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3 kusy těchto informačních tabulí mikroregionu Pomalší jsou nově umístěny v současné době i u nás v Roudném.

ze života obce - naše obec je vizitkou nás všech
Slovo starosty: S čištěním obecní žumpy
jsem svou práci na obci započal a s vývozem všech v obci končím.
Když mi bylo toto rčení s úsměvem řečeno na obecním úřadě, tak jsem se také pousmál a odpověděl.
Je to vlastně pravda, akorát s tím rozdílem, že před
čtyřmi lety šlo o naši iniciativu, aby nedošlo k ohrožení funkčnosti obecních staveb napojených na toto
zařízení. A dnes obec čelí tlaku z inspekce životního prostředí ČB z důvodu podnětu jakéhosi občana,
který nás všechny nazval producenty a znečišťovateli. Proto jsme Vás oslovili a žádali předložení dokladů
o likvidaci těchto odpadů, což po nás vyžaduje zmíněný odbor. Uvědomovali jsme si také, že každý individuální vývoz bude pro Vás dosti nákladný, dohodli jsme proto s firmou ČEVAK přijatelnější ceny a také z důvodu maximálního využití kapacity techniky tuto plošnou akci. Rozpočítávat dopravné a ceny
za manipulaci strojů by bylo dosti obtížné, bude proto tuto položku hradit Obec.
Jsem názoru, že raději než platit vysoké částky za pokutu, napomůžeme k řešení
a budou tyto prostředky tak lépe využity pro Vás, naše občany. Dalším krokem
bude po dohodě s odbornou firmou použití bio enzymů aplikovaných do septiků. To bude taktéž uhrazeno Obcí a provedeno zaškoleným pracovníkem. Takto
musíme přečkat, než se dočkáme splaškové kanalizace. Musím říci, že na tomto
projektu, a tím mám na mysli KANALIZACI, se ze strany Obce pracuje dosti
intenzivně. V tomto roce jsme po řadě jednání konečně obdrželi písemné vyjádření z Českých Budějovic o výstavbě přípojného místa, kam se budeme moci
napojit s naší splaškovou kanalizací. Toto bylo odrazovým můstkem ve spolupráci s již zmiňovanou firmou ČEVAK, která pro nás připravuje projektovou
dokumentaci a práva k pozemkům. Svolali jsme na Obec k ústnímu jednání
zbývající vlastníky, jejichž pozemky jsou touto stavbou dotčené a od nichž jsme

vyjádření do této doby neobdrželi. Po tomto jednání jsme získali i od zmiňovaných, souhlasná stanoviska, která byla podmíněna úpravou dokumentace, což
zhotovitel splnil. Již jsme se začali těšit, že konečně se bude moci po územním
řízení žádat o dotaci na realizaci, bez níž nebude možno stavbu zřídit. V této
době jsem obdržel od spolumajitelek dvou pozemků, které leží v trase výtlaku záporná stanoviska, nechápal jsem důvod této náhlé změny a ve vyjádření
taktéž důvod nebyl popsán, navštívil jsem zmiňované osobně. Bylo mi sděleno, že se rozhodly své části obci pouze odprodat a to za částku 650 Kč za metr.
Je s podivem, že jsou to právě Ti, kteří poukazují dle písemných vyjádření
ke změně ÚP č. 4 na nutnost zbudování kanalizace. Možná se i poučily z případů v našem státě, kdy majitelé pozemků dostali pod tlak zhotovitele a profitovali tak na těchto stavbách. A co Ti ostatní, jak by se dívali na takové výkupy pozemků, když oni sami svou vstřícností a porozuměním poskytli věcná břemena bezúplatně? Ne nebudeme se nechat tlačit do kouta, a proto jsme navrhli
náhradní trasu a získali práva k pozemkům, které jsou touto změnou dotčené.
Naneštěstí jsme nenarazili na podobný přístup. Těmto majitelům patří poděkování naší Obce. Cesta za kanalizací je v naší obci letitá a dosti složitá a já osobně věřím, že jsme od realizace jenom krůček. Snad budeme moci využít možnosti o dotace ještě v tomto roce.
Gustav Had / starosta obce
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s tav e b n í n o v i n k y
Dobrý den vážení spoluobčané,
V tomto čísle Roudenského zpravodaje Vás seznámím s několika novinkami z obce Roudné, týkajících
se stavebních záležitostí a několika postřehy ze stavebního zákona
• Chodník v Novém Roudném. Město České
Budějovice připravuje výstavbu nového chodníku, který povede od staré točny v Novém Roudném
kolem restaurace Blata, až k autobusové zastávce
u samoobsluhy RIKO. Obec Roudné vydala městu
České Budějovice souhlasné stanovisko s touto
výstavbou. Projekt je ve fázi před schválením stavebního povolení.
• Pasport dopravního značení. Pasport dopravního značení pro obec Roudné by měl vstoupit v platnost ve ¾ 2010. Pasport řeší omezení vjezdu nákladních automobilů do zastavěných částí obce Roudné,
umístění radarů, výměnu dopravních značek, označení výjezdů z vedlejších komunikací v k.ú. Roudné
a přechod pro chodce na Plavské ulici mezi zastávkami u křižovatky s ulicí Komenského.

