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Mezi prvovoliči v naší obci ve volbách do Poslanecké sněmovny, které proběhly ve
dnech od 25. do 26. října 2013, byla Tereza Zikešová, viz foto.

ze života obce - slovo starosty
Kanalizace, odpady a jak s nimi nakládat…
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že Vás občany naší obce mohu seznámit se stavem
projektu splaškové kanalizace, která je již mnoho let tolik diskutovanou
stavbou.
Jistě si všichni uvědomujeme, o jak důležitou stavbu se jedná, a to
z důvodu posílení infrastruktury a vlivu na životní prostředí.
Podařilo se nám získat z programu OPŽP kladné vyřízení naší žádosti o realizaci stavby splaškové kanalizace, která byla potvrzena akceptačním dopisem ministra.
V současné době je připravován projekt k provedení stavby, po němž
bude probíhat výběr zhotovitele. Vlastní stavba by měla být realizována do roku 2015.
Likvidace a třídění odpadu již po dobu několika let v naší obci zajišťuje sběrný dvůr, který je určen pro občany s trvalým pobytem v obci.
I zde se pokoušíme žádat o poskytnutí dotace na rozšíření a zkvalitnění
těchto služeb, a to i z důvodu zvyšování se počtu obyvatel.
Chtěl bych v této souvislosti apelovat na ty, kteří ač mají k dispozici
toto zařízení, odkládají odpad ze svých nemovitostí na místa k tomuto

účelu nevhodná, a tak zakládají tzv. „černé skládky“. Byl bych rád,
kdyby tato má prosba byla vyslyšena, a nebudu nucen hledat možnosti, jak tomuto chování zamezit, a tak udržet naši obec čistou.
Nyní se rád vrátím k pozitivnějším a příjemnějším záležitostem,
mezi něž patří informace o získané dotaci na dětské hřiště u Mateřské
školy a také o pořízení dalších hracích prvků na hřišti veřejném, které
nejsou poslední, neboť se na OÚ shromáždila částka jako peněžní dar
od několika občanů, která bude použita k zakoupení dalšího hracího
prvku, za to jim právem patří poděkování.
Další informací, ze které mám radost, je znovuotevření restaurace
v kulturním domě, jejíž nový nájemce pozvedl úroveň tohoto zařízení.
Doufám, že blížící se kulturní akce a navazující plesová sezona bude
pro Vás příjemným zpestřením.
S blížícím se koncem roku, vánočními svátky a rokem
novým Vám všem přeji hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů
v osobním i rodinném životě.
Gustav Had, starosta obce
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slovo MÍSTOstarosty - „U nás v Roudném se stále se něco děje“
Dětské hřiště se i díky sponzorům = našich
občanů obce Roudné a spolufinancování opět
trochu rozrostlo.
Na hřišti můžeme vidět houpačky, ale také
i starší hračky s naší Mateřské školy, které budou ještě dlouho sloužit našim dětem.
Další myšlenkou je k dětskému hřišti či jinému podobnému koutu v obci přidat také
koutek pro naše seniory. Ve světě se jim říká
Senior parky, kde jsou různě náročná/nenáročná cvičící nářadí, které může používat každý
občan naší obce.
Je třeba vybudovat chodník okolo
Plavské… opět zaznělo zvýšeným hlasem
na zastupitelstvu. Projekt je vlastně na „papíře“, a pokud se udělá tento chodník etapově, tak
si myslíme, že by mohlo dojít k výběrovému řízení na dodavatele první části těchto chodníků,
se shodli zastupitelé obce.
Splašková kanalizace je asi v současné době nejpotřebnější část infrastruktury
naší obce. Na projektu se usilovně pracovalo,

a dokonce i město České Budějovice nechává
zpracovávat aktuální situaci pro splaškovou
kanalizaci v části Nové Roudné. Pokud vše
dobře půjde, bude se vybírat zhotovitel stavby
a budeme předpokládat, že do konce roku 2015
bude v naší obci již funkční dlouho očekávaná
splašková kanalizace.
Restaurace Krčma znovu otevřena. Ano,
mnozí z nás již ochutnali Velkopovického kozla
a něco dobrého na zub v nově otevřené krčmě.
Myslím, že při různých předvánočních příležitostech se o tom přesvědčí i další občané naší
obce. Přejeme provozovateli mnoho spokojených hostů.
  
