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dětský maškarní bál

Chtěli bychom poděkovat paní Simoně Dvořákové ( takzvaný Kostkáček) za její obětavou práci
a úsilí, které vynakládá na roudenské akce s dětmi. Kdo se zúčastnil dětského maškarního bálu
v sobotu 7.3. 2009 sám se mohl přesvědčit o náročnosti této akce, při které KD Malše praskal
ve švech. Poděkování patří především jí, ale i ostatním, kteří jí pomáhají.
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Vážení spoluobčané,
v posledním vydání RZ jsme se rozloučili s uplynulým
rokem 2008. Začátek letošního roku se nesl, co se kulturních
akcí týče, několika plesy, mezi něž patří tradiční myslivecký,
obecní, sportovní, svíčkový a pro malé děti dětský maškarní
karneval. Jelikož letošní účast byla velmi silná a tento zájem
z řad obyvatel obce je tím nejlepším oceněním pořadatelů
a všech, kteří tyto kulturní akce pro vás po celý rok pořádají.
Bohužel, takto velká účast přinesla i svá negativa, ale doufám,
že byly převýšeny spokojeností a jistou dávkou pochopení.
Vyvrcholením plesové sezóny byl již jako mnoho let před tím
maškarní bál pro dospělé, kde se meze fantazii nekladou. Přinesl nám dobrou náladu a uvolnění od starostí
běžného života, které nás provázejí. Jsem osobně rád za značný zájem našich spoluobčanů, jak starousedlíků,
tak i nových obyvatel, kteří se aktivně účastní kulturního dění obce. A tím naše snaha připravit pro vás tyto
chvíle a zážitky sklízí své ovoce.
Jistě všichni víme, že naší starostí není pouze kulturní dění, ale především řešení mnoha dosti problematických záležitostí, o nichž jsem vás již mnohokrát informoval a nechci je neustále opakovat, neboť jsou vám
dobře známy. A práce na nich neuvadá!
Tímto bych se chtěl prozatím rozloučit a popřát vám mnoho hezkých a pokud možno bezstarostných dnů,
které nám zbytek tohoto roku přinese.
Gustav Had, starosta obce
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STAVEBNÍ NOVINKY
Dobrý den vážení spoluobčané, zdravím Vás v měsíci březnu a připojuji několik novinek týkajících se dění v obci:

ÚP obce Roudné

zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání dne 26.9.2009 v budově Obecního
úřadu Roudné přijalo USNESENÍ Zastupitelstva obce Roudné ve kterém :
Schvaluje
pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Roudné (dále též
jen „změna“) dle § 6 odst. 5 písm. f) a §
44 písm. a), d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále též
jen „stavební zákon“), která se bude pořizovat z vlastního podnětu a na návrh
fyzických osob. Jelikož je pořízení změny
výhradní potřebou všech navrhovatelů, je
podmínkou pořízení změny úplné uhrazení nákladů na zpracování a na mapové
podklady změny navrhovateli (dle § 45
odst. 4 stavebního zákona) a to poměrem
výměry, která bude zařazena do změny
na návrh navrhovatele, a celkové výměry
řešeného území ve změně.

Průběh stavebních
prací na stavbě most
Roudné ev.č. 15532-1
V termínu 16.2. – 17.2. byla na stavbě mostu
provedena výztuž spodní části mostovky
a zároveň byl proveden provizorní násep

za opěrami pro umístění jeřábů. Následně
bylo provedeno zabetonování pro kamenný obklad a zahájeny práce na kamenném
obkladu, které probíhají i v této době.

