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Obec Roudné Vás srdečně zve na

1. JARNÍ PLES
u příležitosti výročí 600 let založení obce,
který se koná: 9.4. 2011
v KD MALŠE ROUDNÉ
k poslechu a tanci hraje TAMARA
začátek: 20.00 hodin vstupné: 100,- Kč
Předprodej v KD Malše - 4.4. - 5.4.

od 19h do 20h

Kulturní výbor při OÚ Roudné Vás zve k 1. kulturní události u příležitosti 600-stého výročí naší obce!
Název Roudné se objevuje v budějovických aktech teprve 3. 4. 1411. Téhož dne totiž budějovičtí měšťané Petrus z Roudného a Karel
Kornauer se svými manželkami, dcerami zemřelého Kunce z Mladého, prohlašují před městskou radou, že přijali od Kuncova syna
Kenslina 30 kop jako dědictví po otci. Tento Petrus z Roudného byl však r. 1417 již mrtev, neboť Ježek z Roudného 6. 5. t. r. ohlásil
městské radě, že jeho sirotka Václava přijal do jeho plnoletosti dům a pole. Profesor Klimeš ve Štýrském Hradci označuje ve svém
výkladu o jihočeských místech jméno Roudné jako napodobení českého jména „Rudné“, které uvádí do souvislosti s českým slovem
ruda, tedy místo o kraji bohatém na rudu…. 					
Úryvek z kroniky obce Roudné „Jak jsme žili“

ze života obce - slovo starosty
Vážení spoluobčané,
můj dnešní článek má celkem pozitivní ráz. Jistě jste si povšimli změn
probíhajících v naší obci. Především bych chtěl vyzdvihnout činnosti,
které souvisí s výsadbou zeleně a hlavně úklidem okolního prostředí. Každý z nás si jistě přeje mít čistou a vzhlednou obec, ve které je radost
žít. Samozřejmě to záleží na nás
všech, zda svým chováním napomůžeme k udržení pořádku.
Touto cestou bych rád apeloval
na Vás občany, abychom udržovali čistotu a pořádek nejen kolem svých obydlí ale i v celé obci
a společnými silami pokračovali
na pracích k zvelebení naší obce.
Jistě jste všichni zaregistrovali, že naši obec letos čeká velké výročí, v tomto roce je to přesně 600
let od první písemné zmínky o Roudném. Toto datum je pro nás všechny
velmi důležité, proto bychom chtěli k této události uspořádat hned několik akcí. Kulturní výbor pořádá na oslavu 1. jarní ples, který se bude konat 9. 4. 2011 v KD Malše a touto cestou bych Vás chtěl pozvat, abychom
se společně přišli všichni pobavit a oslavit tak „narozeniny“ naší obce.
Rádi bychom právě v tomto pro nás tak slavnostním roce, otevřeli
druhou část MŠ, kterou nutně potřebují hlavně rodiny s malými dětmi,

díky rozsáhlé přestavbě chceme navýšit kapacitu naší MŠ, která
se už nyní těší až přivítá nové školáčky.
Aby kulatých čísel
nebylo málo, dosáhla
naše obec dalšího jubilea. 14. 2. 2011 se
do naší obce přistěhoval 1000–tý občan pan
Viktor Tomšík. To je
pro Roudné velká pocta, je skvělé, že se tu
lidem líbí a mají zájem
v této lokalitě bydlet.
Doufám, že takto skvělých a pozitivních událostí bude jenom přibývat
Gustav Had, starosta obce
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slovo MÍSTOstarosty - STAVEBNÍ NOVINKY
Občané se nás ptají - Nejčastěji kladené otázky:
Dopravní značení a dodržování dopravních předpisů je častou
otázkou. Možná jste si všimli, že cestou na poštu z Roudného do Rožnova, hned za kolejemi, nejsou žádné dopravní značky, které by upravovaly přednost v jízdě. Pravdou je, že je někdy těžké rozpoznat, co je silni-

ce a co je vjezd do dvora firmy. Někdo zde proletí tak, jako by byl na hlavní silnici. Ale platí zde právo přednosti vozidel přijíždějících zprava.
Stejná dopravní pravidla ale platí i v naší „Zahradní čtvrti“ a občané
bydlící podél páteřové silnice mají důvodné obavy o své zdraví či život,
když zde „proletí“ vozidlo s řidičem, který se kouká jen před sebe a ne-

