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nově zrekonstruovaný most
11.8. 2009 v 10 hodin byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný most u nás v Roudném . . .

ze života obce - slovo starosty
Vážení spoluobčané,
neboť se mi v poslední době dostává mylných informací, které putují naší obcí, týkajících se rozšíření mateřské školy. Chtěl bych proto
využít této příležitosti v našem zpravodaji a uvést mylné informace
na pravou míru.
Ti, kteří prohlašují, že starosta a místostarosta tento problém neřeší, že mají již děti školního věku a nemají potřebu a pochopení. Mohu
vzkázat následující.
Při mém nástupu do funkce starosty obce, jsem si uvědomoval nutnost rozšíření stávající mateřské školy z důvodu masivní výstavby
v naší obci .Tím nejvhodnějším prostorem se nabízela přiléhající budova, ve které se tou dobou nalézala vývařovna a dle smluv s nájemcem měl tento vztah trvat do roku 2011.
Proto jsem se rozhodl, zrenovovat prostory kulturního domu
včetně kuchyně tak, aby odpovídala hygienickým normám a bylo je
možno nabídnout jako náhradní prostor a uvolnit tzv. Roudenku pro
plánované rozšíření MŠ.
V době rekonstrukce KD se změnila situace s nájemcem zmiňovaných prostor a z důvodu dlužných částek jsem využil možnosti
a ukončil tuto nájemní smlouvu z důvodu
neplacení nájemného.
Vzhledem k dlužné
částce byl tento objekt
zabezpečen a soudním
vykonavatelem sepsáno vybavení jako jistina úhrady pohledávek.
Tento soudní spor trval
přes jeden rok.

ROUDENSKÉ
NOVINKY
DO KAŽDÉ
RODINKY!

Již v této době jsem
dle dostupné dokumentace nechal zhotovit projektovou část
potřebnou pro stavební povolení. Po uvolnění těchto prostor
se projekt dopracoval
a podala se žádost o
vydání
stavebního
povolení, které jsme
obdrželi v lednu tohoto roku.
Ti, kteří tvrdí, že
jsme nežádali o dotace, že se nesnažíme
tuto svízelnou situaci řešit, zřejmě čerpají nahodilé informace nezakládající se na pravdě. Již v loňskem roce jsme žádali na MF a taktéž
i v roce letošním. Doufali jsme dle příslibu v kladné vyřízení naší
žádosti, získat tak nemalé finanční prostředky blížící se částce šesti
milionům korun.
Bohužel z důvodů finančních a zřejmě i politických, které hýbají
naší zemí, nám nebylo bohužel vyhověno, a proto se snažíme v současné době získat tyto prostředky z fondů EU.
Všechny tyto informace jsme schopni dokladovat na OÚ. Já osobně
bych si velmi přál díky tomuto, napomoci zlepšit tento stav a pomoci
vám s umístěním vašich dětí do MŠ a zlepšit tak váš život v rodině
a v naší obci.
Co se týče dalších ožehavých témat jako je například kanalizace,
protipovodňová opatření, zvýšení bezpečnosti v obci (radary, chod-
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ník Plavská , atd.). O těchto tématech vás budu rád informovat na
OÚ nebo prostřednictvím komunikátorů. Zvažuji i svolání schůzky
na počátek příštího roku v sále KD pro ty, kteří se chtějí informovat
o chodu obce a řešení zmiňovaných otázek a v jaké fázi se nalézají.
Zda jste přesvědčeni, že nejsem tím vhodným zastupitelem tyto
otázky řešit a nenapomáhám pozitivnímu chodu obce, jsem ochoten
uvolnit místo starosty jinému, třeba dle vás vhodnějšímu či schopnějšímu zastupiteli. Nechtěl bych být pro vás, jste-li tohoto názoru,
jakousi žábou na prameni a tak brzdit chodu a rozvoji obce. Jsem rád i

tomu, že nám na úřad dochází i pozitivní reakce na naši práci a snahu
a za toto všem velmi děkuji, neboť tyto reakce jsou jakousi vzpruhou
a tažným motorem do další práce, které opravdu není málo. Závěrem
bych chtěl s blížícím se koncem roku a příchodem toho nového Vám
popřát mnoho úspěchů a tolik potřebného zdraví. Doufám také, že
s rokem 2010 budeme mít jako občané naší obce více těch pozitiv,
která snad velkou měrou zastíní to špatné a negativní.
Gustav Had, starosta obce

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, 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

