Roudenský zpravodaj

30 / říjen 2012

Sobotní odpoledne 22. 9. 2012 v 15:00 se zaplnila zasedací místnost OÚ Roudné našimi novými občánky, kteří byli slavnostně přivítání starostou Obce. Přivítaní občánci: Štěpán Andrle, Vojtěch Blažek, Nela Budějcká, Monika Henzlová, Matyáš Košín, David Kučera
a Andrea Nová.

ze života obce - slovo starosty
Vážení spoluobčané,

chtěl bych v tomto článku zmínit stavební
ruch kolem výstavby protipovodňového valu,
který se již chýlí do závěrečné fáze a měl by být

dokončen dle zhotovitele koncem měsíce října.
Ti, kteří zakusili, co vodní živel dokáže, a já
se počítám mezi ně, spatřují tuto stavbu pozitivně na rozdíl od některých odpůrců, jimž se
zdá tato stavba zbytečnou a spíše nevhodnou
vzhledem k rozpočtu a technickému řešení.
Tito lidé jsou spíše z řad takzvaných povodňových turistů, kteří nezakusili na vlastní
kůži, co vodní živel dokáže napáchat na zdra-

ví a majetku. Je pravdou, že i pouhá údržba travnatého porostu vlastního valu bude
stát Obec dosti úsilí a nemálo finančních prostředků, ale jistě vhodně a účelně vynaložených. Doufám, že toto opatření napomůže ke klidnějšímu
žití v naší obci a naše snažení
tak padne na úrodnou půdu.
Nemalou pozornost si zaslouží i projekt splaškové kanalizace, který je v současné době
spolu se žádostí o poskytnutí
finančních prostředků podán,
a doufejme, že budeme úspěšní i zde, a tak budeme již
moci zbudovat i tak potřebnou splaškovou kanalizaci,
bez níž není možno dalšího
požadovaného osídlování naší
obce a dalšího rozvoje, který si
dnešní doba žádá. Co se týče zástavby, je naše
obec dosti žádanou lokalitou a i z těchto důvodů pracujeme na urbanistických studiích jednotlivých lokalit, a tak máme snahu o komplexní řešení zájmových území a předcházení
problémům s infrastrukturou a co nejvhodněji využít pozemků a vytvořit tak funkční obec,
nezapomínaje na zeleň a místa určená k odde-
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chu. S tímto je také úzce spjata údržba zeleně,
a je třeba poděkovat mnoha lidem, kteří udržují travnaté porosty kolem svých domů a tím
naší obec svými přístupy zkrášlují. K tomuto by mělo přispět i rozmístění košíků na psí
exkrementy, aby majitelé našich čtyřnohých
mazlíčků měli možnost poklidit to, co na naše
chodníky a do našich parků nepatří, neboť
jistě všichni chceme mít hezké a čisté prostředí kolem sebe. S přáním hezky prožitých podzimních dnů.
Gustav Had, starosta obce
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slovo MÍSTOstarosty - „Mezi občany“

Občas se na „nějakém“ konci světa objeví nepovolená stavba. Když
je to záležitost menšího rozsahu a nikomu to nevadí, tak to není problém. Problém je to ale tehdy, když se někdo v rámci neznalosti zákona
a bez souhlasu souseda pustí do stavby, stavbičky či zásadní přestavby.
Rád bych všem doporučil řešit „stavby legální cestou“, a to za využití stavebního odboru Magistrátu města České Budějovice, kde má naši
obec v referátu paní Jana Brožová.
Obecní zeleň je na tom asi stejně jako ta Vaše zahradní. Když zasadím strom či keř, tak by měl člověk počítat s tím, že za určité roky bez
zásahu člověka může obtěžovat souseda. Zeleň mám rád a tisíckrát si
říkám, že zelený plot mezi sousedy či zahradou a silnicí je mnohem
praktičtější než vysoká zeď. Někomu se možná zdá, že je zeleně v obci
málo, ale zaleží, ve které části obce se nachází. Samozřejmě v Zahradní
čtvrti bude za pár let také dominovat zeleň. Nyní si za ní musí ale občané dojít např. k řece či do blízkého lesa pod Včelnou.
Co se týče travních porostů, tak nám letos léto přálo a naši obecní „zahradníci“ si mákli. Přesto opět děkuji občanům, kteří nejen své
pozemky, ale i přilehlé pozemky opečovávají.
Sběrný dvůr byl letos v létě otevřen i ve středu, aby se ulevilo sobotním frontám. Jsme rádi, že občané svůj odpad třídí. Samozřejmostí je,
že sběrný dvůr pojme i sutě z drobných úprav domku, ale nemohu sou-

