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Roudenské hry bez hranic

Na sobotu 6. 6. 2009 připravil kulturní výbor za vydatné pomoci paní Zuzany Mikešové a ostatních, kterým bychom rádi touto cestou poděkovali, třetí ročník
Roudenských her bez hranic. Dostavilo se 9 soutěžních družstev a nemalý počet diváků. Ale počasí nám nepřálo, a tak již po čtvrté disciplíně z důvodu velké bouřky
a neustávajícího deště byly letošní hry přerušeny. Tímto se omlouváme soutěžícím i divákům a už nyní se těšíme na příští rok, kdy se budeme snažit vše vynahradit.

ze života obce - dětské hřiště
Co bychom chtěli v nejbližších dnech zřídit pro naše děti a dospělé?
Mnozí z vás si povšimli chybějícího dětského hřiště. Naše obec vlastnila toto zařízení v prostorech poblíž starého fotbalového hřiště.
Vzhledem k havarijnímu stavu jsme byli nuceni stávající dětské hřiště zrušit. V současné době je v těchto prostorech objízdná komunikace
a tento prostor se nám již nezdál zcela vhodný. Novým a dle našeho
názoru vhodnějším prostorem pro zřízení dětského hřiště se nám zdá
pozemek ležící mezi Plavskou a Vidovskou komunikací. Tento prostor
se blíží z důvodu masivní výstavby ke středu obce, a bude proto snáze
dostupným pro všechny z nás. Toto místo nebude pouze pro nejmenší, ale mělo by se stát obecním parkem pro odpočinek a posezení všech
věkových kategorií. Někteří občané upozorňují na blízkost komunikací, ale pro značnou rozlohu tohoto místa, která vyplynula ze značného zatížení ochranného pásma vysokotlaku plynu. Při jednáních se
správcem tohoto zařízení, jsme našli způsob, kterým bude možno tento
záměr v dané lokalitě realizovat.
Těm, kterým se tento prostor nezdá vhodný, nezbývá než připomenout,
že volných prostorů, byť vhodnějších není mnoho.
Nová ZTV tato prostranství neřeší, a tak budeme rádi, že můžeme disponovat v dnešní tržní době alespoň tímto. Věřím, že tento záměr přispěje k větší spokojenosti obyvatel naší obce.
S blížícími se letními prázdninami a časem dovolených bych vám chtěl
popřát mnoho pěkných a příjemných dnů.
Gustav Had / starosta obce
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s tav e b n í n o v i n k y
Dobrý den,
dovolte mi seznámit Vás s některými novinkami z naší obce a ze stavebního zákona:

Průběh stavebních prací na stavbě
most Roudné ev.č.15532 – 1
Stavební objekt 201 - most
• Dokončen obklad opěrných zdí
OP1 a OP2
• Zaarmování a zabednění opěrné zídky
OP 1 a následné zabetonování
• Bednění a armatura závěrné zídky OP2
Stavební objekt 101 – silnice
• Podepření části krovu domu č.p.7
• Ubourání cca 4bm zdi
• Vykopání základu a následné zalití
Plánovaná práce
• Betonáž zídky OP 2
• Osazení na ložiska
• Zásyp přechodových částí
• Zhotovení přechodových desek
• Navážení těžkého betonového záhozu
• Osazování zábradlí
• Vybourání a osazení nové kanalizace
od šachty č.3
• Zasypání a opětovné navezení násypu
• Dokončení kanalizace

