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Roudenský zpravodaj

Aktuálně k některým částem naší obce… 
V letních měsících naši obec několikrát zasáhly přívalové deště a v této souvislosti se ukázaly problematické lokality a ne zcela funkční odvodnění
v některých částech obce, které nebylo schopno takto masivní přívaly vody zvládnout uspokojivým způsobem. Rád bych poděkoval Sboru dobrovol-
ných hasičů za součinnost a pomoc a obyvatelům obce za trpělivost. V jednotlivých částech obce se snažíme o nápravu a zlepšení stavu odvodnění, 
aby se situace z letošního léta již neopakovala. Problematickou částí je zejména Zahradní čtvrť, kde k problémům dochází již při jakémkoliv silnějším 
dešti. Chtěl bych ve stručnosti obyvatele této čtvrti informovat o současném stavu v této lokalitě. Do dnešní doby bohužel nedošlo k předání daného 

ZTV do majetku obce, neboť toto ZTV dosud není zkolaudováno. Stávající majitel ZTV, společnost OMEGA & PARTNERS s.r.o., v současné době provádí stavební práce na
komunikacích, které jsou nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí a uvádí tak stav ZTV do náležitého stavu. Obdobná je i situace s likvidací odpadních vod. Ani zde nedo-
šlo ke kontrole a předání kanalizační sítě od společnosti OMEGA & PARTNERS s.r.o., tudíž k častým dotazům obyvatel ohledně plateb za likvidaci splaškových vod odpovídám, 
že dokud nedojde ke změně vlastníka či provozovatele kanalizační sítě, je třeba postupovat dle sjednaných smluv. V současné době obec po konzultaci s právním zástup-
cem důrazně apeluje na vlastníka infrastruktury ZTV Zahradní čtvrť, aby došlo k nápravě a odstranění všech nedostatků bránících řádnému fungování a provozování.
V lokalitě U Kapličky se objevuje v některých částech problém s odvodem splašků. Během měsíce října je naplánován monitoring a vyčištění kanalizačních řadů speci-
alizovanou � rmou, což by mělo vést ke zlepšení stavu. Obdobná je i situace v ulici Roudenská. Proběhlo rovněž místní šetření se zástupci Povodí Vltavy, s. p. za účelem 
pročištění meliorační stoky vedoucí od propustku v Boršovské ulici, kam je zaústěn přepad dešťové kanalizace ze Zahradní čtvrti, v celé trase stoky vedoucí do řeky Malše.
Věřím, že všechna tato opatření by měla pomoci zlepšit současný stav a funkčnost celého kanalizačního systému v obci.                                                    Gustav Had, starosta obce

Iva Bulvová
Eva Petrovičová
Vladimír Troup
Petr Jíně
Petr Marek

Ivana Škabradová
Anna Kadlecová
Naděžda Kubalová
František Procházka
Naděžda Šebendová

Ludmila Želiborová
Jan Rys
Petr Dvořák
Věra Lhotáková
Antonie Chyňavová

Jindra Šafářová
Ivanka Tibitanzlová
Alena Gramanová
Anna Filipová
Alena Hebíková

Jaroslava Gramanová
Jan Zdeněk
Jiří Matucha
Josef Graman
Ludmila Karasová

Soukromá inzerce je pro obyvatele Roudného zdarma, pro podnikatelské
subjekty za poplatek dle dohody na OÚ.

Dne 24. 9. 2016 proběhlo za účasti pana starosty vítání nových občánků, v příštím
čísle Roudenského zpravodaje se můžete těšit na informace a fotodokumentaci k dané akci.

Významné životní jubileum v měsících červenec, srpen a září 2016 oslavili:

Vaše připomínky, dotazy, názory či náměty do Roudenského zpravodaje 
můžete zasílat e-mailem na adresu: jana.gramanova@roudne.cz nebo 
písemně na adresu Obecního úřadu, Roudenská 120, 370 07 Roudné.

Obecní úřad Roudné nabízí volné místo pro pracovníka
na údržbu obecních ploch a drobné údržbářské práce.
Možno též formou brigády, vhodné i pro aktivní důchodce. 
Bližší informace v kanceláři OÚ.

SLOVO STAROSTY…

ŽIVOTNÍ JUBILEA…

Jak se dostat přes řeku…

Dominantou naší obce je zcela nepochyb-
ně most přes řeku Malši, avšak nebývalo 
tomu tak vždy. V dřívějších dobách byli 
obyvatelé Roudného a také okolních vsí při 
svých cestách na druhou stranu nuceni jít 
bosky a řeku v jejím nejmělčím místě pře-
brodit. Tohoto brodu, který byl v těsném 
sousedství dnešního mostu proti proudu 
řeky, využívaly také povozy. Když se poté 
zbudovala lávka pro pěší, přejít přes vodu 
bylo mnohem jednodušší. Tato lávka však 
vzala často za své při jarním tání sněhu
a následných povodních. Byla totiž v růz-
ných místech v řece podepřena kůly, o kte- 
ré se zachytávaly ledy a to, co řeka přinesla 
a pak došlo k jejich vyvrácení. Lávka upla-
vala a našla se po proudu v zátočinách řeky
a zvažovalo se, zda dojde pouze k její opra-
vě, či ke stavbě nové. V zimě se běžně pře-
cházelo po ledu, což bylo velmi riskantní. 
Když chyběla lávka, existoval ještě jeden 

