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ze života obce
- naše obec je vizitkou nás všech
Vážení spoluobčané,

Starosta obce Gustav Had 29. 4. 2010 převzal z rukou Miroslavy
Němcové, první místopředsedkyně poslanecké sněmovny přímo
v poslanecké sněmovně v Praze dekret na obecní znak a vlajku.

mnozí z Vás si jistě povšimli odstranění nádob na tříděný odpad z bývalé
točny MHD v Novém Roudném. Stalo se tak na můj popud z důvodu ne včasného odvozu a také shromaždování různého druhů smetí a odpadu v okolí těchto kontejnerů, již v loňském roce jsem apeloval na podnik A.S.A, který zabezpečuje tento servis pro město České Budějovice, a na jeho žádost byly tyto nádoby
umístěny do našeho katastru. Tento stav nám nebyl lhostejný. Byli jsme nuceni tento nepořádek vznikající díky neukázněnosti lidí, a to především dle mého
názoru ne obyvatel naší obce, ale především těch, kteří pouze projíždějí naší
obcí, likvidovat na naše náklady, a co je horší stával se tak naším dílem. Naše
obec má zřízen sběrný dvůr, kde je možno odkládat dosti široký sortiment odpadu a otvírací doba je nám všem dobře známa a taktéž inzerována v tomto zpravodaji. Jistě chceme mít naší obec čistou a vzhlednou. K tomu by měla přispět
i obnova zeleně u kulturního zařízení, které zde bylo pro vaše potřeby zřízeno
a před krátkou dobou i rekonstruováno, aby vám a vašim dětem plnohodnotně
sloužilo. Také obnova autobusových zastávek, na které se nám podařilo jako
na zmiňovanou obnovu zeleně, získat finanční prostředky z dotačních titulů.
Dalším z připravovaných projektů je dětské hřiště, na které se bohužel nezískala dotace, ale jsme rozhodnuti alespoň první část zřídit z vlastních prostředků pro naše nejmenší. Opětovně žádáme o finanční prostředky na rozšíření naší
stávající MŠ, byť ne v celkové částce tohoto díla, alespoň na část, a tak zahájit
realizaci tohoto již tak dlouho připraveného záměru. I s kanalizací jsme pokročili kupředu a dobrali se potřebného vyjádření z Českých Budějovic na téma
přípojný bod kanalizačního výtlaku.Tyto zmíněné akce jsou pouhým zlomkem
toho na čem se pracuje, některé záměry troskotají na nepochopení některých
občanů, kteří jsou bohužel účastníky těchto řízení a možná doufají ve svůj profit na obecně prospěšných dílech, jako je například stavba chodníku pro zvýšení
bezpečnosti našich obyvatel. Ani protipovodňová ochrana obce se neobešla bez
připomínkování ze strany p. D.. Jeho námitka na stavebním úřadě byla shledána neoprávněnou, a tak pan D. pokračuje na Krajský úřad. Doufám, že toto
sabotování naší práce nebude trvat stále a i přes tato úskalí se podaří započatou práci dokončit. S blížícím se létem a dobou prázdnin přeji Vám všem mnoho
slunných a příjemně strávených dní.
Gustav Had / starosta obce
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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
Vážení spoluobčané,
v těchto Roudenských listech Vám poradím, jak
byste měli napsat smlouvu na stavební práce, co by
v ní určitě nemělo chybět a čeho se naopak vyvarovat. Dobře napsaná smlouva o dílo Vám v případě,
že se něco zvrtne, ušetří nervy a peníze.
Přestože zákon nevyžaduje, aby smlouva o dílo
byla uzavřena písemně (lze se dohodnout i ústně),
tak Vám písemnou formu jednoznačně doporučuji.
Co ve smlouvě nesmí chybět
Smlouvou o dílo se zhotovitel (v našem případě
tedy např. řemeslník nebo firma) zavazuje k provedení určitého díla a objednatel (tedy vy) k zaplacení ceny za jeho provedení. V souladu s občanským
zákoníkem musí smlouva obsahovat označení předmětu díla, a dále jeho rozsah, jakost a cenu za provedení, stejně jako termín zhotovení. Je vhodné smluvně stanovit povinnosti zhotovitele a objednatele.
Řemeslník se např. zaváže stavební práce v domácnosti vykonávat pouze v pracovních dnech a určitém
časovém rozpětí, udržovat na místě pořádek a zajistit úklid, sjednat pojištění či zajistit ke stavbě dokumentaci (např. revizi elektroinstalace). Např. když
malíři dokončí vymalování bytu, a pokud je součástí
smlouvy i úklid, tak by také po sobě měli byt uklidit.
Naproti tomu vy se zavážete řemeslníkovi umožnit přístup do místa provádění díla, předat mu klíče
od bytu a domu nebo např. zaplatit jeho za práci
včas.
Občanský zákoník nestanoví za porušení smlouvy o dílo automaticky postih, proto by ve smlouvě měly být vymezeny sankce pro případ, že řemeslník nebo stavební firma nedodrží smluvní podmínky. Stejně jako vymezení situací, za kterých mají
obě strany právo od smlouvy odstoupit a jak proběhne finanční vyrovnání. Odstoupíte-li od smlouvy důvodně a v souladu se smlouvou a zákonem
(např. zvýší-li neoprávněně firma cenu), máte právo
i na vrácení případné poskytnuté zálohy. Vypsány
by ve smlouvě měly být i ustanovení týkající se
předání díla a záruk. Jedná-li se o složitější stavební práci, přílohou smlouvy by měla být projektová
a technická dokumentace díla.
Cenu stanovte nejlépe rozpočtem
Cena za zadanou práci může být podle zákona

