudném od 19:00 hodin.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám všem
přeje za SDH Roudné starosta SDH Dana
Šuldová.
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sport v obci
Obdivuhodná série vynesla tým
mužů Malše na druhou příčku
V první polovině podzimu Krajského přeboru mužů střídalo Roudné dobré výkony
se špatnými a po 7. kole mu patřila pátá pozice s devítibodovým mankem na první Tábor. Jenže pak se roudenský „diesel“ rozjel
na plné otáčky a devět zápasů v řadě svěřenci trenéra Marcela Tomáška neztratili
ani bod (!) a dotáhli se na táborské Vodníky.
I  série střetnutí Malšanů na půdě soupeřů
vzbuzuje respekt: osm zápasů – osm výher!

Směle můžu prohlásit, že se ve vašem případě jedná o vydařený comeback u Malše. Tušil jste vůbec, že vám podzim takhle skvostně vyjde?
„Věděl jsem, jaký mančaft tam je, do čeho
jdu. Proběhly změny. Odešli někteří hráči,
nejvíc jsem litoval odchodu Davida Janků do
Rakouska. Od vedení jsme dostali za cíl postupně zabudovat do mužstva mladší hráče vycházející z dorostu. Mým tajným přáním bylo získat na podzim třicet bodů, ale
že jsme jich nakonec získali o devět víc, tak
jsem jenom spokojený.“
Koho z mladých a perspektivních můžete
vyzdvihnout?
„Vlastně všechny. Když byla možnost, neříkám, že v každém zápase, tak dostali příležitost. Nastoupili i dva šestnáctiletí hráči z dorostu. Nevidím v tom problém, je pomalinku
do týmu zapracovávat. Učí se po boku Šolce,
Kerla a Pintéra.“
Jistě však najdete i zbytečné bodové ztráty,
které vás po podzimním účtování mrzí.
„Určitě. Především domácí premiéra s Bavorovicemi nám nevyšla, pak jsme propadli
doma s Č. Krumlovem. To byl velký propadák. Co standardka, tak jsme dostali gól.“
Velkým plusem je určitě výborně pracující
obrana.
„Řekl bych, že nejenom obrana. Celkově byl
z týmu cítit kolektivní duch, který dýchal za
Roudné. A to je důležité.“
Vaše bilance venku je obdivuhodná.
„Máte pravdu, je zajímavá a pěkná.“
Až z toho člověk netuší. Osm zápasů a osm
výher. Doma občas nějaký ten bodík rozdáte
a venku zamknete obranu na sedm západů.
Čtyři obdržené góly mluví za vše.
„Myslím si, že venku hrajeme stejně jako
doma. V tom bych rozdíl neviděl. Ale máme
některé mladé hráče a občas doma uděláme
chybu. Postupem času k nám jezdil každý

jen bránit, jako naposledy Katovice. Bránily
v osmi lidech a to se hraje špatně. Může přijít chyba a soupeř ji třeba potrestá.“
Povinnost domácí výhry nesvazuje?
„To ne. Soupeř přijede a chce jenom bránit.
Nic víc.“
Držíte druhé místo po podzimní části a navíc jenom o skóre. Myslíte si, že ambice
Roudného se přes zimu mohou změnit?
„Můžou. Ale myslím si, že vedení klubu nebude tlačit na to, abychom za každou hráli
na postup. Ale pravdou je, že když jsme druzí, tak si těžko můžeme dávat menší cíle.“
Vy jste se po roce a půl vrátil do Roudného z dorostu Dynama ČB. Osobně jste tedy
u Malše spokojený?
„Samozřejmě. Zatím převažují jenom samé
plusy.“
Můžeme říct, že se na jaře budete snažit Táboru znepříjemnit postup do poslední chvíle?
„Myslím si, že ani Kaplice ještě neřekla poslední slovo. Má solidní mančaft, dobré kluky. A ztráta sedmi bodů není skoro nic. Každý ještě hraje navzájem s každým.“
Každopádně se asi z tohoto trojlístku rozhodne o postupujícím.
„Neříkám, že je rozhodnuto, ale myslím si
své...“
Trenér žáků Jiří Vazač: Na jaře budeme
chtít potvrdit dobrý podzim
Žáci Malše, hrající Krajský přebor byli prvním týmem, který ukončil podzimní sezónu.
Trenéra těch starších, Jiřího Vazače jsme se
proto zeptali.
Před sezónou kolem startu žáku v KP panoval dost pesimismus, ale 18 bodů je velmi slušná bilance. Jen o bod horší než vloni se silným ročníkem. Nebyli jste zbytečně
pesimističtí?
Získaných 18 podzimních bodů vede samozřejmě ke spokojenosti. Ale musíme si
uvědomit, že bodový rozdíl od sestupových
míst není veliký. Škoda zbytečných bodo-

