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Dne 13. 6. 2015 v náhradních prostorech MŠ, za zasedací místnost Obecního úřadu, proběhlo přivítání našich nových občánků.
Přivítáni byli: Viktorie Bočková, Dominik Fekl, Mikuláš Mynář, Štěpánka Piskačová, Ondřej Šebek, Justýna Šedivá, Lara Tichá,
Radovan Valach a Petr Želibor.

ZE ŽIVOTA OBCE - SLOVO STAROSTY
ČILÝ STAVEBNÍ RUCH NEKONČÍ…

ROUDENSKÉ
NOVINKY
DO KAŽDÉ
RODINKY!

Výstavba splaškové kanalizace se blíží k závěru a vlastní kolaudační řízení by mělo proběhnout
v měsíci srpnu. O přesném termínu budeme občany informovat a pak bude možno započít s realizací domovních přípojek. Opravy místních komunikací budou probíhat postupně, dle připravené
projektové dokumentace, která řeší odtoky dešťových vod nebo případné možnosti parkovacích míst.
Uvědomujeme si také, že nesmíme zanedbat i revize hydrantů vodovodních přípojek, před položením
asfaltového povrchu, abychom eliminovali případné
poruchy, a tím i následné výkopové práce, které by
narušily celistvost asfaltových povrchů. Mnozí jste
jistě zaznamenali i časté výluky v dodávce pitné
vody, což bylo důsledkem zemních prací při stavbě
kanalizace.
V měsíci srpnu započne výměna azbestového
vodovodního potrubí, kterým je distribuována pitná
voda do naší obce. Na část výměny tohoto potrubí
jsme získali finanční podporu od Jihočeského kraje.
Touto cestou bych chtěl požádat o toleranci z vaší strany.
Další stavbou, která nám přinese částečné omezení v dopravě, je rekonstrukce křižovatky
Na Děkanských polích a Plavské komunikace. Zde bude vystavěna okružní křižovatka, včetně chodníků a autobusové zastávky. Již jsem se setkal s názory proč zase „kruháč“? Jedním z důvodů je otáčení
se autobusu MHD, dále poslouží jako bezpečnostní prvek. Projekt této stavby je koordinován s plánovanou stavbou chodníku podél Plavské ulice. V této části bude prováděna zmiňovaná výměna vodovodu, a tak se zase o krok přiblížíme k dostavbě
chodníku.
Každá stavba si nese jistá omezení a každý z nás je těmito negativy dotčen větší či menší měrou, proto vás žádám o trpělivost a ohleduplnost
jeden k druhému. Jsem rád a vážím si toho, že většina vás občanů naší obce k tomu takto přistupuje. Těch pár chronických stěžovatelů, které bohatě
napočítám na prstech jedné ruky, ti jiní nebudou a mají to v povaze. Tak jen malá rada na závěr: „Nezapomeňme si zamést před vlastním prahem.“
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S přáním hezkého a příjemného léta Vám všem. Gustav Had, starosta obce.
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY - „Stále se něco děje“
STÁLE SE NĚCO DĚJE….
Novinky dění v Roudném dostávají naši občané na svůj e-mail. Operativně jsou informováni o konání
zastupitelstva, o akcích v obci i v okolních obcích či ve městě České Budějovice.
Fotbalisté opět zaperlili svou sportovní akcí, ale musíme blahopřát ke spolupráci se sponzorem,
tj. energetickou společností E.ON, která v rámci svých aktivit zejména podporuje „rodinný fotbálek“.
Počátkem září bude na hřišti třídenní E.ON fotbalové finále.
Na zastupitelstvu se dohodly nové podmínky rozdělování podpor pro zájmové sdružení a organizace,
podle kterých se již pro rok 2015 přidělovaly finanční podpory.
BIO popelnice jsou velice oblíbené a nadále jsou tyto nádoby zájemcům vydávány.

Naši nejmenší
Přišel konec školního roku a my jsme se loučili s našimi nejstaršími. Divadlo „Táta a máma“ je pasovalo na „školáky“ na Zahradní slavnosti,
kde nám zahrálo originální divadelní představení.
Také jsme navštívili Týn nad Vltavou.
I přes menší nepřízeň
počasí jsme měli obrovský zážitek z projížďky na parníku
po řece Vltavě. Maminkám jsme popřáli
k svátku připravenou
besídkou a vyrobený-