stanovena pevnou částkou, podle rozpočtu, odhadem nebo dokonce nemusí být určena vůbec. Není-li
cena vymezena, náleží zhotoviteli díla tzv. cena přiměřená (obvyklá v místě a čase). Volbou stanovení ceny formou položkového rozpočtu jednak získáte přehled o tom, kolik co stojí a hlavně jistotu, že řemeslník nemůže bez vašeho souhlasu cenu
za dílo ani o korunu zvýšit. Cena určená podle rozpočtu je totiž závazná a úplná. Práce a náklady, které
nejsou součástí rozpočtu, si může zhotovitel účtovat
pouze tehdy, když to písemně schválíte či dodatečně
písemně objednáte. Je-li cena stanovena pouze odhadem, může řemeslník do určité výše (o 10 % až 20 %)
cenu překročit i bez vašeho souhlasu. Je-li však zvýšení ceny vyšší než 20% a zhotovitel vás na tuto skutečnost písemně neupozornil, funguje to stejně jako
ve výše uvedeném případě, tzn. nezaplatit a odstoupit.
Kolik a zda platit za práci předem
Kdy za práci zaplatíte, záleží na vaší dohodě
s řemeslníkem. Pokud se nedohodnete jinak, podle
zákona platí, že cena díla je splatná až po jeho provedení, tzn. současně s odevzdáním a převzetím
díla. V praxi je však běžné, že se řemeslníci a firmy
dohodnou na zaplacení určité zálohy předem. Ta je
pro ně jistou garancí, že si zadání zakázky nerozmyslíte a mohou z ní financovat např. nákup materiálu.
Výši zálohy určuje zhotovitel díla, musí však být
přiměřená a nedoporučuji Vám přistoupit na zálohu
vyšší, než je třetina celkové ceny za dílo. Zaplatíte-li
většinu nebo dokonce celou platbu předem, může
se stát, že řemeslník jaksi "ztratí" motivaci a zbytečně riskujete, že práce nebude odvedena v dohodnutém termínu a "řádně". Zákon Vám i v tomto případě umožňuje od smlouvy odstoupit, dokonce máte
nárok i na náhradu nutných nákladů, které vám prodlením vznikly. Také dejte pozor na to, zda řemeslník cenu kalkuluje včetně DPH, nebo bez ní.