hlasit, aby na úkor obecních prostředků
někdo zneužíval ve velkém likvidaci stavebních hmot přes náš sběrný dvůr.
Kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi.
Já mám nejraději zvířátka tzv. vracecí,
kdy si je mohu pohladit a vrátit majiteli. Obec z důvodu možných zatoulaných
psů hradí kvartální paušální poplatky a také pro pejsky zajistila odpadní koše. Nemohu zde ale souhlasit, když
na veřejnosti bez doprovodu pobíhají psi a někdy dokonce i psi „větší“ rasy.
Maminky s malými dětmi pak mají oprávněný strach o své děti či o své
zdraví. V létě jsme podobný případ řešili cestou Policie ČR v Boršově
nad Vltavou.
Cestou Policie ČR jsme taktéž řešili nevhodné chování cizích státních
příslušníků „ubytovaných“ v jednom domě v naší obci. Nebyly zde
řešeny odpady z domácnosti a taktéž jejich chování k sousedům nebylo
na patřičné úrovni. Sousedy si nevybíráme, ale pokud máme za sousedy příjemné lidičky, je to celoživotní výhra, kterou přeji každému z Vás.
Bc. Vlastimil Šram, místostarosta obce

Naši nejmenší

Koncem srpna byl v mateřské škole opět zahájen provoz. Sešli
jsme se odpočinutí a plni elánu do nového školního roku. V průběhu prázdnin přibyla na zahradě nová koloběžková dráha pro
starší děti, a aby to mladším nebylo líto, byla v první třídě zrekonstruována umývárna a WC. Od nového školního roku přibyl ke kroužku angličtiny a logopedie ještě kroužek hry na flétnu. Pro mladší děti kroužek rytmického cvičení. Těšit se děti mohou na divadelní představení společnosti Zvoneček" O slepičce
a kohoutkovi“. Koncem září proběhlo fotografování dětí, aby se
pak rodiče mohli potěšit portrétem svých ratolestí. Nyní dolaďujeme poslední detaily a dnem 3. 9. 2012 jsme přivítali nejen "nováčky" ale i všechny ostatní děti vracející se po prázdninách zpět
do naší školy
M. Hálková, ředitelka MŠ

roudenští hasiči
30. 6. 2012 se na pozvání dospělí hasiči zúčastnili soutěže v Boršově nad Vltavou,
kde obě dvě družstva – ženy i muži, zvítězila.
15. 9. 2012 se opět obě družstva vydala na soutěž „Střížovská PS 8“, kde se
oběma družstvům nedařilo, a nedokázali
jsme přesunout vodu z kádě k terčům. Ale
kdo přes léto nezahálel, jsou Soptíci! Začátek léta strávili na LDT v Plavě, zde je
na místě ještě jednou poděkovat MS Malše
Roudné za bezplatné zapůjčení svého areálu. I odsud odjeli mladší hasiči na soutěž
do Žabovřesk.

Poslední a zároveň první soutěží pro příští rok celostátní hry Plamen je podzimní
obvodové kolo 20. 10. 2012 v Dolním Bukovsku, na které se už nyní děti pilně připravují.
Jiřina Gramanová
Vedoucí kroužku

Během prázdnin měly děti 5 soutěží, bohužel, kvůli dovoleným se mladší hasiči 3
z nich nemohly zúčastnit a tak hodnoceny
v Českobudějovickém dvojboji byly pouze starší děti, které skončily za celý ročník
na 6. místě.
2
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sport v obci
Fotbalový dorost Malše vyhrál krajský přebor

Nová fotbalová sezóna 2012/13 už má za sebou první měsíc. TJ
Malše Roudné do ní přihlásila 8 družstev se zhruba stovkou hráčů
– dva týmy mužů (divize a I. B třída), starší a mladší dorost (krajský přebor), starší a mladší žáky (I. A třída), starší a mladší přípravky (okresní přebor). Klub tak zatím ani v době ekonomické krize
nic neslevil ze své dlouho budované struktury. Proto i touto cestou děkuje roudenským firmám, jednotlivcům a Obecnímu úřadu
za podporu.
Bez ní by se klub neobešel ani v minulé sezóně 2011/12, kdy na
jejím konci, letos v červnu, podruhé během tří let slavil vítězství
staršího dorostu v krajském přeboru. Dorost tak potvrdil, že jeho
4. místo v divizi 2010/11 nebylo náhodné. Ale kvůli reorganizaci celostátních mládežnických soutěží, které mohou nově hrát jen kluby se sportovními centry
mládeže, musel chtě nechtě zpět do kraje. A ten
pak hned vyhrál.
Mladíci z dorostu pak
tvoří i základ obou mužských týmů. „Áčko“ s průměrným věkem
20,6 roku postoupilo z 2. místa krajského přeboru do divize. Potřetí od sezony 2005/06, kdy se mu to podařilo poprvé. Vedení klubu
účast v celostátní soutěži kvůli ekonomické náročnosti zvažovalo,
ale nakonec ji přihlásilo. Bralo ji jako jedinou odměnu hráčům, působícím jinak v ryze amatérských podmínkách.
Mládež má v klubu se zelenobílými barvami stále „zelenou“, a proto do svých řad TJ Malše přijímá stále nové kluky a holky, kteří by