Bc. Vlastimil Šram,
místostarosta obce

mi dárečky. Ani na tatínky, kteří v červnu slaví svátek, jsme nezapomněli – na konci měsíce jsme měli společnou tvořivou dílnu a zahráli
jsme si fotbalový zápas.
Oslavili jsme s rodiči Den Země zpracováním odpadového materiálu
a společnými silami jsme si ozdobili školku krásnými výrobky „Hmyzího světa.“ A co všechno jsme ještě stihli? Popřáli jsme si ke Dni dětí
„Školkovou olympiádou“, předškoláci úspěšně absolvovali plavecký
výcvik. Dozvěděli jsme se nové informaci o dravcích v rámci ukázky
sokolnictví na hřišti. Dopolední chvilky nám tradičně zpříjemňovaly divadelní společnosti a samozřejmě nechyběl čarodějnický rej v maskách.
Na závěr bychom vám za celou školku chtěli popřát krásné léto,
termín pro přerušení provozu mateřské školy je: 13. 7. – 21. 8. 2015.
Nicole Nevrklová, učitelka MŠ

ROUDENŠTÍ HASIČI
Květen byl pro nás měsícem plným soutěží a zvratů. 4 členové MH skončili, ale hned
během května a června se naše řady rozrostly o 3 nováčky. V červnu jsme kromě soutěží
měli brigádu na přípravě dětského dne a pak jsme začali chystat naše hasičské soustředění
v Plavě, kam tak jako každý rok, se těšíme. Ráda bych poděkovala MS Malše Roudné za
bezplatné zapůjčení jejich areálu a ostatním, kteří podali svou pomocnou ruku při přípravách. Ani našim hasičským vedoucím se žíly nekrátí. I my jsme měli brigádu a opět se
stěhujeme! Tentokrát jsme přenášeli překážky z bývalých kabin na starém hřišti, které mají
nového majitele, do areálu naší bývalé klubovny ve sběrném dvoře. Chtěli bychom poděkovat panu B. Zikešovi, který nám ochotně zapůjčil své prostory pro uskladnění základny
a velké překážky. Tak jsme si všichni posteskli, kdy už se přestaneme neustále stěhovat
z místa na místo a budeme mít „něco“ jen pro nás hasiče. Pevně věříme, že se dočkáme.
Jiřina Gramanová, vedoucí kroužku

KULTURA V OBCI
„Den splněných přání a vypouštění balónků k oblakům“
mohly všechny děti prožít společně na dětském dni v Roudném
13. 6. 2015 na starém hřišti u řeky Malše. Loutkovou pohádkou
„O HODNÉM VODNÍKOVI“ se odstartoval dětský den.
Kostkáčkova startovací karta byla připravena pro malé i velké
děti.
Na cestě kolem vody (protipovodňový val) byl pro školáky
připraven kvíz s rekvizitami a malou nápovědou k doplňování
a popisování jednotlivých otázek a hádanek. Na tuto cestu se vydali i někteří rodiče s menšími dětmi, aby svojí startovací kartu
celou vyplnili.
Nejmenší děti si mohly svou kartu ozdobit 13 samolepkami
za splněné disciplíny. Děti se rozběhly po celém hřišti a plnily
jednotlivá stanoviště, ukázaly své sportovní a kreativní dovednosti, např. chůze slalomem na chůdách, chytání rybiček, projít bludištěm, poznat hmat a barvy, přelézt překážkovou dráhu,
2

střelba z kuše, stříknout na balonek se správným číslem věku
dítěte i pan pošťák, který rozdával dětem pohled s motivem obrázku obce Roudného, měl veliký ohlas. Děti s pomocí pošťáka
se naučily napsat adresu a tím, že vhodily do schránky pohled
se samy rozhodly, kam pozdrav z dětského dne z Roudného poputuje. Poštovní schránka byla přímo na stanovišti a hromadnou
korespondencí byly pohledy doručeny na Českou poštu.
Tkadlena, která děti naučila umotat z vlny bambuli, měla plné
ruce práce. Všechny děti dokázaly umotat kouzelnou skákací
bambuli na gumě, kterou si s radostí odnášely domů společně
s vyplněnou kartou. U námořníka si děti vyzvedly balíček dobrot
a hračku dle svého přání. Poslední přáníčko čekalo na všechny
děti na závěr. Na papírek napsat přáníčko, přivázat na balónek
s heliem a počkat na společné odstartování vypuštění k oblakům.
Psaní přáníček, probíhalo s velkým nadšením, pak trošku s lítostí, že to letí k oblakům a je to nenávratně pryč. Kostkáček dětem
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KULTURA V OBCI
pokračování ze str 2.

poděkoval, že jsou šikovné a vysvětlil jak je hezké, když
se umí rozdělit a udělat radost i druhým. Kostkáček všem
popřál, ať se všechna přání splní a za rok zase na hřišti!
Touto cestou bych ráda poděkovala Obecnímu úřadu
za finanční podporu a technické zajištění k přípravám
dětského dne, společnosti GASS Hlíza, která sponzorským darem zajistila hélium na nafouknutí balónků.
Hasičům za přípravu posezení stolů a lavic a zapůjčení své klubovny. Ochotnickému divadélku „Ve dvoře
na hoře“ za herecký výkon pro malé diváky. Všem šikovným pastelkám a maminkám, kteří se s Kostkáčkem
vždy kreativně, dobrovolně podílejí na přípravách tradičNejvětší dík za práci a ochotu si zaslouží Kostkáček v podání Simony Dvořákové,
ního dětského dne s Kostkáčkem v Roudném.
			
