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3. 10. 2015 byli přivítáni v prostorech MŠ naši noví občánci: David Hocke, Jan Večerek, Nela Havlišová, Patrik Charvát, Adéla Kolářová, Jiří Fedur,
Matyáš Andrle a Vítek Veverka.

ze života obce - slovo starosty

S blížícím se koncem letošního roku přichází
i dokončení výstavby splaškové kanalizace a je
možno započít s realizací domovních přípojek,
dle projektové dokumentace, která je k vyzvednutí na OÚ, včetně územního rozhodnutí. 	
Zbývající části kanalizačního řadu, které
nebyly zahrnuty v tomto projektu, budou realizovány na jaře příštího roku.                  
Dokončili jsme zateplení kulturního domu,
včetně přístavby kanceláře, čímž nám vznikl
potřebný prostor k rozšíření archivu. Doufám,
že se vám finální barevné provedení fasády
líbí a tento kulturní stánek je tak důstojnou
stavbou ve středu naší obce.                                       	

Zdárně byla provedena výměna části azbestového vodovodního řadu a mnoha vodovodních
přípojek, které již zub času značně nahlodal.                                                                                
Do konce tohoto roku chceme ještě dokončit
některé opravy místních komunikací, v ulici
Jakubova připravit vjezdy do nemovitostí,
včetně odstavných ploch, před finálním asfaltovým povrchem, který z technických důvodů chceme realizovat až na jaře roku 2016.
V tomto roce ještě probíhá příprava projektu
rekonstrukce Vidovské komunikace, kde počítáme s vybudováním chodníku od křižovatky
Plavská - Vidovská směrem ke křížení silnic
Vidovská a Jakubova. Při stavbě jsou plánovány přechody pro chodce a napojení na chodník podél Plavské komunikace, jehož spodní
stavba je již realizována. Výstavba chodníku
je po konzultaci s projektantem rozfázována,
a to i z důvodu napojení ZTV Za Dvořáků
a změnou projektu okružní křižovatky Plavská
ulice a ulice Na Děkanských polích. Na tyto
nové obecní komunikace a chodníky se již
těší náš nový obecní zametací stroj, který
jsme pořídili v letošním roce z dotačního
programu Snížení prašnosti v obci Roudné.                                                                                              
Z těchto několika informací o dění v obci je
patrné, že nás určitá stavební omezení budou
čekat i v příštím roce. V této souvislosti bych
chtěl poděkovat všem občanům za pochopení
a vstřícnost v překonávání negativních vlivů,
které tyto stavby sebou nesou.                             
Rád bych vám všem občanům naší obce
popřál hezký a spokojený konec roku 2015
a hodně potřebného zdraví.
Gustav Had, starosta obce

Čas čertů se již blíží…
Ti z Vás, kteří mají zájem
o návštěvu Svatého Mikuláše,
ať kontaktují tuto emailovou
adresu:
certi.roudne@seznam.cz
Email ve formátu
jméno,
příjmení,
adresa.
Svatý Mikuláš…
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slovo MÍSTOstarosty - „Stále se něco děje...“

Dočasné kanceláře Obecního úřadu v původní
zasedací místnosti se stěhují zpět do svých
původních prostor.
Před kulturním domem byly vztyčeny i stožáry na prapory, a to z důvodu, že vyvěšovat
vlajky z okna bylo dosti nebezpečné a původ-

ní držáky by poškozovaly zateplení objektu.
Novou podobu dostává i ulice Jakubova.
Po dokončení kanalizace se dohodlo, že bude
vhodné zkvalitnit povrchy této ulice s tím, že
budou i položeny obrubníky, čímž vznikne
velmi hezká ulice. To však přineslo i mnoho
otázek od majitelů sousedních nemovitostí
(domů a zahrad) na hlavu starosty, který
několikrát řešil nespokojenosti jejich majitelů. Věřte, že omezení parkování či vjezdu
na několik dnů je jen malinkým zlomkem
toho, co museli řešit naši občané na Plavské
silnici v Novém Roudném, kdy prodloužením
stavby to přinášelo problémy celých 11 měsíců. Děkujeme všem za ohleduplnost, toleranci
a pochopení a věříme, že se naše „nová“ ulice
Jakubova bude líbit.
Průjezd obcí je omezen instalovanými
semafory u budoucího kruhového objezdu.
Stavba opět přináší i prašnost a další omeze-

roudenské aktuality - oznámení

Bc. Vlastimil Šram, místostarosta obce

kultura v obci
Plesová sezona je za dveřmi, a tak přijměte naše srdečné pozvání na tyto akce.

