Roudenský zpravodaj

25 / červen 2011

A pak že se v Roudném nic neděje…
Ale děje!!! Jenže nám, kteří celou akci chystáme, připravujeme a věnujeme spoustu času je pak líto, že si naší roudenští občané nenajdou
chvilku a nepřijdou se ani podívat. Takovou akcí byly i letošní Roudenské hry bez hranic, kde nám sice rok od roku přibývá soutěžních
družstev, ale bohužel mají málo fanoušků, kteří by je přišli podpořit!!!

ze života obce - slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tento rok 2011 se nám pomalu blíží k druhé
polovině, ve které nás čeká řada významných
kulturních a společenských akcí. Tou nejzajímavější bude oslava 600 – letého výročí od první písemné zmínky o naší obci.
Názory mnohých obyvatel se na tuto akci
mohou a jistě budou různit, což je důsledkem postoje každého občana, zda vnímá obec
jakožto jeden funkční celek, anebo jen jedním
z míst, kde zbudoval zázemí pro svou rodinu.
Věřím, že převládne pozitivní postoj a chuť se
začlenit a nahlédnout tak do samotné historie místa kde žijeme. K příjemnému prostředí snad napomůže také obnova zeleně, která
se má od jara čile k světu a nabízí nám příjemný pohled a vizitku nás všech. U příležitosti těchto oslav bychom rádi slavnostně otevřeli novou třídu naší MŠ, což mnozí z vás
jistě přivítají, neboť to napomůže k lepšímu
životu rodin s dětmi. Toto se podařilo pomocí získání alespoň části finančních prostředků
od Jihočeského kraje. Na tuto chvíli jsme čekali dosti dlouho a jaká martiria nás provázela,
nebudu již zmiňovat, o tom jsem psal již mnohokráte. Do té doby bychom rádi osázeli zemitý val na rodícím se novém dětském hřišti,
včetně dopadových ploch. Chtěl bych také zmínit měnící se systém sběrného dvora, a tímto

upozornit na zodpovědnější třídění těchto
odpadů. Tato možnost uložení nepotřebného
materiálu je pro nás všechny jistě přínosem,
ale i značnou finanční zátěží obce. Napomáhá
nám však k udržování pořádku a jsem rád, že
tato služba je vám k dispozici. Závěrem chci
popřát všem mnoho slunných dnů letošního
léta a spokojeného života v rodině a naší obci.
Gustav Had / starosta obce
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s l o v o m í s t o s ta r o s t y – s tav e b n í n o v i n k y
Nejčastěji kladené otázky:

4. 600 let výročí obce Roudné
V sobotu 3. 9. 2011 se bude konat pro občany a další hosty oslava 600 let výročí obce
Roudné.
V současné době probíhají přípravy, na kterých se aktivně podílí náš Kulturní výbor
v čele s Jiřinou Gramanovou.

1. Stezka pro chodce a cyklisty k novému hřišti:
Ve spolupráci obce a TJ MALŠE byla vybudována nová stezka pro pěší a cyklisty od křižovatky okolo Zahradní čtvrti až na hřiště. Tato
stezka je součástí bezpečného pohybu občanů za sportem i zábavou. Poděkování zejména
patří Liboru Šolcovi za zorganizování.
2. Chodník okolo Plavské silnice
V současné době probíhá aktivní jednání s projektantem a majiteli pozemků okolo Plavské Foto z dětského maškarního.
silnice, kde má vzniknout chodník o šíři 1,5 m
a u silnice až 2 m široký, v úseku od Zahradní modré či černé igelitové pytle, které zatěžovačtvrti až ke staré konečné MHD a pak dále ly nemalou částkou obecní rozpočet.
k obchodu potravin RIKO. Tomuto chodníku Nakonec pytle ještě v pěkném stavu skončily
bude muset ustoupit i pár vzrostlých stromů. s PET lahvemi nebo trávou v kontejneru. Pro
Jeho vybudování však bude záležet i na dotač- vytříděné plasty byly pořízeny stojany s BIG
ních titulech, jelikož jeho realizace bude ve výši pytli. Igelitové pytle se již na sběrném dvoře
nevydávají, ale pokud by byl zájem občacca až 5 mil. Kč.
nů, bylo by možné je např. při úhradě poplat3. Sběrný dvůr a igelitové pytle na odpady:
ku za popelnice žadatelům prodávat celé role
Nejčastěji se na třídění odpadů používaly těchto pytlů.