Roudenský zpravodaj / 24 / březen / 2011

slovo MÍSTOstarosty - STAVEBNÍ NOVINKY
nahlíží vpravo do bočních ulic, ze kterých kdykoliv může vyjet vozidlo.

pokračování ze strany 1

Pro zlehčení dopravní situace bych připomněl jeden vtip:
Dopravní hlídka Policie zastaví rychle jedoucího řidiče a ten hned „jel
jsem asi příliš rychle“. Policista odpoví: „ Ne ne, letěl jste příliš nízko!“
Kanalizace je další velmi často kladenou otázkou.
K vilám v Novém Roudném byl vybudován v rámci I. Etapy první připojovací bod, který byl i zkolaudován. Nabízí se tedy otázka proč nerozdělit současný projekt na připojení části Roudného přes pole k tomuto
připojovacímu bodu? Projekt, který byl před cca 6-ti lety připraven s cílem vést tuto kanalizaci přes pole však již zcela neplatí a nyní bude následovat změna č. 6 územního plánu obce Roudné, kde se bude projednávat nový návrh vést tuto tlakovou kanalizaci okolo meliorační stoky
k prvnímu připojovacímu bodu. Není nám známo, kdy bude město České Budějovice řešit další etapy, jelikož se jedná o velmi nákladný projekt, ale následně i my budeme závislí na dotacích při realizaci splaškové kanalizace, která brání k další organizované bytové výstavbě rodinných domů v naší obci.
Japonský topol… zajímavý podnikatelský záměr. Na Obecní úřad byla doručena žádost o vyjádření k výsadbě rychle rostoucí dřeviny pojmenované Japonský topol. Mnoho informací o této rostlině se dozvíte i na webových stránkách.
Ano, tato ekonomicky zajímavá rostlina se může pěstovat i na orné půdě a je
vhodná pro spalování ve formě masivu i štěpek. Problémem je však záplavové území naší obce a výška těchto stromů a mnoho dalších připomínek občanů, kteří by byli ohroženi touto výsadbou. Mnoho občanů
bydlících v Novém Roudném má důvodnou obavu z těchto stromů, které by byly vysázeny pod jejich domy, a tudíž na obec podali hromadnou
stížnost.
Bc. Vlastimil Šram, místostarosta obce

Komenského ul., vcelku úzká ulice se zaparkovanými auty = dlouholeté
stížnosti s mnoha návrhy na dopravní řešení. Od dopravní značky průjezd zakázán přes jednosměrku, zpomalovací retardéry atd. I zde bych
požádal naše řidiče, aby využívali k průjezdu na Plavskou silnici páteřovou Roudenskou ulici.
Sice najedou o nějaký ten metr více vzdálenosti, ale občané bydlící v této
ulici jim budou moc vděční.
Plavská silnice, nejdelší a asi nejnebezpečnější úsek v naší obci. Řešením
by byl obchvat obce okolo kolejí ( a pro cyklisty např. cyklistická stezka
okolo řeky Malše), jak řeší územní plán obce, ale zatím si o něm můžeme nechat jen zdát. Byť je tu dopravní značka začátek obce znamenající
i omezení rychlosti na 50 km/h, tak zde projíždějící řidiči, chvátající „někam“ a jezdí vysokou rychlostí. Umístěním radarů se rychlost většiny
projíždějících aut snížila, ale přesto upozorňuji naše občany, že dokud
nebude vybudován chodník, aby chodili okolo této silnice velmi opatrně.
Parkování na veřejných prostranstvích je také dost častým problémem.
V rámci vlastnictví několika dopravních prostředků v jedné rodině nastává problém s parkováním na vlastním pozemku či ve vlastní garáži.
Zde taktéž všechny prosím, aby neparkovali na veřejné zeleni, na chodnících či v nepřehledných úsecích. Proti krajskému městu České Budějovice máme stále ještě kde parkovat.
K dopravě v naší obci je mnoho názorů a možných řešení a to od kruhových objezdů, semaforů, chodníků a různých forem dopravního značení. Ale asi si odpovím, že se všude dopravní problém nevyřeší dopravní
značkou, ale ohleduplných chováním. Jezděme prosím, nejen ve své obci,
bezpečně a ohleduplně.
Musím i poděkovat dopravním hlídkám Policie ČR, které tu v Novém
Roudném občas hlídkují a tímto preventivně působí na řidiče (někdy
i represivně).

