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SLOVO STAROSTY…
Co nám přinese konec roku a na co se můžeme těšit…

S blížícím se koncem roku se většina z nás zamýšlí na uplynulým rokem, nad tím, jak ho prožil, zda se podařilo uskutečnit všechna předsevzetí
a splnit všechny povinnosti. Ačkoliv by tento čas, čas adventu, měl být spíše časem zklidnění, bohužel v dnešní době je to spíše čas hektický.
Každý se snaží do konce roku uzavřít své pracovní záležitosti, připravit vše na nadcházející svátky a dostát všem povinnostem, jak pracovním,
tak i společenským. Jsem rád, že se v naší obci i v tomto čase najdou dobrovolníci, kteří pro své sousedy připravují různé kulturní akce, ať již
to byl Lampionový průvod, Rozsvícení vánočního stromu, či teprve chystané Předvánoční zastavení, a umožní tak svým spoluobčanům na
chvíli zapomenout na shon a povinnosti a pocítit vánoční atmosféru. Tímto bych chtěl všechny obyvatele srdečně pozvat nejen na Předvánoční zastavení, ale i na
další společenské akce, které budou pokračovat v příštím roce.
Přijměte ode mne přání příjemně prožitých vánočních svátků a hodně zdraví
a sil do roku nového, ve kterém se budeme snažit, aby se nám všem v Roudném žilo dobře.
Gustav Had, starosta obce

ADVENTNÍ ČAS V OBCI…
11. listopad jako svátek sv. Martina je
v Roudném již tradičně ve znamení lampionového průvodu, který zahajuje příjezd
sv. Martina na bílém koni společně s jeho
družinou.

Letos tento svátek připadl skutečně na pátek 11. listopadu a i přes deštivé počasí se
této akce zúčastnilo hodně dětí i dospělých. Děti trpělivě vyčkaly na příjezd Sva-

tomartinské družiny a pak se svými rozsvícenými lampiony prošly nasvícenou stezku
po protipovodňovém valu proti proudu
řeky Malše k rybníčku a zpět na hřiště.
Cestou na ně čekaly drobné úkoly, za které
dostaly odměny na památku a na hřišti pak
na všechny čekala odměna v podobě martinských koláčků a teplého čaje.
Vrcholem podvečera byl pohled na ohňostrojem osvícenou oblohu.
Poděkování za udržování této tradice patří všem dobrovolníkům a pomocníkům,
jezdeckému klubu Vladykův dvůr, obci
Roudné, členům kroužku Mladých hasičů
a samozřejmě všem malým i velkým účastníkům, které neodradilo nevlídné počasí.

ZVEME VÁS…

V neděli 27. listopadu proběhlo za účasti
pana starosty a hojné účasti obyvatel naší obce
slavnostní Rozsvícení vánočního stromu

u kulturního domu. Adventní atmosféru
pomohlo vytvořit vystoupení Ledenického
chrámového sboru a následné divadelní
představení „Betlém“, které si pro tuto příležitost připravily děti z kroužku Mladých hasičů. Nejmenší účastníci si na závěr pak odnesli i sladkou odměnu, kterou pro ně poslal
s předstihem Mikuláš.
Věříme, že všem přítomným se toto předvánoční setkání líbilo a společně si ho užili.
Těšíme se na další setkání v adventním čase
na rovněž již tradičním Předvánočním zastavení s bohatým programem a živým
Betlémem v neděli 18. prosince 2016.
Za pořadatele Lenka Hadová,
Simona Dvořáková, Jiřina Gramanová

CHYSTÁME PRO VÁS…
• 18. 12. 2016
•
7. 1. 2017
• 28. 1. 2017
• 11. 2. 2017
• 18. 3. 2017
• 25. 3. 2017

Předvánoční zastavení a živý Betlém
Obecní ples
Myslivecký bál
Svíčkový ples
Dětský maškarní rej
Maškarní bál pro dospělé

Bližší informace k jednotlivým akcím včetně možnosti zakoupení
vstupenek budou upřesněny na plakátech a na www.roudne.cz
www.roudne.cz

Prosinec 2016

ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE…
„Putování s Podzimníčkem“ byl název první
společné akce s rodiči a dětmi, která se konala na začátku školního roku a to v měsíci
říjnu a těšila se velké účasti jak ze strany dětí,
tak i rodičů. Nejprve proběhla výstava s hlasováním o nejhezčího „Podzimníčka“.

Cestou nás doprovázeli „stromoví skřítci“ a na
konci nás přivítala „babka Kořenářka“ s posledním úkolem a také s odměnou pro děti
za splnění všech úkolů. Tuto část jsme museli
vzhledem k počasí o několik dnů odložit. Ale
na příjemné odpoledne jsme si rádi počkali.
Na začátku listopadu se třída Broučků vydala do Českobudějovické hvězdárny na výukový program. S dalším výukovým programem nás v MŠ navštívilo Centrum ekologické
výchovy Cassiopeia s ekologickým pořadem
„Sýkorka modřinka“. A ani v tomto měsíci nechybělo divadelní představení tentokrát od

Tohoto skřítečka si vytvořily děti společně
s rodiči doma z nejrůznějších přírodních materiálů a poté je přinesly do MŠ. Nejen výherce, ale i všichni účastníci byli za krásné nápady odměněni. Součástí akce byla podzimně
zaměřená pěší trasa vedoucí do Vidova, na
které děti čekalo několik úkolů.