nouzový způsob, jak se dostat přes řeku.
Obecní kovář Jan Rub, který v té době bydlel 
v č. p. 7 přímo u mostu, k tomuto účelu vy-
robil pramici a na ní převážel za dobrovolný
poplatek 20 či 50 haléřů například žáky

z Vidova či Heřmaně do roudenské ško-
ly. Posléze k tomuto účelu přibylo i lano
s kladkou přes řeku, ke kterému byla prami-
ce přichycena a automaticky vlivem prou-
du řeky přejížděla přes vodu na druhou 
stranu. Občas kováře Ruba zastoupil jeden 
z roudenských žáků. Jednou došlo nešťast-
nou náhodou k převrácení loďky, snad díky 

silnému proudu a všichni žáci se ocitli ve 
vodě. Díky zmíněnému roudenskému žáko-
vi však naštěstí nedošlo k žádnému utonutí, 
dokázal všechny děti vytáhnout ven z vody. 
I díky této události došlo na to, že byla zbu-
dována první lávka, která neměla žádný pi-
líř. Její pozůstatky najdeme dodnes těsně za 
restaurací na starém hřišti (viz foto). 
Tuto lávku v roce 1946 zbudoval od června 
do října toho roku ženijní vojenský oddíl
z Českých Budějovic (viz foto). Náklad 
na její zhotovení činil 55 tisíc Kč, přispěli
na ni také okolní obce a Okresní národní 

výbor. Tato lávka sloužila celých patnáct 
let a pak bylo již na čase, aby se postavil 
nový železný most, který by sloužil také 
pro dopravu. Tento most byl původně 
používán v Českých Budějovicích za továr-
nou Koh-i-noor, kde sloužil pro přepravu 
přes řeku Vltavu ve směru Dlouhá Louka
- Planá. Rok jeho vzniku se datuje k roku 1892,
a v Roudném sloužil od roku 1955 až do 
roku 2008, kdy se zahájila stavba mostu 
současného...

Miroslav Vaňata, kronikář obce

Provoz sběrného dvora v podzimních a zimních měsících
Od 1. 11. 2016  bude sběrný dvůr otevřen v zimním režimu 
 -  vždy první a třetí středa a sobota v daném měsíci
 - zavřeno 31. 12. 2016

Termíny

listopad 2016 2. 11. 5. 11. 16. 11. 19. 11. 30. 11.

prosinec 2016 3. 12. 14. 12. 17. 12. 28. 12.

leden 2017 4. 1. 7. 1. 18. 1. 21. 1.

únor 2017 1. 2. 4. 2. 15. 2. 18. 2.

PODĚKOVÁNÍ…
V letních měsících, zejména v průběhu července, obyvatele celé 
obce více či méně trápily vydatné deště. V některých lokalitách 
došlo i k částečnému zaplavení domů a zahrad. V této souvislosti 
patří poděkování členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří pomá-
hali obyvatelům jednotlivých lokalit odstraňovat následky záplav 
dešťovou vodou. Konkrétní poděkování došlo též od paní Renaty 
Novotné, která tímto děkuje jmenovitě panu Antonínovi Tripeso-
vi, Tomášovi Troupovi a Stanislavovi Gramanovi za odčerpání vody
z Komenského ulice dne 26. 7. 2016.

INFORMACE A AKTUALITY…
Volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje
a do Senátu Parlamentu České republiky
V pátek 7. 10. 2016 od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 8. 10. 2016 od 8:00 do 14:00 se konají volby
do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR. 
Místem konání ve volebním okrsku č. 1 – Roudné je budova
Obecního úřadu Roudné, Roudenská 120, přízemí – prostory 
obecní knihovny.
Volební lístky budou distribuovány v týdnu před konáním voleb
do vašich poštovních schránek.

Provoz bioodpadu
Poslední termín odvozu bioodpadu- svoz biopopelnic, se uskuteční
dne 22. 11. 2016.
Následné období svozu bude až od jarních měsíců roku 2017.

Odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě
Na začátku července byla majitelům jednotlivých nemovitostí do-
ručena Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací sloužící ve-
řejné potřebě. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí, kterým byla 
tato smlouva doručena  a do současné chvíle nedošlo z jejich strany 
k jejímu podpisu,  aby tak učinili v co nejbližším možném termí-
nu. Upozorňujeme na povinnost vlastníka nemovitosti plynoucí ze 
Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, zejména na 
povinnost připojení nemovitosti na kanalizaci dle § 3 zákona.

Výzva majitelům psů
Žádáme majitele psů, aby neponechávali jejich exkrementy na ve-
řejných prostranstvích, ale využívali nádob k tomu určených. V ulici 
Jakubova se množí případy ponechávání psích exkrementů v nově 
vzniklých pruzích zeleně.