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. Jsme rádi, že máte zájem s námi
spolupracovat.
Pozvánka:
Vážení spoluobčané, rád bych Vás pozval na malou výstavu jízdních kol a věcí spojených s cyklistikou. Výstavka bude pro vás připravena
u rodinného domku na Plavské silnici čp. 173 v Novém Roudném (cca 60 m nalevo za obchodem RIKO – směrem na České Budějovice) Na Vaši
návštěvu se těší ve dnech 14. -15.5.2011 v čase od 14 do 19.00 hodin.						
Bc. Vlastimil Šram

roudenské aktuality - informace pro občany

Upozornění ! - Od dubna má sběrný dvůr otevřeno opět každou sobotu od 9:00 do 12:00.

d) péče o rozvoj cestovního ruchu
Tyto činnosti se realizují v souladu s pravidly pro získávání prostředků ze státního rozpočtu České republiky a rozvojových fondů Evropské unie.
V roce 2011 bude v rámci 4. a 5. výzvy připraveno k podpoře
projektů v oblasti lesnické infrastruktury, rozvoje obcí, občanské
vybavenosti a kulturního dědictví cca 15 milionů korun. Má to
jeden háček. Projekty z vyjmenovaných oblastí mohou podávat
obce a jejich svazky, fyzické a právnické osoby, nestátní neziskové
organizace, zájmová sdružení i církve a jejich organizace. A právě
u těchto subjektů musí vzniknout myšlenka na realizaci nějakého rozvojového projektu. MAS Pomalší část svého úkolu již splnila, získala pro náš region prostředky. A nyní je připravena podat pomocnou ruku, či spíše radu, při výběru záměru a posouzení možnosti jeho realizace se zajímavou finanční podporou. Prosím buďte aktivní a nenechte tyto prostředky propadnout. Hodnotit a vybírat k podpoře nejlepší projekty nebude nikdo zvenčí
ale ti, se kterými se denně setkáváte ve své obci.
Palce nám všem při tom drží
Jaroslav Chmelař, předseda správní rady MAS Pomalší, o.p.s.
www.maspomalsi.cz

Kudy pro evropské fondy

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je neziskovou organizací, která sdružuje města a obce v povodí řeky Malše s podnikatelskými i
neziskovými subjekty působícími v tomto regionu.
MAS Pomalší o.p.s. vznikla 13. prosince 2005 a je zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích.
Území MAS Pomalší tvoří katastrální území obcí sdružených ve
Svazku měst a obcí regionu Pomalší a ve Sdružení vesnických
obcí Poluška. Nachází se jižně od krajského města České Budějovice a východně od Českého Krumlova, mezi Chráněnou krajinnou oblastí Blanský les a Chráněnou krajinnou oblastí Novohradské hory. Převážná část území MAS Pomalší leží v povodí
řeky Malše. Na území 225,5 km2, ve 23 obcích, žije více než 20
000 obyvatel.
Předmětem a cílem činnosti MAS Pomalší je v rámci přijaté strategie rozvoje podporovat projekty zvláště z následujících oblastí:
a) péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti
b) péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí
c) podpora malého a středního podnikání a vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí

KULTURA V NAŠÍ OBCI

3. 4. 1411 bylo poprvé zmíněno jméno naší obce, proto se Obec rozhodla k tomuto významnému datu uspořádat I. Jarní ples, který
je nejen oslavou jara ale i zároveň oslavou obce. Viz upoutávka na první straně !
2
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naši nejmenší
Únor
3. 2. navštívila děti zvířátka ze
ZOO Dvorec u Borovan. Seznámily se způsobem života SKUNKA a možností chovat jej jako
domácí zvíře. Dále poznaly opičku MAKAK, tu si však nepochovaly z důvodu možného pokousání, jen ji pozorovaly a soustředěně poslouchaly vyprávění o tom, jak opičky žijí a chovají se
volně v přírodě.
23. 2. byl dopoledne ve školce
KARNEVAL. Děti přišly ráno již
celé natěšené v maskách. Tančily, zpívaly a soutěžily spolu s čarodějnicí, domů odcházely s kornoutem naplněným cukrovinkami a malou hračkou, balonkem,
vlastnoručně vyrobenou škraboškou a s omalovánkou šaška. Starší děti cvičily v průběhu měsíce s fyzioterapeutkou p. Staňkovou.

Březen:
17.3. nás navštíví divadelní společnost ZVONEČEK s pohádkou
"O třech prasátkách", 22.3. pojedeme do Planetária, 23.3. shlédneme ve školce pohádku " Bublinková víla" od div. společnosti
OKÝNKO a 30.3.nás čekají " Motýlí kouzla" - ekolog.program centra CASSIOPEIA. Dále budou
opět starší děti cvičit s fyzioterapeutkou.
Další fotografie lze shlédnout na web. stránkách školy msroudne.ccsi.cz
Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 28.3.- 31.3.2011
vždy od 9.00 do 11.00 hodin. Přihlášky si mohou zájemci vyzvedávat již od 1.3. přímo ve škole. Tento termín platí pro zápis na stávající třídu, zápis na druhou třídu bude následovat
ihned s rozšířením kapacity školy. Dle domluvy se zřizovatelem
bude tento termín zveřejněn.

malí soptíci
lo zrealizovat právě do té podoby, v které se nyní nalézá. Ať už
to byli rodiče dětí: p. Šedivý,
Rozpis soutěží MH
p. Major, p. Peterka, manže- Datum
Soutěž
Začátek
lé Hadovi, manželé Černých
7.5.2011 Obvodová soutěž
9:30
Žabovřesky
nebo také členové SDH, kte8:00
ří přispěli svojí prací: man- 14. 5. 2011 Dvojboj Ledenice
9:00
želé Nováčkovi, p. A. Tripes, 28. 5. 2011 Okresní soutěž ČB
p. K. Klenka, p. J. Bobr a par- 29. 5. 2011 Dvojboj Týn nad Vlt. 13:00
13:00
ta elektrikářů: T. a V. Troupo- 11. 6. 2011 Požární útok Hosín
18. 6. 2011 Dvojboj Zliv
8:30
vé a J. Vopelka. Za finanční 21. 8. 2011 Dvojboj Malešice
13:00
pomoc vděčíme OÚ Roudné 27. 8. 2011 Dvojboj Srubec
13:00
a za materiální p. V. Šmídovi 4. 9. 2011 Dvojboj Chrášťany
9:00
a p. Z. Růžičkovi. Všem těm- 10. 9. 2011 Dvojboj Olešník
13:00
to lidičkám moc děkujeme!!! 17. 9. 2011 Dvojboj Ohrazeníčko 13:00

Velkou radost všichni Soptíci mají z „nové“, ale hlavně svojí
klubovny, která je v areálu
TJ Malše na Starém hřišti. Obrovskou zásluhu na tom všem
má pan Libor Šolc, předseda
TJ Malše Roudné, který přišel
před koncem loňského roku
s nabídkou těchto prostorů
pro naše hasičské děti a spolu
se starostou obce panem Gustavem Hadem nám byla tato místnost zapůjčena do doby dokončení nové klubovny a hasičárny v objektu sběrného dvora. Z celého srdce bych za sebe i naše děti chtěla poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu, a tuto místnost se nám společně podaři-