Kulturní výbor a OÚ Roudné
Vás již dopředu co nejsrdečněji zvou
na oslavy výročí obce,
které se budou konat
v sobotu 3. 9. 2011 po celý den.
Připravujeme program pro dospělé
a na své si přijdou i děti.
Tato akce je oslavou naší obce
a nás všech, proto bychom
k tomuto aktu neměli zůstat
lhostejní.
Přijďte se podívat!!!

5. Dotazy na možnou výstavbu rodinných
domů
Na úřední hodiny se často dostavují občané, nejen z Roudného, kteří mají vážný zájem
o solo výstavbu rodinných domků.
S nápadem stavět organizovaně uvnitř obce
(v blízkosti ustájení koní) – přišla RK Horník.
Stálým problémem případné další výstavby
je však chybějící splašková kanalizace, odkanalizování dešťové vody z celého zájmového území a komplexní řešení. Někteří majitelé
však zde budou nadále využívat své pozemky
k zemědělské činnosti.
Bc. Vlastimil Šram
/ místostarosta obce

roudenské aktuality
9. dubna 2011 byli v zasedací místnosti OÚ Roudné přivítání tito noví občané naší obce:
Eliáš Hliněný, Sofie Huislová, Elen Hůdová, Stanislav Korbel, Sofie Košínová a Kryštof Kramár.

Jiřina Gramanová
Předsedkyně KV OÚ Roudné

Informace pro občany!!!

Školáci pozor! Důvěřovat cizím lidem se nemusí vyplatit!
České Budějovice – Českobudějovičtí kriminalisté žádají média a širokou veřejnost
o spolupráci.
Českobudějovičtí kriminalisté prověřují
oznámení, kdy 18. 5. 2011 v odpoledních
hodinách v obci Zliv měl neznámý muž
ve věku kolem 30ti – 40ti let, který jel v terénním vozidle černé barvy, oslovit nezletilého chlapce s tím, aby si nasedl k němu
do vozidla a nabízel mu bonbóny. Obdobný případ zaznamenali policisté v předchozí době i v obci Pištín. Zde měl neznámý muž jedoucí v terénním vozidle tmavé
barvy opět lákat nezletilou dívku do vozidla a nabízet jí sladkosti. Ve chvíli, kdy
děti odmítly nabídku, se muž pokaždé
vzdálil. Ke kontaktu nedošlo.
Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že
podezřelý muž je věku kolem 30ti – 40ti
let, 180 – 190 cm vysoký, štíhlé postavy,
s téměř holou hlavou – vlasy krátce stři-

