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roudné má atleta roku 2009
v kategorii starší žák . . .

Je jím Gustav Had, který se narodil
13. 4. 1994. Svou sportovní kariéru začal
již v šesti letech v TJ Malše Roudné, kde
hrál fotbal za přípravku, mladší žáky,
později i za starší a dorostence.
Od roku 2005 soutěžil za MH v SDH
Roudné, v loňském roce nás reprezentoval i na celorepublikovém kole v Olomouci.
Od září 2008 se intenzivně věnuje atletice a to v běhu na 1500 a 3000 metrů. Obsadil 3. místo na republice v hale na Strahově v kategorii Starší žák na 1500m.
Na olympiádě mládeže, která se konala v Táboře, obsadil 1. místo v běhu na
1500m. Zde se mu podařilo zaběhnout
druhý nejrychlejší čas roku 2009 na 1500
metrů. Na republice v Olomouci v běhu
na 3000 metrů obsadil taktéž 1. místo
s nejlepším časem roku.
Za svou píli a výkony získal tato ocenění:
- Atlet roku 2009 v kategorii starší žák
- Talent Jihočeského kraje roku 2009 do
15-ti let
- 4. místo v anketě „Nejlepší jihočeský
sportovec roku“ do 15-ti let pro rok 2009

Všichni mu držíme pěsti a přejeme
mnoho sportovních i osobních úspěchů!!!!

Daniela Gramanová
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Zima v naší obci . . .
Vážení spoluobčané,
letošní zima na rozdíl od let předcházejících, nám ukázala svou
pravou tvář. Stalo se tak
v době, kdy začal platit
nový zákon týkající se
údržby obecních chodníků. Naše obec jako téměř
každá je vlastníkem těchto
staveb, z čehož vyplývá
i míra naší odpovědnosti, což si uvědomujeme
a jsem přesvědčen, že se
nám tuto povinnost podařilo k vaší spokojenosti zabezpečit. Ano, jsou
momenty a časové prodlevy údržby, které jsou zapříčiněné z důvodu

extrémního počasí a nelze vše uvést v požadovaném čase do náležitého stavu, což většina obyvatel chápe. Chtěl bych tímto poděkovat občanům, kteří svou prací pomohli zvládnout příval sněhu, odklízením
i chodníků přiléhajících k jejich nemovitostem, a tak napomoci nám
všem, kteří tu či onu část užíváme. Bylo by jistě snazší, usednout za
stůl a napsat na adresu obce stížnost, že nemají včas prohrnuto. Ale
zvítězil zde zdravý rozum, čehož si velice vážím. Nechtěl bych také
opomenout pomoc neziskových organizací, jako jsou sportovci, hasiči,
kteří při nutnosti ručního odklízení, kdy nebylo možno použití techniky, pomohli. Doufám, že zima se s námi již rozloučila a s příchodem jara si začneme užívat kvetoucích stromů a zeleně, která dá naší
obci novou tvář a zlepší nám náladu a dodá sil do další práce. Přeji
všem mnoho hezky prožitých dní, které nám toto roční období přinese.
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 vážení spoluobčané,
vzhledem k poloze obce Roudné, která je
v těsné blízkosti města České Budějovice dochází k rozsáhlé výstavbě, která sebou přináší
zvýšené nároky nejen na infrastrukturu, ale i
na projekty, které jsou spojeny s kulturním a
sociálním vyžitím občanů obce. Zároveň obec
musí udržovat stávající a historickou zástavbu
obce a její infrastrukturu.