Postup jednání se stavebním úřadem
při výstavbě bazénu:
Bazén do 40 m2 zastavěné plochy spadá dle
§ 103 1.d.5 mezi stavby, na které není nutné
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu. Žadatel vyplní Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.
Po vyplnění jednoduchého Oznámení o záměru u území k vydání územního souhlasu (které má celkem 6 stran) a podání
na místě příslušný stavební úřad má tento
úřad lhůtu 30-ti dnů na posouzení záměru,
zda je v souladu s § 90 stavebního zákona.
Pokud zjistí že ano, vydá v této lhůtě 30-ti
dnů územní souhlas se záměrem. Dojde-li
však stavební úřad k závěru, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu,
nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho
realizaci, rozhodne usnesením do 30-ti dnů
o projednání záměru v územním řízení.
V praxi to znamená, že bazén bude na bezproblémovém stavebním pozemku, a mimo sousedů se k němu nebude vyjadřovat
žádný dotčený orgán. Vlastníci sousedních
pozemků musí být bezproblémoví, a musí
podepsat, že se záměrem souhlasí. Pokud
jedna z dotčených osob souhlas nepode-

píše, stavební úřad rozhodne usnesením
o projednání záměru v územním řízení.
Bazén nad 40 m2 zastavěné plochy spadá
dle § 104 2.a. mezi stavby, které vyžadují
ohlášení stavebnímu úřadu. Žadatel vyplní
Ohlášení stavby.
Po vyplnění jednoduchého formuláře
Ohlášení stavby (6 stran, část a) a doložení
všech potřebných příloh ( část b), celkem
11 příloh) a podání na místně příslušný stavební úřad má tento úřad možnost usnesením toto podání odložit, pokud zjistí, že
podání nemá všechny náležitosti dle § 105,
odst. 1 až 3. Pokud podání přijme, má stavební úřad lhůtu celkem 40 dnů na udělení
souhlasu a doručení souhlasu žadateli-stavebníkovi. Druhou možností je, že stavební úřad zjistí, že ohlášená stavba je v rozporu s územně plánovací informací nebo
s obecnými požadavky na výstavbu a stavbu usnesením zakáže. Na toto má lhůtu
30 dnů ode dne podání ohlášení stavby.
Pokud stavební úřad ve lhůtě do 40-ti dnů
žadateli nedoručí žádné stanovisko, ani
usnesení o zákazu stavby dle § 107, platí,
že stavební úřad souhlas udělil.
Na shledanou u dalších stavebních novinek se těší
Bohuslav Zikeš / místostarosta pro věci stavební

roudenské aktuality
Výsledky hlasování:
LIBERTAS.CZ .......................................................................... 4 hlasy
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE
- Českosl. strana lidová .......................................................... 8 hlasů
VĚCI VEŘEJNÉ ....................................................................... 2 hlasy
ODS ..........................................................................................94 hlasy
SUVERENITA ......................................................................... 6 hlasů
VOLTE PRAVÝ BLOK-www.cibulka.net ............................ 2 hlasy
SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU
-Republikánská strana Českosl. ............................................ 2 hlasy
EVROPSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA ......................... 6 hlasů
DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH ........................... 1 hlas
SDŽ-STRANA DŮSTOJNÉHO ŽIVOTA ............................... 1 hlas
NEJEN HASIČI A ŽIVNOSTNÍCI S UČITELI DO EVROPY .. 2hlasy
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY .............. 9 hlasů
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ-VAŠE ALTERNATIVA" ... 4 hlasy
STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ .................................. 5 hlasů
SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ .............................................. 1 hlas
DĚLNICKÁ STRANA ............................................................... 1 hlas
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ .......... 56 hlasů

Na fotografii je zachycen prvovolič Pavel Bratršovský.

Informace pro občany

5. a 6. června 2009 i v naší obci proběhly volby do Evropského
parlamentu. Přinášíme vám údaje o nich:
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů: 657
Počet voličů: 204