Obecní knihovna, která nám částečně
slouží i jako takový historický koutek naší obce
je dalším aktuálním tématem. Chystáme se
na drobné stavební i prostorové úpravy naší
knihovny s cílem oslovit zejména naše nejmladší čtenáře, abychom jim např. usnadnili
cestu k jejich povinné školní četbě.

Zde
bych
možná oslovil
Vás, historicky
smýšlející
lidičky, kteří by
chtěli věnovat
nějakou
zajímavou „relikvii“ z našich
domů a statků
do tohoto historického koutku v knihovně.
Foto či popis věci zašlete prosím na:
roudne@volny.cz
Za každý dar budeme velice vděčni.
Autobusová zastávka resp. odstavný
pruh MHD byl nově zrekonstruován na hranici města a obce, čímž se přispělo k bezpečnosti osob při přepravě do města.
Bc. Vlastimil Šram, místostarosta obce

Naši nejmenší
V pondělí 2. září začal další školní rok i v naší mateřské škole.
Přivítali jsme nové kamarády, a ti starší se po prázdninách opět
setkali, aby společně poznávali to, co ještě nevědí. Na všechny
jsme se těšili a přejeme jim, aby si nový školní rok užili, načerpali
nové znalosti a dovednosti a získali nové kamarády.
Prvním společným pořadem, kterého se děti zúčastnily, byl
pořad hudební F. Nejedla s výstižným názvem „Nečistíme zoubky, přibývají vroubky“. Třída Broučků se v září ještě podívala
do hvězdárny, kde pro ně byl připraven velice zajímavý a poutavý pořad, kde jim pohádkové bytosti přiblížily hvězdnou oblohu.
Koncem měsíce navštívili ZŠ v Grünwaldově ulici, kde se mohli
podívat, jak se učí jejich starší kamarádi v „opravdové“ škole.
Další návštěva školy, tentokrát střední
zemědělské na Rudolfovské ulici, se
uskutečnila v polovině měsíce října
a děti sem přišly
na výstavu ovoce,
ale třeba se svezly
i na koni. Trochu
jiný zážitek pak
přinesla dětem návštěva čtyřnohého
přítele v pořadu nazvaném „Poznej svého psa“, který se zabýval
canisterapií a dětem nenásilně zprostředkoval informace o této
příjemné a stále více užívané léčbě.
Veliký ohlas mělo zábavné odpoledne plné her, soutěží a pohádkových bytostí, kterého se zúčastnili i rodiče. A to nejen jako
doprovod, ale mnozí pomohli i s realizací a zajistili nádherné pohádkové kostýmy. Velice jim děkujeme. Díky nim se akce „Z pohádky do pohádky“ vydařila a všem se líbila. Pohádkové bytosti
rozdávaly za splnění úkolu odměny pro ně typické. Tak například
Bob a Bobek obdarovával mrkví, která byla vypěstována na zahradě školy. Semínka do země zasely děti se svými rodiči na jaře.
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Děti nepřišly ani o oblíbená divadelní představení. Divadlo
Táta a máma přijelo s pohádkou „Jak pasáček doběhl princeznu“.
A o pohádky nebude nouze ani v listopadu, kdy se děti mohou
těšit na divadlo Zvoneček s pohádkou „Za zvířátky do pohádky“
a na divadlo Okýnko s pohádkou „O rybce šupince“. Již pravidelně u nás vítáme společnost Cassiopeia   s naučnými pořady.
V říjnu to byl „Život v mraveništi“ a listopadový má název „Žabka Rozárka“.   
První říjnový den se třída Broučků vydala na výpravu do lesa.
Děti tu poznávaly
stromy,
keře, poslouchaly
zvuky
lesa, poznávaly jeho drobné obyvatele,
houby, sbíraly
p ř í r o d n i n y,
které si donesly i do školy
a tady z nich
vyráběly podzimníčky podle
své fantazie.
Začátkem října také proběhla kontrola zraku. Rodiče, kteří měli
zájem, mohli svému dítěti nechat zkontrolovat zrak odborným
lékařem, který do MŠ přijel.
Mimo těchto aktivit pak děti mohou navštěvovat jako v loňském roce pravidelné zábavné cvičení pro třídu Žabiček, pro starší děti cvičení s fyzioterapeutkou, logopedii, angličtinu či výuku
hry na zobcovou flétnu. U nás se nikdo nudit nemusí.
Na závěr ještě upozornění na uzavření MŠ po dobu zimních
prázdnin od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014.
Mgr. Lenka Píšová, učitelka MŠ
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roudenští hasiči
S prvními podzimními dny přichází pro Mladé hasiče i konec
jejich sezony, která letos pro nás byla velmi úspěšná. Když se
ohlédnu zpátky, naši Soptíci měli letošní rok plný medailí a pohárů. Na jaře se probojovali do okresního kola, kde mladší i starší
skončili na stupni vítězů. V seriálu soutěží „Českobudějovický
dvojboj“ naši malí obsadili krásné 3. místo a velcí o stupínek níže,
tedy 4. místo. V říjnu pak proběhlo na Srubci podzimní kolo celostátní hry Plamen, kde naše nově vzniklá 3 družstva (jedno mladší a dvě starší) obsadila jedno druhé a dvě třetí místa. Všechny
tyto úspěchy jsme s dětmi oslavili na schůzce dortem a dětským
šampaňským.