žené na ježka. Na ruce má pravděpodobně tmavé tetování od zápěstí k lokti, nosí
prsten ze žlutého kovu. Muž se pohybuje v terénním vozidle černé barvy, pravděpodobně zn. Hummer.
Obdobné skutky se staly i dne 24. 5. 2011
v obci Křenovice a 27. 5. 2011 v obci Mokré. I v těchto případech byly osloveny nezletilé děti neznámým mužem středního
věku. V těchto případech se muž měl pohybovat v osobním automobilu neznámé
značky výroby tmavší barvy a pravděpodobně v automobilu Škoda Octavia bílé
barvy bez zadní registrační značky.
V souvislosti s výše uvedenými případy
bylo provedeno bezpečnostně preventivní opatření, kdy byli o možném výskytu
této osoby informováni ředitelé a zástupci
školských zařízení.
Upozorňujeme veřejnost, převážně pak
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rodiče, aby nepodceňovali tuto problematiku a věnovali jí zvýšenou pozornost. Policisté se setkávají s různými případy páchané trestné činnosti na dětech. Jakýkoliv kontakt dětí s cizími lidmi může mít
nezvratné následky. Tito pachatelé je pod
různými záminkami oslovují na ulici a nabízejí doprovod, odvoz autem domů, nabízejí cukrovinky a jiné dárečky, popřípadě se vyptávají na rodinné zázemí a zjišťují si od dětí osobní informace.
V případě jakýchkoliv informací o možném oslovování dětí neznámými lidmi,
obtěžování a poskytování různých nabídek dětem ze strany cizích osob oznamte prosím tento poznatek na linku 158.
Za poskytnuté informace předem děkujeme. Policie ČR
npor. Mgr. Štěpán Wawreyn / zástupce
vedoucího oddělení Boršov nad Vltavou
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Naši nejmenší
Co vše jsme zažili v měsíci dubnu:
6. 4. přijela do naší školky hudební společnost
Bambini s pořadem "Písničky s klíčkem".
V sobotu 9. 4. se pět děvčátek ze školky zúčastnilo vítání nových občánků na obecním úřadě.
14. 4. zahájili předškoláci svůj plavecký výcvik
/ celkem 5x dvě hodiny / na plaveckém bazénu v Č.B. Děti se naučily nebát se vody, potopit
si hlavu a výsledkem bylo udržet tělo na hladině – splývat.
V průběhu dubna proběhl též zápis nových dětí
do MŠ na šk. rok 2011/2012. Bylo přijato 11 dětí,
které doplní stávající kapacitu první třídy MŠ.
Jakmile bude zkolaudovaná druhá třída MŠ neprodleně vyhlásí MŠ zápis do této druhé třídy.
Přesný termín zápisu včas zveřejníme.
27. 4. měly děti v MŠ pořad ekologického centra Cassiopeia " V květinové říši".
29. 4. se u nás slétly všechny čarodějnice a čarodějové na čarodějnickém reji a všichni se dosyta vyřádili.
 Co vše jsme zažili v měsíci květnu:
3. 5. se děti dočkaly toužebně očekávaného
školního výletu na zámek Kratochvíle. Přestože právě tento den bylo chladno a pršelo, náladu jsme si pokazit nedali. Během divadelního představení "Princ Bajaja" přímo v parku zá-

mecké zahrady jsme shlédli pohádku v zastřešeném hledišti. Štěstí nám přálo, přestalo pršet
a děti si mohly vyzkoušet rytířské brnění, prohlédnout středověké zbraně, vyzkoušet si jak se
dříve mlelo obilí – pekl chléb a pralo se na valše. Rovněž lámaly a česaly len a seznámily se
s koníkem samotného prince. Autobus nás pak
dovezl pěkně v teplíčku až k naší školce.
4. 5. odpoledne jsme přivítali ve školce maminky, babičky, tatínky, dědečky a své sourozence.
Potěšili jsme je naším vystoupením. Nejprve
nejmladší děti cvičily s medvídkem, starší pak
zahrály pohádku „O budce“ a všichni společně
pak zazpívali a přednesli básně v pásmu motivovaným k Svátku matek. Nechyběl ani dárek
pro maminku – vlastnoručně vyrobené přáníčko a malý medvídek se srdíčkem.
17. 5. se všechny děti zúčastnily výukového pořadu v Planetáriu, pro tento šk.rok posledním.

roudenští hasiči

18. 5. oblékli předškoláci společenský oděv
a zavítali do ZUŠ Otakara Jeremiáše na Palackém náměstí. Seznámili se s hudebními nástroji a o něco staršími kamarády, kteří již tuto
školu navštěvují. Moc se nám zde líbilo.
23. 5. zavítali do školky opět z ekol.centra Cassiopeia s pořadem "Procestujeme celý svět".
30. 5. přijela div. společnost Zvoneček s pohádkou "Péťa a Madla jedou na prázdniny".
31. 5. jsme se jeli všichni vydovádět do herny
pro děti CHňapík v Komenského ulici.
1. 6. pak proběhla na starém hřišti školková
olympiáda za vydatné pomoci rodičů, kteří
nám pomohli zajistit jednotlivá sportovní stanoviště. Nechyběly diplomy a ani zlaté medaile, pochopitelně pro všechny sportovce.
15. 6. odpoledne se uskutečnila zahradní slavnost
pro děti a rodiče na závěr školního roku, rozloučíli jsme se tradičně s našimi předškoláčky.
16. 6. přijela ještě hud. společnost Bambini s pořadem "Kouzelná flétnička".
Koncem června bychom ještě rádi podnikli výpravu do lesa směr Včelná.
Též se vám představí děti odcházející v září
do ZŠ na svém tablu umístěným v inf. skříňce
obecního úřadu.
Přejeme všem příjemné a klidné prožití léta
a v září se těšíme na shledanou.  
Děti a personál vaší školky
Prázdniny v MŠ budou od 11. 7. do 21. 8. 2011.