Pozor!!!
Fotosoutěž

Obecní úřad a redakce Roudenského zpravodaje vyhlásily fotosoutěž!!! Tato soutěž probíhá ve všech číslech letošního roku. 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
e-mail: roudne@volny.cz.
Dalším soutěžícím je Daniela Výletová, která fotila Roudenské hry bez hranic. >
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ROUDENŠTÍ HASIČI
Obvodová kola se našim hasičům, těm velkým i malým, opravdu vydařila. 2. 5. 2009
byla na Hosíně obě družstva našich Soptíků. Velcí zvítězili a malí byli druzí. Obě
družstva postoupila do okresního kola, které se konalo 30. 5. 2009 v Českých Budějovicích. Zde velcí skončili čtvrtí a malí sedmí.
Naši maličcí se této soutěže mohli zúčastnit
jen díky pomoci jejich kamarádů z Kostelce.
Naši nejstarší Soptíci Gustav Had a František Kácal v dresech Zlivi soutěží i za dorost. Probojovali se okresním kolem a podařilo se jim zvítězit i v kole krajském, a tak
postoupili na mistrovství republiky, které
se bude konat začátkem července v Třebíči.
Od dětí přejdeme k dospělým, ti měli obvodovou soutěž 23. 5. v Sedlci. Obě naše družstva – muži i ženy, zvítězila a postoupila do
okresního kola, které se konalo 6. 6. taktéž
v ČB. Ženy skončily na 4. místě a muži na 6.
Soptíci mají před sebou ještě mnoho soutěží
ve Velké ceně i v dvojbojích. Kdo z vás byl
na dětském dnu na Starém hřišti v Roudném, mohl jejich nasazení vidět na vlastní
oči a nehasičští kamarádi si mohli zkusit
stříkat na terče.

Máš chuť se seznámit s novými kamarády???
Máš chuť přiučit se novým věcem???
Pak právě pro tebe je náš

kroužek
mladých hasičů
Přijď se podívat mezi nás…
Kroužek nabízí i bohatou mimo
hasičskou činnost, např.: letní tábor, krmení
zvířátek na Štědrý den, divadelní představení
na Mikulášské besídce a mnohé další…
Přihlásit se mohou předškoláci i školáci…
Kroužek se koná každý pátek
od 15 do 17 hodin…

Kroužek je Z D A R M A ! ! !
Kontakt: paní Jiřina Gramanová
606 641 831

Vítání občánků

V sobotu 30. 5. 2009 odpoledne přišli rodiče i prarodiče a v neposlední řadě ti nejdůležitější, naši nejmenší spoluobčané u příležitosti vítání občánků. Přivítáni byli: Martin Friebel, Sofie Hůdová, David Jíně, Karolina Křivancová, Emma Lišková, Kristýna
Pecháčková.

Rubrika nejmenších
V naší MŠ probíhá spousta akcí. Jednou z
nich byl květnový výlet do divadla v Týně
nad Vltavou a projížďka parníkem. Více
informací naleznou rodiče na internetových stránkách:
www.msroudne.ccsnet.cz
Prázdniny v MŠ budou od 13. 7. – 23. 8. 2009.

sport v obci
Sobota 27. června se zapíše do dějin roudenského fotbalu. Tento
den totiž TJ Malše uspořádá mládežnický turnaj „Seterm Junior
Cup“ pro hráče narozené v roce 1996 a mladší, na němž bude startovat 16 mužstev z celého kraje. Tedy více než 220 dětí. Zřejmě tak
půjde o největší jednodenní fotbalový turnaj v jižních Čechách.
„Už máme >vyprodáno<,” říká předseda klubu Libor Šolc. Vedle
domácích žáků se na turnaji představí FK Borek, FK Borovany, FK
Slavoj Český Krumlov, FK Spartak Topmen Kaplice, FK Vodňany,
Jiskra Třeboň, SK Čtyři Dvory, SK Dynamo České Budějovice, SK
Slávia České Budějovice, SKP České Budějovice, Sokol Kamenný
Újezd, Šumavan Vimperk, Tatran Lomnice nad Lužnicí, TJ Dříteň a TJ Mokré.
Bude se hrát 1x20 minut se šesti hráči v poli a brankářem na čtyřech hřištích o rozměrech 65x40 metrů s brankami 5x2 metrů. Každé mužstvo může mít na soupisce 2 brankáře a maximálně 12 hrá-

