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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V pátek 7. 11. 2014 se konal již tradiční lampiónový
průvod. Z důvodu výstavby kanalizace v obci jsme
byli nuceni upravit trasu celého průvodu.
Po zahájení se průvod vydal od mateřské školy v čele
s Martinem na koni k valu a po valu pokračoval
na staré hřiště.
Cestou byla pro děti připravena stanoviště, od pavoučků děti dostávaly svítící náramky, dále pak prošly
okolo tančících víl, na hřišti na ně čekaly dvě žabky,
od kterých každý obdržel svítící kamínek a každý
malý účastník si zapálil s pomocí rodičů prskavku, ty
jasně zářily do tmy celého hřiště.
Na závěr byl pro všechny připraven punč, koláček
a celý lampiónový průvod vyvrcholil krásným ohňostrojem.
Jsme rádi, že se tento průvod opět zdařil a podle počtu
dětí, které každým rokem přibývají, je o tuto akci
v naší obci zájem.
Závěrem bychom chtěli poděkovat paní Simoně
Dvořákové za moderování a pomoc, Obecnímu
úřadu Roudné, který celou akci podpořil finančně, Vladykovu Dvoru za bezplatné zapůjčení koně
s Martinem, divadélku Ve dvoře nahoře za zapůjčení
techniky a všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu při
přípravách a celém průběhu této akce.

ZE ŽIVOTA OBCE - SLOVO STAROSTY

ROUDENSKÉ
NOVINKY
DO KAŽDÉ
RODINKY!

Vážení spoluobčané,
podzim letošního roku byl pro nás obdobím, které rozhodlo o dalším dění a směru jakým se bude
naše obec ubírat. Velká volební účast, která se přiblížila k 70%, byla důkazem, že nám není lhostejné, jak se nám zde bude v následujících čtyřech letech žít. Chtěl
bych Vám všem prostřednictvím RZ poděkovat, kteří jste nám dali
důvěru a možnost pokračovat v práci pro naši obec, čehož si velice
vážíme.
Stavba splaškové kanalizace již dostihla každého z nás, menší či
větší měrou a určitá omezení na nás všechny dopadají, jsem v této
souvislosti rád, že se setkávám s velkým pochopením a rozumným
přístupem Vás občanů.
Doufám, že letošní zima bude mírná a práce budou pokračovat
i přes komplikace, které nás v určitých místech výstavby provázejí.
V současné době probíhají jednání, jak zkoordinovat souběh třech
staveb v našem katastru. Jako první je dokončení Plavské komunikace, jejíž součástí je stavba kanalizačních šachet v křižovatce Plavská
komunikace a ulice Na Děkanských polích. Kde dojde k napojení
části naší splaškové kanalizace, vedené z Boršovské ulice, což je další stavbou v této části obce. A poslední stavbou
je rekonstrukce zmíněné křižovatky, jejíž započetí je plánováno na počátek příštího roku a vlastní stavba navržena
po částech tak, aby po otevření Plavské komunikace, byl možný průjezd pro osobní a autobusovou dopravu.
Z těchto několika informací je zřejmý čilý stavební ruch, jenž nás bude v následujících měsících provázet, a přinese
jistě mnoho pozitivního, jako jsou chodníky a přechody pro chodce, které jsou projektovány společně se stavbami města České Budějovice a Jihočeským
krajem. Toto je pouze část připravovaných stavebních projektů, které vnímám jako velmi pozitivní, a o dalších činnostech Vás budu rád dále informovat.
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Další informace patří rodičům našich předškoláčků. Téma jsou spádové školy, o něž nebyl dříve zájem, ale z důvodu silných ročníků bychom chtěli
prosadit spádové školy, a to školu Grünwaldova a Matici Školskou, které se nám zdají, co se týče dostupnosti, optimální.
Již dříve jsem jednal se zástupci škol a města Českých Budějovic, ale bohužel s ne příliš dobrým výsledkem. Snad u nově zvolených zastupitelů
najdeme více porozumění a vstřícnosti.
Neboť se blíží konec roku, chtěl bych Vám všem popřát hezké Vánoční svátky, v novém roce taktéž hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, jak v osobním tak i pracovním životě.					
Gustav Had, starosta obce
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY - „Stále se něco děje“
STÁLE SE NĚCO DĚJE….
Obecní KNIHOVNA v plném proudu
Nově upravená knihovna posloužila v době voleb jako volební místnost
a kdo přišel volit, si ji mohl krátce prohlédnout. Kdo nepřišel, toho
naše knihovnice Martina srdečně zve každou středu v době mezi 17:00
a 19:00 hod. Sám jsem se stal novým členem a myslím, že pokud bude o knihy větší zájem, bude možné
otevírací dobu i rozšířit. Dozvíme se i Váš názor?
Hnědé plastové nádoby na BIOODPAD
Zprvu jen několik desítek zájemců požádalo o bezplatné zapůjčení hnědých nádob (popelnic) na bioodpad, ale ještě stále je možné požádat o tyto nádoby
a třídit tak odpad.
Kulturní dům, Krčma Roudné v plném proudu
Je to již více jak rok, co začal restauraci v kulturním době provozovat
nový nájemce pan Lukáš Janecký. Měli jsme obavy, zda „postaví hospodu na nohy“? Stalo se! Měli jsme tu možnost zažít divadelní představení, večerní taneční, cvičení pro ženy, kulturní pořady pro děti ….
A chystají se další možnosti využití např. dětská burza oblečení. Co Vy?
Nemáte nějaký nápad, co by se dalo dalšího uspořádat?