Novinkou pro nastávající sezonu je i to, že se změnily směrnice
v ohledu na věk dětí, a tak jsme pod naše křídla vzali hasičské
kamarády z Kostelce, s kterými stejně celá léta spolupracujeme.
I když skončily soutěže, my neskládáme ruce do klína, ale ubíráme se dál, tak jako každoročně trochu jiným směrem. Sbíráme
žaludy a kaštany pro místní MS a připravujeme vystoupení dětí
na Mikulášskou besídku, která se bude konat 3. 12. 2013 v KD
Malše, a pak na Výroční valné hromadě, která proběhne tamtéž
v pátek 20. 12. 2013 od 18:00.
Na Štědrý
den pojedeme
s dětmi a myslivci opět do
přírody krmit
zvířátka a po
Novém roce
začneme plnit
odznaky odborností, zapojíme se do
soutěže „PO
očima dětí“, a
pak začneme
pilně trénovat na příští sezonu.
Našim mladým hasičům i Vám všem přeji příjemné prožití
svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Jiřina Gramanová, vedoucí kroužku

kultura v obci
LampiÓnový průvod
V pátek 8. 11. 2013 se prostory okolo naší MŠ zaplnily dětmi i dospělými, protože jako každý rok přijel Martin na bílém
koni, aby pozdravil děti a vedl lampiónový průvod. Máme
radost, že o tuto akci je takový zájem.
V 17:30 přivítal  Kostkáček všechny přítomné, a pak vedl
spolu s Martinem celý
lampiónový průvod.
Cestou byly
pro
děti
připraveny
jednotlivé
disciplíny, od pavoučka děti
dostávaly
svítící náramky, pak cestou dál po valu viděly tančící víly, všechny
postrašilo strašidýlko, u rybníčka seděly žabičky, které rozdávaly svíčky, ty si děti na konci průvodu zapálily a daly je
chuďasovi. Na závěr lampiónového průvodu byl pro děti
na starém hřišti připraven čaj s koláčkem a pro všechny pak
ohňostroj. Závěrem bychom rádi poděkovali JK Vladykův
Dvůr za přítomnost Martina a koně v čele průvodu, Obecnímu úřadu za finanční podporu této akce a ostatním dobrovolníkům, kteří přišli pomoci.