čů do pole. „Bude se hrát ve čtyřech skupinách systémem každý
s každým a dál o konečné pořadí podle umístění v tabulce. Chceme prostě, aby si kluci tenhle den fotbal užili,“ dává nahlédnout
do pravidel Libor Šolc.
Díky generálnímu partnerovi turnaje, společnosti Seterm CB, je
ale už dnes jisté, že bez ohledu na konečné umístění každé družstvo odjede z turnaje s hodnotnou cenou v podobě sady dresů
a kompletu pro brankáře. „Jestli se mluví o podpoře mládežnického sportu, pak tohle je inspirativní, reálný příklad, který jednotlivým klubům určitě pomůže,“ oceňuje pomoc firmy Seterm
Libor Šolc.
Nad turnajem převzala společenskou záštitu členka rady Jihočeského kraje Blanka Procházková a během dne by mělo dojít rovněž
na autogramiádu některých ligových fotbalistů a hudební produkci.
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společenská
rubrika

čtenáři píší

Marie Kubičková, Marek Jan, Libuše Němcová, Jan Smudek, Arnoštka Alešová, Pavel
Boček, Drahomíra Nutilová, Ladislav Smudek, Pavel Marek, Alois Bohůnek, Ladislava
Gramanová, Václav Jan, Jaroslava Gramanová, Hana Šiffnerová, Václav Graman, Rudolf
Želibor, Miloslav Nutil, Růžena Bumanová,
Jana Mikšová, Jan Havlíček, Václav Beníšek.
Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně štěstí,
zdraví a elánu do dalších let!

kultura v obci

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
Významných životních jubileí se v naší obci adresu roudne@volny.cz nebo písemně přímo na adresu našeho OÚ Roudné, Roudenběhem měsíců května, června, července
ská 120. Jsme rádi, že máte zájem s námi spolupracovat.
a srpna dožívají tito občané:

Dodatečně bychom rádi poblahopřáli rodičům
Sofie Hůdové, Šárky Janderové, Adély Jindrové, Davida Jíně, Karoliny Křivancové
a Emmy Liškové k narození jejich dětí.

13. 6. proběhl na starém hřišti v Roudném dětský den. Celé odpoledne provázel Kostkáček, který je velkým oblíbencem našich ratolestí. Kostkáček připravil s jeho ostatními
pomocníky mnoho soutěžních disciplín. Soutěžily nejen děti, ale i dospělí. Na závěr si
děti pekly hady z připraveného těsta a buřty. Děti se večer vracely domů naplněny zážitky a s krásnými dárky. Touto cestou bychom chtěli poděkovat především paní Simoně Dvořákové, která toto odpoledne připravila a nejen jí, ale i členům divadla Ve dvoře
nahoře, kteří dětský den zahájili loutkovou pohádkou. A v neposlední řadě i všem, kteří podali pomocnou ruku na této zdařilé akci.

Poslední rozloučení:
10. 4. 2009 naši obec navždy opustila paní
Josefa Řezáčová

Sponzorem Roudenského zpravodaje je i v letošním roce majitel firmy
SU-servis s. r. o. a náš spoluobčan
p. Ing. M. März, díky kterému se
stejně jako v letech předešlých do
vašich domovů dostává náš zpravodaj právě v takové podobě, ve které ho znáte. Rádi bychom mu touto
cestou poděkovali.

Krásnou dovolenou a pěkné
prázdniny přeje redakce RZ.
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 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 18/červen 2009. Vychází
nepravidelně.Vydavatel obec Roudné. IČ 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

Důležitá zpráva pro občany

Zájemci o ekologické palivo eko-brikety zasílejte své požadavky na OÚ Roudné.
Cena pro letošní rok bude stanovena dle dodavatele v červenci.

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.

Koupím

staré předválečné jízdní kolo nebo jen díly
(karbidku, dynamo, světlo, zvonek, pumpičku, kapsičku)
případně jiný starý samohyb – koloběžku, tříkolku apod.
Vlastimil Šram, Plavská 173, Roudné mobil 724 258 715
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