KDE ŽIJEME – z historie obce…

Oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY / TIRÁŽ:
Obecní úřad:  tel.:  386 466 861,

386 466 614
Starosta obce:  Gustav Had,

tel.: 602 140 323
Místostarosta:   Bc. Vlastimil Šram,

tel.: 724 258 715
Zaměstnanec OÚ:  Ing. Jana Gramanová,

tel.: 386 466 614
Účetní OÚ:  Alena Šedivá,

tel.: 602 155 213
Další informace na:  www.roudne.cz nebo 

na úřední desce OÚ

Úřední hodiny OÚ:
Pondělí: 09:00-12:00 18:00-20:00
Středa:   18:00-20:00
Pátek: 09:00-12:00
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KULTURNÍ AKCE…
Chystáme pro vás…
11. 11. 2016 – Svatomartinský lampionový průvod

27. 11. 2016 – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

18. 12. 2016 – Předvánoční zastavení a živý Betlém

Program jednotlivých akcí bude upřesněn plakáty
a informacemi na www.roudne.cz

www.roudne.cz www.roudne.cz
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Školní rok 2016 - 2017 jsme úspěšně za-
hájili ve čtvrtek 1. 9. 2016. Do třídy Broučků 
po prázdninách přešly nejstarší děti ze třídy 
Žabiček a právě ta přivítala úplně nové ka-

marády, kterým přejeme, aby se jim u nás 
líbilo a abychom společně prožili krásný rok 
plný zábavy, poznání, tvoření i her. 

V září se děti mohou těšit na „Podzimní
pohádku” v podání divadla Zvoneček a také 

na hezké představení „Červe-
ná Karkulka”, se kterou k nám 
zavítá divadelní společnost 
Táta a máma. Od 19. 9. 2016 
a poté každé pondělí, bude 
již tradičně probíhat cvičení
s paní fyzioterapeutkou, kte-
ré je určeno pro děti před-
školního věku. 

Následující měsíc již začnou probíhat zá-
jmové kroužky pro naše předškoláky - výuka 
anglického jazyka, výuka hry na zobcovou 
� étnu a logopedická prevence. V prvním 
říjnovém týdnu se těšíme na první akci
s rodiči a dětmi,  „Putování s Podzimníčkem”.
V tomto měsíci nebude chybět ani divadlo 
od společnosti Dokola, která představí po-
hádku „O kouzelné vodě” a vzdělávací pro-
gram farmy Borek pro starší děti s názvem 
„O včelce Sluněnce”. 
Zkrátka nudit se určitě nebudeme.
 Mgr. Lenka Píšová, učitelka MŠ

Velké � nále E.ON Junior Cupu
v Roudném
Roudenský sportovní areál hostil ve 
dnech 2. 9. až 4. 9. 2016 „Velké � nále 
E.ON Junior Cupu“.  
Turnaje v kopané, který byl určený pro kate-
gorii U11 se zúčastnili ti nejlepší z celé Čes-
ké republiky a také několik zvučných zahra-
ničních klubů. Z Německa do Roudného 
zavítala Borussia Dortmund, z Francie AS 
Monaco, ze Slovenska ŠK Slovan Bratislava
a také dva kluby z Rumunska. Naši rouden-
ští chlapci odehráli celkem patnáct utkání, 
mimo jiné i s Monacem (0:5) a Slovanem 
Bratislava (0:2). V nabité a obrovské konku-
renci ve čtyřech utkáních remizovali a ve 
zbytku prohráli. V konečném pořadí turnaje 
obsadili poslední příčku, avšak to nikomu
z účastníků v roudenském dresu radost

a chuť do hry nesebralo. E.ON Junior Cup nad-
chnul a to nejen účastníky na hřišti, ale také 
veřejnost, která roudenský areál navštívila 

během turnaje v obrovském počtu. Je krásné 
vidět malé děti běhat na hřišti, se zápalem
a jiskrou v oku a radostí z kulatého nesmyslu.

Začátek léta jsme už po deváté strávili na 
letním dětském táboře v Plavě. Touto ces-
tou opět děkujeme Mysliveckému spolku 
Malše Roudné za bezplatné zapůjčení jejich 

areálu na bažantnici. Už nyní se těšíme na 
jubilejní 10. ročník, který plánujeme ve stej-
ném termínu na začátek července příštího 
roku.