Obec Roudné
pořádá

PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ,
které se koná

v KD Malše v Roudném v neděli 15.12.2013
od 14.30 hod.
Program:
14.30 zahájení
15.00 loutková pohádka Ve dvoře nahoře
14.30 koledy v podání pana Dopity
15.15 vystoupení country zpěváka Drobka
16.30 zvonečkový průvod
17.00 živý Betlém

Připraveny budou stánky s teplým punčem,
vánočkou a zabijačkovými specialitami.
Srdečně Vás zveme!
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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.

roudenské aktuality - oznámení
Od měsíce listopadu se mění provozní doba sběrného dvora: Sběrný dvůr bude otevřen
každou první a třetí středu a sobotu v měsíci.

čtenáři píší

společenská rubrika
Významných životních jubileí se v naší
obci v září, říjnu, listopadu a prosinci dožívají tito občané: Karel Průka, Ludmila
Pachová, Miroslav Koloušek, Růžena Jašková, Jana Wohlandová, Věra Škoríková,
Ludmila Karasová, Vlasta Urbánková, Pavel Pícha, Josef Graman, Václava Troupová, Jiří Enkler, Štěpán Andrle, Marie Kuntová, Anna Špalová, Martin Soukup, Karel
Soukup, Milena Boudová, Marie Jirková,
Petr Švehla, František Haman, Marie Märzová, Milan Severa, Milan Gregor, Alena
Nováková, Helena Maxianová, Karel Vlček, Miroslava Šachtová, Marie Beníšková,
Marie Píchová, Zdeněk Škabrada, Marie Pořádané akce v Krčmě Malše
Gramanová, Vladimír Brož a Jaroslava Ji- l 17. 11. od 18.00  živá country kapela Nouze
říková.
- vstup zdarma
Oslavencům gratulujeme a přejeme hod- l 23. 11. od 18.00 do 21.30 - Tatarákový večer
ně štěstí, zdraví a elánu do dalších let! OÚ
(hovězí tatarák z mladého býka domácího
navštěvuje jubilanty od 70-ti let věku
chovu 120g za 119,- Kč s topinkami a česnekem)
osobně. Rádi bychom poblahopřáli rodil 6. 12. od 19.00 hod -  Divadelní hra Legenda
čům Barbory Bumanové, která se narodila
o Závišovi a Kunhutě vstup 50,- Kč
21. 5. 2013 a Marka Jíně, který se narodil
l 24. 12. od 20.00 hod -  Vánoční párty
25. 9. 2013.
Poslední rozloučení: Naši obec navždy l 15. 02. Motorkářský ples s živou rockovou
kapelou
opustil 29. 7. 2013 pan Jiří Matějíček.
l 24. 1.- 26. 1. Vepřové hody

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 2013 každou první
a třetí sobotu v měsíci od 9:00 – 12:00 a každou první
a třetí středu v měsíci 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 34/ listopad 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
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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.

kultura v obci
Kulturní výbor při OÚ Roudné
Vás srdečně zve na
připravované akce v KD Malše:
3. 12. 2013 – od 16:30 Mikulášská besídka
15. 12. 2013 – Předvánoční zastavení
11. 1. 2014 – Obecní ples
18. 1. 2014 – Myslivecký ples
22. 2. 2014 – Svíčkový ples
1. 3. 2014 – Dětské Maškarní
8. 3. 2014 – Dospělé Maškarní
Na všechny výše jmenované akce
Vás co nejsrdečněji zveme!

Krásné prožití vánočních svátků
Vám všem přeje redakce RZ.