Radnice/obecní úřad
Kdo navštívil Obecní úřad v Roudném, všiml si, že dočasně sídlíme
v bývalé zasedací místnosti a že se mění podoba úřední místnosti, která
bude již brzy otevřena veřejnosti. Plánujeme, že to bude jedna větší
místnost, ze které bude vstup i do budoucího archivu nad toaletami.
Celý Kulturní dům pak bude zateplen z dotačních prostředků. Již nyní
prověřujeme nový systém plynového vytápění, kdy se upustilo od lokálních topidel (systému WAF).
Rozpočet obce
Obecní rozpočet je nejvíce závislý na daňové výtěžnosti. V rámci velké
rozpracovanosti (výstavba kanalizace, řešení chodníku okolo Plavské,
zateplení KD, rekonstrukce knihovny,…) se nedostává některým organizacím a společnostem potřebných financí, které obec nemůže v tomto
období poskytnout.
Kontaktní e-maily zastupitelů obce a aktuality na e-maily občanů
Zastupitelé se shodli, že každý bude mít „služební“ svůj e-mail, a že
občané budou moci tento kontakt využívat. Taktéž jsme na novém
zastupitelstvu diskutovali, jak Vás více a častěji aktuálně informovat
právě třeba díky Vašim e-mailovým schránkám (elektronické pošty).
Máte možnost zaslat svůj e-mail na roudne@volny.cz a my pokusíme
se Vám zasílat aktuality z obce do Vašeho počítače.
Bc. Vlastimil Šram, místostarosta obce

Naši nejmenší

Začal nám nový školní rok 2014/2015 a s ním i nové životní období našich nejmenších. 1. 9. nastoupily nové děti, které se během
měsíce září úspěšně zadaptovaly.
Začátek roku nám zpříjemnily hudební pořady Hugo fugo – „Veselá písmenka a číslice“ a Pohádkové minishow, kdy nám ráno
oživily známé písně z pohádek spojené s taneční zábavou.
Broučkové si vyzkoušeli trénink fotbalistů na hřišti v Roudném.
Byl pro ně nachystán například skákací hrad, střelby
na branku a bohatá
svačinka. Taktéž se
poučili za přítomnosti ekologického
centra Cassiopeia
o
Kompostování
s žížalou Jůlinkou.
Začátkem října čekala na Broučky výstava ovoce spojená se zážitkovou projížďkou v kombajnu a seznámení se zvířátky na farmě zajištěné SZŠ Rudolfovskou.
Strávili jsme společnou chvíli s rodiči a dětmi při tvoření výrobků z brambor a malování na dřevěné větrníky na akci s názvem

„Bramborové hrátky.“ Budeme se těšit na další prosincovou tvořivou dílnu – „Andělské Vánoce“, završenou společnou besídkou a Světýlkovou cestou k Betlému.
V průběhu měsíce září začali předškoláci s kroužky logopedie,
flétny,
angličtiny
a mladší děti s Tančením s angličtinou.
Měsíc nám taktéž
obohatily hudební
pořady společností
Bambini a Zvoneček.
S říjnem jsme se
rozloučili tzv. „Dušičkovým
dnem“,
kdy jsme si pověděli
o tradici Památce zesnulých, děti přišly v kostýmech duchů a jiných strašidel, zahrály si různé soutěže a zatančily na písničky
z pohádek.
A co nás dále čeká?
Vystoupení dětí z třídy Broučků v KD Roudné při Mikulášské
besídce, oslava Vánoc s rodiči a dětmi a čekání na Ježíška.
Nicole Nevrklová, učitelka MŠ.