domů v případě, že jsou v některé z protilehlých
stěn sousedících staveb umístěna okna obytných
místností. Odstup staveb pak musí být roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, což ale neplatí pro stavby umístěné v prolukách. Podobně se
určí odstup i u nebytových staveb. Změna nastala
i v případě vzdálenosti garáže a dalších staveb, které
s bydlením souvisejí a podmiňují jej a jsou umístěné
na pozemku rodinného domu. Ty nesmí být od společných hranic pozemku blíž jak 2 metry.
2. Novela zákona dále říká, že se stavební pozemek
vymezuje tak, aby na něm bylo řešené vsakování
či odvádění srážkových vod ze zastavěných či zpevněných ploch (neplánuje-li se jiné využití srážkových
vod). Upřednostněno je vsakování, poté zadržování
a regulované odvádění oddílnou kanalizací do vod
povrchových a až poté, kdy není možné ani toto
odvádění do povrchových vod, je možné regulované odvádění srážkových vod do jednotné kanalizace.
3. Změny se týkají i studní individuálního zásobování vodou. Ty musí být situované v prostředí, které

není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni. Navíc v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní. Nejmenší
vzdálenosti studní od zdrojů jejich možného znečištění jsou přitom stanovené podle druhů zdrojů znečištění. Jinak je tomu pro málo propustné a pro propustné prostředí.
4. Návrh novely také výrazně zkracuje proces pořízení územního plánu obcí (o měsíce až rok). Nyní
územní plány prochází etapami zadání, konceptu,
návrhu pro společné jednání s dotčenými orgány
a návrhu pro veřejné projednání. Dle návrhu novely
by mělo být vypuštěno zpracování a projednání konceptu územního plánu, což převezme rovnou etapa
společného jednání s dotčenými orgány.
BohuslavZikeš / místostarosta pro věci stavební
Foto zachycuje pana Zikeše s hasičskými dětmi
na LDT v Plavě, kde pro ně společně s p. Mackem
připravili ukázku vojenské techniky.

• Výstavba výtlačného přečerpávacího zařízení.
Město České Budějovice má platné stavební povolení na výstavbu I. etapy odkanalizování Nového
Roudného. Toto povolení se týká i obce Roudné,
která se bude do této stavby připojovat. V I. etapě,
na níž, už město České Budějovice vypsalo výběrové řízení pro výběr zhotovitele, se bude stavět
výtlačná přečerpávací stanice z k.ú. Roudné v lokalitě „ U dubu“ do k.ú. České Budějovice lokalita „Děkanské pole“. Do této přečerpávací stanice se bude obec Roudné přímo připojovat svým
výtlačným přečerpávacím řádem, který bude začínat v lokalitě „Za zahradou“ a končit v lokalitě
„ U dubu“ připojením do přečerpávacího zařízení Města České Budějovice. Na výtlačný řád obce
Roudné se v současné době připravuje územní rozhodnutí, s nímž jsou spojené ne vždy jednoduché
jednání s jednotlivými vlastníky pozemků, přes
které výtlačný řad přechází.
• Část návrhu novely ve stavebním zákonu pro
rok 2010.
1. Nově tato vyhláška upravuje minimální vzdálenosti sousedících staveb. Hovoří o vzdálenostech

společenská rubrika

roudenské aktuality

Významných životních jubileí se v naší obci během měsíců září, října a listopadu
dožívají tito občané:
Ludmila Karasová, Vlasta Urbánková, Karel Dudek, František Pícha, Anna
Enklerová, Jiřina Šustrová, Martin Soukup, Jiří Tesař, Pavel Petrovič, Stanislav
Beníšek, Jana Rynešová, Eva Šoulová, Pavel Pihlík, Marie Čiháková, Anna Doležalová, Miloslav Aleš, Helena Maxianová.
Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a elánu do dalších let!
Rádi bychom poblahopřáli rodičům Daniela Hrkala, který se narodil 22. 7. 2010.