dat. Minimální délku záruční doby určuje občanský
zákoník, ale můžete se pokusit s řemeslníkem či firmou dohodnout i na jejím prodloužení.
Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla.
V souladu s občanským zákoníkem nese řemeslník
zodpovědnost za případné vady zřejmé již v okamžiku převzetí, ale i za vady, které se mohou vyskytnout v průběhu záruční doby. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace a o reklamaci
by měl být sepsán "reklamační protokol".
Vady zákon rozděluje na odstranitelné a neodstranitelné. Jde-li vada odstranit, máte právo na její
bezplatné odstranění, a to bez zbytečného odkladu (podle zákona nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, nedohodnete-li se jinak). Pokud řemeslník vadu do 30 dnů neodstraní, stejná vada již byla
odstraňována dvakrát nebo různá vada třikrát, máte
stejná práva jako by se jednalo o neodstranitelnou
vadu, tzn. nárok na zrušení smlouvy či přiměřenou
slevu (tedy vrácení části peněz).
Reklamujte neprodleně a písemně, nejlépe doporučeným dopisem, abyste o reklamaci měli doklad.
Jestliže řemeslník na reklamaci nereaguje nebo dílo
neopraví ve stanovené lhůtě, můžete si stěžovat
na České obchodní inspekci (ČOI). Ostatní spory,
např. odmítá-li řemeslník dílo opravit s tím, že je
v pořádku (a podle vás nikoli), je nutné konflikt řešit
soudní cestou (nejpozději však do tří let od reklamace). Dostanete-li se s řemeslníkem do sporu o kvalitě odvedeného díla, je vhodné nechat si vypracovat
odborný znalecký posudek.
Na závěr Vám popřeji, abyste byli se svými řemeslníky a firmami co nejvíce spokojeni a nemuseli
postihy a sankce uplatňovat v praxi.
Na shledanou u dalších stavebních novinek se těší
Bohuslav Zikeš / místostarosta pro věci stavební

Jak a kdy reklamovat nepodařené "dílo"
Zhotovitel je podle zákona povinen dílo provést
podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době. Řádným
provedením se jednoduše řečeno rozumí odborné
provedení a je-li na práci stanovena nějaká závazná technická norma, musí dílo této normě odpoví-

roudenské aktuality

Vítání občánků

V sobotu 17. 4. 2010 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Roudné
přivítal starosta obce nové občánky. Mezi ně patří: Matyáš Hnilička,
Šárka Janderová, Adéla Jindrová, Veronika Kyselová a Jan Šulda.

společenská rubrika
Významných životních jubileí se v naší obci během měsíců května, června, července
a srpna dožívají tito občané:
Marie Kubičková, Arnoštka Alešová, Drahomíra Nutilová, Marie Klomínková, Anna Marková, Jan Šulda, Zdeněk Kubal, Zdeněk Hornát, Jana Vlčková,
Marie Jirkalová, Marie Paulová, Alois Hrkal, Václav Vlášek, Pavla Machytková, Václav Jan, Marie Lohonková, Karel Vladyka, Marta Kudlová, Anna
Filipová, Miloslav Nutil, Růžena Bumanová, Jaroslava Filipová, Jana Jirkalová, Alena Marková a Milena Matějíčková.
Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěchů do dalších let.
Rádi bychom poblahopřáli rodičům Edity Babkové, která se narodila 26. 4.
2010 a Veroniky Jirchářové, která se narodila 14. 4. 2010.