ROUDENŠTÍ HASIČI
Někteří z Vás, již náš článek četli v Českobudějovických listech nebo upravený v hasičských
novinách, ale rozhodli jsme se ho dát i do našeho zpravodaje, abyste si ho mohli přečíst všichni.

SOPTÍCI Z ROUDNÉHO

Letos opravdu zazářili!
Nejprve něco z historie kroužku Mladých hasičů: Vznikl v roce 2006 tenkrát se sedmi dětmi –
pouze starší kategorie. S přibývajícími léty přibývaly i děti. Nyní do kroužku pravidelně dochází
25 dětí a od loňské sezony jsme pod svá křídla přijali 5 mladých hasičů z Kostelce. Se SDH Kostelec
jsme již předtím měli vynikající spolupráci. Někdo by si řekl, že je to daleko, možná kilometry, ale
srdíčkem k sobě máme velmi blízko.
Ale vrátím se k našim Soptíkům z Roudného, z vísky 4 km od Českých Budějovic.
Dokázali jsme postoupit, a dokonce se umístit v Okresní soutěži Plamen ve Zlivi na třetím místě v kategorii mladších žáků a na sedmém místě v kategorii starších žáků. Pak ale přišly úspěchy, které překvapily nejen nás vedoucí, ale i samotné děti. Doslova mladší
žáci převálcovali ostatní družstva okresu České Budějovice v Českobudějovickém dvojboji, „kam jsme přijeli, tam jsme vyhráli“, a tak
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ROUDENŠTÍ HASIČI

pokračování ze str 2.

Je nás pět vedoucích, kterým bych já ráda za jejich obětavou
práci, kterou dělají zdarma a ve svém volném čase, přesto s potěšením a zapálením, poděkovala. Tato práce přináší své ovoce
v podobě úspěchů našich dětí.
Jsme rádi, že máme tak skvělou partu dětí, které si vzájemně pomáhají a vědí, že jeden bez druhého nic nedokáže. A toto
všechno naše děti dělaly v podstatě na koleni. Do loňského roku
jsme neměli překážky, klubovnu a sklady máme v pronajatých
prostorech, a tak nevíme, jak to s námi bude do budoucna. Prostě
u nás v Roudném nám chybí vlastní zázemí, ale pevně věřím, že
i toto se časem nějak vyřeší.
Ráda bych si i posteskla. Od loňského roku jsou změněny věkové kategorie u mladších a starších žáků, a tak v mnoha družstvech, dochází k tomu, že končí děti, které jsou žáky 9. tříd základních škol, a to si myslím, že není rozumné a je mi to líto. 	
Důležité pro nás však je, že nám děti stále přibývají, a hlavně,
že nás všechny hasičina moc baví.
Co jsme již stihli…
O táboře jsme Vás již informovali, po táboře jsme se zúčastnili ještě několika soutěží, navštívili jsme své kamarády v Kostelci
a s nimi vyrazili na výlet na Karlův hrádek a po poslední soutěži
jsme se opět vrátili do Kostelce na báječné odpoledne plné soutěží a výroby draků. Taktéž jsme nemohli nevynechat lampiónový
průvod v Roudném, většina z nás pomáhala s realizací průvodu.
A co nás čeká?
Dvě vystoupení s pohádkou O Zlatovousce, Zvonečkový průvod, tvořivá dílna, krmení zvířátek a vánoční besídka a po Novém roce se opět vrhneme do hasičské práce!
Jiřina Gramanová, vedoucí koužku

si mladší žáci zajistili absolutní prvenství v Českobudějovickém
dvojboji. Starší žáci byli celou sezonu jako na houpačce, někdy
úspěch, jindy byly jejich výsledky slabší, ale i tak skončili v Českobudějovickém dvojboji na krásném druhém místě za loňskými
mistry republiky Dolním
Bukovskem.
Kromě soutěží a tréninků v hasičském sportu máme spoustu jiných
aktivit. Scházíme se pravidelně po celý rok každý pátek, plníme všechny čtyři okruhy Plamenu,
malujeme do soutěže
„PO očima dětí“ a plníme odznaky odbornosti, každoročně nacvičujeme pohádku, kterou pak hrajeme na Výroční valné hromadě a na mikulášské besídce.
Mimo kulturní akce se zúčastňujeme brigád, pořádáme výlety
a vyvrcholením celé naší sezony je hasičské soustředění na bažantnici v Plavě. Zde má svoji základnu Myslivecké sdružení
Malše Roudné, které nám svůj areál již spoustu let zapůjčuje zdarma. Spolupráce mezi MS Malše a mladými hasiči SDH Roudné
funguje na jedničku s hvězdičkou. Kromě zapůjčení areálu pro
naše děti myslivci uspořádali besedy s ukázkami výcviku loveckých psů, zacházení i střelbu z loveckých zbraní. My na oplátku
sbíráme žaludy i kaštany pro zvířátka a společně tradičně trávíme dopoledne Štědrého dne v lese a pak máme Vánoční besídku
s dárečky na bažantnici. Spolupráce mezi našimi sdruženími je
vynikající a pevně věřím, že se bude i nadále prohlubovat.