V letošním roce má obec několik plánovaných investičních i neinvestičních akcí, na
které se bude obec snažit čerpat dotace a případně některé z těchto akcí realizovat ze svých
prostředků.
l Protipovodňové hráze obce Roudné.
Na tuto akci je hotový projekt a je zažádáno o Územní rozhodnutí na tuto stavbu.
V návaznosti na toto rozhodnutí bude za-

žádáno o stavební povolení. Předpoklad
obdržení povolení je první polovina roku
2010. Odhadované náklady stavby 18 mil.
korun.
l Kanalizace obce Roudné. V současné
době probíhají práce na dokončení projektové dokumentace nutné k žádosti
o územní rozhodnutí. Pokud město České
Budějovice provede výstavbu přípojného
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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
bodu budou zahájeny práce na přečerpávací stanici. Odhadovaná cena celého díla
60 mil. korun
l Dětské a relaxační hřiště. Vzhledem ke
zvyšování počtu obyvatel v obci je nutné
vybudovat klidovou zónu sloužící k odpočinku a relaxaci. Obec má již na tento
záměr vyčleněný pozemek a projektovou
dokumentaci. Cena díla se bude pohybovat okolo 700 000 korun.
l Obnova a rekonstrukce autobusových
zastávek. V minulých letech obec ze svých
prostředků již provedla rekonstrukci jedné zastávky. V letošním roce by obec chtěla podobným způsobem zrekonstruovat
další dvě zastávky. Na tyto rekonstrukce
má obec vydané ohlášení na prováděnou
stavbu. Cena rekonstrukce je 170 000 korun.
l Obnova zeleně ve středu obce a přiléhajících parků. V loňském roce provedla

obec částečnou obnovu této zeleně a v letošním roce by chtěla tuto obnovu dokončit nákupem laviček, košů a terénními
úpravami s vysázením vhodné vegetace.
Předpokládaná cena 87 000 Kč.
l Rozšíření MŠ Roudné. Vzhledem k narůstající populaci v obci Roudné je nezbytné vybudovat další třídu MŠ Roudné.
Tímto záměrem se obec zabývá již delší
dobu, v loňském roce bylo vydáno na tuto
stavbu stavební povolení. Cena stavby je
odhadována na 5 mil. korun.
l Vybudování chodníku u komunikace
III tř. – Plavská. Obec Roudné má zpracovaný projekt na stavbu chodníku propojujícího nové ZTV Zahradní čtvrť s točnou
v Novém Roudném. Tento projekt byl
podán na stavební úřad za účelem vydání
územního rozhodnutí. Došlo však k připomínkování PD ze strany občanů a na
základě těchto připomínek, bylo prozatím

pokračování ze strany 1

vydání rozhodnutí na stavbu přerušeno.
Obec pracuje na náhradním řešení tohoto
problému.
Na tyto stavby bude obec žádat o podporu nejen z POV, ale i z jiných zdrojů a
dotačních programů a titulů.
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
Změna provozní doby na sběrném dvoře!!!
Od dubna bude sběrný dvůr otevřen
každou sobotu v měsíci od 9.00 - 12.00 hod

fotosoutěž:

Byla vyhodnocena fotosoutěž
a výhercem se stal Ing. Eduard
Šebenda s fotografií svého malého
synovce. Šťastný výherce si může
svoji výhru vyzvednout na OÚ.

naši nejmenší
V lednu jsme se připravovali se školáky k zápisu do ZŠ, procvičovali jsme logopedii každý týden s paní učitelkou Žáčkovou,
jezdili jsme krmit labutě. Také jsme vyrazili do divadla a planetária.
V únoru byl v naší MŠ karneval, děti se fotily na jarní alba pro
rodiče a ve školce měly hudební pořady skupiny Bambini, Okýno a Zvoneček.

II. Při volné kapacitě MŠ
1. Ostatní děti z obce Roudné
2. Děti z cizí obce
Doplňující kritéria:
1. V případě rovnosti kritérií
rozhoduje věk zapisovaného
dítěte, přičemž děti starší
s nástupem k 1. 9. 2010 mají přednost před dětmi mladšími
s nástupem k 1. 9. 2010.
2. Děti s nástupem k 1. 9. 2010 mají přednost před dětmi
s pozdějším nástupem.
3. Děti s celodenní péčí mají přednost před s polodenní péčí.
Poznámka:
1. Potvrzení zaměstnavatele o trvání pracovního poměru nebo
datum nástupu do zaměstnání po ukončení pobírání
rodičovského příspěvku doloží žadatelé v žádosti o přijetí.
2. Potvrzení OSSZ o ukončení vyplácení mateřské či rodičovského příspěvku doloží žadatelé u dětí, které k 1. 9. 2010
nedosáhnou věku 4 let.