Sponzorem RZ je i v letošním roce majitel firmy SU-servis s.r.o. a náš
spoluobčan pan ing. M. März, díky kterému se stejně jako v letech
předešlých dostává do vašich rukou RZ právě v takové podobě, ve které
ho znáte. Rádi bychom mu touto cestou poděkovali.
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Bezpečný dům
Bezpečný dům je možno docílit jedině tam, kde
občané věnují dostatečnou pozornost otázkám
bezpečnosti a zabezpečení a mají mezi sebou
dobré vztahy.
Občané musí dodržovat dohodnutá organizační opatření:
• Dům se musí celodenně zamykat. To je základ
úspěchu. Je to filtr, který oddělí příležitostné
pachatele.
• Klíče od domu musí mít pouze omezený okruh
lidí.
• Za vpuštění cizí osoby do domu musí odpovídat dospělá osoba. V konfliktních situacích je
třeba neprodleně informovat policii.
• Míru bezpečnosti v domě ovlivňuje i dodržování pořádku (prázdné chodby, čistota) a dostatečné a fungující osvětlení společných
prostor (chodby, sklepy) i osvětlení venkovní.
Vlastní realizace bezpečného domu dále předpokládá provedení nezbytných stavebních prací a technických opatření:
• Stavební úpravy vstupních částí domu.

Naši nejmenší
Do MŠ bylo přijato 8 dětí, dva předškoláci splňující kritérium č.1 a 6 nejstarších dětí splňujících kritérium č.2. Vyhovět jsme tedy mohli
při přijímacím řízení polovině žadatelů o místo
ve školce. Od září opět nastoupí 28 dětí.

• Úprava vstupních domovních dveří a instalace
kvalitního bezpečnostního zámku.
• Zabezpečení přízemních okenních otvorů
domu pomocí mříží, bezpečnostních folií, skel,
zámků a kování.
• Instalace bytových ovladačů zámku domovních dveří a videotelefonů.
• Instalace druhých dveří až za prostor poštovních schránek.
• Uzamčení společných prostor (sklepy, kočárkárny, komory) a jejich zabezpečení mechanickými zábrannými prostředky.
• Bezpečnostní úpravy stávajících bytových
dveří nájemníků či jejich výměna za dveře
bezpečnostní.
• Zasklení lodžií a balkónů.
• Případná instalace elektrického zabezpečovacího systému v bytech nájemníků a jejich
připojení na pult centralizované ochrany.
• Instalace kamerového systému, apod.
Policie ČR nabízí vizi bezpečného domu jako
inspiraci občanům v podobě projektu „Bezpečná lokalita“.
npor. Bc. Jiří Hájek v.r. / vedoucí oddělení OOP
Boršov nad Vltavou
Plavecký výcvik dětí proběhl během dubna
a května.
6. 5. se konalo v naší MŠ vystoupení ke Dni matek.
24. 5. jely děti na výlet do Třeboně na zámek
na divadlo, kde shlédly hru" O jezerní královně a vodníkovi Tutínkovi" , kterou sehrál Marek
Dobrodínský a kolektiv.

Letní prázdniny v MŠ:
12. 7. – 22. 8. 2010.

Akce: 21.4. navštívila školku ZOO OHRADA se
zvířátky ( fretka, poštolka, želva, krajta.), koncem dubna jsme šli na vycházku do lesa za malou čarodějnicí, kde děti plnily pro ní úkoly,
proběhla soutěž pro rodiče a děti, hlavním úkolem byla výroba čarodějnice, za účasti poloviny
rodičů. Největší sympatie všech hlasujících získala čarodějnice Matěje Lorenců

Roudenští hasiči

Soutěžní hasičská sezona začala přípravou
dvou družstev mužů, žen a dvou družstev dětí
na obvodové soutěže.
Dětský obvod se konal 8. května 2010 v Chrášťanech a obě naše družstva si svým výkonem
vybojovala postup do okresní soutěže, která se
konala 29. května 2010 na stadionu VŠZ Slávie
v Českých Budějovicích.
Starší žáci se umístili na pěkném šestém místě a mladší žáci skončili ještě o stupínek lépe –
na pátém místě.

