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Protipovodňový val – záchrana naší obce před zatopením! První zkouška protipovodňového valu proběhla v sobotu 1. 6. 2013 a pokračovala celou neděli, kdy naši obec postihly povodně. Díky důmyslné výstavbě valu byl uchráněn majetek mnohých občanů naší obce.
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V sobotu 4. 5. 2013 v 15:00 se konalo v zasedací místnosti OÚ Roudné slavnostní přivítání nových občánků. Přivítání byli: David Jirchář, Amálie
Litvanová, Adam Pícha, Viktorie Smolíková, Tomáš Trnka, Marian Václavik.

Poděkování

Divadlo Ve dvoře nahoře děkuje za odbornou dobrovolnou pomoc při
elektrické instalaci v hledišti divadélka panu Jiřímu Vopelkovi a panu
Vladimíru Troupovi.
Tímto nám umožnili uskutečnění představení na oslavu dětského dne s nově
nastudovanou pohádkou, kterou jsme sehráli dne 15. 6. 2013 od 15.00 h a od
16.00 h.
Věra Kotzinová, koordinátorka divadelního souboru
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slovo MÍSTOstarosty - „Stále se něco děje“
Restaurace s kulturním domem hledá nového nájemce… pan Vlček
ze zdravotních důvodů ukončil svoji činnost a Obecní úřad začal
hledat nového nájemce, který by přispěl ke společenskému dění v obci.
Dnes, kdy tento článek čtete, už možná pro Vás připravuje zajímavou
kulinářskou kuchyni, letní předzahrádku, či aktivní společenské akce.
Dáme se překvapit.

dotaci pro vybudování dlouho očekávané splaškové kanalizace v naší
obci. Následovat bude aktualizace projektů, stavební řízení a „rozkopání
obce“. Termíny ještě nejsou známy, ale už aby celá realizace byla za
námi. Zde bych chtěl požádat naše současné, ale i budoucí občany (stavebníky) naší obce o „velkou“ toleranci. Zde budeme rádi za podněty
týkající se nejenom připojení konkrétních nemovitostí.

Naše obec získala pro Mateřskou školu v Roudném od Jihočeského kraje
v rámci Programu obnovy venkova finanční prostředky na pořízení
zahradních prvků v areálu školky, které se budou instalovat o letošních prázdninách. Jedná se o věžovou sestavu se skluzavkou, houpačkovou přístavbou, žebříkem, nástupní stěnou s příčkami a žebříkem, herní
domeček s lavicemi, stolečkem a tabulí, indiánský lezecký herní domek
s lavicemi a lezeckou stěnou, lezeckou sestavu TIM se dvěmi šikmými
nástupními sítěmi, lezeckou stěnou s chyty a přelézací lanovou sítí a
lavičky se stoly. Přejeme našim dětem, aby si tato zařízení hodně užily.

Sběrný dvůr čekají vnitřní úpravy. Po jednání se zástupcem společnosti Marius Pedersen čeká sběrný dvůr na nové uspořádání při třídění
odpadů. Možná bychom
se chtěli zeptat Vás, jak
jste spokojeni s využíváním sběrného dvora, či
např. rozšířit provozní
dobu i na nedělní podvečer?

Obecní úřad pro naše občany opět zajistil EKO brikety, kdy byla
možnost podat objednávku a v termínu si pak na obci převzít dovezené
brikety. Možná je i vzhledem k nestandardní zimě v květnu někdo již
musel použít, ač měly sloužit pro další topné období.

Na Vaše náměty, nápady, připomínky ze všech
oblastí našeho života se
těším buď osobně, či
písemně na e-mailech: sramvlastimil@seznam.cz nebo roudne@volny.cz

Dotace na splaškovou kanalizaci je na cestě. Ano právě v těchto
dnech očekáváme smlouvu od Ministerstva životního prostředí na

Bc. Vlastimil Šram, místostarosta obce

Naši nejmenší

Zdá se to být jen pár týdnů, co jsme v mateřské škole vítali jak
úplné nováčky tak i ty, kteří se k nám vraceli po prázdninách.
A školní rok 2012–2013 již skončil. Z nováčků budou zkušení
„školáčci“, kteří najdou nové kamarády mezi těmi, co se k nám
chystají poprvé.
Ale než se tak stane, rádi bychom se pochlubili s akcemi, které proběhly v posledních třech měsících tohoto školního roku.
V první polovině měsíce dubna to byl zejména hudební pořad
společnosti Bambini s názvem „Medvídek a písnička“ a pohád-