Volby

do zastupitelstev obcí se konají ve dnech:
Pátek 15. října 2010 od 14:00 do 22:00 hodin
Sobota 16. října 2010 od 8:00 do 14:00 hodin

Naši nejmenší
Letošní školní rok jsme zahájili v plném počtu 28 dětí. Nově příchozí děti
se rychle adaptovaly pro ně v novém prostředí a skamarádily se se stávajícím kolektivem dětí.
8. 9. se konala třídní schůzka pro rodiče, pro velký zájem otvíráme letos
kroužek výuky anglického jazyka pro předškoláky. Čeká nás spousta nových a zajímavých akcí ve škole.
Již 13. 9. jsme měli divadlo "Hrnečku vař" od div. společnosti ZVONEČEK, 21. 9. pak malování s Ježkem Bodlinou – pořad Českého nadačního fondu pro vydru z Třeboně. 4. 10. výchovný pořad ekologického centra Cassiopeia a hned 5. 10. se děti dostatečně vyžijí ve sportovní herně
"Chňapík" v Komenského ulici.
Do školního programu jsme zařadili dva nové výukové projekty,
"Od slovíčka k písničce " a " Počasí ti napoví“. Též polovina třídy dochází každý pátek na hasičský kroužek. Těšíme se na říjnovou DRAKIÁDU
(mamko, taťko, připrav mi draka).
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kultura v obci
Taneční zábava pro všechny generace

POZVÁNKA

HOREČKA
PÁTEČNÍ
NOCI 18.

na oslavu 110 let výročí SDH Roudné
spojenou se žehnáním praporu
sboru a obce Roudného
Dne 25. 9. 2010 od 12:30 hod
v sále KD Malše Roudné

pátek 15. října 2010 v čase 19:00 – 2:00
v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ

Program oslavy 110 let SDH Roudné:
12:30

zahájení - sál KD

13:00

žehnání - sál KD

14:30
		

ukázky požárních útoků
na „starém hřišti“

16:00
		

soutěž v požárním útoku
mladých hasičů

19:00

CO VÁS ČEKÁ:
• hudbu šedesátých – současných let
zahraje skvělá kapela FONTANELA
• zajímavý doprovodný program
• soutěž o ceny, bohatá tombola,
průvodce večerem
Vstupné: 125,- Kč, v předprodeji od 15. září 2010 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 606 273 121, 736 520 742.

sál KD – hraje Josef Maxa

Více informací včetně fotogalerie najdete na webu
www.horecka.estranky.cz.
Srdečně Vás zveme na 18. Horečku v restauraci U Kaštanu!
(oblečení: neformální)

Malí Soptíci

Ani přes léto naši Soptíci nezaháleli. Prázdniny zahájili jako každoročně LDT
v Plavě. Počasí nám přálo, takže jsme si mohli plnými doušky vychutnat začátek prázdnin a zároveň jsme načerpali nezapomenutelné zážitky společně s našimi kamarády z Kostelce a Dobřejovic. Program byl plný atraktivních soutěží, museli jsme dokazovat svoji všestrannost a důvtip. Za pomoc při
přípravě a průběhu tábora děkujeme: MS Malše Roudné, panu Märzovi, restauraci Malše Roudné, panu G. Hadovi, panu K. Mackovi, panu B. Zikešovi
i ostatním roudenským hasičům, kteří přiložili ruku k dílu. Největší dík však
patří paní Jiřině Gramanové a Daniele Výletové, bez kterých by se tato celá
akce nekonala.
Kromě soutěží, které jsou přes léto v plném proudu, měly naše malé děti ukázku na soutěži k výročí v Žabovřeskách a velké děti se pak zúčastnily noční soutěže v Benešově Hoře.
A s nastávajícím školním rokem se na nás navalila spousta soutěží, které patří ještě do staré sezony a pak začátek té nové, opět jako každým rokem v obměněné sestavě.