Simona Dvořáková bez které si dětské akce u nás v Roudném není ani možné představit.

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.

"DEN KONÍ, ANEB KDYŽ KŮŇ DÁVÁ KŘÍDLA"

Děti z JK Vladykův dvůr vystoupily na národní
výstavě koní v Brně

20. června tohoto roku se v hiporehabilitačním středisku JK Vladykův dvůr konala akce „Den koní, aneb když kůň dává křídla“. Akce měla ukázat, že děti i zvířata jsou schopni vzájemně
se obohatit a v případě handicapu i navzájem si pomoci. V této
unikátní akci se setkala dvě sdružení, která pomáhají handicapovaným prostřednictvím své práce se zvířecími terapeuty.
Účastníci akce viděli ukázky hipoterapie a přirozené komunikace
s koňmi, které předvedly fyzioterapeutka se specializací pro hipoterapii a děti z kroužku přirozené komunikace s koňmi, který
probíhá v hiporehabilitačním středisku Vladykův dvůr v rámci
Aktivit s využitím koní. Hostem byl také Helppes o.p.s. – centrum výcviku psů pro postižené, jehož členové předvedli ukázky
dovedností psích pomocníků pro nevidomé a vodící mini kobylky Katrijn. Akci moderoval herec Václav Vydra, který si s dětmi

28. června tohoto roku se děti z kroužku přirozené komunikace
s koňmi, který probíhá v hiporehabilitačním středisku Vladykův dvůr, vydaly do Brna na národní výstavu koní. Na pozvání
České hiporehabilitační společnosti zde předváděly, jak vypadá
lekce Aktivit s využitím koní (AVK).
AVK je obor hiporehabilitace, který se využívá v sociální a pedagogické oblasti – nezabývá se tedy léčením těla, ale soustředí se
na psychické a výchovné problémy. Náš kroužek sice navštěvují
většinou zdravé děti, bez výchovných problémů, ale metody, které při něm používáme, přebírají hiporehabilitační střediska z celé
České republiky.
Děti vystupovaly každý den od čtvrtka až do neděle v krátkých
vystoupeních s dvěmi našimi chladnokrevnými klisnami, které
mají obě licenci pro hiporehabilitační koně české
hiporehabilitační společnosti. Obě kobyly přitom
neměly na hlavách ani uzdečky ani ohlávky a děti
je ovládaly pouze pohyby svého těla a tzv. mrkvovou hůlkou. To je velmi obtížné, a aby to dokázaly,
musí velmi dobře znát koňskou řeč. Musí vědět,
co jim kůň říká pohyby svého těla – nohou, hlavy
nebo ušima a musí umět „mluvit“ na koně tak, aby
jim kůň porozuměl.
A právě tohle se dá při hiporehabilitaci využít
třeba k rozvoji sociálních dovedností. Například
dítě, které si prošlo šikanou ve škole, nebo domácím násilím a zneužíváním, mívá velké problémy
s komunikací se svým okolím. Kůň je ale obrovské
nádherné zvíře, které je pro děti obrovskou motivací k tomu, aby v sobě dokázaly najít sílu vrátit
se zpátky do života a přestat se bát. Naučíte-li ho
správně mluvit s koněm a ten kůň ho bude poslouchat – obrovsky mu to zvedne sebevědomí. Navíc
to vede dítě k tomu, aby komunikovalo velmi vyrovnaně – aby se umělo prosadit, ale aby dokázalo
i respektovat potřeby druhých.
Vystoupení našich dětí na výstavě vidělo několik tisíc diváků
a měla obrovský úspěch.

i zahrál v krátkém pohádkovém příběhu „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Malí i velcí účastníci také mohli navštívit doprovodný
program – malování na obličej, taneční vystoupení skupiny NG
Dance Crew, skákací hrad a spoustu dalších aktivit.

