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7. 3. 2015 se sál v KD Malše zaplnil dětmi v různých kostýmech a maskách na již tradičním maškarním reji, kterým prováděl Kostkáček v podání paní
Simony Dvořákové. Rádi bychom poděkovali jí i ostatním, kteří jí byli nápomocni při této akci, o kterou je opravdu velký zájem z řad rodičů i dětí.

Karneval:
Řemeslné dovednosti tanec, soutěže, vyhlášení nejlepších 12
masek a nejlepších tanečníků si děti užily na dětském karnevale
s Kostkáčkem, kominíkem a pastelkami až do tmy v KD Roudném. Pozvání přijal i kouzelník, aby své kouzlení předvedl všem
přítomným. Děti pak na oplátku na svých soutěžích ukázaly co
vše zvládnou. Děti zatloukaly hřebíky, zapínaly knoflíky, malo-

valy, hledaly knoflík pro štěstí, lezly po štaflích pro světelný náramek, skákaly panáka po kytičkách. Za jejich šikovnost si každý
zasloužil odměny a že jich bylo. Krásný karnevalový rej 7. 3. 2015
si užili jak děti tak i dospěláci. S písničkou večerníčka jsme se se
všemi rozloučili a popřáli dobrou noc. Děti křičely "ahoj, mávaly
tak zase za rok Kostkáčku na karnevale" a brzy na dětském dnu
na hřišti 13. 6. 2015.
Kostkáček - Simona Dvořáková

ze života obce - slovo starosty

Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás se žádostí o případné zájemce na přísedící pro Okresní soud
v Českých Budějovicích, který nás o to požádal.
V současné době je pro Okresní soud navoleno
47 přísedících. Tento počet je nedostatečný.
Z tohoto důvodu tedy žádá o navržení a navolení nových přísedících. Je jasné, že je obtížné
vybrat vhodné kandidáty, proto se na Vás touto
cestou obracím, kdo z Vás by měl zájem stát se

přísedícím u Okresního soudu, nechť se nahlásí
do konce dubna 2015 na OÚ Roudné. Za naši
obec v současné době nepůsobí ve funkci přísedícího žádný náš občan.
Rozšíření služeb pro spoluobčany
Na 4. zasedání Zastupitelstva obce Roudné,
které se konalo 12. 3. 2015 v zasedací místnosti OÚ Roudné, bylo jednohlasně schváleno
pověření starosty a místostarosty do funkce
oddávajícího. Proto bych Vás rád o této možnosti informoval. Zákon o rodině umožňuje, aby prohlášení o uzavření manželství
bylo uskutečněno před starostou či místostarostou nematriční obce. Nezbytnou
podmínkou uskutečnění obřadu je přítomnost matrikářky z příslušného obvodu. Matriční úřad si stanoví, která místa
v rámci matričního obvodu jsou určena k uzavírání sňatků. Ale sňatek může
být povolen i na netradičních místech.
Za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo určené místo se
platí správní poplatek.
Případní zájemci o svazek manželský budou
blíže informováni na OÚ Roudné v úředních
hodinách. První svatbu již plánujeme na květen 2015.

S nadcházejícím jarem vám všem
přeji krásné Velikonoce
Gustav Had, starosta obce
Poděkování:
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu
M. Märzovi za finanční dar, díky kterému je
podoba našeho zpravodaje právě taková.
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slovo MÍSTOstarosty - „Stále se něco děje...“
Novinky
Již dvě desítky našich spoluobčanů si požádali
zasílat „novinky“ tj. aktuální události, které se
operativně naskytnou nebo i informace, které
jsou obecně známé a je třeba si je připomenut.
Tímto bych chtěl oslovit i další naše spoluobčany, a pokud mají také zájem, tak aby poslali
svůj kontaktní e-mail na sram@roudne.cz.