S nastávajícím podzimem se naši mladí 
hasiči pomalu loučí s uplynulou úspěšnou 
hasičskou sezónou. Našim dětem se i ve 
velké konkurenci dařilo a na soutěžích Čes-
kobudějovického dvojboje končily v čele 

tabulky. Ráda bych připomněla vynikající 
úspěch, kterého naše děti dosáhly na soutě-
ži u nás doma, která se konala 27. 8. 2016
na starém hřišti. Starší byli druzí a mladí 

zvítězili, a tak putovní 
pohár opět po třech 
letech zůstal doma
v naší klubovně.
Dovolte mi poděkovat 
Obci Roudné, hlavní-
mu sponzorovi Rou-
denského dvojboje, 
bez jejíž � nanční pod-
pory by tato soutěž 
nedosáhla tak vysoké 
úrovně, kterou měla. 
Dalším nezanedbatel-
ným sponzorem byl 
Zemědělský podnik 
Malše Roudné, který 
nám zdarma upravil 

hřiště, jinak by totiž ti naši nejmenší ve vy-
soké trávě ani nebyli vidět. Dík ZP Malše pa-
tří i za zelí, kterým každý rok odměňujeme 
vedoucí a rozhodčí za jejich nelehkou práci. 
A v neposlední řadě, děkuji i restauraci Na 
hřišti za spokojená bříška všech dětiček i za 
sponzorský dar, který pravidelně mladí hasi-
či dostávají na dětský tábor v Plavě. Hlavní 
poděkování však patří těm pár „zoufalcům“, 
kteří jenom nekritizují a „neremcají“, ale ba 

naopak se snaží pro náš Sbor dobrovolných 
hasičů a především naše mladé hasiče,
z kterých snad jednou budou naši nástup-
ci, udělat vše, co je v jejich silách. Těm, kte-
ří byli v pátek při přípravách či v sobotu při 
soutěži nápomocni, moc děkuji!

Vím, že v dnešní uchvátané době je to slo-
žité, ale mrzí mě, že se v naší obci nenajdou 
dospělí, kteří by se také chtěli věnovat ha-
sičskému sportu, třeba alespoň muži z JPO.

Pokud má někdo k SDH nějakou připomínku 
nebo nápad, budeme rádi, když nás budete 
kontaktovat, vždyť vždycky je co zlepšovat!

Jiřina Gramanová
vedoucí kroužku MH

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE… SPORTOVNÍ AKTIVITY V ROUDNÉM…

MLADÍ HASIČI…

Roudenský fotbal aktuálně
Muži Tělovýchovné jednoty Malše Roudné vstoupili do další se-
zóny v celostátní divizní soutěži a vstup jim vyšel na výbornou.
V těžkém utkání s favoritem Motorletem Praha uhráli cennou re-
mízu 1:1, i když penaltový rozstřel jim další bod nepřinesl. V dalším 
kole v okresním derby v Jankově, kam si našlo cestu 600 diváků (!) 
byli po výsledku 1:1 v penaltách úspěšnější. Následovala utkání
s plzeňskou Doubravkou 2:0, v Čížové porážka 0:5, kterou však naši 
muži odčinili domácím vítězstvím nad Dobříší 3:1. Po pátém kole 
jsou tak svěřenci trenérů Šolce a Vogla na krásném šestém 
místě divizní tabulky. 

Tenis
V sobotu 27. 8. 2016 ve velkém 
vedru proběhl na antukovém 
kurtu tenisový turnaj ve čtyř-
hrách. Do turnaje se ve dvou 
skupinách zapojilo devět dvojic. 
V jedné skupině hrály smíšené páry, ve druhé pouze mužské dvo-
jice. Celodenní turnaj byl poté završen předáváním diplomů z ru-
kou hlavního organizátora Jiřího Týmala. Během turnaje panovala 
výborná nálada a všichni zúčastnění Roudeňáci si užili spoustu leg-
race při aktivní zábavě.

Věděli jste, že…
Už se vám stalo, že jdete kolem oken 
domu a vidíte za nimi sedět veliké kočky 
podobné rysovi? 
To se na vás dívají mainské mývalí kočky. 
Málokdo toto krásné plemeno zná, tak vám 
jej nyní přiblížíme.

Mainská mývalí kočka je jedno z největších 
kočičích plemen. Pochází z amerického stá-
tu Maine na severu Spojených států. 

Možná jejich původní zabarvení, velikost 
a délka srsti vedla k představě, že vypadají 
jako mývalové. To je ale jen pověst.

Mainská mývalí kočka má mohutné svalna-
té tělo. Kocour tohoto plemene může vážit 
až 10 kg, kočka až 6 kg. Kožíšek je lesklý
a heboučký, ale nepotřebuje takovou péči 
jako dlouhosrsté kočky, protože srst nemá 
sklony k plstnatění. Dominantní u těchto 
koček je ocas, který je stejně dlouhý jako je-
jich tělo. Rovněž uši jsou velké, zakončené 
„rysími“ štětičkami. 

Jsou to obři, kteří mají rádi společnost a hry. 
Ozývají se něžným hlasem připomínajícím 
vrkání, zbožňují vodu, ve které si smáčí tlap-
ky. Rádi se zapojí do všech činností svého 
majitele. Mají velice pří jemnou a přátelskou 
povahu. S lidmi jsou schopni navázat velmi 
pevný vztah. Mainské mývalí kočky většinou 
bývají velice mazlivé, mají rády děti. Jejich 
přítulnost je pro ně typická. Jsou to hraví 
a rozkošní domácí mazlíčci. Tyto zajímavé 
kočky i s koťaty lze vidět i v obci Roudné
u jejich chovatelky paní Martiny Hrubcové. 
Více se o nich můžete dozvědět v knihovně 
obecního úřadu. 