Důležité upozornění pro rodiče!!!!

Zápis do MŠ v Roudném proběhne od středy 31. 3. 2010
do pátku 2. 4. 2010. Každý den od 9 – 12 hodin v naší MŠ.
V  letošním školním roce máme pouze 8 předškoláků, kteří
v září 2010 nastupují do školy.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání MŠ Roudné.
I. Trvalý pobyt dítěte v obci Roudné
1. Předškolní věk zapisovaného dítěte
2. Prokazatelně zaměstnaní (nebo studující v prezenčním
studiu, denním) zákonní zástupci bez vyplácení rodičovského
příspěvku ke dni nástupu dítěte do MŠ
3. Ukončení vyplácení rodičovského příspěvku a zároveň
zákonný zástupce není s jiným dítětem na mateřské nebo
rodičovské dovolené ke dni nástupu do MŠ
4. Ve škole je umístěn sourozenec

Doložení skutečností je v zájmu zákonného
zástupce. Pokud neprokáže nárok v souladu
s kriterii, bude posuzován jako zájemce
na dalším místě.
2

Roudenský zpravodaj / 20 / březen / 2010

ROUDENŠTÍ HASIČI
né, jsme byli krmit zvířátka v lese. Poté pro nás bylo připraveno
občerstvení na bažantnici v Plavě.
V lednu a únoru děti plnily odznaky odborností a malovaly obrázky do soutěže PO očima dětí. Také jsme byli na výletě v ZOO
Ohrada na Hluboké nad Vltavou, výlet se všem moc líbil.
20. 2. 2010 se v DK Metropol v Českých Budějovicích konal
krajský hasičský ples, kde naši nejmenší Klárka Šedivá a Vašík
Peterka
spolu
s dobřejovickou
přípravkou ukazovali požární
útok na sucho.
A od března už
pilně
trénujeme na ukázky
na Mobil salon,
na dvojboje, ale
hlavně na postupovou obvodovou soutěž – Jarní kolo hry Plamen, která se bude konat v květnu
v Chrášťanech.

Mladí hasiči přes zimu žijí kulturou…,

ale i přesto se dostatečně věnují hasičině.
Děti vystoupily s pohádkou Lotrando a Zubejda po hasičsku

hned dvakrát. První vystoupení bylo na výroční valné hromadě,
která se konala 27. 11. 2009 a pak na Mikulášské besídce týden
poté 4. 12. 2009. Na předvánočním zastavení 20. 12. 2009 jsme se
účastnili zvonečkového průvodu. Na Štědrý den, tak jako každý
rok, spolu s panem Pavlem Doležalem, členem MS Malše Roud-

sport v obci
a předpřípravka a muži B. Každý tým má své cíle, své vedení, ale
i tak je starostí víc než dost. Na druhou stranu ta práce za to stojí.
Zviditelňuje Roudné jak na území okresu, kraje tak i celé republiky a hlavně dětem naplňuje volný čas a přináší radost.