V měsíci srpnu byl most uveden do zkušebního provozu a po odstranění závad
i zkolaudován. V rámci kolaudace bylo
občany ve spolupráci s OÚ Roudné uplatněno několik požadavků z nichž uvádím
nejdůležitější:
l výšková a směrová úprava vjezdu
k panu Pokornému s návazností na
pojízdný chodník okolo mostu k řece
l osazení zábradlí kolem chodníků směr
Vidov
l oprava místní komunikace „Ke hřišti“

Chodník od ZTV Zahradní
čtvrť ke staré Točně kolem komunikace Plavská

V měsíci září byla převzata projektová
dokumentace nutná k získání územního
rozhodnutí   k plánované stavbě chodníku, který by měl výraznou měrou přispět
k bezpečnosti chodců v obci. Projektová
dokumentace byla spolu s žádostí o vy-

dání rozhodnutí podána na stavební úřad
ČB. Tuto žádost o vydání rozhodnutí  námitkovalo několik občanů obce Roudné.
V současné době jsou tyto námitky předmětem jednání mezi obcí a stavebním úřadem.

Ohlašování a povolování staveb

Je stanoven mnohem širší okruh staveb,
které n e v y ž a d u j í ohlášení ani stavební povolení (např.stavby přízemní do
25m2 a 5m výšky-nejsou-li tam pobytové
místnosti (tzn.různé kolny, garáže, sklady zahradního nářadí a nábytku, pergoly,
prádelny, atd….)), stavby pro chovatelství
přízemní do 16m2 a 5m výšky, zimní zahrady do 40m2 a 5m výšky, vedení technického zařízení uvnitř budov, přípojky
v délce do 50m, atd… Je však třeba zdůraznit, že některé tyto stavby v y ž a d u
j í územní souhlas; výhoda bezprůtahové, poměrně jednoduché vyřízení; požadavek: mj.souhlasy účastníků (sousedů)
a stanoviska dotčených orgánů musí být
bez připomínek stejně tak je vymeze-

na spousta staveb, která vyžadují j e n
o h l á š e n í a nestavební povolení; do této
kategorie patří stavby pro bydlení (rodinné
domy) a pro rekreaci do 150m2 zastavěné
plochy, s jedním podzemním podlažím do
hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím; ohlášení tedy
postačí dále např. u podzemních stavby
do 300m2 zastavěné plochy a hloubky do
3m, pokud nejsou vodním dílem; staveb
do 300m2 zastavěné plochy a výšky do
10 m, s výjimkou staveb pro bydlení,
a haly do 1000m2 zastavěné plochy
a výšky do 15m, pokud tyto stavby a haly
budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu
nejdéle 3 let; staveb do 25m2 zastavěné
plochy a do 5m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do
hloubky 3m; některých terénních úprav;
stavby zařízení staveniště; některých přípojek, atd…..
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, Roudenská 120. Je nám líto, že je tak malý zájem
podílet se na našem RZ.

roudenské aktuality - informace pro občany
Nová služba spoluobčanům
Czech POINT = Český Podací Ověřovací informační Národní Terminál, cílem tohoto
projektu je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím
jednoho universálního místa. Czech POINT rozšířil počet agend, občané a veřejnost tak
mohou využívat následující: Živnostenský rejstřík, Rejstřík trestů, Registr živnostenského podnikání pro PO a FO, Obchodní rejstřík, Katastr nemovitostí, Insolvenční rejstřík,
Centrální registr řidičů, Výpis z bodového hodnocení řidiče, Autorizovaná konverze na
žádost (LE), Konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu, Autorizovaná konverze na žádost (EL), Konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu atd.
Tato služba bude pro naše občany zahájena na OÚ Roudné od 1. 1. 2010.

Změna provozní doby na sběrném dvoře!!!
Od listopadu bude sběrný dvůr otevřen každou
první a třetí sobotu v měsíci.
2