Mgr. Jindřiška Vladyková
3

Roudenský zpravodaj / 39 / srpen / 2015

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 průběhu měsíce června, července,
srpna a září dožívají tito občané:
Alena Vejdovcová, Jana Pudilová, Zdeněk
Kubal, Zdeněk Hornát, Zdeňka Bauerová,
Jana Vlčková, Marie Jirkalová, Marie Paulová, Alois Hrkal, Vladislav Kimmer, Pavla Machytková, Marie Lohonková, Karel
Vladyka, Jaroslava Gramanová, Jan Zdeněk, Anna Filipová, Jana Röschenthalerová, Jana Zemanová, Ivana Průková, Petr
Bílek, Jaroslava Filipová, Alena Hebíková,
Alena Marková, Milena Matějíčková, Miloslav Schwarz, Jiří Matucha, Václav Stašek, Osvald Šimůnek, Karel Průka, Ludmila Karasová a Josef Graman.
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 Mikuláše Mynáře, který se narodil 2. 3. 2015,
Dominika Fekla, který se narodil 22. 3. 2015,
Jana Večerka, který se narodil 11. 4. 2015,
Jiřího Fedura, který se narodil 12. 4. 2015,
Nely Havlišové, která se narodila 17. 4. 2015,
Patrika Charváta, který se narodil 20. 4. 2015,
Adély Kolářové, která se narodila 25. 4. 2015,
Matyáše Andrleho, který se narodil 11. 5.
2015, Vítka Veverky, který se narodil 18. 5.
2015, Michaely Čermákové, která se narodila 19. 6. 2015 a Elišky Bočkové, která se
narodila 15. 7. 2015.
Poslední rozloučení: Naši obec navždy
opustili tito občané: 15. 6. 2015 paní Šárka
Doležalová a 26. 6. 2015 pan Martin Soukup.

PLODY PODZIMU NA VÝSTAVĚ VE ŠKOLE NA RUDOLFOVSKÉ 92
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Každým rokem v říjnu (letos 9. 10. – 13. 10.) se koná ve SOŠ veterinární, mechanizační
a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92
v Českých Budějovicích regionální výstava ovoce. Tato výstava má svou dlouholetou
tradici. Letošní ročník je ročníkem šestnáctým. Každým rokem mnoho pěstitelů z Čech,
regionální zahrádkářské svazy Českobudějovicka a širokého okolí, také zaměstnanci
a žáci školy vystavují svou bohatou úrodu a je opravdu co vidět, obdivovat, ochutnávat
a také hodnotit. K vidění bude okolo 300 exponátů ovoce, z toho 190 odrůd jablek, 15
odrůd hrušek, dále broskve, hroznové víno,
mišpule, kdouloně, asijské hrušky = „nashi
hrušky“, jeřabiny, dřín obecný a další málo
známé ovoce a podzimní plodová zelenina.
Návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy. Vyhlášení se uskuteční
vždy v pátek odpoledne, první den výstavy.
Součástí je také expozice včelařů, ochutnávka medu, medoviny a víčkovice. Vystavují se
také perníčky a historické odrůdy ovoce, odborníci poradí v pomologické a pěstitelské
poradně. Tato expozice je zakončena soutěží o nejkrásnější medový perníček.
Přípravu celé výstavy mají na starosti především studenti zahradnického oboru. Ti nejprve vyzdobí prostory, kde se výstava uskuteční, poté tanečním vystoupením za doprovodu hudební produkce a mluveného slova výstavu zahájí. Během výstavy studenti také
prezentují své maturitní práce a maturitní projekty.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny otevřených dveří určených také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy od 9:00 do 17:00 nahlédnout také do učeben, laboratoří
a dílen všech oborů (Mechanizace a služby, Veterinářství, Rostlinolékařství, Zahradnictví
a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy, středisko praxe se svými obyvateli – domácími zvířaty, navštívit agility, prohlédnout si skleníky a výukový sad, vidět studenty
školy při různých činnostech a aktivitách. Návštěvníci si mohou také sami zasoutěžit,
mohou se účastnit celé řady dovednostních aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti na motokárách, jízdu traktorem a kombajnem, projet se na koních, ochutnat med.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se podívat, v klidu prožít a strávit svůj čas v příjemném prostředí podzimní výstavy.		
Mgr. Olga Cahová

ROUDENSKÉ AKTUALITY
Vážení čtenáři, čas odpočinku a dovolených se přiblížil. Přijďte si vybrat pohodové čtení, které Vám zpříjemní čas volna.
Máme nakoupeno mnoho nových zajímavých titulů, napínavých detektivek, historických románů a bestsellerů.
Kompletní seznam knih v knihovně naleznete na webových stránkách obce. S nabídkou knih nám opět vypomohla i Jihočeská
vědecká knihovna, od které máme zapůjčeno 250 knižních titulů různých žánrů.
Těší se na Vás knihovnice Martina Hrubcová

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
Fotografie zachycuje starostu obce p. G. Hada při první
Pátek 9:00 – 12:00
roudenské svatbě dne 15. 5. 2015, kdy byli oddáni
novomanželé Klenkovi. Druhá svatba proběhla
Sběrný dvůr má otevřeno od dubna do listopadu 2015
v Roudném dne 17. 7. 2015.
A na závěr pár nejčtenějších knih…
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.
Roudenský zpravodaj číslo 39/ srpen 2015. 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
Vážení čtenáři, jménem redakce RZ bychom Vám chtěli popřát krásné prožití léta!
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