ROUDENSKÉ AKTUALITY - OZNÁMENÍ
ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Oznamujeme Vám, že s platností od 1. ledna 2015 bude z provozních a technických důvodů změněn svozový den biologicky
rozložitelného komunálního odpadu.
Svoz bude probíhat vždy 1x za 14 dní v lichém týdnu v úterý.

SBĚRNÝ DVŮR

Od soboty 1. 11. 2014 je SBĚRNÝ DVŮR otevřen po celé zimní
období každou první a třetí sobotu v měsíci od 9.00 - 12.00 hod.
a od středy 5. 11. 2014 je SBĚRNÝ DVŮR otevřen po celé zimní
období každou první a třetí středu v měsíci od 14.00 - 16.00 hod.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA

Obec Roudné
pořádá

PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ,
které se koná

V pátek 10. 10. 2014 a v sobotu 11. 10. 2014
proběhly i u nás volby do zastupitelstev
obcí. Mezi prvovoliči byl i Martin Graman  
viz foto.

v KD Malše v Roudném v neděli 14.12.2014
od 14.30 hod.
Program:
14.30 zahájení

PLESOVÁ SEZÓNA 2015

10. 1. 2015 	 – Obecní ples – předprodej v úterý 6. 1. 2014 a ve čtvrtek
8. 1. 2014 od 18:00 do 19:00 hodin v restauraci KD Malše
17. 1. 2015 	 – Myslivecký ples
28. 2. 2015 	 – Svíčkový ples – předprodej v úterý 24. 2. 2015
	   od 18:00 do 19:00 pro členy SDH Roudné  a ve čtvrtek
	   26. 2. 2014 od 18:00 do 19:00 pro širokou veřejnost
	    v restauraci KD Malše
7. 3. 2015 	 – Dětský maškarní rej
14. 3. 2015 	 – Vidovský ples
21. 3. 2015 	 – Dospělý maškarní bál

Srdečně Vás všechny zveme na tyto kulturní události!!!
3

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.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Významných životních jubileí se v naší
obci v září, říjnu, listopadu a prosinci
dožívají tito občané: Ludmila Karasová,
Jana Benešová, Josef Graman, Václava Zahradníková, Štěpán Andrle, Anna Geršlová, Václav Drbout, Marie Vaňatová, Eva
Vejdová, Martin Soukup, Dana Šuldová,
Renata Hambergerová, Jaroslav Kada, Michaela Vlčková, Josef Černý, Marie Jirková, Věra Filipová, Jaroslav Plachý, Milada
Hubačová, Václav Kadlec, Ilona Jelínková,
Helena Maxianová, Josef Hlaváček, Marie
Beníšková, Marie Píchová, Zdeněk Škabrada, Josef Bobr, Petr Nový, Božena Kůsová Kunová a František Doležal.
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 Lary
Tiché, která se narodila 10. 7. 2014, Petra
Želibora, který se narodil 26. 7. 2014 a Radovana Valacha, který se narodil 20. 9.
2014.
Poslední rozloučení: Naši obec navždy
opustili tito občané: pan Jozef Maxian,
22. 7. 2014 paní Božena Hladilová, 19. 9.
2014 pan Jiří Boček, 21. 9. 2014 pan Karel
Žáček a 4. 11. 2014 pan Robert Erhart.