sport v obci
kurty, hostinec – než se po dvou ničivých záplavách na jaře 1996
a v srpnu 2002 vedení obce a TJ shodlo, že investovat do sportovišť v této zátopové oblasti by už bylo neefektivní.
Od roku 2005 proto fotbalový klub sídlí v novém areálu za obcí
u silnice na Římov. Obec tehdy v roce 2002 koupila pozemky
a další investice už financovala sama TJ. Dodnes na ně sehnala
z různých grantů a dotací přes 16 miliónů korun.
Fotbal je také jediným odvětvím, s nímž je celé půlstoletí sportu
v obci spojeno. Později k němu přibyl volejbal (1971 - 1994, řadu
let se hrál úspěšně krajský přebor). Na čas, víceméně neorganizovaně, stolní tenis, v závěru 70. let po otevření obecního Domu
kultury, oddíl ZRTV. V něm cvičily hlavně děti, dívky a ženy.
I ten ale časem pro nezájem zanikl. Podobně jako oddíl nohejbalu (zrušen v roce 1982). V polovině 90. let ještě existoval pod názvem 3SB Malše Roudné zatím poslední oddíl Frisbee Ultimate
(umělohmotné létací talíře), který startoval v České národní lize.
Za 50 let se v čele TJ Malše vystřídalo osm předsedů, od toho prvního Františka Heřmana, přes Pavla Lišku, Josefa Nutila, který
se v jejím čele objevil dvakrát, Pavla Dvořáka, Jana Šuldu, Pavla Marka až po toho současného Libora Šolce. A prošly jí stovky dětí, mládeže a dospělých. Dnes má fotbalový klub 9 mužstev,
z nichž je sedm mládežnických. O historii TJ Malše připravuje její
tajemník PhDr. Zdeněk Zuntych publikaci, která by, seženou-li se
na její vydání potřebné finance, měla vyjít pod názvem Zelenobílé půlstoletí.
Sportovně-kulturní oslavy ,, Zelenobílého půlstoletí´´ by měli
proběhnout v sobotu 30. července 2011. Program, který se při-

Tělovýchovná jednota Malše působí
v obci už 50 let
Letos to je rovné půlstoletí, co v obci v roce 1961 vznikla Tělovýchovná jednota Malše Roudné. Když se „prokousáváte“ její relativně krátkou historií, rychle zjistíte, jak bohatá
a někdy i dramatická byla.
Začalo to už při jejím založení. Hledal se velký pozemek na fotbalové hřiště, protože právě kvůli kopané TJ vznikla. Vyhlédnutý „poloostrov“ u řeky, kde byla nejcennější zelinářská
půda, ale narazil na silný odpor zemědělské komisi při MNV, složené ze starých rolníků. Když pak žádost zamítl i ONV, rozhodovalo se po vleklých jednáních, v odvolacím řízení na KNV, kde skončilo poměrem 8 : 7 ve prospěch sportovců.
Tohle martyrium trvalo plné dva roky a klobouk dolů před těmi,
kteří ho dotáhli do úspěšného konce. Bez nich, a bez potřebného
pozemku, by TJ zřejmě nevznikla.
Ustavující výbor jednohlasně zvolil název Malše a za klubové
barvy zelenou a bílou. Podle pamětníků nemohlo být přiléhavějšího názvu, protože řeka Malše, ještě v době před stavbou římovské přehrady, naučila všechny generace v obci plavat a přinášela dětem a dospělým spoustu radosti z pohybu. Právě vlny řeky
s letícím rackem nad nimi, se objevily i v klubovém znaku.
Pak bylo potřeba asi 4900 brigádnických hodin, než se pole podařilo změnit na hřiště a to na Mezinárodní den dětí 1. června
1965 otevřít. Časem přibyly kabiny, druhé hřiště, volejbalové
3
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společenská rubrika
Významných životních jubileí se v naší
obci během měsíců ledna, února, března
a dubna dožívají tito občané:
Božena Hladilová, Karel Žáček, Jaroslava Gramanová, Marie Kamarýtová, Jarmila Bauerová, Růžena Vaňatová, Miloslava Veverková, Jozef Maxian, Vladimír
Novák, Eva Matuchová, Petr Douda, Jana
Hamanová, Jaroslav Radosta, Josef Nováček, Arnošt Šafář, Vlastimír Cibuzar, Václav Týmal, Milena Vladyková, Jitka Veltrubská, Jan Lhoták, Asta Přenosilová, Věroslav Mertl, Jiřina Kalinová, Rudolf Šindelář, Eduard Šebenda, Jiří Plamínek, Olga
Menclová a Josef Vlášek.
Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně
štěstí, zdraví a elánu do dalších let!
Rádi bychom poblahopřáli rodičům
Sofie Huislové, která se narodila 23. 12.
2010, Stanislava Korbela, který se narodil
22. 11. 2010 a Lukáše Sukdola, který se narodil 7. 1. 2011.
Poslední rozloučení: 28. 1. 2011 naši obec
navždy opustil pan Josef Bobr.