ka divadelního spolku Okýnko, která se jmenovala „Mlynářka“.
Do školních tříd jsme pozvali i rodiče v rámci „Dne Země“. V každé třídě proběhlo tvořivé odpoledne, kdy si děti spolu s dospělými vyráběly z odpadního materiálu – z víček od plastových lahví zdobené kolíčky, papírové hodiny, zvířátka z kartonu apod.
Na ekologické téma byl laděn i výchovný a informační pořad
centra Cassiopeia „Jak se žije na skládkách“, který děti poučil
o třídění odpadu. A konec měsíce dubna je po celé republice
ve znamení ohňů a čarodějného rejdění. Pozadu jsme nezůstali
ani v naší škole. 29. dubna proběhlo zábavné odpoledne „Slet čarodějů a čarodějnic“. Děti si přinesly stylové kostýmy z domova
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(děkujeme za spolupráci) a vydováděly se při tanci a různých
soutěžích s čarodějnou tématikou.
V květnu slaví svůj svátek všechny maminky. Aby jim děti naším prostřednictvím mohly poděkovat, trpělivě jsme po týdny
nacvičovali program na besídku. Snad se nám v průřezu podařilo ukázat, jak šikovné děti jsou a jak rády svým blízkým udělají
radost. Za námi je i fotografování. Každé dítě bude mít památku na tento rok strávený se svými kamarády, i když to ocení určitě až o hezkých pár let později. Koncem měsíce se ještě třída
Broučků rozjela do Českých Budějovic, kde ve Wortnerově domě
shlédla výstavu „Moje město“. Naopak do přírody se starší třída
vydala za poznáváním do lesa, kde se seznamovala s tamější flórou. Mladší třída si udělala výlet autobusem do Vidova na dětské
hřiště. Zpět se vracela pěšky kolem řeky, a aby cesta rychleji ubíhala, učila se poznávat rostlinky.
Následující měsíc jsme pro děti připravili také několik akcí.
Hned 3.6. to byla ke Dni dětí sportovní olympiáda. Na hřišti si
všichni vyzkoušeli jednotlivé disciplíny zařazené na olympijských hrách. Medaile a drobné odměny si odnesli všichni, radovaly se z nich děti v připraveném skákacím hradě v areálu školy.
O tři dny později jsme odjeli na školní výlet do Týna nad Vltavou,
kde si děti prohlédly muzeum s exponáty kostýmů ze známých
pohádek a určitě skvělý zážitek jsme si odnesli i z plavby parníkem po řece. Zavítalo k nám divadlo Táta a máma s pohádkou
„Jak kašpárek princezně pomohl“. Se školním rokem a zároveň
s dětmi, které se chystají do základní školy či přestupují do jiné
mateřské školy, jsme se rozloučili 20. června na „Zahradní slavnosti“.
Mgr. Lenka Píšová, učitelka MŠ

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.
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roudenští hasiči
tu 11. 5. 2013 v Ločenicích. Další soutěží byla 6. 7. 2013 pohárovka
v Boršově nad Vltavou, kde naše ženy na celé čáře zvítězily!
Jiřina Gramanová, Vedoucí kroužku

Naši Soptíci se zúčastnili 4. 5. 2013 obvodního kola hry Plamen
v Dolním Bukovsku, kde naši mladší obhájili 3. místo z podzimního kola a velcí skončili o stupínek výše na krásném druhém
místě. Obě družstva si tak zajistila postup na Okresním kole hry
Plamen, které se konalo 25. 5. 2013 ve Zlivi. Zde obě družstva
skončila na krásném třetím místě. Tato událost se stala poprvé
za celou éru malých hasičů působících v Roudném. Odměnou za
píli a práci jim byl výlet na Otáčivé hlediště do Českého Krumlova 21. 6. 2013.
V prvním červencovém týdnu se jako každý rok konal náš LDT,
který letos díky povodním byl ohrožen. Do poslední chvíle jsme
si nebyli jisti, zda povodeň, která taktéž postihla plavskou bažantnici a napáchala nemalé škody, nezmaří konání našeho tábora. Díky mysliveckému sdružení a jejich brigádám, při kterých
členové společně s členkami našeho Sboru dobrovolných hasičů
udělali velký kus práce, jsme se mohli opět vrátit na naši plavskou bažantnici. Touto cestou jim chceme velmi poděkovat a těšíme se na další spolupráci.
Kromě dětí se zúčastnila obvodové soutěže i dvě družstva dospělých. Tato soutěž se konala za velmi nepříznivého počasí v sobo-