KULTURA V OBCI
KNIHOVNA
Vážení čtenáři a čtenářky, spoluobčané!
Ráda bych Vás pozvala do nově zrekonstruované knihovny v Roudném. Naše
knihovna rekonstrukci již potřebovala, byly zde vyměněny nepřehledné regály, podlahová krytina a také slabé osvětlení. Vše bylo financováno z dotačních prostředků.
V novém a příjemném prostředí knihovny si můžete prohlédnout i zapůjčit knihy,
které jsou přehledně uspořádány dle autorů a žánrů. Najdete zde romány, detektivky,
klasiku, téměř kompletní povinnou četbu pro děti základních škol, a samozřejmě i pohádky pro naše nejmenší čtenáře.
Pro naši knihovnu nakupuji nové knihy, počet titulů se tím rozšiřuje pro všechny věkové kategorie. Také bych byla
ráda za Vaše tipy na knihy k zakoupení, abychom byli zásobeni literaturou, která bude čtenáře zajímat a bavit. Kompletní
seznam knih bude zveřejněn
na webových stránkách obce
Roudné.
S nabídkou knih nám také
vypomáhá Vědecká knihovna
v ČB, která pravidelně půjčuje
velký soubor knih, který pravidelně obměňuje.
Pro naše malé čtenáře mám od ledna 2015 připravený program „PÁTEČNÍ ČTENÍ
NA DOBROU NOC“ od 18 – 19. hod, kdy mohou děti poslouchat čtené pohádky nebo
si samy knihy číst. V knihovně jsou pro ně připravené polštáře, na kterých se mohou
pohodlně posadit či lehnout. Pro ty malé čtenáře, kteří si knihovnu oblíbí, budu pořádat v letním období přespání v knihově s podvečerním programem a večerním čtením.
V knihovně je také volně dostupný nový počítač s internetem.
Těší se na Vás každou středu od 17 – 19 hod knihovnice Martina Hrubcová

ČTENÁŘI PÍŠÍ
ŠKOLU PROVONÍ JEHLIČÍ, CUKROVÍ, PERNÍČKY A VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Rudolfovská 92 v Českých Budějovicích pořádá ve dnech 11. – 12. 12. 2014
tradiční vánoční výstavu. Ve čtvrtek 11. 12. je možné si výstavu prohlédnout v době
od 10:00 do 17:00, v pátek 12. 12. od 9:00 do 12:00.
V klubu domova mládeže přímo v areálu školy
bude možné vidět vyzdobený vánoční stůl, pokochat se ukázkami vánočních tradic a zvyků
Vánoc, budou nabízeny ukázky tradičních a moderních Vánoc z jižních Čech. Na výstavě budou
také prezentovány výrobky a tradice Vánoc připravené studenty oboru Zahradnictví. Tito studenti mimo jiné také touto výstavou prezentují své maturitní projekty.
Mezi vystavované výrobky budou patřit adventní věnce závěsné a stolní, stolní svícny
chvojné i bez chvojí, hřbitovní svícny, různá vánoční aranžmá na zavěšení i na položení
na stůl na kůře, na dřevě, v květináči a jiných nádobách.
V rámci této výstavy je dále prezentována také výstava včelařských produktů s bohatým programem: zájemci mohou zdobit medové perníčky, ochutnat med, ovoce a sušené
ovoce. Mohou si zkusit výrobu voskových svíček. Bude nabízena také včelařská přednáška, promítají se výukové filmy o včelách. Zájemcům ukážeme také výrobu rámku
a zatavování mezistěn, a také i vyřezávané úly.
Výstava je přístupná veřejnosti ve čtvrtek 11. 12. od 10:00 do 17:00, v pátek 12. 12.
od 9:00 do 12:00. Autoři a tvůrci výstavy z naší školy budou návštěvou všech zájemců
velmi potěšeni.

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 2014 první a třetí
sobotu v měsíci od 9:00 – 12:00 a první a třetí středu
v měsíci od 14:00– 16:00 hodin.
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 37/ prosinec 2014. Vychází
nepravidelně. Vydavatel obec Roudné. IČO 00245372.
ŽIVÝ BETLÉM
Adresa redakce: Roudenská 120, 37007 Roudné
tel. : 386466861. Povoleno MK ČR podle §7 zák. č. 46/2000 Sb., Několik dní před Vánocemi studenti školy také svým vystoupením s názvem „Živý
betlém“ přiblíží návštěvníkům nadcházející svátky vánoční.
dne 15. 5. 2006, ev. číslo 16740.
V tomto také již tradičním představení vystupují nejen studenti školy, ale i domácí
Odpovědný redaktor Jiřina Gramanová.
mazlíčci z našeho střediska praxe. Mgr. Olga Cahová
Technické zpracování a tisk: Reklamní agentura eF s. r. o.,
Příčná 3, 37001 České Budějovice
Krásné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok Vám všem přeje redakce RZ.
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