VOLBY

Tak jako v celé republice i u nás v Roudném se
konaly 28. a 29. 5. 2010 v zasedací místnosti OÚ
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR s těmito výsledky:
Voličů celkem: 730
Počet osob, které byly volit: 534
Volební účast: 73%
Politické strany a počet platných hlasů:
Občané.cz
2hlasy
Věci veřejné
53 hlasy* *
Kom.strana Čech a Moravy
36hlasů
*ČSSD
89hlasů*
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 14hlasů
STOP
1hlas
*TOP 09
116hlasů *
EVROPSKÝ STŘED
1hlas
KDU-ČSL
10hlasů
Volte Pravý Blok www.cibulka.net 7hlasů
Strana zelených
2hlasy
Suverenita-blok J.Bobošíkové,
str.zdravého rozumu
31hlasů
Česká pirátská strana
4hlasy
Dělnická strana sociální
spravedlnosti
5hlasů
Strana svobodných občanů
4hlasy
*ODS
159hlasů*
Na fotografii je zachycena prvovolička
Karolína Vlčková.

Obvodová soutěž mužů a žen se konala
15. května 2010 v Krasejovce.
Družstvo mužů bez omezení věku se umístilo
na ll. místě, muži nad 35 let ve své kategorii zvítězili a družstvo žen skončilo na 8. místě.
Družstvo mužů nad 35 let na okresní soutěži,
která se konala 30. května 2010 na SKP České
Budějovice, se umístilo na 7. místě.
Pro malé Soptíky se jako každoročně připravuje letní tábor, který se bude konat první týden
v červenci na bažantnici v Plavě.
Za bezplatné zapůjčení tohoto prostoru děkujeme MS Malše Roudné.
Dana Šuldová, starostka SDH

sport v obci
Muži divizi neudrželi, dorost do ní mířil

Možná v době, kdy vyjde obecní zpravodaj, bude vše
jasné. Teď dvě kola před koncem krajského přeboru
ale dorost Malše Roudné čeká na kýžený bod, který
by potvrdil jeho prvenství v soutěži a postup do dorostenecké divize. Stalo by se tak poprvé v historii
a byl by to výjimečný úspěch. Tak věřme, že ve zbývajících dvou pokusech to vyšlo.
Spolu se starším dorostem by totiž do republikové

soutěže postoupil i dorost mladší a práce s mládeží
by v klubu dostala další impuls. Cílem by bylo divizi udržet, což se letos nepodařilo mužům, kteří se tak
po roce vracejí zpět do krajského přeboru. Ale není to
žádná tragédie. Mužská divize je sportovně i finančně náročná soutěž, a pro náš venkovský klub s omezenými ekonomickými možnostmi, bylo už úspěchem si ji zahrát. Mimochodem podruhé během čtyř
let. Co by za to jiní dali…
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Renomé si však roudenský fotbal nebuduje jen
na hřišti. Díky finanční podpoře od Jaderné elektrárny Temelín, můžeme dobudovat druhé travnaté hřiště a získat na něj licenci ke hraní soutěžních zápasů.
Zatím nám na této ploše chyběly střídačky, branky,
zábradlí, ochranné sítě. To se nyní díky ETE, v rámci
její podpory regionu, změní a nám to umožní vylepšit sportovní zázemí.
Dobře si zatím vedli i starší žáci v krajském přeboru, měli by ho i letos udržet, a starší přípravka, která
byla druhá v okresním přeboru. Mladší žáci a mladší přípravka pak ve svých soutěžích sbírali hlavně
zkušenosti.
Shrneme-li, 49. rok fotbalu v Roudném rozhodně
nebyl špatný. V roce 2011 budeme slavit kulatých
50 let a je zřejmé, že se ho klub dočká „v plné svěžesti a síle“, jak se na padesátníka sluší.
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inzerce
Zde je možná soukromá inzerce zdarma a nebo
firemní za poplatek dle dohody na OÚ. Touto cestou
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.