Družstvo malých a velkých Soptíků spolu se starostkou SDH Danou Šuldovou
a náměstkem starosty OSH ČB pane Josefem Plojharem po ukončení
Českobudějovického dvojboje 12. 9. 2010.
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sport v obci
O druhém srpnovém víkendu začala fotbalová sezóna 2010 – 2011. Tedy sezóna, na jejímž konci zelenobílé roudenské barvy oslaví půlstoletí své existence. Je to tak. Fotbalový klub Malše vznikl v roce 1961. Není to
bůhvíjaké stáří, ale nás musí těšit, že ho prožíváme ve velmi dobré kondici, byť trochu
„o dietě“, protože peněz je „tak akorát“, abychom utáhli a pokryli potřeby klubu.
Ten opět posílá do soutěží ČMFS celkem 8
týmů – dva dospělé a šest mládežnických.
Všem, kdo se o ně staráte, tedy trenéři, vedoucí, kustodi, už teď díky. Fotbal je přeci
jen trochu časově náročnější řeholí, kterou
dnes nechce každý podstoupit. A těm, co
roudenské barvy hájí na hřištích, pak popřejme úspěšnou sezónu.
Co to v praxi znamená?
Muži A – po sestupu z divize o nějakém rychlém návratu nepřemýšlíme. Strategie je jasná – nejbližší dva, tři roky hrát v klidu krajský přebor a trpělivě pracovat na tom, aby se
do mužstva zapracovali hráči z dorostu. Letos se do kabiny „áčka“ přesunuli tři a po téhle sezóně přijdou další, protože kvůli věku
v dorostu skončí nějakých sedm talentovaných kluků. A ti za sebou v té době už budou mít i premiérovou sezónu v dorostenecké divizi. Byl by hřích toho nevyužít. Vždyť

na to čekáme řadu let, vlastně od doby, co
tihle kluci začali kopat v žácích a stále postupovali… Zvládneme-li tohle kritické období,
tedy budeme-li mít v týmu i zkušenou osu,
od níž se budou mladíci učit, pak věřím, že
klub mohou čekat další úspěchy.
Muži B – o nich platí totéž. Jen s tím rozdílem, že konsolidace mužstva i jeho vedení
musí být rychlejší, abychom mohli přemýšlet o vyšší soutěži, než je okresní přebor. Ten
by omladině, která bude i v „béčku“ sbírat
fotbalové ostruhy, mnoho nedal.
Dorost, ten starší i mladší, má před sebou
historickou divizní premiéru. A také porci

těžkých zápasů. Není pochyb o tom, že je na
sezónu dobře připraven. Má natrénováno,
řadu posil v kádru a dobré výsledky v přípravě. Ale, jak známo, zápasy o body jsou
úplně jiné… A protože dorostenecké divize
po této sezóně ČMFS ruší, je to skvělá příležitost získávat zkušenosti a zvládat vyšší nároky. Což by mělo být znát i v sezónách 2011
až 2013, kdy početně i fotbalově silní „mladší“ dorostenci, budou hrát v kategorii „starších“. Dobré časy dorostu by tak nemusely
hned jen tak skončit.
Žáky, starší i mladší, zato opět čeká těžká sezóna v krajském přeboru. Už čtvrtá za sebou. Zatím jsme elitní krajskou soutěž vždy
udrželi, ale je to s dorůstajícími početně slabšími ročníky stále těžší a těžší. Přesto se pokusíme v této soutěži obstát i letos.
Přípravky, opět starší a mladší, budou hrát
v okresním přeboru, kde si starší přípravka vloni vedla nadmíru úspěšně. Kluky fotbal baví, a dokud je na něj budou rodiče, babičky a dědečkové vozit (děkujeme!), bude
jen dobře. Tady, v „podhoubí“, totiž vyrůstá další roudenská fotbalová generace, která
jednou, byť v roli pamětníků, bude u toho,
až klub bude v roce 2061 slavit 100 let existence.
Tak do toho, Malšané!

čtenáři píší

inzerce

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.
Jsme rádi, že máte zájem s námi spolupracovat.

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.

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 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 22/ září 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

II. díl kroniky Obce Roudného „ V Roudném již není sedláků“ si můžete zakoupit na
našem OÚ za 800Kč.

DACHKOMPLET s.r.o.,

Luční ulice, Lišov • info@dachkomplet.cz
kompletní střešní konstrukce
rekonstrikce plochých střech
opravy teras, balkonů

montáž sádrokartonů
foukané izolace dutin a volných 		
ploch
výroba pergol, dláždění chodníků,
teras

Firma v registru Zelená úsporám

mob. 602 436 254, 602 409 466 • www.dachkomplet.cz

Optika Garde
v Rožnově u zastávky Antala Staška

• velký výběr obrub
• krátké dodací lhůty
• drobné opravy na počkání
Otvírací doba:
po, út, čt 9,00 - 17,00
st, pá 10,00 - 18,00
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