Fotosoutěž
Dalším soutěžícím je Bohuslav Zikeš, který
fotil hasičskou soutěž O Pohár starosty obce.
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RUBRIKA NEJMENŠÍCH
Nový školní rok jsme zahájili opět v plném
počtu 28 dětí včetně nově příchozích. Děti
se poměrně rychle zadaptovaly v novém
prostředí. V září naší MŠ navštívilo divadlo Zvoneček s pohádkou O veliké řepě.
Pokračuje zdravotní cvičení předškoláků
a starších dětí s fyzioterapeutkou paní
Staňkovou každé pondělí.
1. 10. jsme šli s dětmi na výlet do vidovského lesa, kde jsme pozorovali podzimní
přírodu, poslouchali zvuky lesa, sbírali přírodniny. Z nich jsme v MŠ vyráběli
„Podzimníčky“. Do města jsme vyrazili  do
domu umění 6. 10. na program „Zázrak
zvaný brambora“. Děti se dozvěděly odkud pochází brambory, hrály s nimi hry

a tvořily. Do Wortnerova domu jsme jeli
15. 10., kde děti viděly výstavu krásných
kreseb určených do encyklopedií od manželů Kostkových. Poté se zúčastnily hravého
výchovného pořadu „Máme rádi zvířata“.
Ve středu 21. 10. k nám přijeli z výtvarného
studia „Barevný svět“ a děti malovaly deštníky barvami na hedvábí a textil. Deštníky
využijeme na vystoupení dětí. Ve čtvrtek
22. 10. jsme se sešli v 16:00 s dětmi a jejich
rodiči na zahradě MŠ, kde jsme uspořádali
„Podzimní hrátky“. Na úvod si děti zazpívaly dračí písničku a vyrobily draka, který
je provázel i s rodiči po šesti stanovištích.
Např.: hledali ježkovi cestu k hrušce, házeli
mu jablíčko, chytali udicí draky, vázali jim

mašle a další. Za odměnu dostaly děti lízátkového draka. Na závěr bohužel začalo
pršet, takže na pouštění draků už nedošlo.
Přesto se „Podzimní hrátky“ líbily.

Prázdn i n y v MŠ : 2 4 . 1 2 2 0 0 9 - 3 . 1 . 2 0 1 0 !

ROUDENŠTÍ HASIČI

Letošní sezona byla pro místní hasiče velmi úspěšná, zvláště
pak pro naše nejmenší, kteří na VC okresu České Budějovice
vybojovali místa na stupních vítězů. Mladší byli první a starší
třetí. Kromě soutěží VC se děti zapojovaly i do dvojbojů (Dob-

řejovický, Olešnický a Srubecký), kde taktéž dosáhly stejně
dobrých výsledků jako na VC. Ani družstva mužů a žen se  
nenechala zahanbit a zúčastnila se soutěže v PS 8 ve Střížově, kde naše ženy zvítězily a muži se umístili na pěkném
3. místě. Na závěr soutěžní sezony si všechna družstva naše-

ho sboru změřila síly na třetím ročníku O Pohár starosty obce.
17. 10. 2009 v Chrášťanech byl pro MH zahájen nový ročník
hry Plamen, kdy naše děti si již splnily 3 disciplíny, ve kterých
se nenechaly zahanbit.
Svou činnost v kroužku MH vzhledem k věku ukončili: Gustav Had,
František Kácal a Aneta Bobrová,
kteří i nadále zůstávají členy sboru.
Závěrem bych chtěla poděkovat
vedoucí dětí paní Jiřině Gramanové, které se   podařilo při návštěvě
MŠ získat 11 nových dětiček ve věku 3-5 let do nově vzniklé
přípravky. Zároveň se podařilo doplnit mladší i starší žáky
o nové členy.
Touto cestou bych chtěla všechny členy SDH Roudné co
nejsrdečněji pozvat na výroční valnou hromadu, která se
bude konat v pátek 27. 11. 2009 na sále KD Malše Roudné
od 18:30 hodin.
							
Dana Šuldová, starostka SDH Roudné

sport v obci
Přípravka Malše na turnaji v Itálii

Sestava Malše :
Vávra – Šantrůček, Srbený, Vodák, Koten- Souček, Mrzena, Vlk,
- Tibitancl, Moudrý
Po skončení turnaje se
uskutečnil ještě přátelský zápas dospělých
v malém fotbale, ve
kterém se utkal Brixen
proti Malši Roudné. O
poločase Roudné prohrávalo sice 4:3, ale ve 2.
poločase Roudné svého
soupeře doslova smetlo
a vyhrálo 9:5.