sport v obci

V sobotu 21. 5. 2011 u nás v Roudném na starém hřišti proběhla ku
příležitosti 600 – stého výročí obce, obvodová soutěž pro dospělé,
které se zúčastnilo celkem 38 družstev.
Vítězi se ve svých kategoriích stala tato družstva:
Muži nad 35 let – Ločenice, Muži bez omezení – Krasejovka,
Ženy nad 30 let – Nedabyle, ženy bez omezení – Komařice.
Naše SDH a obec také reprezentovalo jedno družstvo mužů bez
Na fotografii vám představujeme vítěze okresního přeboru 2010-2011
omezení věku a umístili se na krásném 9. místě.
Ještě úspěšnější v letošní sezoně jsou naši Soptíci, kteří reprezentovali naši SDH i obec na okresní soutěži Plamen, která se konala
v sobotu 28. 5. 2011 v Českých Budějovicích, kde starší děti skončily na opravdu krásném 2. místě a malí byli 7. Hned druhý den
na to, v neděli 29. 5. 2011 pouze starší děti (z důvodu dopravy
se družstvo malých dětí nemohlo zúčastnit) soutěžily v dvojboji
v Týně nad Vltavou, kde s náskokem 4 bodů vyhrály.
Všem soutěžním družstvům gratulujeme!!!
Kromě pravidelných tréninků a soutěží již také chystáme pátý ročník LDT v Plavě, který se letos bude konat od 2. – 9. 7. 2011. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům a hlavně MS
Malše Roudné za jejich ochotu a přátelský přístup.

celek Malše Roudné ,,B´´, Na snímku zleva dole: manažer D.Beníšek;
Matějka; Lerch; Trejbal; trenér Budějcký; Erhart; trenér Vopelka; Řežáb;
T.Beníšek; Šolc; vedoucí mužstva Boček. Nahoře zleva: Skopec; Jirchář;
Csavoj; Presl; Douda; Postl; Vogl; Frühbauer; Fedorkiv.

Výborné výsledky žáků a dorostu, rezerva mužů vyhrála "okres".
Fotbalový klub Malše Roudné může být s právě končící sezónou
2010/2011 spokojen. Dorost byl kolo před koncem republikové
divize jako nováček čtvrtý, a v historii klubu to bude nadlouho
nejlepší umístění v celostátní soutěži, ať už skončí o příčku nebo
dvě níž. Škoda, že Českomoravský fotbalový svaz tuto soutěž
v rámci reorganizace soutěží ruší. Oba dorosty, starší i mladší, se
nám tak vrátí v následující sezóně do krajského přeboru.
V něm si vedou skvěle starší žáci. Dvě kola před koncem jim patřilo čtvrté místo. Na to třetí ztráceli jen dva body a je šance se
na něj posunout. I tak je to nejlepší umístění žáků v nejvyšší krajské soutěži, kterou už hrají čtvrtým rokem za sebou. Díky tomu
v ní, podobně jako u dorostu, startují i žáci mladší.
Přes nevýraznou sezónu mužů, kteří po sestupu z divize v krajském přeboru dlouho herně i výsledkově tápali, přeci jen klub
v mužské kategorii slaví úspěch. Postarala se o to rezerva, která vyhrála okresní přebor Českobudějovicka a od nové sezóny
bude hrát v krajské I. B třídě. Tedy tam, kde do sezóny 1996/97,
kdy ji vyhrálo, působilo roudenské „áčko“.
Přes starost i se zajišťováním peněz na chod klubu s 9 celky,
z nichž je 7 mládežnických, nechceme jejich činnost omezovat.
Už proto, že třeba jen v mladší přípravce pravidelně sportuje
přes 30 dětí. Proto i v této soutěži od nové sezóny postavíme
A a B tým. K nim je ale třeba sehnat trenéry a vedoucí, podobně
jako k těm dalším. Starostí tedy víc než dost, ale snad to, zvláště
rodiče těchto dětí, ocení.
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společenská
rubrika
Významných životních jubileí se v naší obci
v průběhu května, června, července a sprna dožívají tito občané: Marie Štětinová,
Ludmila Šolcová, Milan Tůma, Marie Tesařová, Anna Štefková, Jan Troják, Arnoštka
Alešová, Milan März, Drahomíra Nutilová,
Miluše Nováková, Jan Troup, Ivana Švehlová, Růžena Doležalová, Jaroslav Doležal,
Václav Jan, Marie Lohonková, Naděžda Šebendová, Jindra Šafářová, Jan Rys, František Procházka, Věra Lhotáková, Ludmila
Želiborová, Ivanka Tibitanzlová, Petr Dvořák, Ivana Škabradová, Anna Kadlecová,
Stanislav Beníšek.
Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně
štěstí, zdraví a elánu do dalších let!
Rádi bychom poblahopřáli rodičům Eliáše
Hliněného, který se narodil 10. 2. 2011,
Nikoly Děkanové, která se narodila 9. 3.
2011, Adély Hlaváčové, která se narodila
20. 3. 2011 a Vojtěcha Jirovského, který se
narodil 19. 4. 2011.