Od soboty 7. 11. 2015 je SBĚRNÝ
DVŮR otevřen po celé zimní období každou první a třetí sobotu v měsíci od 9.00
do 12.00 hodin a od středy 4. 11. 2015 je
SBĚRNÝ DVŮR otevřen po celé zimní
období každou první a třetí středu v měsíci od 14.00 do 16.00 hodin.
Poslední vývoz BIO odpadu proběhl
17. 11. 2015.
Dne 30. 4. 2015 převzala Obec Roudné do majetku zametací stroj
Kärcher MIC 34C, který byl pořízen
z Operačního programu Životní prostředí a spolufinancován z fondů EU:
– prioritní osa: 2.0 Zlepšování kvality
ovzduší a omezování emisí
– oblast podpory: 2.1 – Zlepšení kvality
ovzduší
– podoblast podpory: 2.1.3 – Snížení
emisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů
– název projektu: Snížení prašnosti
v obci Roudné.
Celkové výdaje na pořízení zametacího
stroje byly ve výši 1.974.010 Kč
a podíl obce z vlastních zdrojů byl
ve výši 238.254 Kč.
Dotace se vztahovala na investiční
i na neinvestiční náklady spojené s pořízením stroje.
Obec Roudné pořídila z dotačního
titulu Ministerstva kultury ČR – název
grantu: VISK3, automatizovaný software
knihovního systému pro naši obecní
knihovnu. Dotace byla poskytnuta transferem přes Krajský úřad Jihočeského kraje do rozpočtu obce.
Celkové výdaje na pořízení se pohybo-

ní, kdy na zúženém průjezdu trpí i cyklisté.
Až bude kruhový objezd dokončen (příslib
prosinec 2015), tak budou následovat další
etapy výstavby kanalizace, povrchů cest v ul.
Na Děkanských polích, Na Hraničkách či
Ot. Březiny. Tyto stavby se budou dále týkat
nás všech, ať už např. při cestě na poštu
do Rožnova. Věřím, že budoucí kruhový
objezd přispěje k bezpečnějšímu žití v naší
obci.
Za poslední dvě zimy si naše děti sněhu
nic moc neužily. Nadcházející zimní období
však může přinést sněhové příděly a může
tak být ohrožen pohyb osob po veřejných
prostranstvích. Je to dáno i tím, že nejsou
všude dostatečné chodníky a parkovacích
míst taktéž ubývá, ale přesto budeme rádi,
když pomůžete před svými domy udržet
chodníky, cesty, pěšiny v pochůzném stavu.

Plesová sezona 2016:
9. 1. 23. 1. 13. 2. 27. 2. 5. 3. 12. 3. valy ve výši 26.643 Kč, z dotačního titulu bylo hrazeno 68% celkových výdajů
a 32% bylo hrazeno z vlastních prostředků obce.
Software je nainstalován a paní knihovnice byla seznámena s aplikací. V současné
době probíhá ruční plnění softwaru Clavius jednotlivými tituly a jejich pořadovými čísly. Po této práci, která se již blíží
ke konci, bude knihovní fond zpřístupněn elektronicky občanům přes odkaz
na webových stránkách Obce Roudné.
Elektronické nahlížení do knihovního
fondu bude podávat aktuální přehled
o požadovaném knižním titulu, tj. o vypůjčení, o termínu vrácení či o plánované rezervaci.
Zapůjčování bude probíhat dále bezplatně a zapůjčovaný titul bude identifikován čárovým kódem, což nebude čtenáře
nijak omezovat.
Přejeme čtenářům, aby se jim elektronický knihovní fond naší knihovny zamlouval.
Ale samozřejmě vás zveme především
k osobní návštěvě knihovny, kde si můžete v klidu dát i kávičku a rozečíst knihu, kterou si právě odnášíte domů.
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Obecní ples
Myslivecký ples
Dětské maškarní
Svíčkový ples
II. Vidovský ples
Maškarní bál pro dospělé
Obec Roudné
pořádá

PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ,
které se koná v KD Malše v Roudném
v neděli 13.12.2015 od 14.30 hod.
Program:
14.30 loutková pohádka Ve dvoře nahoře
15.00 zahájení
15.00 Ledenický chrámový sbor
15.30 vystoupení s Josefem Pepou
Maxou
- Disco hry pro děti a dospělé
- výhry pro všechny
16.30 koledy v podání pana Petra Dopity
zvonečkový průvod
17.00 živý Betlém
18.00 – 21.00 MAXA &band
- překvapení pro všechny
Připraveny budou stánky s teplým
punčem, vánočkou a zabijačkovými 		
specialitami.

Srdečně Vás zveme!!!
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Naši nejmenší
Prázdniny utekly jako voda a naši nejmenší se připravovali na své první dny
ve školce. I přes prvotní stesk po mamince se všech 19 nově nastoupených dětí
(z toho 3 děti z druhé třídy) během krátké
chvíle úspěšné spřátelilo s naší MŠ.
Dokonce 2. třída Broučkové si již dvakrát udělala výlet do města. Poprvé jely
děti na podzimní zážitkovou výstavu
na zemědělskou školu, podruhé do města
na hvězdárnu za novými poznatky o planetě Zemi.
Skupinka nejstarších dětí přivítala jedno sobotní odpoledne nově narozené děti
na „Vítání občánků“, a taktéž si zopakovala své vystoupení ještě 21. listopadu.
Většina předškoláků začala navštěvovat
kroužky nabízené naší MŠ. S našimi učitelkami se 1x týdně učí správné výslovnosti, základům anglického jazyka a hře
na zobcovou flétnu.
Po celý školní rok k nám do školky
přijíždí nejrůznější společnosti a baví
nás svými krásnými hudebně-divadelními programy. Dokonce měly děti z třídy
Broučků možnost teoreticky a prakticky
objevovat kouzla řemesel, a to základy
včelařství a filcování ovčí vlny pořáda-

né přímo ve školce ekologickým centrem
Cassiopeia.
Ani na rodiče jsme letos nezapomněli. Na naší první společné akci nazvané
„Drakiáda“ jsme si společně užili radosti
podzimu. Vyrobili jsme si papírového draka, prošli trasu s úkoly na školní zahradě
a pouštěli draky na „Starém hřišti.“
Další společná akce nás čeká v prosinci. „Sněhové Vánoce“ je letošní téma pro
oslavu vánočních svátků. Opět si s rodiči
zavyrábíme, přineseme dáreček Ježíškovi
k Betlému a opět naše nejmladší Žabičky
s třídou Broučků poprvé vystoupí se svým
krátkým představením na závěr tvořivého
odpoledne.

Od listopadu se taktéž začali Broučkové připravovat na každoroční vystoupení
při Mikulášské nadílce v KD Roudné, které se bude konat 4. prosince. Všechny vás
srdečně zveme!
My se už moc těšíme na další společné zážitky spojené se zábavou a učením
a vám předběžně přejeme krásné vánoční svátky plné pohody a na shledanou
po Novém roce.
Abychom se nám v naší MŠ ještě více
líbilo, dostala budova naší MŠ nový kabátek, fasádu zdobí spousta krásných a rozverných obrázků, které se nám moc líbí.
Nicole Nevrklová, učitelka MŠ

roudenští hasiči
která bude také v KD Malše v pátek 18. 12.
letošního roku.
A pak už jako tradičně pojedeme
na Štědrý den ráno krmit zvířátka a pak
budeme mít besídku u stromečku.
S nadcházejícími Vánocemi a novým
rokem 2016 mi dovolte vám všem popřát
krásné a klidné prožití vánočních svátků,
dětem bohatého Ježíška a do nového roku
hodně zdraví, spokojenosti, štěstí, lásky
a úspěchů.
Jiřina Gramanová, vedoucí kroužku