místní myslivost
nimálně 500 ha výměry. I tato výměra je pro chov např. spárkaté
zvěře velmi malá, protože zvěř migruje do velkých vzdáleností
a v tomto malém prostoru nelze provádět efektivní chovatelské
zásahy. V poslední době se ozývají hlasy některých vlastníků
pozemků na změnu zákona, konkrétně na snížení minimální
výměry revírů na 250 ha či ještě méně. Měli by si uvědomit, že
zvěř vyhledává lokality podle potravní nabídky, klidu v revíru
a povětrnostních podmínek bez ohledu na „naše hranice“, takže
se může v určitých lokalitách koncentrovat a působit tak škody
na zemědělských plodinách. Pokud se nebude myslivecky hospodařit ve větších celcích, povede to k nekontrolovatelnému
snížení počtu zvěře, dá se říci až k narušení stanovených minimálních početních stavů, které z biologického hlediska zaručují
optimální reprodukci. Těmto důsledkům chtějí všichni zodpovědní myslivci zabránit.
Abychom jenom „nešířili blbou náladu“ – naše myslivecké sdružení obhospodařuje honitbu v katastru obcí Roudné, Vidov, Plav

V této rubrice seznamujeme pravidelně naše spoluobčany s činností našich myslivců. Většinou se jedná o zajímavé a atraktivní
záležitosti jako je ochrana zvěře při zemědělských pracích, zimní
přikrmování zvěře, pozorování a lov zvěře, chov loveckých psů
apod.

Bohužel myslivci se také potýkají s mnoha problémy administrativního a společenského rázu. Většina občanů asi neví, že podle
zákona si myslivecké sdružení si „svůj“ revír pronajímá od vlastníků půdy, kteří se sdružují v tzv. honebním společenstvu. A právě letos na jaře vypršela Mysliveckému sdružení Malše Roudné (podobně jako většině mysliveckých sdružení v ČR) nájemní
smlouva. Mohlo by se zdát, že její prodloužení je pouze formální
záležitost, uvědomme si však, jak se změnila naše obec, kolik
pozemků za uplynulých 10 let bylo zastavěno, jak velké území
zabírá nové hřiště, jak se změnila vlastnická práva k některým
pozemkům a dostaneme obraz o náročnosti tohoto úkonu.
Naštěstí vztahy mezi naším mysliveckým sdružením a honebním
společenstvem jsou velmi korektní, takže se nemusíme jako některá jiná sdružení obávat, že revír si pronajme jiný subjekt, který
většinou nabídne vyšší nájem, přičemž vložené prostředky chce
získat zpět, což v převážné většině případů znamená podstatné
snížení stavů zvěře. A touto úvahou se dostáváme k jinému problému současné myslivosti a tím je úprava zákona o myslivosti.
Zákon o myslivosti z roku 2001 uznává honitby, které mají mi-

a Doudleby, která má výměru cca 1400 ha, z toho celku lze ale
myslivecky využívat pouze asi 900 ha. Máme řádně uzavřenou
smlouvu s honebním společenstvem na dobu 10 let, a tak doufáme, že zachováme naši krásnou přírodu, zvěř v ní a starobylé
myslivecké tradice pro další generace a věříme, že vlastníci pozemků i zodpovědní občané nám v tom budou nápomoci.
PaedDr. Jiří Tesař, PhD., předseda sdružení
3
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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.

čtenáři píší
ohlédnutí za povodní

Jelikož zážitky na povodeň jsou vcelku čerstvé, měli bychom si uvědomit, že
největší kus práce s odčerpáváním vody
a dalšími nutnými pracemi udělal náš
Sbor dobrovolných hasičů. Je nutno podotknout, že jsme velmi rádi, že máme
přátelské vztahy i s okolními sbory, kteří

společenská rubrika
Významných životních jubileí se v naší
obci v květnu, červnu, červenci a srpnu
dožívají tito občané: Marie Kubičková,
Arnoštka Alešová, Drahomíra Nutilová, Anna Gregorová, Josef Röschenthaler, Anna Plojharová, Pavel Bratršovský,
Ludmila Havlíčková, Marie Lohonková,
Josef Čutka, František Chyňava, Jaroslav
Pavel, Ludvík Had, Jan Zdeněk, Luděk
Stejskal, Ivana Lohonková, Jana Alexová,
Vladimíra Hankovcová, Ingrid Fuchsová,
Miloslav Nutil, Marie Chmelařová, Marie
Dudková, Marie Severová, Stanislav Beníšek a Jiří Matucha.
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 Daniela Fekla, který se narodil 31. 3. 2013, Erika Strimisky, který se narodil 11. 4. 2013
a Adama Vaňka, který se narodil 17. 4.
2013.
Poslední rozloučení: Naši obec navždy
opustili 28. 3. 2013 pan Jan Marek, 15. 5.
2013 pan Stanislav Jirkal a 26. 5. 2013 paní
Vlasta Urbánková.