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.
Jsme rádi, že máte zájem s námi spolupracovat.

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 25/ červen 2011. 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

KULTURA
4. června 2011 se staré hřiště v Roudném
již popáté zaplnilo dospělými, kteří se
umí bavit a hrát si stejně tak, jako malé
děti, aby si společně zasoutěžili na Roudenských hrách bez hranic. Letošní rok
proběhl v duchu Mrazíka, a tak i soutěže
byly zaměřeny na toto téma. Kdo tam byl
a toto soutěžní klání viděl, pobavil se, kdo
neviděl o mnoho přišel. Máme radost, že
o Roudenské hry bez hranic je stále větší
a větší zájem z řad soutěžících a to je vidět

i na počtu přihlášených družstev, který dosáhl v letošním roce 10. Kulturní výbor při
OÚ Roudné by rád poděkoval všem účastníkům, sponzorům, pořadatelům, kteří
přispěli svou prací při přípravě i průběhu
celého odpoledne. Velký dík patří samozřejmě tak jako každoročně paní Zuzaně
Mikešové, která nejen připravuje, vymýšlí, ale hlavně moderuje celé soutěžní odpoledne. Letošními výherci se stali tým Zelňáků z Vidova.

Zelňáci z Vidova

Poslední z Roudného

Výstavka jízdních kol
V polovině května 2011 proběhla na Plavské silnici výstavka historických jízdních
kol, kterou shlédlo cca 200 zájemců.
K vidění byla jízdní kola předválečná i z II.
světové války. Po domluvě je možná osobní prohlídka u p. Vlastimila Šram na Plavské 173 v Novém Roudném.

Historická kola

Na dvě desítky historických jízdních kol
z různých evropských zemí, dětských tříkolek i speciálních vojenských bicyklů,
představil o víkendu 14. – 15. 5. 2011 veřejnosti Vlastmil Šram z Roudného. Nepotřeboval k tomu žádnou výstavní síň, ale
pouze svou sbírku postavil vedle Plavské silnice. Na snímku je s německým armádním jízdním kolem z dob II. sv. války, v němž byla pod rámem umístěna i bedýnka na granáty. K vidění bylo ale třeba
i odlehčené skládací jízdní kolo britské armády, určené parašutistům a další vojenská výstroj a výzbroj – přilby, batohy, bodáky, plynové masky nebo jídelní soupravy. Bicykly byly z Česka, Rakouska, Německa, Francie, Švýcarska a Anglie a jejich
majitel rád upozorňoval na různé technic-

ké zajímavosti, jakou je třeba tahací zvonek nebo smaltovaný kulatý dělící štítek,
který sloužil k identifikaci kola u zaměstnavatele. Nejvíc ale zaujalo německé kolo
Adler s tří rychlostní převodovkou a řazením. Vlastmil Šram jízdní kola sbírá teprve
5 let a jeho snem je získat vysoké kolo, kterému dělá velkou popularitu třeba cyklista
Josef Zimovčák.
Text a foto: Zdeněk Zuntych

inzerce
Zde je možná soukromá inzerce zdarma anebo 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.
Přejeme našim čtenářům krásnou dovolenou a jejich dětem pěkné prázdniny…
Redakce RZ
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