Restaurace Malše Roudné
Otvírací doba
Po-Čt 10-14
18-22
Pá
10-14
18-24
So		
18-24
Polední MENU 65 Kč
Každé úterý taneční večery
Možnost pořádání soukromých oslav,
firemních akcí, svateb, …
Kontakt 725 744 966
Vlcek.karel@centrum.cz
Hledá se kočička. Je po nehodě invalidní
na zadní nohy. Děkuji za každou zprávu.
M. Sklenářová 725 649 513

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 Roudenská 120,
Roudné.
17. a 18. dubna t. r. se v Roudném uskutečnilo setkání 4 zájemců a zpracovatelů svých rodokmenů vycházejících ze společného základu. Účelem bylo vzájemné porovnání a doplnění rodových původů prapředků a předků pocházejících z rodu Erhartů v
Roudném. Zakladatelé této rodové větve byli Josef
Erhart (nar. 1714) se svou ženou Marií Urbanovou z
Kněžských Dvorů. Rod se usídlil v Roudném v roce
1735 na usedlosti čp. 1.(u Schin/m/ků) a prostřednictvím potomků postupně i na několika dalších usedlostech v obci. Syn Pavel (nar. 1755) se svou ženou
Rozinou Broučkovou (nar. asi 1752) z Vidova založili druhou rodovou větev Erhartů v sousedním Plavu,
sídlící hlavně na usedlostech čp. 11 (u Brkalů), čp. 9
( u Lekšů), na čp. 52 ( na hradě) a na několika dalších usedlostech.
Setkání se zúčastnili p. Jiří Ošanec z Olomouce,
který odvozuje původ svých předků na usedlosti čp.
22 v Roudném, dále p. Pavel Pokorný z Plzně, jehož
předci pocházejí z usedlosti čp. 13 (u Fischmeistrů)
v Roudném. Ze stejné usedlosti pocházejí také předci p. Mileny Vladykové z Roudného. Setkání se dále

zúčastnili p. Roman Horák z Prahy a Josef Graman
z Roudného, kteří odvozují původ svých předků
z plavské rodové větve.
Setkání zájemců se uskutečnilo v zasedací místnosti OÚ v Roudném se svolením starosty p. G.
Hada a za výpomoci p. A. Šedivé. Účastníci měli také
možnost se seznámit v obecní knihovně s výstavkou
o historii obce. Setkání se dále zúčastnil a radou přispěl bývalý starosta p. J. Zdeněk, bývalý kronikář
p. M. Nutil a p. V. Erhart z Vidova. Všem jmenovaným náleží poděkování za jejich účast a spolupráci.
Zprávu připravil Josef Graman

Z leva: J. Zdeněk, J. Graman, V. Erhart, R. Horák,
M. Vladyková, J. Ošanec, M. Nutil, P. Pokorný

kultura v obci

TV Prima hledá v Roudném někoho, kdo by šel do
pořadu Česko má talent, a je jedno v jakém oboru.
Najde se v naší obci nějaká hvězda???
2. díl kroniky obce Roudného „ V Roudném již
není sedláků“ si můžete zakoupit na našem OÚ
za 800Kč.
Krásnou dovolenou a dětem pěkné slunečné
prázdniny Vám všem přeje OÚ Roudné a 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 výbor)
Středa
18:00 – 20:00
Pátek 9:00 – 12:00
Sběrný dvůr má otevřeno od března 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 21/červen 2010. 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

Ještě se vracíme k dětskému karnevalu, který se konal 6. 3. 2010.
Co si letos nesu za zázrak z karnevalu, je to, že byl absolutně nekuřácký. Již několik let jsem si přála, aby se
na dětském karnevalu nekouřilo, podařilo se mi to
jen v sále, ale hospodu nikdy, až teď poprvé!!
Musím moc poděkovat a pochválit pana hospodského Karla Vlčka (sám je kuřák) a sám mi nabídl, že ani
v šenku by se nemělo kouřit, když tady budou všude pobíhat dětičky. Žádný hospodský mi to nenabídl
a jen povolil ten sál.
To já vím a tak jsem zavýskla, přivítala a nevěřila
svým uším a vzala k srdci. Připravila jsem označení na dveře a jeden
velký popelník před kulturákem
nahradil malé popelníky na stolech
ve výčepu. Úspěch byl 100% a tak to
bylo super aspoň pro děti. Díky moc.!!!!
Karneval v duchu a přání všech, aby už brzy přišlo
JARO, bylo vidět z výzdoby kytiček sluníček po celém sále. Jarní radovánky v Roudenském sále – klouzačka a trampolína, žebříček, skákací panák, hmat
a jiné soutěže byly připravené pro šikovné dětičky
i rodiče. Radostná a spokojená atmosféra vládla celým odpolednem za přítomnosti kostkáčka, pastelek
a pomáhajících maminek.
Děkuji všem, kteří se dobrovolně podílí na přípravě karnevalu. Obecnímu úřadu za finanční zajištění na odměny pro děti a panu Vlčkovi za sál.
Simona Dvořáková