chtěli hrát fotbal. Ve sportovním areálu stačí při tréninku kontaktovat kteréhokoliv z trenérů nebo zavolat na číslo šéftrenéra
mládeže Františka Mertla 602 140 205.
Přijďte i Vy podpořit celky Roudného v mistrovských zápasech.
Přehled zbývajících podzimních utkání A + B mužstva mužů:
Divize muži:
7.k.

Roudné - Aritma

So

22.9.

10:15

8.k.

Štěchovice - Roudné

9.k.

Roudné - Hořovicko

Ne

30.9.

16:30

So

6.10.

10.k.

10:15

Č. Krumlov - Roudné

So

13.10.

16:00

11.k.

Roudné - Rokycany

So

20.10.

10:15

12.k.

Nové Strašecí - Roudné

So

27.10.

14:30

13.k.

Roudné - Chrást

So

3.11.

10:15

14.k.

Př. Kopanina - Roudné

So

10.11.

14:00

15.k.

Roudné - Benešov

So

17.11.

10:15

I.B. třída muži:
6.k.

Roudné „B“ - Kaplice B

So

29.9.

10:15

7.k.

Chlum - Roudné „B“

So

6.10.

16:00

8.k.

Roudné „B“ - Č. Velenice

So

13.10.

10:15

9.k.

Suchdol - Roudné „B“

Ne

21.10.

15:30

10.k.

Roudné „B“ - Č. Krumlov B

So

27.10.

10:15

11.k.

Ledenice - Roudné „B“

So

3.11.

14:00

12.k.

Roudné „B“ - Jankov B

So

10.11.

10:15

14.k.

Roudné „B“ - Větřní

So

17.11.

13:00

místní myslivost
Naši myslivci V.

Nastává období babího léta a myslivci se
připravují na podzimní loveckou sezónu. K lovu také neodmyslitelně patří nejvěrnější kamarád všech myslivců a tím
je lovecký pes. A právě období pozdního léta je svázáno s náročnou přípravou
a následným absolvováním zkoušek lovecké upotřebitelnosti, které musí podle zákona o myslivosti všichni psi používaní při výkonu práva myslivosti absolvovat.
Plemena loveckých psů můžeme rozdělit
do několika skupin. Většina veřejnosti si
pod pojmem lovecký pes představí ohaře, tj. psy, kteří
zvěř „vystavují“ a po ulovení
ji svému pánovi
přinášejí. Další
velmi známou
skupinou jsou
Foxteriér drsnosrstý
norníci,
mezi
které patří např. jezevčíci nebo foxteriéři, známí z Čapkovy povídky Dášenka. Také všechny druhy retrieverů, které
často spatříme jako společenské psy, patří mezi lovecká plemena, jsou to specialisti na přinášení ulovené zvěře.
Členové našeho mysliveckého sdružení vlastní převážně ohaře. Pro myslivec-

kou praxi máme
k dispozici jednoho
německého
krátkosrstého ohaře,
dva české fousky a dva malé
Německý ohař
münsterlandské
ohaře, ze skupiny slídičů je v našem MS
velmi šikovná fenka welššpringeršpaněla a norníci jsou zastoupeni jedním hrubosrstým foxteriérem a jedním jagdteriérem.
Absolvovat se
svým
čtyřnohým kamarádem zkoušky
lovecké upotřebitelnosti
vyžaduje dlouhoČeský fousek
dobou přípravu a mnoho námahy, zkušenosti a trpělivosti vůdce. Na všech typech zkoušek se
mimo jiné hodnotí poslušnost a sledování stopy zvěře. Podle jednotlivých druhů
zkoušek jsou potom speciální discipliny
– při polní práci u ohařů zmíněné vystavování, klid po výstřelu, dohledávka a
přinášení drobné zvěře. U lesních zkoušek je to potom také např. přinášení lišky,
sledování barvy (krve) postřelené srnčí
3