Předseda Tělovýchovné jednoty Malše Roudné Libor Šolc
v rozhovoru říká:
Těším se na jaro. Hlavně to fotbalové
Jarní část fotbalové sezóny je na startu, a proto jsme se předsedy
klubu a TJ Malše Libora Šolce zeptali:
Jaká byla fotbalová
zima?
Dlouhá, jako každá.
Pro nás je o to náročnější, že musíme zajistit podmínky pro
přípravu více než
100 dětí a čtyř desítek dospělých. A to
jsou peníze za pronájmy tělocvičen,
hal, běžeckých koridorů, fitness a hřišť
s umělým travnatým povrchem. A také startovné na turnajích, na
nichž naše mužstva v rámci přípravy hrají v Českém Krumlově,
na Hluboké, v Horní Stropnici, v Českých Budějovicích nebo v
Třeboni. Shrnuto, jsou to dohromady desetitisíce korun.
Co vás v ní potěšilo?
Přes zimu nám nejde o výsledky, ale o kvalitu přípravy. To, že
muži vyhráli Hlubockou zimní ligu, na níž hrálo 20 mužstev,
ale potěší. Kámen ze srdce nám spadl po kolaudaci klubovny na
novém hřišti koncem listopadu, která nám tam chyběla. Takové místo je pro spolkový život stejně důležité jako dobré hřiště.
Nově tam máme i pískoviště se skluzavkou, pro nejmenší, což
bereme jako počátek dětského hřiště, na kterém letos přibudou
další prvky.
Z čeho to financujete?
Jako všechny investiční akce v areálu ze svého. Tedy hlavně z
grantů, které se nám podaří získat, a z peněz sponzorů a reklamních partnerů. Bohužel krize je znát i zde a tak i my musíme šetřit
a zároveň shánět a přesvědčovat další partnery.
S čím jdete do jarní sezóny?
Sportovní cíle máme jasné: rádi bychom, aby se muži udrželi v republikové divizi, starší dorost vyhrál krajský přebor a postoupil
do divize, starší žáci udrželi krajský přebor a starší přípravka vyhrála okresní přebor. Lidé, co se kolem roudenského fotbalu točí,
a jsou jich desítky, pro to dělají, co mohou. Tak snad se to povede.
Pak tu jsou ještě mladší dorostenci, mladší žáci, mladší přípravka

Malšané vítězi Hlubocké zimní ligy
Letošní Hlubocká zimní liga už zná svého vítěze. Stala se jím už
před posledním kolem Malše Roudné. Malšané výborně připravený turnaj, kterého se během měsíců ledna a února zúčastnilo
celkem 20 týmů vyhrávají historicky poprvé. Tým trenérů Marcela Tomáška, Zbyňka Lercha a Jaroslava Kerla nenašel v podzámčí
za celý průběh turnaje přemožitele. Pouze jedenkrát a to s celkem
staršího dorostu Dynama, Roudné remizovalo 1:1, jinak vždy odcházelo z utkání jako vítěz.
Konečné pořadí Hlubocké zimní ligy:
1.Malše Roudné
11. SK Jankov
2. Dynamo ČB U-18
12. FK Olympie Týn nad Vltavou
3. FK Slavoj Český Krumlov 13. SKP ČB U-19
4. FK Lažiště
14. TJ Dříteň
5. Slavoj Hrdějovice
15. Slavia ČB
6. Dynamo ČB U-17
16. FC Mariner Bavorovice
7. FK Spartak Kaplice
17. Sokol Kamenný Újezd
8. TJ Hluboká
18. SK Čtyři Dvory
9. TJ Olešník
19. Loko ČB
10. SK Rudolfov
20. FC Velešín
Benjamínci Malše účastníky 1.ligy na ,,Střeláku´´
Tým přípravky Malše Roudné měl možnost načichnout jak chutná atmosféra ligového utkání. Tu jim umožnila dobrá spolupráce
mezi budějovickým klubem a celkem Roudného.
Nejmladší hráči Malše vyprovázeli v dresech Roudného a Teplic
na plochu ligové borce Dynama a momentálního lídra Gambrinus ligy FK Teplice. Pro naše
kluky to byl velký zážitek,
když se mohli účastnit slavnostního nástupu společně
s ligovými hráči. Také o poločasové přestávce se představili třem a půl tisícovkám
diváků na hrací ploše, když si
mezi sebou stihly na vyhřívaném trávníku zahrát.
3
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společenská rubrika
Významných životních jubileí se v naší
obci během měsíců ledna, února, března
a dubna dožívají tito občané:
Jana Tomášková, Božena Hladilová, Karel
Žáček, Marie Hlaváčková, Miloslava Veverková, Jan Fučík, Jozef Maxian, Jaroslav
Ženíšek, Drahoslava Hrkalová, Marie Soukupová, Stanislav Suchý, L´ubica Procházková, Veronika Gálová, Stanislav Jirkal,
Jiřina Kalinová, Irena Průková, Petr Alexa,
Rudolf Šindelář, Eva Plamínková, Jiří Tibitanzl a Karel Žáček ml.
Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně
štěstí, zdraví a úspěchů do dalších let.
Rádi bychom poblahopřáli rodičům Jana
Šuldy, který se narodil 3. 12. 2009.
Poslední rozloučení: 1. 2. 2010 naši obec
navždy opustila paní Věra Škabradová.