ZAJÍMAVOSTI…

www.roudne.cz www.roudne.cz



ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ ROUDENSKÝ ZPRAVODAJŘíjen 2016 Říjen 2016

Školní rok 2016 - 2017 jsme úspěšně za-
hájili ve čtvrtek 1. 9. 2016. Do třídy Broučků 
po prázdninách přešly nejstarší děti ze třídy 
Žabiček a právě ta přivítala úplně nové ka-

marády, kterým přejeme, aby se jim u nás 
líbilo a abychom společně prožili krásný rok 
plný zábavy, poznání, tvoření i her. 

V září se děti mohou těšit na „Podzimní
pohádku” v podání divadla Zvoneček a také 

na hezké představení „Červe-
ná Karkulka”, se kterou k nám 
zavítá divadelní společnost 
Táta a máma. Od 19. 9. 2016 
a poté každé pondělí, bude 
již tradičně probíhat cvičení
s paní fyzioterapeutkou, kte-
ré je určeno pro děti před-
školního věku. 

Následující měsíc již začnou probíhat zá-
jmové kroužky pro naše předškoláky - výuka 
anglického jazyka, výuka hry na zobcovou 
� étnu a logopedická prevence. V prvním 
říjnovém týdnu se těšíme na první akci
s rodiči a dětmi,  „Putování s Podzimníčkem”.
V tomto měsíci nebude chybět ani divadlo 
od společnosti Dokola, která představí po-
hádku „O kouzelné vodě” a vzdělávací pro-
gram farmy Borek pro starší děti s názvem 
„O včelce Sluněnce”. 
Zkrátka nudit se určitě nebudeme.
 Mgr. Lenka Píšová, učitelka MŠ

Velké � nále E.ON Junior Cupu
v Roudném
Roudenský sportovní areál hostil ve 
dnech 2. 9. až 4. 9. 2016 „Velké � nále 
E.ON Junior Cupu“.  
Turnaje v kopané, který byl určený pro kate-
gorii U11 se zúčastnili ti nejlepší z celé Čes-
ké republiky a také několik zvučných zahra-
ničních klubů. Z Německa do Roudného 
zavítala Borussia Dortmund, z Francie AS 
Monaco, ze Slovenska ŠK Slovan Bratislava
a také dva kluby z Rumunska. Naši rouden-
ští chlapci odehráli celkem patnáct utkání, 
mimo jiné i s Monacem (0:5) a Slovanem 
Bratislava (0:2). V nabité a obrovské konku-
renci ve čtyřech utkáních remizovali a ve 
zbytku prohráli. V konečném pořadí turnaje 
obsadili poslední příčku, avšak to nikomu
z účastníků v roudenském dresu radost

a chuť do hry nesebralo. E.ON Junior Cup nad-
chnul a to nejen účastníky na hřišti, ale také 
veřejnost, která roudenský areál navštívila 

během turnaje v obrovském počtu. Je krásné 
vidět malé děti běhat na hřišti, se zápalem
a jiskrou v oku a radostí z kulatého nesmyslu.

Začátek léta jsme už po deváté strávili na 
letním dětském táboře v Plavě. Touto ces-
tou opět děkujeme Mysliveckému spolku 
Malše Roudné za bezplatné zapůjčení jejich 

areálu na bažantnici. Už nyní se těšíme na 
jubilejní 10. ročník, který plánujeme ve stej-
ném termínu na začátek července příštího 
roku.

S nastávajícím podzimem se naši mladí 
hasiči pomalu loučí s uplynulou úspěšnou 
hasičskou sezónou. Našim dětem se i ve 
velké konkurenci dařilo a na soutěžích Čes-
kobudějovického dvojboje končily v čele 

tabulky. Ráda bych připomněla vynikající 
úspěch, kterého naše děti dosáhly na soutě-
ži u nás doma, která se konala 27. 8. 2016
na starém hřišti. Starší byli druzí a mladí 

zvítězili, a tak putovní 
pohár opět po třech 
letech zůstal doma
v naší klubovně.
Dovolte mi poděkovat 
Obci Roudné, hlavní-
mu sponzorovi Rou-
denského dvojboje, 
bez jejíž � nanční pod-
pory by tato soutěž 
nedosáhla tak vysoké 
úrovně, kterou měla. 
Dalším nezanedbatel-
ným sponzorem byl 
Zemědělský podnik 
Malše Roudné, který 
nám zdarma upravil 

hřiště, jinak by totiž ti naši nejmenší ve vy-
soké trávě ani nebyli vidět. Dík ZP Malše pa-
tří i za zelí, kterým každý rok odměňujeme 
vedoucí a rozhodčí za jejich nelehkou práci. 
A v neposlední řadě, děkuji i restauraci Na 
hřišti za spokojená bříška všech dětiček i za 
sponzorský dar, který pravidelně mladí hasi-
či dostávají na dětský tábor v Plavě. Hlavní 
poděkování však patří těm pár „zoufalcům“, 
kteří jenom nekritizují a „neremcají“, ale ba 

naopak se snaží pro náš Sbor dobrovolných 
hasičů a především naše mladé hasiče,
z kterých snad jednou budou naši nástup-
ci, udělat vše, co je v jejich silách. Těm, kte-
ří byli v pátek při přípravách či v sobotu při 
soutěži nápomocni, moc děkuji!