Připojení na splaškovou kanalizaci

Splašková kanalizace v Novém Roudném
i Roudném je místy před dokončením
a mnoho z nás již bylo osloveno společností
ČEVAK o uzavření smlouvy na vypouštění
odpadních vod. Zde upozorňujeme, že jedna
věc je smlouva s ČEVAKem, ale druhá je
samotné připojení odpadních vod z domu a to
bude možné zprovoznit až po úplné kolaudaci
této stavby přečerpávací splaškové kanalizace.
Obecní úřad - prostory
Kdo navštívil úřední prostory Obecního
úřadu v Roudném, všiml si, že pro úřední činnost byla využita původní zasedací místnost.

Jedná se o dočasné řešení, kdy počítáme s přístavbou místnosti nad toaletami a následné
zateplení celého Kulturního domu z dotačních
prostředků.

Nádoby na odpad/popelnice

Při úhradě poplatků (známky) za domovní odpady na rok 2015 došlo k jednoznačné
terminologii nádoby, kde se hradí poplatek
na plechovou/plastovou nádobu o objemu
110/120 litrů. Někteří občané používali plastové nádoby o objemu přes 200 litrů, a pokud
je chtějí používat dále, tak na ni musí být
vylepeny již dvě tyto známky.

BIO odpad – hnědé nádoby

Stále je možno na Obecním úřadu požádat o zapůjčení hnědé plastové nádoby
na BIOodpad, které se vyváží jednou za 14
dní. Zde je nutné doručit žádost, resp. sepsat
protokol o zápůjčce a tuto si po domluvě
vyzvednout na Obecním úřadě v Roudném.
Bc. Vlastimil Šram, místostarosta obce

roudenské aktuality - oznámení
Ode dne 1. 4. 2015 bude SBĚRNÝ DVŮR otevřen každou středu od 14.00 hod. do 16.00 hod. a každou sobotu od 9.00 hod. do 12.00
hod. Letní provoz umožňuje ukládání biologického odpadu ze zahrádek (trávy, větví krácených do 50 cm, listí) a sběr železného
šrotu. Tyto služby jsou rozšířeny pro všechny občany s trvalým pobytem v obci Roudné.
Oznamujeme Vám, že od 10. března 2015 bude zahájen svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Svoz bude probíhat
vždy 1x za 14 dní v lichém týdnu v úterý.