Rozpis jarních zápasů celků Malše Roudné
Divize „A“ muži

OP přípravka starší

Kunice - Roudné

So 13.3.-14:30

17.

J. Hradec - Roudné

So 20.3.-10:00

22.k.

Roudné - Slavia ČB

17.k.

FK Hořovicko - Roudné

So 20.3.-15:00

18.

Roudné - Čt. Dvory

Ne 28.3.-9:30

12.k.

Roudné - D.Voda

St 7.4.-16:30

18.k.

Roudné - Třeboň

So 27.3.-15:00

19.

Slavia ČB - Roudné

So 3.4.-10:00

13.k.

Týn - Roudné

Čt 15.4.-16:30

19.k.

Tachov - Roudné

So 3.4.-16:30

20.

Roudné - Loko ČB

Ne 11.4.-9:30

14.k.

Roudné - Zliv

St 21.4.-16:30

Po 5.4.-16:30

Pá 30.4.-16:00

20.k.

Roudné - Řevnice

So 10.4.-16:30

21.

Týn - Roudné

Ne 18.4-10:00

15.k.

Loko ČB - Roudné

21.k.

Tábor - Roudné

So 17.4.-10:30

22.

Roudné - FK Borek

Ne 25.4.-9:30

16.k.

Roudné - Čt. Dvory

St 5.5.-16:30

22.k.

Roudné - Příbram B

So 24.4.-17:00

23.

Sez.Ústí B - Roudné

hlásí

17.k.

Hluboká - Roudné

Čt 13.5.-16:30

23.k.

Meteor Pr. - Roudné

Ne 2.5.-10:15

24.

Roudné- Tábor

Ne 9.5.-9:30

18.k.

Roudné - K.Újezd

St 19.5.-16:30

24.k.

Roudné - Votice

So 8.5.-17:00

25.

FC ZVVZ - Roudné

So 15.5.-10:00

19.k.

SKP ČB - Roudné

25.k.

Dukla Pr. B - Roudné

So 15.5.-10:15

26.

Roudné - Soběslav

Ne 23.5.-9:30

20.k.

Roudné - Dynamo ČB

26.k.

Roudné - Domažlice

So 22.5.-17:00

27.

Vodňany - Roudné

So 29.5.-10:00

21.k.

Tr.Sviny - Roudné

27.k.

Boh. 1905 B - Roudné

So 29.5.-10:15

28.

Roudné - Rudolfov

Ne 6.6.-9:30

28.k.

Roudné - Doubravka

So 5.6.-17:00

29.

Roudné - Břilice

Ne 13.6.-9:30

30.

Písek B - Roudné

hlásí

hlásí
St 2.6.-16:30
hlásí

29.k.

Benešov - Roudné

Ne 13.6.-17:00

30.k.

Roudné - Strakonice

So 19.6.-17:00

14.k.

Srubec - Roudné

So 27.3.-15:00

26.k.

Blatná - Roudné

Ne 28.3.-10:00

22.k.

Tr. Sviny - Roudné

Po 5.4.-16:30

15.k.

Roudné - Loko B

Ne 4.4.-16:30

1.k.

Roudné - Tábor

So 3.4.-9:30

12.k.

Roudné - Mladé

Čt 8.4.-16:30

16.k.