Vím, že v dnešní uchvátané době je to slo-
žité, ale mrzí mě, že se v naší obci nenajdou 
dospělí, kteří by se také chtěli věnovat ha-
sičskému sportu, třeba alespoň muži z JPO.

Pokud má někdo k SDH nějakou připomínku 
nebo nápad, budeme rádi, když nás budete 
kontaktovat, vždyť vždycky je co zlepšovat!

Jiřina Gramanová
vedoucí kroužku MH

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE… SPORTOVNÍ AKTIVITY V ROUDNÉM…

MLADÍ HASIČI…

Roudenský fotbal aktuálně
Muži Tělovýchovné jednoty Malše Roudné vstoupili do další se-
zóny v celostátní divizní soutěži a vstup jim vyšel na výbornou.
V těžkém utkání s favoritem Motorletem Praha uhráli cennou re-
mízu 1:1, i když penaltový rozstřel jim další bod nepřinesl. V dalším 
kole v okresním derby v Jankově, kam si našlo cestu 600 diváků (!) 
byli po výsledku 1:1 v penaltách úspěšnější. Následovala utkání
s plzeňskou Doubravkou 2:0, v Čížové porážka 0:5, kterou však naši 
muži odčinili domácím vítězstvím nad Dobříší 3:1. Po pátém kole 
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Tenis
V sobotu 27. 8. 2016 ve velkém 
vedru proběhl na antukovém 
kurtu tenisový turnaj ve čtyř-
hrách. Do turnaje se ve dvou 
skupinách zapojilo devět dvojic. 
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Věděli jste, že…
Už se vám stalo, že jdete kolem oken 
domu a vidíte za nimi sedět veliké kočky 
podobné rysovi? 
To se na vás dívají mainské mývalí kočky. 
Málokdo toto krásné plemeno zná, tak vám 
jej nyní přiblížíme.

Mainská mývalí kočka je jedno z největších 
kočičích plemen. Pochází z amerického stá-
tu Maine na severu Spojených států. 

Možná jejich původní zabarvení, velikost 
a délka srsti vedla k představě, že vypadají 
jako mývalové. To je ale jen pověst.

Mainská mývalí kočka má mohutné svalna-
té tělo. Kocour tohoto plemene může vážit 
až 10 kg, kočka až 6 kg. Kožíšek je lesklý
a heboučký, ale nepotřebuje takovou péči 
jako dlouhosrsté kočky, protože srst nemá 
sklony k plstnatění. Dominantní u těchto 
koček je ocas, který je stejně dlouhý jako je-
jich tělo. Rovněž uši jsou velké, zakončené 
„rysími“ štětičkami. 

Jsou to obři, kteří mají rádi společnost a hry. 
Ozývají se něžným hlasem připomínajícím 
vrkání, zbožňují vodu, ve které si smáčí tlap-
ky. Rádi se zapojí do všech činností svého 
majitele. Mají velice pří jemnou a přátelskou 
povahu. S lidmi jsou schopni navázat velmi 
pevný vztah. Mainské mývalí kočky většinou 
bývají velice mazlivé, mají rády děti. Jejich 
přítulnost je pro ně typická. Jsou to hraví 
a rozkošní domácí mazlíčci. Tyto zajímavé 
kočky i s koťaty lze vidět i v obci Roudné
u jejich chovatelky paní Martiny Hrubcové. 
Více se o nich můžete dozvědět v knihovně 
obecního úřadu. 

ZAJÍMAVOSTI…
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Roudenský zpravodaj

Aktuálně k některým částem naší obce… 
V letních měsících naši obec několikrát zasáhly přívalové deště a v této souvislosti se ukázaly problematické lokality a ne zcela funkční odvodnění
v některých částech obce, které nebylo schopno takto masivní přívaly vody zvládnout uspokojivým způsobem. Rád bych poděkoval Sboru dobrovol-
ných hasičů za součinnost a pomoc a obyvatelům obce za trpělivost. V jednotlivých částech obce se snažíme o nápravu a zlepšení stavu odvodnění, 
aby se situace z letošního léta již neopakovala. Problematickou částí je zejména Zahradní čtvrť, kde k problémům dochází již při jakémkoliv silnějším 
dešti. Chtěl bych ve stručnosti obyvatele této čtvrti informovat o současném stavu v této lokalitě. Do dnešní doby bohužel nedošlo k předání daného 