Zásady při posuzování žádostí
o kácení stromů

Povolování kácení dřevin řeší prováděcí vyhláška 395/92 Sb. v § 8. Povolení není nutné při provádění pěstebních
a výchovných probírek, z důvodu zdravotních nebo při oprávnění podle zvláštních předpisů (ochranná pásma vedení
apod.). Dále u stromů s obvodem kmene
do 80 cm a souvislých keřových porostů
do 40 m2 na pozemcích soukromé osoby,
která pozemek užívá. Právnická osoba
musí o kácení žádat vždy. Kácení povolují obecní úřady, pokud strom nepodléhá
zvýšené ochraně. Povolení není potřeba v
případě bezprostředního ohrožení života,
zdraví nebo majetku.Tyto případy se řeší
následným oznámením orgánu ochrany
přírody do 15 dnů.
Náležitostí žádosti o kácení stromů:
a) žadatel (vlastník, ostatní mohou dát
podnět)
b) počet stromů (kusy, pro které je požadováno kácení)
c) druh dřeviny (český název, stačí rod
např. javor)

d) velikost (obvod kmene ve výši 130 cm
nad zemí v cm)
e) důvod (prověřit oprávněnost požadavků – padání listí a plodů nelze uznat, stínění musí být výrazné a průkazné, vážný
důvod je stavba, bezpečnost, narušování
objektů, špatný zdravotní stav)
f) výpis z KN (platný výpis, rozhodnutí
musí být vydáno vlastníkovi)

Protipovodňová
ochrana obce
Roudné :

V současné době probíhají geologické
studie a jejich zapracování do protipovodňových
opatření. Poté
budou zahájeny
práce
na projektu
pro územní
rozhodnutí
a
stavebního povolení.
Projekt
pro
stavební povolení a stavební povolení by mělo být
hotové ve ¾ 2009 .
Na shledanou u dalších stavebních
novinek se těší Bohuslav Zikeš,
místostarosta pro věci stavební

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.

roudenské aktuality - informace pro občany
Provoz sběrného dvora
bude rozšířen od měsíce dubna na
letní provoz, tj. každou sobotu v měsíci
od 9:00-12:00.

Obecní úřad a redakce
Roudenského
zpravodaje vyhlašuje
fotosoutěž !!!

Tato soutěž bude probíhat ve všech číslech
letošního roku a na závěr bude vybrána

nejlepší fotografie a její autor bude odměněn. Doufáme, že o tuto novinku bude
zájem!
Své
fotografie
na
téma
„Roudné a jeho akce“ zasílejte na stránky
www.roudne.cz.
Prvním soutěžícím je pan Ing. Eduard
Šebenda, který zaslal foto malého synovce
Jakuba.

ROUDENŠTÍ HASIČI
Soptíci, naši mladí hasiči, nezahálí! Hned na úvod roku vystoupili na výroční valné hromadě SDH Roudné, která se konala v pátek
9.1. 2009 v sále KD Malše Roudné, s tancem, pohádkou a písní. Poté se zapojili do výtvarné soutěže „ PO očima dětí“ a získali celkem 16 odznaků odborností. Od března jsme opět začali s tréninky a přípravou na jarní kolo celostátní hry Plamen, která proběhne
2.5. 2009 na Hosíně a na VC v požárním sportu. Také už chystáme LDT opět v Plavě jako každoročně začátkem prázdnin, kde nám již
třetím rokem bezplatně zapůjčuje své prostory bažantnice v Plavě MS Malše Roudné.
2
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RUBRIKA NEJMENŠÍCH
Zápis do Mateřské
školy

MŠ vyhlašuje termín pro přijímání dětí
na školní rok 2009/2010:
30.3. - 1.4. 2009 vždy od 8:00 - 12:00 hod.

Zájemci si k zápisu přinesou:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz (doklad o trvalém
bydlišti)
• doklad o řádném očkování dítěte
Vzhledem ke kapacitě MŠ bude pro
tento školní rok přijato 12 dětí.
Obě fota zachycují školkový karneval,
který proběhl minulý měsíc v naší MŠ.
26. 2. nabídlo SK Dynamo naší MŠ, aby
děti strávily celé odpoledne v nafukovací
hale na Složišti v Mladém, kde jejich trenéři s našimi dětmi soutěžili ve sportovních disciplínách a nakonec si společně

zahráli fotbal. 26. března proběhla v naší
školce tvořivá dílna za spolupráce rodičů.
Pro další měsíce chystáme oslavu Velikonoc, program na vítání občánků a besídku
v naší MŠ ke Dni matek.