Dětský den v duchu vodního a mořského prostředí
s Kostkáčem a Vodnicí se nám podařil uskutečnit neboť 30.5. 2010 ve 13:00 hodin přestalo z nenadání pršet. Dlouhodobě nepříznivé květnové počasí však neodradilo rodiče ani děti, a tak s účastí cca 50 dětí jsme
v 15:00 hodin odstartovali dětský den v Roudném.
Podle počtu šupinek na kapříkově kartě děti plnily úkoly, kolem řeky Malše a na hřišti. Složit parník nebo lodičku i pro dospěláky nebylo lehké. Zato
stříkačkou rozmočit zavěšený poklad bylo záživné
a moment překvapení, jaký kamínek pro štěstí vypadne. Za všech 12 splněných úkolů vodnice rozdávala největší úlovek (hračku), který musely děti vytáhnout, aby si dáreček mohly vzít domů. Děti byly
moc šikovné, zvládly i vyráběcí dárečky. Sádrové plody moře si s radostí vybarvovaly barvami, flaštičky
plnily barevným pískem, rybičky zdobily různými
potravinami a piráta nebo námořníka s magnetické folie také zvládly. Vše si odnášely s radostí domů.
TO JSEM DĚLAL (A) SÁM (A) zaslechl Kostkáč
a měl největší radost, že jsou děti šťastné, ten, kdo
tam byl, mohl vidět radostné oči a úsměv na tváři.
Pro velký úspěch se opakovala společná hra – štafeta s vodou, které družstvo dříve naplní svou láhev.
Na závěr sportovního dne byli všichni organizátoři
a děti za snahu a účast odměněny sladkým a osvěžujícím nanukem.
Všem děkuji za hezky prožitý den plného napětí
a dobrodružství.   
Kostkáč

H ry b e z h r a n i c

lým odpolednem soutěžící prováděl příjemný hlas
paní Zuzany Mikešové, která společně s realizačním
týmem, měla na starosti celou soutěž. Nebýt těch pár
hodných dušiček v oranžových tričkách, nic podobného by se v Roudném nekonalo. Večer program završila kapela Shellou band, kteří udělali tečku za tak
báječným dnem. O těchto Hrách bez hranic se bude
ještě dlouho mluvit!!!!
Daniela Gramanová

Na rozdíl od 30. 5. 2010 se Staré hřiště v sobotu 5. 6.
2010 okolo 14-té hodiny zaplnilo dospěláky, kteří si
přišli užít hromadu srandy, možná i adrenalinu, hlavně si dokázat své schopnosti v plnění disciplín. Účast
byla hojná, celkem se přihlásilo 8 družstev, takže začal lítý boj. Mnoho diváků přišlo podpořit své favority v jejich zápolení. Kolem 16-té hodiny byla vyhlášena přestávka, vyčerpaní a hladoví soutěžící se s chutí a vervou vrhali po pečeném pašíkovi, o kterého se
krásně starala slečna Jana Šebendová a pan Michal
Čížek. S nacpanými bříšky se soutěžící opět vrhli do boje jako lvi. Poslední úkol, který byl nejzapeklitější, se odehrával až na sále zdejšího kulturního domu, soutěžící procítěně recitovali své básně,
které během soutěžního klání složili. Nejedno oko
nezůstalo suché, někteří se smíchy sotva drželi. Ce-
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