Družstvo starší přípravky doplněné o dva hráče mladší přípravky a tři hráče mladších žáků se o víkendu zúčastnilo turnaje v
Itálii ve městě Brixenu. V krásném prostředí tyrolských Alp sehráli naši mladí fotbalisté
2 zápasy s týmy Verony a
domácího Brixenu. Kluci
sehráli zápasy na velkém
hřišti, neboť v Itálii hrají
žákovské oddíly pouze na
velkém hříšti. Nutno poznamenat, že naši hráči hráli proti o 2 roky starším fotbalistům a
mnozí na velkém hřišti poprvé v jejich kariéře.
V prvním zápase se utkali naši hráči proti týmu Verony
a i přes bojovný výkon prohráli 0:10 (0:5). Ve druhém zápase tým Verony porazil domácí Brixen 3:1. V posledním zápase po doslova heroickém výkonu porazili naši fotbalisté tým
domácího Brixenu 3:2, kdy si svým skvělým výkonem a poté
i vystupováním po skončení zápasu získali na svou stranu
značnou část italských fanoušků a obsadili konečné 2. místo.
Zápasy:
Verona – Malše Roudné 10 : 0    (5:0)
Brixen – Verona    1 : 3 (1:1)
Malše Roudné – Brixen   3 : 2    (2:2)
branky: Vlk, Mrzena, Souček

Zápas: Brixen – Malše Roudné 5:9 (4:3)
Branky: Tibitancl 4x, Presl 2x, Srbený 2x, Vávra F.
Sestava : Vodák M. – Tibitancl R., Srbený T. – Presl A., Vávra F.
Nutno poznamenat, že fotbalisté Malše společně s realizačním týmem byli ubytováni v krásném tříhvězdičkovém hotelu
v prostředí tyrolských Alp a bylo o ně domácím týmem skvěle
postaráno. Při zpáteční cestě se mužstvo Malše zastavilo ještě na
výletě v tyrolských Alpách, kde vyjeli lanovkou na vrchol Monte
Cavallo (2189 m.)
3
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společenská rubrika

Celky Malše jdou do finiše podzimní sezóny

Významných životních jubileí se v naší Již za čtyři týdny budou mít dohrány všechny celky Malše svá podzimní mistrovská
obci během měsíců září, října, listopadu utkání. Jak  si v průběhu soutěže vedou jednotlivé týmy?
a prosince dožívají tito občané:
A tým mužů, hrající celorepublikovou Divizi je jako nováček soutěže v druhé polovině
tabulky. Tři body dělí Roudeňáky od klidného
Ludmila Karasová, Jana Benešová, Vlasstředu,
ale také od chvostu tabulky. V domácím
ta Urbánková, Františka Pavlová, Václava Zahradníková, Václav Drbout, Marie prostředí se Malšanům celkem daří bodovat, což
Vaňatová, František Pýcha, Martin Sou- v posledních dvou kolech dokázali, když porazili
kup, Dana Šuldová, Renata Hambergero- 2:1 rezervu Pražské Dukly a remizovali s Bohevá, Josef Černý, Stanislav Jirkal, Věra Fi- mians 1905 1:1. Bohužel ze hřišť soupeřů se zatím
lipová, Milada Hubačová, Václav Kadlec, nepodařilo přivést tři body za výhru. Do konce
Helena Maxianová, Josef Hlaváček, Marie podzimní sezóny se v Divizi Malšané utkají
v Plzni na Doubravce, dále  v sobotu 7.11. doma
Beníšková, František Doležal.
Oslavencům gratulujeme a přejeme hod- s Benešovem a poslední zápas hrají ve Strakonicích v neděli 15.listopadu.
ně štěstí, zdraví a elánu do dalších let!
Rezervní celek mužů hrající Okresní přebor je tři
Dodatečně bychom rádi poblahopřáli
kola před koncem na 2. místě tabulky se ztrátou
rodičům Ellen Bezecné, Matyáše Hniličky, Veroniky Kyselové a Radka Šindeláře dvou bodů na Slavoj Srubec. Béčko se v závěru
soutěže střetne s Dolním Bukovskem, Slavojem Hrdějovice a v posledním kole zajíždí
k narození jejich dětí.
do Srubce.
Poslední rozloučení: 25. 6. 2009 naši Dorosty Malše patří jako nováček Krajského přeboru k velkému překvapení. Starší doobec navždy opustil pan Václav Beníšek
rost je na 2. místě tabulky, když doposud pouze jednou a to hodně smolně prohrál v Soa 19. 10. 2009 pan Jiří Jelínek.
běslavi 2:1. Naopak se starším dorostencům podařilo vyhrát na půdě vedoucích Čtyř
Dvorů a v Táboře (3.místo) Malšané remizovali 2:2. Do konce jim zbývá sehrát utkání
na Rudolfově, v Břilicích a doma s Bechyní. Mladší dorost je tři kola před koncem na
čtvrtém místě tabulky, což je velmi dobrým příslibem, jelikož za mladší dorost nastupují
Nově otevřená prodejna se sportovním
především hráči ročníku 94, kteří ještě na jaře hráli za žáky.
vybavením od 1. 9. 2009
Tým starších žáků je momentálně v Krajském přeboru na 10.místě a do konce podzimní
WWW.DAJA-SPORT.CZ
části se ještě utká s celky Strakonic, Lomnice nad Lužnicí a Slávie ČB. Mladší žáci jsou zaNabízíme použité i nové vybavení pro zim- tím na 14. místě, ale vzhledem k tomu, že v týmu dostávají šanci kluci, kteří jsou věkem
ní i letní sporty za bezkonkurenční ceny
ještě ve starší přípravce, vedou si zdatně i proti o 3 roky starším hráčům.
Ze zimního vybavení nabízíme:
Straší přípravka přezimuje na 3. místě tabulky OP, mladší přípravka na 5. místě tabulky
Lyže, lyžařské boty, hole, snowboardy,
OP. Nejmladším benjamínkům skončily soutěže v posledním říjnovém týdnu a oba celky
běžky, běžecké boty, brusle, helmy, brýle,
si v podzimní části vedly velmi dobře, což ukazuje jejich postavení ve dvanáctičlenných
oblečení, atd.
tabulkách.
Z letního vybavení nabízíme:
Více informací můžete nalézt na webových stránkách klubu: www.malseroudne.cz
Jízdní kola - trekingová, horská, dětská,
Má Váš syn či dcera chuť hrát fotbal? Volejte šéftrenéra mládeže pana Františka Mertla.
koleč.brusle, kopačky, tenisky, helmy, atd. tel.: 602 140 205.
Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou
tel.: 602 461 680, 607 853 869
e-mail: daja-sport@seznam.cz
S nadcházejícím novým rokem přichází i nová plesová sezona v KD Malše Roudné,
Najdete nás proti poště v Boršově nad
na kterou bychom Vás rádi pozvali:
Vltavou, mezi nájezdy na E 55, v areálu
dopravních staveb – HP BOHEMIA s. r. o. 9. 1. 2010
Obecní ples
23.1. 2010
Myslivecký ples
13.2. 2010
Svíčkový ples	 6. 3. 2010
Maškarní bál
Naše důležitá telefonní čísla:
Maškarní rej pro naše nejmenší chystáme na 13.3. 2010