Naši nejmenší
Půlrok v MŠ utekl jako voda a během té doby jsme zažili spousty
pěkných chvil. Nastal čas vánoční a začaly přípravy. Děti z třídy
Broučků vystupovaly se svým betlémským představením v kulturním domě a třída Žabiček mezi tím pilně nacvičovala na své
první vystoupení před rodiči, které se tradičně konalo u tvořivého odpoledne tentokrát pod názvem „Andělské Vánoce.“ Malovaly se dřevěné ozdoby, ochutnávalo se cukroví a nastala vánoční
atmosféra zakončená společnou besídkou obou tříd a světýlkovou cestou k Betlému v zahradě MŠ.
Předtím nás ale potěšil Mikuláš, který nám s pohádkou přinesl i pěknou nadílku a my se tak začali připravovat na Vánoce
a tradice s nimi spojené. Zdobil se stromeček, proběhl slavnostní
oběd a čekalo se na Ježíška. Opět na nás nezapomněl a přinesl
nám spousty krásných hraček a didaktických pomůcek, ze kterých měly děti ohromnou radost.
Po Novém roce nás přivítala zvířátka ze ZOO Dvorec a ZOO
Ohrada. Nejstarší děti se seznámily se životem pásovce a výra
a naši nejmenší se setkali s morčaty, želvou a krajtou královskou.
Období masopustu obě třídy oslavily karnevalem, kde masky
byly nedílnou součástí.
Chvíle v MŠ nám opět zpříjemňují představení mnoha divadelních společností.
	A co na nás ještě čeká? V dubnu shlédneme ukázky sokolnictví, s rodiči společně oslavíme Den Země a ke konci nastane tradiční čarodějnický rej v maskách. Květen patří maminkám a školnímu výletu, návštěvě planetária a dalším zajímavým akcím.
Nicole Nevrklová, učitelka MŠ.
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	V dubnu se taktéž koná zápis do MŠ,
proto Mateřská škola Roudné oznamuje termín
přijímaní dětí na školní rok 2015/2016.
	Zápis proběhne ve dnech 1. 4. a 2. 4. 2015
vždy od 9.00 hodin do 11.30 hodin.
Přihlášky k zápisu, kritéria a evidenční list dítěte
si mohou rodiče vyzvedávat ve škole od 2. 3. 2015
(případně na webu školy).
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roudenští hasiči
Naši Soptíci nezahálí ani přes zimu. Letošní zima nám, co se týkalo počasí, přála, tak
kromě kroužků v klubovně, kde jsme malovali obrázky do soutěže „PO očima dětí“,
procvičovali své vědomosti a dovednosti, které pak využijeme v ZPV, jsme také vyrazili na staré hřiště, kde jsme nacvičovali štafety i nasucho požární útok.
První naší letošní soutěží bude obvodové kolo hry Plamen, které se bude konat 2. 5.
2015 v Dubném. Pak nás stejně jako každý rok čeká seriál soutěží pořádaných OSH
České Budějovice „ Českobudějovický dvojboj“. Také
Rozpis soutěží:
již plánujeme a připravujeObvod Dubné
2. 5. 2015
9:00
me naše hasičské týdenní
Okres Zliv (dle postupu) 30. 5. 2015
9:00
soustředění v Plavu, které
Ledenice
9. 5. 2015
8:00
opět plánujeme na začátek
Týn nad Vltavou
31. 5. 2015
13:00
července.
Zliv
20. 6. 2015
8:30
Obvodní soutěž čeká i nás
Lišov
18. 7. 2015
13:00
dospělé. Bude se konat
Srubec
25. 7. 2015
13:00
23. 5. 2015 v Nesmeni,
Roudné
29. 8. 2015
10:00
zde by se naše obě družstva
Chrášťany
6. 9. 2015
9:00
ráda zúčastnila.
Olešník
12. 9. 2015
13:00
				
Neplachov
26. 9. 2015
9:00
Jiřina Gramanová
vedoucí kroužku

kultura v obci

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.

Dětská jarní burza hraček, sportovních potřeb
a dětského oblečení.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ROUDNÉ a OBEC ROUDNÉ

Po velmi úspěšné předvánoční dětské burze, která se konala
v KD Malše a při které se do prodeje sešlo přes 2 500 položek,
připravujeme novou jarní burzu. V minulé předvánoční burze
jsme prodali zboží za 18.755Kč a veškerý zisk ve výši 20% z obratu burzy jsme spravedlivě rozdělili mezi MŠ Roudné a MH
SDH Roudné. Zbylá částka byla samozřejmě poukázána za prodané zboží majitelům. Ráda bych poděkovala za zájem veřejnosti, návštěvu burzy, pomoci při organizaci a celkovou podporu této akce, kde darované peníze pomohou nejen mateřské
školce, ale i mladým hasičům.

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA LETOŠNÍ

STAVĚNÍ MÁJE
VŠICHNI JSTE ZVÁNI K DOZORU A KU POMOCI
30. 4. 2015 NA STARÉ HŘIŠTĚ
16.00h
17.00h
18.00h
19.00h

Těšte se s námi na jarní burzu, ve které můžete prodat i koupit
dětské oblečení, hračky, sportovní potřeby aj. a to v sobotu a v neděli 28. 3. a 29. 3. 2015 opět v KD Malše, ve společenském sále.

příprava máje
zdobení věnce
stavění máje
pálení čarodějnice
+ opékání špekáčků dětem zdarma

Výkup zboží proběhne v sobotu 28. 3. 2015 od 17 - 20 hodin
Prodej zboží v neděli 29. 3. 2015 od 10 – 16 hodin
Výdej zboží a výplata peněz v neděli od 18 – 20 hodin.