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.
Přejeme Vám klidné a příjemné prožití
svátků velikonočních ...
Redakce RZ

Naše důležitá telefonní čísla:
Obecní úřad: 386466861, 386466614
Starosta obce: G. Had 602 140 323
Místostarosta obce: Bc. V. Šram 724 258 715
Zaměstnanec OÚ: Z. Halířová 602 580 642
Účetní OÚ: A. Šedivá 602 155 213
ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí 9:00 – 12:00 18:00 – 20:00
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.
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 24/březen 2011. 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

pravuje by měl zahrnout zápasy všech týmů Roudného, vrcholem by mělo být utkání
proti týmu osobností. Během odpoledne a večera je pro návštěvníky v plánu i kulturní
program. Podrobnosti programu budou upřesněni do konce měsíce června.

Největší sportovní úspěchy klubu:
2000/01 – postup do KP (muži)
2006/07 – postup do KP (žáci)
2008/09 – postup do divize (muži)

2005/06 – postup do divize (muži)
2008/09 – postup do KP (dorost)
2009/10 – postup do divize (dorost)

Rozpis jarních zápasů celků Malše Roudné
OP „B“ muži

KP „A“ muži

Divize dorost

17.k.

Roudné - Prachatice

So 19.3. - 15:00

15.k.

Roudné - Loko B

So 2.4. - 10:00

15.k

Dynamo „B“ - Roudné

Ne 20.3. - 11:00

18.k.

Č. Krumlov - Roudné

Ne 27.3. - 15:00

16.k.

Rudolfov B - Roudné

Ne 10.4. - 16:30

16.k

Roudné - Prachatice

So 26.3. - 10:00

19.k.

Roudné - Písek B

So 2.4. - 16:30

17.k.

Roudné - N.Hrady

So 16.4. - 17:00

17.k

Roudné - Vlašim

Ne 3.4. - 10:00

20.k.

Kaplice - Roudné

Ne 10.4. - 16:30

18.k.

Nemanice - Roudné

So 23.4. - 17:00

18.k

ZČE Plzeň - Roudné

So 9.4. - 10:00

21.k.

Lažiště - Roudné

Ne 17.4. - 17:00

19.k.

Roudné - Sedlec

Ne 1.5. - 17:00

19.k

Roudné - Vejprnice

So 16.4. - 10:00

22.k.

Roudné - Veselí

So 23.4. - 17:00

20.k.

Hluboká B - Roudné

Ne 8.5. - 17:00

20.k

Rokycany - Roudné

So 23.4. - 10:00

23.k.

Čkyně - Roudné

So 30.4. - 17:00

21.k.

Stropnice - Roudné

So 14.5. - 17:00

21.k

Roudné - Benešov

So 30.4. - 10:00

24.k.

Roudné - Týn

So 7.5. - 17:00

22.k.

Roudné - Vltava

Ne 22.5. - 17:00

22.k

Č. Krumlov - Roudné

So 7.5. - 9:00

25.k.

Hluboká - Roudné

So 14.5. - 10:15

23.k.

Týn B - Roudné

Ne 29.5. - 17:00

23.k

Roudné - Sez. Ústí

Ne 15.5. - 10:00

26.k.

Roudné - Dražice

So 21.5. - 17:00

24.k.