ZTV do majetku obce, neboť toto ZTV dosud není zkolaudováno. Stávající majitel ZTV, společnost OMEGA & PARTNERS s.r.o., v současné době provádí stavební práce na
komunikacích, které jsou nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí a uvádí tak stav ZTV do náležitého stavu. Obdobná je i situace s likvidací odpadních vod. Ani zde nedo-
šlo ke kontrole a předání kanalizační sítě od společnosti OMEGA & PARTNERS s.r.o., tudíž k častým dotazům obyvatel ohledně plateb za likvidaci splaškových vod odpovídám, 
že dokud nedojde ke změně vlastníka či provozovatele kanalizační sítě, je třeba postupovat dle sjednaných smluv. V současné době obec po konzultaci s právním zástup-
cem důrazně apeluje na vlastníka infrastruktury ZTV Zahradní čtvrť, aby došlo k nápravě a odstranění všech nedostatků bránících řádnému fungování a provozování.
V lokalitě U Kapličky se objevuje v některých částech problém s odvodem splašků. Během měsíce října je naplánován monitoring a vyčištění kanalizačních řadů speci-
alizovanou � rmou, což by mělo vést ke zlepšení stavu. Obdobná je i situace v ulici Roudenská. Proběhlo rovněž místní šetření se zástupci Povodí Vltavy, s. p. za účelem 
pročištění meliorační stoky vedoucí od propustku v Boršovské ulici, kam je zaústěn přepad dešťové kanalizace ze Zahradní čtvrti, v celé trase stoky vedoucí do řeky Malše.
Věřím, že všechna tato opatření by měla pomoci zlepšit současný stav a funkčnost celého kanalizačního systému v obci.                                                    Gustav Had, starosta obce

Iva Bulvová
Eva Petrovičová
Vladimír Troup
Petr Jíně
Petr Marek

Ivana Škabradová
Anna Kadlecová
Naděžda Kubalová
František Procházka
Naděžda Šebendová

Ludmila Želiborová
Jan Rys
Petr Dvořák
Věra Lhotáková
Antonie Chyňavová

Jindra Šafářová
Ivanka Tibitanzlová
Alena Gramanová
Anna Filipová
Alena Hebíková

Jaroslava Gramanová
Jan Zdeněk
Jiří Matucha
Josef Graman
Ludmila Karasová

Soukromá inzerce je pro obyvatele Roudného zdarma, pro podnikatelské
subjekty za poplatek dle dohody na OÚ.

Dne 24. 9. 2016 proběhlo za účasti pana starosty vítání nových občánků, v příštím
čísle Roudenského zpravodaje se můžete těšit na informace a fotodokumentaci k dané akci.

Významné životní jubileum v měsících červenec, srpen a září 2016 oslavili:

Vaše připomínky, dotazy, názory či náměty do Roudenského zpravodaje 
můžete zasílat e-mailem na adresu: jana.gramanova@roudne.cz nebo 
písemně na adresu Obecního úřadu, Roudenská 120, 370 07 Roudné.

Obecní úřad Roudné nabízí volné místo pro pracovníka
na údržbu obecních ploch a drobné údržbářské práce.
Možno též formou brigády, vhodné i pro aktivní důchodce. 
Bližší informace v kanceláři OÚ.

SLOVO STAROSTY…

ŽIVOTNÍ JUBILEA…

Jak se dostat přes řeku…

Dominantou naší obce je zcela nepochyb-
ně most přes řeku Malši, avšak nebývalo 
tomu tak vždy. V dřívějších dobách byli 
obyvatelé Roudného a také okolních vsí při 
svých cestách na druhou stranu nuceni jít 
bosky a řeku v jejím nejmělčím místě pře-
brodit. Tohoto brodu, který byl v těsném 
sousedství dnešního mostu proti proudu 
řeky, využívaly také povozy. Když se poté 
zbudovala lávka pro pěší, přejít přes vodu 
bylo mnohem jednodušší. Tato lávka však 
vzala často za své při jarním tání sněhu
a následných povodních. Byla totiž v růz-
ných místech v řece podepřena kůly, o kte- 
ré se zachytávaly ledy a to, co řeka přinesla 
a pak došlo k jejich vyvrácení. Lávka upla-
vala a našla se po proudu v zátočinách řeky
a zvažovalo se, zda dojde pouze k její opra-
vě, či ke stavbě nové. V zimě se běžně pře-
cházelo po ledu, což bylo velmi riskantní. 
Když chyběla lávka, existoval ještě jeden 

nouzový způsob, jak se dostat přes řeku.
Obecní kovář Jan Rub, který v té době bydlel 
v č. p. 7 přímo u mostu, k tomuto účelu vy-
robil pramici a na ní převážel za dobrovolný
poplatek 20 či 50 haléřů například žáky

z Vidova či Heřmaně do roudenské ško-
ly. Posléze k tomuto účelu přibylo i lano
s kladkou přes řeku, ke kterému byla prami-
ce přichycena a automaticky vlivem prou-
du řeky přejížděla přes vodu na druhou 
stranu. Občas kováře Ruba zastoupil jeden 
z roudenských žáků. Jednou došlo nešťast-
nou náhodou k převrácení loďky, snad díky 