vých ztrát ze začátku soutěže… Jistě, určitý
pesimismus byl, ale s kluky jsme si promluvili a dali si jasné cíle - navázat na úspěchy
hráčů, kteří nám odešli do dorostu.
Co se stalo, kde se to zlomilo, že starší žáci
začali "šlapat"?
Nejdříve jsme museli přesvědčit hráče ročníku 94, že jsou to teď oni, kdo musí mužstvo
táhnout, že musí na sebe převzít zodpovědnost a svým přístupem stáhnout ostatní. Na
to nebyli zvyklí. To byla jejich nová role.
Přitom jejich tréninková morálka je prý velmi slušná...
S tréninkovou morálku jsme opravdu, ať už
v letní přípravě nebo po celý podzim neměli
problémy. Ani jednou jsme neměli problém
s nedostatkem hráčů. Kluci si už uvědomili,
že Krajský přebor není jednoduchá soutěž
a že bez kvalitní přípravy proto nemohou
přijít ani dobré výsledky.
Celkové 7. místo je mezi krajskou elitou velmi slušné. Jaké cíle budete mít pro jaro? Budete chtít kádr posílit nebo doplnit?
Pro jaro je jasný cíl - získat minimálně stejný
počet bodů jako teď na podzim. V loňském
ročníku se nám to nepovedlo, protože několik žáků už během jara hrálo i za dorost, aby
se připravilo na přechod do vyšší kategorie.
Tomu přizpůsobíme zimní přípravu. Dobrá
kondice se nám i v minulých ročnících vždy
na jaře hodila. Pokud jde o kádr, tak pro jaro
chceme mužstvo udržet ve složení, v němž
jsme odehráli podzim.
A otázka na závěr: Vedle starších, hrají KP
i mladší žáci. Jak hodnotíte tenhle celek?
Naši mladší žáci si vedou dobře. Proto už po
celý podzim někteří z nich postupně „nakukují“ do mužstva starších. Pravidelně s námi již trénují F. a L. Vávrové, P.Florek a P. Růžička. Tedy hráči, na nichž zase v zápasech
mladších žáků staví trenér Jiří Vopelka. Právě Vávrové a Florek už teď odehráli i poměrnou část zápasů za starší žáky. I pro jejich další vrstevníky to je motivace, což se
pak projevuje i v samotných zápasech.

Snímek zachycující Roudenské hráče při děkovačce fanouškům po vítězném zápase s týmem FC Mariner
Bavorovice.
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Zvláštní upozornění

čtenáři píší

Upozorňujeme spoluobčany, kteří se nedostavili na OÚ Roudné v daném termínu
k výměně starého OP, aby tak učinili co možná v nejkratší době v úředních hodinách:
Po – Pá 9:00 – 12:00, Po 17:00 – 20:00,
St 18:00 – 20:00.

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.

Oznámení

kultura v obci

Firma Marius Pedersen oznamuje našim spoluobčanům změnu vývozu komunálního odpadu. S platností od 1. 1. 2009 z důvodu přetíženosti bude vývoz prováděn místo středy
každý pátek od 9:00 do 14:00. Zároveň upozorňují občany, že v případě technické poruchy může být doba vývozu prodloužena.

společenská
rubrika
Významných životních jubileí se v naší obci
v průběhu prosince dožívají tito občané:
Marie Beníšková, Zdeněk Škabrada,
Marie Gramanová, Jaroslava Jiříková.
Dodatečně bychom rádi poblahopřáli paní
Marii Chmelařové, která díky administrativní chybě nebyla zveřejněna.
Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně štěstí,
zdraví a elánu do dalších let!
Rádi bychom poblahopřáli rodičům
Martina Friebela, Kristýny Pecháčkové,
Elišky Šolcové, Jana a Anny Jiříkových
a Jonáše Jari Koreše k narození jejich dětí.
Poslední rozloučení:
5. 11. 2008 naši obec navždy opustil
pan Jaroslav Karas.

Provoz sběrného dvora
od 1. 12. 2008 bude omezen
na zimní provoz,
tj. každou 1. a 3. sobotu v měsíci
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 1. a 3. sobotu v měsíci
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 16/prosinec 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.
Technické zpracování a tisk: Reklamní agentura eF s. r. o.,
Příčná 3, 37001 České Budějovice

V sobotu 13.12. 2008 v 15.00 h
Divadlo Nahoře ve dvoře
uvádí loutkovou pohádku

Katka a její
nápadníci
Ochotníci potřebují do svých řad
zvukaře - osvětlovače, vodiče loutek
a herce, kteří by divadélko dělali se zápalem. Přijďte mezi nás! Zkoušky jsou
v zimním období každou středu od
19.00 h do 21. h.
Věra Kotzinová

S nadcházejícím novým rokem přichází
i nová plesová sezona, na kterou bychom
vás rádi touto cestou pozvali v KD Malše
v Roudném:

31.12.	Silvestrovská merenda
17. 1.	Myslivecký ples
31. 1.	Sportovní ples
7. 2.	Obecní ples
21. 2.	Motoples
28. 2.	Hasičský ples
21. 3.	Maškarní bál
Maškarní rej pro naše nejmenší
chystáme na 7. 3. 2009.

Obecní úřad v Roudném pořádá

Netradiční

PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ,
které se koná v KD Malše v Roudném
v pátek 12.12.2008 v 16.30 hod.
Program:
16.30 zahájení
16.35 vystoupení dětí MŠ Roudné
17.00 hasičská pohádka
17.30 koledy P. Dopity a I. Hošpesové
18.30 andělská nadílka pro děti
19.30 vystoupení country zpěváka Drobka
Připraveny budou stánky s teplým punčem, vánočkou a v 18.00
bude zahájen prodej zabijačkových pochoutek.
Srdečně Vás zveme!!!

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.
Každý čtvrtek se v KD Malše koná Senior klub
od 18:00 do 22:00 hodin, kam co nejsrdečněji zveme
zvláště pak naše starší spoluobčany.
Vážení spoluobčané, krásné Vánoce a hodně štěstí,
zdraví, tolerance, lásky a úspěchů v novém roce 2009
Vám všem přeje Jiřina Gramanová.
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SILVESTR
v KD Malše Roudné
začátek 19:30 hodin
dne 31. 12. 2008

hraje :LIVE

místenka 300 Kč v ceně
občerstvení a šampaňské
předprodej na obci
v úředních hodinách