Římov - Roudné

So 10.4.-16:30

2.k.

J.Hradec - Roudné

hlásí

13.k.

volno - Roudné

17.k.

Roudné - N.Hrady

Ne 18.4.-17:00

3.k.

Roudné - SKP ČB

So 17.4.-9:30

14.k.

Dynamo ČB - Roudné

Pá 23.4.-17:30

18.k.

Nemanice - Roudné

So 24.4.-17:00

4.k.

Č.Krumlov - Roudné

Ne 25.4.-10:00

15.k.

Roudné - Třeboň

Po 26.4.-16:30

19.k.

Roudné - Sedlec

So 1.5.-17:00

5.k.

Vimperk - Roudné

So 8.5.-9:00

16.k.

Hrdějovice - Roudné

Pá 7.5.-16:30

20.k.

Hluboká B - Roudné

Ne 9.5.-17:00

6.k.

Roudné - FC ZVVZ

So 15.5.-9:30

17.k.

Roudné - Bavorovice

Po 10.5.-16:30

21.k.

Stropnice - Roudné

Ne 16.5.-17:00

7.k.

Sez. Ústí - Roudné

So 22.5.-10:00

18.k.

D.Voda - Roudné

hlásí

22.k.

Roudné - Mokré

Ne 23.5.-17:00

8.k.

Roudné - Hradiště

So 29.5.-9:30

19.k.

Roudné - SKP ČB

Po 24.5.-16:30

23.k.

Týn B - Roudné

Ne 30.5.-17:00

9.k.

Roudné - Loko ČB

St 2.6.-16:00

20.k.

Roudné - K.Újezd

Po 31.5.-16:30

24.k.

Roudné - Hrdějovice B

Ne 6.6.-17:00

24.k.

Strakonice - Roudné

Ne 6.6.-10:00

21.k.

Roudné - Slavia ČB

Po 7.6.-16:30

25.k.

D.Bukovsko - Roudné

Ne 13.6.-17:00

25.k.

Roudné - Lomnice

So 12.6.-9:30

26.k.

Roudné - Lišov

Ne 20.6.-17:00

inzerce
Zde je možná soukromá inzerce zdarma
a nebo 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.

KP dorost st.+ml.

16.k.

OP „B“ muži

KP st. + ml. žáci

OP přípravka mladší

--

kultura v obci
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 od dubna 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 20/březen 2010. 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

Zahradnické práce A+O

Májová veselice !!!!

Realizace, návrhy a údržba zahrad a zeleně.
Prodej volně ložených zahradnických materiálů
(mulčovací kůra, rašelina, substráty, zeminy,
štěrky, kameny a okrasné dřeviny)
Bohatý výběr za bezkonkurenční ceny!
Boršov nad Vltvou (vedle Tibexu, směr Osiva)

OÚ Roudné ve spolupráci se SDH
Roudné pořádá na „Starém hřišti“
stavění máje…

Program:
- od 17. 00 hodin zdobení máje
- 18.00 hodin stavění máje
- 19.00 hodin slavnostní zapálení ohně

Otevřeno od 1. 3. 2010
Tel.: 773 624 923, 723 839 436
www.zapra.wgz.cz

2. díl kroniky obce Roudného
„ V Roudném již není sedláků“si můžete zakoupit na našem OÚ za 800,- Kč.
Krásné prožití svátků jara a bohatou pomlázku
Vám všem přeje OÚ Roudné a redakce RZ.

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

4

Pro děti zde bude zdarma připraveno
malé občerstvení v podobě špekáčků,
které si budou moci zde upéct.
Srdečně Vás všechny zveme!!!

. . . aby se přihlásili na telefonním čísle 606 641 831.
A to do 31. května 2010:
Soutěžní klání se uskuteční v sobotu 5.6.2010.
Zahájení proběhne ve 14:49 hod. na Starém hřišti
v Roudném. Obec Roudné u Českých Budějovic
pořádá IV. 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