Máš chuť se seznámit
s novými kamarády???
Máš chuť přiučit se
novým věcem???
Přiblížil se podzim, a tím skončila i naše
další hasičská sezona. Už máme za sebou
i první soutěž pro příští rok, podzimní
kolo hry Plamen, které se konalo 10. 10.
2015 v Olešníku, kde naše děti opravdu
zabojovaly a obě kategorie vyhrály!
Děti jsou opravdu super a úžasné, ale
abychom měli takové výsledky, je nutné
pravidelně trénovat a sehrávat se, protože
děti mají 6 disciplín a pokaždé dělají něco
jiného. Hasičina je kolektivní sport, dosti
náročný, proto bych chtěla poděkovat ro-

dičům za jejich podporu, kteří svým dětem
fandí, není jim lhostejné jejich umístění,
snaží se zorganizovat svůj čas a přizpůsobit se zájmům dítěte a těším se na další naši
spolupráci v příštím roce. Ale je mi i smutno z toho, když děti u svých rodičů toto
pochopení nenalézají, protože to odnášejí
i ostatní hasičské děti.
Teď už jsme v plném proudu nácviku naší nové Pekelné pohádky, se kterou
vystoupíme na Mikulášské besídce 4. 12.
a na Výroční valné hromadě SDH Roudné,
3

Pak právě pro tebe je náš
kroužek mladých hasičů…
Přijď se podívat mezi nás…
Kroužek nabízí i bohatou mimo
hasičskou činnost, např.: letní tábor,
krmení zvířátek na Štědrý den, divadelní
představení na Mikulášské besídce
a mnohé další…
Přihlásit se mohou děti od 6 do 15 let
Kroužek se koná každý pátek
od 16 do 18 hodin…
Kroužek se platí 500,- Kč na rok!
Kontakt: Jiřina Gramanová, 606 641 831
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společenská rubrika
Významných životních jubileí se v naší
obci v průběhu měsíců října, listopadu a prosince dožívají tito občané: Jiří
Tesař, Karel Dudek, Anna Enklerová, Jiřina
Šustrová, Renata Hambergerová, Štěpán
Andrle, Marie Jirková, Svitlana Panasiuk,
Pavel Petrovič, Pavel Pihlík, Miloslav Aleš,
Jana Rubešová, Stanislav Beníšek, Eva
Šoulová, Marie Čiháková, Anna Doležalová, Helena Maxianová, František Fried,
Zdeňka Erhartová, Marie Zdeňková,
Zdeněk Škabrada, Marie Píchová a Marie
Beníšková..
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
Filipa Hlaváče, který se narodil 9. 8. 2015,
Niny Píchové, která se narodila 17. 8. 2015,
Ines Bar El, nar. 19. 8. 2015, Štěpánky Novákové, která se narodila 19. 8. 2015 a Nely
Benešové, která se narodila 18. 9. 2015.

Vážení čtenáři,
jménem redakce RZ
bychom vám chtěli
popřát
krásné Vánoce
a šťastný nový rok

2016.

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 do března každou
první a třetí sobotu v měsíci
od 9:00 – 12:00 a každou první a třetí středu v měsíci od
14:00 do 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 40/ listopad 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

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 10. – 11. 12.
2015 tradiční vánoční výstavu. Ve čtvrtek 10.
12. je možné si výstavu prohlédnout v době
od 10:00 do 17:00, v pátek 11. 12. od 9:00
do 12:00.
	V klubu domova mládeže přímo v areálu
školy bude možné vidět vyzdobený vánoční
stůl, návštěvníci se mohou pokochat 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 me-

OBEC ROUDNÉ
Vás všechny srdečně zve na

Mikulášskou nadílku
s pravým čertem
Která se koná dne
4. 12. 2015 od 16.30 hodin
v sále KD Malše Roudné
Program:
Hasičské vystoupení
Vystoupení dětí MŠ
Mikulášská nadílka

Už se na Vás moc těšíme !!!

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.

Milí čtenáři,

opravdu nás mrzí, že od vás nedostáváme příspěvky, které bychom rádi zveřejnili i pro ostatní občany, kteří RZ čtou. Náš "Roudeňák" byl
z řad občanů nazván "zkostnatělým" a tak pište, posílejte příspěvky, vždyť všichni naši občané mají možnost se zde vyjádřit, a tak třeba
i zlepšit úroveň našeho zpravodaje.
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dové 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 10. 12. od 10:00 do 17:00, v pátek 11. 12.
od 9:00 do 12:00.
Autoři a tvůrci výstavy z naší školy budou
návštěvou všech zájemců velmi potěšeni.
Mgr. Olga Cahová

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.