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 2013 každou sobotu
od 9:00 – 12:00 a každou 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 33/ srpen 2013. 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

nám přijeli taktéž pomoci a přiložili ruku
k dílu. Byl to opravdu náročný týden,
nervy pracovaly na plné obrátky, velký
dík a obdiv patří všem těm, kteří přišli,
pomohli a udělali něco pro dobrou věc.
Chtěla bych taktéž poděkovat nejen členům SDH, ale i zároveň dalším občanům,
kteří přišli a nějakým způsobem pomohli
či pomoc nabídli.
Pro fungující Sbor či Obec, je důležitý
kolektiv, řekla bych ze zkušenosti, že hasiči jsou parta lidí, kteří dokážou kamarádovi či komukoliv jinému pomoci, být
hasičem není jen o tom, „jezdit po soutěžích a vyhrávat poháry“, ale zároveň být
zodpovědným a ochotným vystavit se
nebezpečí a jít pomoci druhým, kteří to
potřebují. Celá akce byla pod vedením

našeho starosty pana G. Hada, který byl
po celou dobu přítomen, i když jeho zdravotní stav byl chvílemi až kritický, přesto
nešel domů si odpočinout, stál tam společně bok po boku s našimi hasiči a dělal
maximum, abychom mohli my ostatní mít
klidný spánek.
Další velký dík patří „roudenským ženám“, které se po celou dobu staraly o občerstvení pro všechny dobrovolníky, kteří
přišli pomoci. Na druhou stranu, poté zamrzí, když člověk by se „roztrhl“ a vidí
skupinu lidí, kteří jen postávají a ruku
k dílu nepřiloží. Měli bychom si všichni
sáhnout do svého svědomí, zda jsme vždy
udělali tak, jak bychom měli.
Velký dík patří těm lidem, kteří byli sami
ohroženi, potřebovali bránit své majetky či

blízké, a přesto přišli a přiložili ruku k dílu
či zapůjčili na své vlastní náklady techniku či další důležité pomůcky, takových lidí
bychom si měli vážit.
Nejvíce zamrzí věty, že se v obci nic
neděje, že nikdo nic nedělá, kde pak jsou
všichni tito zlí jazykové, když je potřeba
přiložit ruku k dílu?
Bc. Daniela Gramanová

Kostkáčkovo dny pro děti

Dětský karneval v sále kulturního domu v Roudném se vyzdobil pohádkovými postavičkami z kartonů a i v tomto duchu se soutěžilo jako v pohádce. Kostkáček a Kašpárek
doprovázeli program celým odpolednem. Při soutěžích pomáhali teenegři (pastelky)
všem dětem až do večera. Nafukovací balónky jako
barevné koule létaly po celém sále, večerníčkové
čepice z novin zdobily všechny děti, které seděly
rodičům na ramenech, a společně tancovali. Soutěž
u perníkové chaloupky z opravdových pečených
perníčků měla velký odbyt. Všechny děti dokázaly perníček ustřihnout a následně slupnout během
chvilky. Malé peklo nechybělo v žádné pohádce,
tak i u nás v Roudném byly namalováni na kartonu dva čerti. Vhodit míček do černého pytle si
vyzkoušel každý, kdo se čerta nebál. Tradiční žádanou disciplínou vylézání na schůdky
pro svoji berušku opět bylo na trpělivosti, vydržet frontu než přišla řada na každého
vylézt do výšky. Pochvala i rodičům, kteří se dobrovolně přihlásili na soutěž, kdy princové (tatínkové) poznávali hlasy svých dětí. Maminky pilně motaly klubíčko na rychlost
a zručnost. Díky finanční podpoře Obecního úřadu v Roudném si všechny děti odnáší
domů odměny za soutěže a i za nejlepší masku na karnevale. Tento rok bylo vyhlášeno
15 nejlepších masek. Ručně skládaná krabička byla ke štěstí pro všechny děti u Kašpárka. Krabičkové štěstí formou tomboly (4lístky a 4výhry) si děti hrdě odnášely z karnevalu domů. Dětem se v 19 hodin nechtělo domů, a tak ještě na závěr židličkovaná,
a to dvakrát. Je to největší radost, když jsou děti šťastné plné dojmů a zážitků. A tak
jim Kostkáček slíbil, že si rád přijde zase pohrát a zasoutěžit se všemi dětmi v sobotu
15. 6. na hřiště u řeky. Jak řekl, tak se i stalo a nachystal společně s pastelkami další dobrodružné odpoledne pro děti k jejich svátku, škoda jen, že přišlo tak málo dětí.
Vystoupení mini mažoretek s oddílu Panenky ČB“ pod vedením Dominiky Voltnerové
mohli vidět všichni, kteří na karneval přišli do Roudného 9. 3. 2013. Touto cestou bych
ráda poděkovala všem, kteří karneval připravují vždy dobrovolně i s potěšením.
MOTTO: „ Kdo si hraje, nezlobí.“ 				
AHOJ KOSTKÁČEK
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