inzerce

kultura v obci

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 první a třetí 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 19/listopad 2009. Vychází
nepravidelně. Vydavatel obec Roudné. IČO 00245372.
Adresa redakce: Roudenská 120, 37007 Roudné,
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

Obec Roudné
srdečně zve všechny děti a dospěláky na

Taneční zábava pro všechny generace

MARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD

pátek 20. listopadu 2009 v čase 19:00 – 2:00

v pátek 13.11.2009
u školky v Roudném v 17 hodin

Cesta za doprovodu Martina
na bílém koni ke kouzelnému
kameni a zimní víle.
Těšíme se na Vás !

Obecní úřad v Roudném pořádá

PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
KD Malše v Roudném v neděli 20.12.2009
od 14.30 hod.

l 14.30 zahájení
l 14.35 loutková pohádka
l 15.00 vystoupení country zpěváka Drobka
l 16.00 koledy P. Dopity a I. Hošpesové
l 16.45 zvonečkový průvod
l 17.00 živý Betlém

Připraveny budou stánky s teplým punčem,
vánočkou a zabijačkovými specialitami.
Srdečně Vás zveme!!!
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HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 16.

tentokrát v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ

CO VÁS ČEKÁ:
l hudbu šedesátých – současných let zahraje

skvělá kapela FONTANELA
l zajímavý doprovodný program
l soutěž o ceny, bohatá tombola, průvodce večerem
Vstupné: 100,- Kč v předprodeji od 20. října 2009 ve
Včelné (restaurace U Kaštanu, třída 5. května 461 denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky jsou k dostání
v předprodeji, v den konání na místě, nebo na telefonech
736 520 742, 606 273 121.
Nově můžete navštívit vlastní web: www.horecka.estranky.cz
Srdečně Vás zveme na 16. Horečku v novém kabátě.
(oblečení: neformální)

OBECNÍ ÚŘAD ROUDNÉ
Vás všechny srdečně zve na
Mikulášskou nadílku s pravým Čertem
Která se koná dne 4.12.2009
od 16.30 hodin v sále KD Malše Roudné
l Vystoupení dětí z MŠ l Hasičská pohádka
l Mikulášská nadílka
Už se na Vás moc těšíme !!!