KYTARY A OBDOBNÉ HUDEBNÍ
NÁSTROJE S SEBOU
A HLÍDAT DO RÁNA

Podmínkou účasti na burze je registrace – Jana Platilová, tel.:
607 683 430, email janaplatilova@centrum.cz, kde získáte osobní
číslo, registrační formulář a podrobné informace.
Do prodeje přijímáme pouze čisté, nepoškozené zboží, hračky
(kromě plyšových hraček), knihy, kola, odrážedla, motorky,
hračky do vody, sportovní potřeby, kočárky, kárky, jídelní židličky…
Všem děkujeme a těšíme se na Vás.
Za realizační a přípravný tým
Ing. Jana Platilová a Ing. Mirka Trnková
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společenská rubrika K zamyšlení….
Významných životních jubileí se v naší
obci v průběhu ledna, února, března, dubna a května dožívají tito občané:
Jana Tomášková, Růžena Vaňatová,
Marie Hlaváčková, Miloslava Veverková,
Jan Fučík, Zdeňka Fialková, Jaroslav
Ženíšek, Jan Smudek, Renáta Miková,
Drahoslava Hrkalová, Marie Soukupová,
L´ubica Procházková, Asta Přenosilová,
Veronika Gálová, Stanislav Jirkal, Jiřina
Kalinová, Irena Průková, Petr Alexa, Jiří
Veltrubský, Eva Plamínková, Jiří Tibitanzl,
Zdeňka Kutišová, Marie Kubičková,
Pavel Doležal, Drahomíra Nutilová,
Marie Klomínková, Anna Marková,
Jan Šulda a Zdeňka Janoušková.
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
Viktorie Bočkové, která se narodila
9. 11. 2014, Ondřeje Šebka, který se narodil
30. 11. 2014, Davida Hocke, který se
narodil 7. 1. 2015, Justýny Šedivé, která se
narodila 12. 1. 2015 a Štěpánky Piskačové,
která se narodila 25. 2. 2015.
Poslední rozloučení:
Naši obec navždy opustili tito občané:
13. 1. 2015 paní Anna Gregorová,
27. 1. 2015 paní Ludmila Havlíčková,
29. 1. 2015 pan Stanislav Beníšek
a 19. 2. 2015 pan Václav Vlášek.

Chtěla bych se s Vámi touto cestou podělit
o příběh, který se týká nás všech…
Přichází jaro, a tak všichni uklízí své domácnosti, chaty, chaloupky, zahrádky
a své okolí, každá hospodyňka chce mít
doma čisto a uklizeno. Tak proč nemít
i v obci zemi „nikoho a zároveň nás všech“
čisto?
Měli bychom se podívat kolem a zamyslet
se, máme zde k dispozici sběrný dvůr, který je otevřený pravidelně a přeci se najdou
mezi námi tací, kteří svůj odpad vysypou
před vrata sběrného dvora, protože „nebylo otevřeno“. Pak přijde vítr a rozfouká
odpad do širokého okolí. Sběrný dvůr je

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.

Geodetické práce
Petrovičovi, Roudné
www.geope.cz
telefon: 605 118 312

Vážení čtenáři,
jménem redakce RZ bychom
vám chtěli popřát krásné prožití
svátků jara.
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 a každou 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.
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v těsném sousedství s MŠ, tímto chováním
nedáváme dobrý příklad dalším generacím.
Jiřina Gramanová

JEZZ s.r.o.

- zemní a přípravné práce
- nákladní autodoprava
- stavební práce
- zhotovení přípojek
tel.: 602 488 278

Zahrady Oupic
kompletní realizace zahrad
a mnoho dalších činností
v zahradnických pracích
(kvalita a dobrá cena).

Telefon: 604 231 577
www.zahrady-zpo.cz
nebo
www.zahradyoupic.cz
4