sport v obci
Fotbalové jaro začíná: postoupí muži nebo dorost?
nosti zápasů, musí stále poctivě sbírat body. Udržení této nejvyšší krajské soutěže je další prioritou.
V nejhorší situaci je zřejmě B-tým mužů, který bude v okresním přeboru hrát jako nováček o záchranu. V silách mladého
mužstva to ale je.
Nejvíc v klidu tak jsou mladí Malšané v mladších a starších
přípravkách a v B – dorostu, které na jaře nečekají žádné postupové či sestupové starosti.
Nicméně jasné je, že na nový stadiónek Malše Roudné, kde
letos dáme do užívání i druhou travnatou plochu, bude stát
za to přijít. Fotbal je krásný a v Roudném i na velmi dobré úrovni. V případě, že by ho u nás chtěl hrát i váš syn či
dcera, kontaktujte šéftrenéra mládeže Františka Mertla
(telefon 602 552 526).

Fotbalové jaro, jehož start je už na dohled, může do Roudného přinést pěknou porci radosti. Dvě družstva totiž budou
hrát o postup: muži, přezimující na 2. místě krajského pře-

boru se stejným počtem 39 bodů jako vedoucí FK Tábor, se
budou snažit vrátit do divize a dorostenci se zase poperou
o postup do krajského přeboru. Ten by si mimochodem zahráli poprvé v historii. Mají k tomu velmi blízko – svou skupinu I. A třídy vedou po podzimu o osm bodů.
„K postupu má určitě blíž dorost. Je to naše velké přání, protože by se tím uzavřela jedna, a musím přiznat, že dlouhá, etapa
práce s mládeží. Na tu už řadu let sázíme a je čas, abychom
také začali sklízet ovoce,“ říká předseda klubu Libor Šolc.
Muži, kteří mají v tabulce stejně bodů jako vedoucí Tábor a na
třetí Kaplici náskok sedmi bodů, určitě neprodají kůži lacino.
V konkurenci ekonomicky mnohem lépe zajištěných mužstev
(vedle výše jmenovaných i Český Krumlov a Hluboká), to ale
nebudou mít jednoduché.
S napětím budeme sledovat i tabulku krajského přeboru žáků.
Kde zatím mladí Malšané drží klidný střed, ale při vyrovna3
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společenská rubrika

Rozpis mistrovských zápasů celků Malše Roudné - jaro 2009

Významných životních jubileí se v naší
obci během měsíců ledna, února, března
a dubna dožívají tito občané:
Miroslav Novák, Peter Gál, Božena Hladilová, Jiří Matějíček, Miloslava Veverková,
Stanislav Beníšek, Jozef Maxian, Zdeňka
Dvořáková, Josefa Řezáčová, Zdeněk Škabrada, Asta Přenosilová, Marie Doudová,
Hana Šeniglová, Jindra Lattnerová, Miloslav Lohonka, Jiřina Kalinová, Irena Fučíková a Rudolf Šindelář.
Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně
štěstí, zdraví a elánu do dalších let!

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.
Kroniku obce Roudného si můžete
zakoupit na našem OÚ za 1 000,- Kč.

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)
Středa 18:00 – 20:00
Pátek 9:00 – 12:00
Sběrný dvůr má otevřeno každou sobotu v měsíci od
dubna 2009 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 17/březen 2009. 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

HRY BEZ HRANIC
Hledáme partu 5 lidí, kteří mají :
smysl pro humor
zapálení do her
l umí soutěžit
l oplývají veselou povahou
l jsou pro každou srandu,
l

l jsou
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. . . aby se přihlásili na telefonním čísle 606 641 831.
A to do 31. května 2009:
Soutěžní klání se uskuteční v sobotu 6.6.2009.
Zahájení proběhne ve 14:49 hod. na Starém hřišti
v Roudném. Obec Roudné u Českých Budějovic
pořádá III. 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