Roudné - Hrdějovice B

Ne 5.6. - 17:00

24.k

Strakonice - Roudné

So 21.5. - 10:00

27.k.

Milevsko - Roudné

Ne 29.5. - 17:00

25.k.

Čt.Dvory B - Roudné

Ne 12.6. - 10:15

25.k

Roudné - Motorlet

So 28.5. - 10:00

28.k.

Roudné - Čížová

So 4.6. - 17:00

26.k.

Roudné - Lišov B

Ne 19.6. - 17:00

26.k

Příbram B - Roudné

So 4.6. - 10:00

29.k.

J. Hradec - Roudné

Ne 12.6. - 17:00

14.k

Roudné - SKP ČB

So 11.6. - 10:00

30.k.

Roudné - Chýnov

So 18.6. - 17:00

OP přípravka mladší
14.k.

Roudné - Slavia ČB

Po 21.3. - 16:30

15.k.

Čt. Dvory - Roudné

Pá 1.4. - 16:30

16.k.

Roudné - Loko ČB

Po 4.4. - 16:30

17.k.

Hluboká - Roudné

Čt 14.4. - 16:30

18.k.

Roudné - K. Újezd

Po 18.4. - 16:30

19.k.

Dynamo ČB - Roudné

Pá 29.4. - 17:00

20.k.

Roudné - Rudolfov

Po 2.5. - 16:30

21.k.

Roudné - Nemanice

Po 9.5. - 16:30

22.k.

Tr. Sviny - Roudné

Ne 29.5. - 9:30

23.k.

Roudné - Hrdějovice

Po 23.5. - 16:30

24.k.

SKP ČB - Roudné

25.k.

Roudné - D. Voda

Po 6.6. - 16:30

26.k.

Mladé - Roudné

Út 14.6. - 16:30

OP přípravka starší
12.k.

Roudné - Mladé

St 6.4. - 16:30

13.k.

Slavia ČB - Roudné

Pá 14.4. - 16:30

14.k.

Roudné - Čt. Dvory

St 20.4.. - 16:30

15.k.

Borovany - Roudné

Čt 28.4. - 16:30

16.k.

Roudné - Hluboká

St 4.5. - 16:30

17.k.

Loko ČB - Roudné

18.k.

Roudné - Dynamo ČB

St 18.5. - 16:30

19.k.

Roudné - Tr. Sviny

St 25.5. - 16:30

20.k.

Zliv - Roudné

Čt 2.6. - 17:00

21.k.

Roudné - SKP ČB

St 8.6. - 16:30

22.k.

D. Voda - Roudné

St 15.6. - 16:30

KP starší + mladší žáci
15.k.

Č. Krumlov - Roudné

16.k.

Roudné - Blatná

17.k.

Sez. Ústí - Roudné

18.k.

Roudné - Milevsko

Ne 24.4. - 9:30

19.k.

Čt. Dvory - Roudné

Po 25.4. - 9:30

20.k.

Roudné - Slavia ČB

Ne 8.5. - 9:30

21.k.

Roudné - SKP ČB

So 14.5. - 9:30

22.k.

Loko ČB - Roudné

So 21.5. - 9:30

23.k.

Roudné - Břilice

Ne 29.5. - 9:30

24.k.

Tábor B - Roudné

25.k.

Roudné - Vodňany

26.k.

Strakonice - Roudné

Ne 10.4. - 9:30

Ne 12.6. - 9:30

kultura v naší obci
Krásné prožití svátků jara a bohatou pomlázku
Vám všem přeje OÚ Roudné a redakce RZ.

Další akcí, kterou připravujeme ve spolupráci
se SDH Roudné je 30. 4. 2011 stavění máje.

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

Vyhodnocení proběhne večer na sále
KD Malše, kde k poslechu a k tanci
bude hrát Shellow band
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. . . aby se přihlásili na telefonním čísle 606 641 831.
A to do 31. května 2011:
Soutěžní klání se uskuteční v sobotu 4.6.2011.
Zahájení proběhne ve 14:49 hod. na Starém hřišti
v Roudném. Obec Roudné u Českých Budějovic
pořádá V. 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