silnému proudu a všichni žáci se ocitli ve 
vodě. Díky zmíněnému roudenskému žáko-
vi však naštěstí nedošlo k žádnému utonutí, 
dokázal všechny děti vytáhnout ven z vody. 
I díky této události došlo na to, že byla zbu-
dována první lávka, která neměla žádný pi-
líř. Její pozůstatky najdeme dodnes těsně za 
restaurací na starém hřišti (viz foto). 
Tuto lávku v roce 1946 zbudoval od června 
do října toho roku ženijní vojenský oddíl
z Českých Budějovic (viz foto). Náklad 
na její zhotovení činil 55 tisíc Kč, přispěli
na ni také okolní obce a Okresní národní 

výbor. Tato lávka sloužila celých patnáct 
let a pak bylo již na čase, aby se postavil 
nový železný most, který by sloužil také 
pro dopravu. Tento most byl původně 
používán v Českých Budějovicích za továr-
nou Koh-i-noor, kde sloužil pro přepravu 
přes řeku Vltavu ve směru Dlouhá Louka
- Planá. Rok jeho vzniku se datuje k roku 1892,
a v Roudném sloužil od roku 1955 až do 
roku 2008, kdy se zahájila stavba mostu 
současného...

Miroslav Vaňata, kronikář obce

Provoz sběrného dvora v podzimních a zimních měsících
Od 1. 11. 2016  bude sběrný dvůr otevřen v zimním režimu 
 -  vždy první a třetí středa a sobota v daném měsíci
 - zavřeno 31. 12. 2016

Termíny

listopad 2016 2. 11. 5. 11. 16. 11. 19. 11. 30. 11.

prosinec 2016 3. 12. 14. 12. 17. 12. 28. 12.

leden 2017 4. 1. 7. 1. 18. 1. 21. 1.

únor 2017 1. 2. 4. 2. 15. 2. 18. 2.

PODĚKOVÁNÍ…
V letních měsících, zejména v průběhu července, obyvatele celé 
obce více či méně trápily vydatné deště. V některých lokalitách 
došlo i k částečnému zaplavení domů a zahrad. V této souvislosti 
patří poděkování členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří pomá-
hali obyvatelům jednotlivých lokalit odstraňovat následky záplav 
dešťovou vodou. Konkrétní poděkování došlo též od paní Renaty 
Novotné, která tímto děkuje jmenovitě panu Antonínovi Tripeso-
vi, Tomášovi Troupovi a Stanislavovi Gramanovi za odčerpání vody
z Komenského ulice dne 26. 7. 2016.

INFORMACE A AKTUALITY…
Volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje
a do Senátu Parlamentu České republiky
V pátek 7. 10. 2016 od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 8. 10. 2016 od 8:00 do 14:00 se konají volby
do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR. 
Místem konání ve volebním okrsku č. 1 – Roudné je budova
Obecního úřadu Roudné, Roudenská 120, přízemí – prostory 
obecní knihovny.
Volební lístky budou distribuovány v týdnu před konáním voleb
do vašich poštovních schránek.

Provoz bioodpadu
Poslední termín odvozu bioodpadu- svoz biopopelnic, se uskuteční
dne 22. 11. 2016.
Následné období svozu bude až od jarních měsíců roku 2017.

Odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě
Na začátku července byla majitelům jednotlivých nemovitostí do-
ručena Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací sloužící ve-
řejné potřebě. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí, kterým byla 
tato smlouva doručena  a do současné chvíle nedošlo z jejich strany 
k jejímu podpisu,  aby tak učinili v co nejbližším možném termí-
nu. Upozorňujeme na povinnost vlastníka nemovitosti plynoucí ze 
Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, zejména na 
povinnost připojení nemovitosti na kanalizaci dle § 3 zákona.

Výzva majitelům psů
Žádáme majitele psů, aby neponechávali jejich exkrementy na ve-
řejných prostranstvích, ale využívali nádob k tomu určených. V ulici 
Jakubova se množí případy ponechávání psích exkrementů v nově 
vzniklých pruzích zeleně.

KDE ŽIJEME – z historie obce…

Oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY / TIRÁŽ:
Obecní úřad:  tel.:  386 466 861,

386 466 614
Starosta obce:  Gustav Had,

tel.: 602 140 323
Místostarosta:   Bc. Vlastimil Šram,

tel.: 724 258 715
Zaměstnanec OÚ:  Ing. Jana Gramanová,

tel.: 386 466 614
Účetní OÚ:  Alena Šedivá,

tel.: 602 155 213
Další informace na:  www.roudne.cz nebo 

na úřední desce OÚ

Úřední hodiny OÚ:
Pondělí: 09:00-12:00 18:00-20:00
Středa:   18:00-20:00
Pátek: 09:00-12:00
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KULTURNÍ AKCE…
Chystáme pro vás…
11. 11. 2016 – Svatomartinský lampionový průvod

27. 11. 2016 – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

18. 12. 2016 – Předvánoční zastavení a živý Betlém

Program jednotlivých akcí bude upřesněn plakáty
a informacemi na www.roudne.cz

www.roudne.cz www.roudne.cz