zvěře apod.
Norníci se mohou připravovat jak na práci
na povrchu, tak
na práci v noře.
Podle
zákona
Jagdterier
na ochranu zvířat, však nesmí v umělých norách dojít
k přímému kontaktu norníka s liškou,
ale pouze přes drátěnou mřížku. Takovýto nácvik je
„polovičatý“
a pro potřeby
praxe nedostatečný. Ke chvále
našeho jagdteriéra je třeba říci,
Malý munst-ohař
že práci v přírodní noře „podědil“ po svých předcích
a mnoho lišek na jeho náruživost doplatilo.
Z hlediska ochrany zvěře spočívá největší přínos loveckých psů ve vyhánění
zvěře před sečením luk a jetele. K tomuto účelu musí být pes naprosto poslušný
a nenechat se strhnout vyběhnuvší zvěří. Nesmí jí pronásledovat, ale pouze vyhánět z ohroženého prostoru. V této činnosti jsou dobří psi nenahraditelní, zatím
žádné plašiče na zemědělské technice
pokračování na str. 4
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roudenské aktuality - oznámení
Od listopadu bude Sběrný dvůr otevřený 1. a 3. sobotu v měsíci a taktéž bude otevřeno 1. a 3. středu v měsíci.

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.
Zvláštní poděkování patří samozřejmě,
tak jak už se stalo tradicí, panu Ing. Märzovi za jeho finanční příspěvky a pomoc
nejen pro sport v obci, ale především
udržení takové úrovně RZ, který Vám
přichází do tepla Vašich domovů.

společenská rubrika
Významných životních jubileí se v naší
obci v průběhu sprna, září, října dožívají tito občané: Miloslav Nutil, Roman Vlček, Lubomír Ciglbauer, Petr Machytka,
Štěpánka Beníšková, František Novák,
Stanislav Beníšek, Štefan Wohland, Jaromír Klomínek, Václav Paule, Anna Hornátová, Ludmila Karasová, Vlasta Urbánková, Michael Beneš, Jana Týmalová, Štěpán
Andrle, Marie Erhartová, František Tomášek, Martin Soukup a Marie Jirková.
Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně
štěstí, zdraví a elánu do dalších let! OÚ navštěvuje jubilanty od 70-ti let věku osobně. Rádi bychom poblahopřáli rodičům
Andrey Nové, která se narodila 7. 8. 2012
a Nely Budějcké, která se narodila 26. 5.
2012.

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 listopadu 2012 1. a 3. sobotu
od 9:00 – 12:00 a 1. a 3. středu od 14:00– 16:00.
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 30/ říjen 2012. 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

Obec Roudné nabízí na svých web. stránkách možnost uvést odkaz na webové
stránky osob či firem podnikajících v obci.
Své kontakty zasílejte na adresu: alena.roudne@volny.cz.

místní myslivost
nepřináší takové výsled-

Welsspringeršpaněl

ky, jako vyhánění pomocí psů těsně před senosečí.
Můžeme říci, že majitelé loveckých psů je nechovají pouze pro práci, ale že
jejich čtyřnozí kamarádi se
stali „členy rodiny“ a tvoří
neodmyslitelnou součást

jejich životního stylu. Naši
pejsci nám potom tuto náklonnost odplácejí svojí
věrností, přítulností a veselou povahou.
PaedDr. Jíří Tesař, Ph.D.
předseda sdružení

kultura
6. ročník Roudenských her bez hranic,
který se konal v sobotu 16. 6. 2012 na Starém hřišti, jsme pojali letos opravdu velkolepě. Kromě toho, že počasí nám opravdu přálo, myslím si, že všichni, co se této
akce zúčastnili, mohli být spokojeni. Kromě vtipných soutěží, které byly zaměřeny na cestu po Českých Budějovicích, letošní hry totiž nesly název „K Budějicům
cesta…“, si na své přišly i děti. Pro ně zde
byl zdarma skákací hrad od firmy E. ON,

pouťové atrakce a laskominky. Pro dospělé se tu potom pekl čuník, po kterém se tu
každý olizoval.
Dospělí soutěžící a diváci se opravdu pobavili. Celý den vyvrcholil ve večerních
hodinách, kdy k poslechu i tanci pod širým nebem hrála kapela Kocourovo kartáč. Škoda jen, že se Vás nepřišlo na toto
soutěžní klání pobavit víc, ale ti co tam
byli si opravdu celý den i večer užili.

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.
Vážení spoluobčané,
ráda bych se omluvila Vám, kteří mi v roce 2010 v komunálních volbách dali hlas za to, že volební období jsem ukončila k 17.9.2012, ale věřte, že mě k tomuto kroku přiměly vážné osobní záležitosti. Děkuji Vám všem za pochopení.
A zároveň doufám, že kulturní akce, které přece nestojí na jedinci, stále budou pokračovat, ba naopak se vylepšovat a přibývat i co možná se počtu týká.
			
Jiřina Gramanová
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