Pohádka byla také zaměřená na ekologii,
a jmenovala se „Jak třídit odpad“. V posledním listopadovém týdnu jsme pro děti zajistili výtvarnou dílnu - Šikovní výtvarníci, aby
si pod vedením lektora dozdobily ručně foukanou skleněnou vánoční kouli barevnými
glitry podle své fantazie.
Věříme, že si společně s dětmi užijeme předvánoční čas při různých tvořivých aktivitách
a dětem příjemně uteče čas očekávání na
Ježíška a zimní prázdniny.
společnosti Hugo a Fugo. Jsou to dva klauni,
kteří legrační formou řeší a navádí ostatní
k ohleduplnému chování k přírodě.

MLADÍ HASIČI...

Kolektiv zaměstnankyň MŠ přeje všem krásné Vánoce a ten nejlepší nastávající nový rok.
Mgr. Lenka Píšová, učitelka MŠ

ROUDENSKÝ FOTBAL…

Poslední letošní soutěží, za velké účasti družstev ze tří obvodů,
bylo podzimní kolo celostátní hry Plamen, které se konalo v Týně
nad Vltavou 22. 10. 2016. Zde mladí hasiči soutěžili ve třech disciplínách: štafeta CTIF, štafeta 4 x 60 m a štafeta požárních dvojic.
Obě naše družstva vybojovala krásná 2. místa.
Po skončení soutěží jsme se naplno vrhli do nacvičování Betlému, který byl předveden u příležitosti
rozsvěcování vánočního stromu před KD
Malše 27. 11. Druhé
vystoupení budeme
mít na Výroční valné
hromadě našeho SDH,
která se bude konat
v pátek 9. 12. 2016
v KD Malše od 18 hodin. S blížícími se Vánocemi vám všem přejeme krásné a klidné
prožití svátků zimy a do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti.
Je-li ti mezi 6. – 15. rokem věku a zajímalo by tě poznat
nové kamarády a dozvědět se něco o hasičském sportu,
přijď mezi nás. Kroužek máme v pátek od 16 do 18 hodin
v klubovně na starém hřišti.

Podzimní část sezóny 2016/2017 je za námi, a tak se můžeme
ohlédnout za působením jednotlivých celků TJ Malše ve svých
soutěžích.
Muži A - DIVIZE
Muži B - I. A třída
Starší dorost - Krajský přebor
Mladší dorost - Krajský přebor
Starší žáci - Krajský přebor
Mladší žáci - Krajský přebor

10. místo - 21 bodů
13. místo - 10 bodů
4. místo - 24 bodů
6. místo - 19 bodů
5. místo - 28 bodů
9. místo - 15 bodů

Ostatní kategorie přípravek neevidují tabulky, za TJ Malše v nich
nastupuje starší přípravka a dvě mladší přípravky v okresních
soutěžích.
V současné době má TJ Malše Roudné 102
členů ve věku od 5 do 18 let, což je nebývalé číslo. Zejména nejmenší děti tráví svůj
čas také na našich hřištích, což je v dnešní přetechnizované době plné počítačů,
tabletů či chytrých telefonů jedině dobře. Ve sportovním areálu také došlo ke
každoročnímu zazimování tenisového
kurtu, nezbývá než se opět těšit na jaro.

Jiřina Gramanová, vedoucí kroužku MH
www.roudne.cz

Miroslav Vaňata
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ…
Obec Roudné se rozrůstá nejen co do rozlohy díky nové zástavbě,
ale též co do počtu nových obyvatel, zejména nově narozených
dětí. V období od loňského listopadu se v naší obci narodilo dvacet dva dětí, z nichž dvacet bylo společně s jejich rodiči a nejbližšími slavnostně přivítáno za nové občany Roudného.
Vítání proběhlo ve dvou podzimních termínech 24. září a 5. listopadu

za účasti pana starosty a zástupců obce Roudné v prostorách
obecního úřadu. Slavnostní odpoledne přítomným zpestřilo vystoupení dětí z naší mateřské školy a pana Petra Dopity.
Přejeme dětem hodně zdraví a krásně prožité dětství a rodičům
hodně radosti z jejich ratolestí.

Vítání občánků 24. 9. 2016 - Ondřej Doležal, Sofie Hrušková, Jan Jindra, Jakub Kujal, Mikuláš Merta, Matyáš Mrkvička,
Daniel Novák, Natálie Novotná, Kristián Šedivý, Tomáš Vrtal

Vítání občánků 5. 11. 2016 - Eliška Jindrová, Nikolas Kaplan, Jiří Kolda, Ella Novotná, David Novotný, Jakub Röschenthaler,
Kateřina Stehlíková, Petr Vrána, Jana Želiborová, Mikuláš Hocke (z důvodu nemoci byl přivítán
v domácím prostředí).

ŽIVOTNÍ JUBILEA…

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCÍCH ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC OSLAVILI:
Zdeňka Růžičková Kudrnová
Jana Wardová
Jan Graman
Marie Bednářová
Jaroslav Chmelař
Radovan Michek

Jaroslav Krčmář
Zdeňka Michková
Věra Žáčková
Jiří Fučík
Jiřina Čutková
Josef Hůlka

Jiří Klimeš
Marie Vanišová
Zdeňka Erhartová
Marie Zdeňková
Renata Hambergerová
Zdeněk Škabrada

Oslavencům blahopřejeme a do dalších
let přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
www.roudne.cz

Štěpán Andrle
Marie Jirková
Marie Píchová
Helena Maxianová

zdarma
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Z HISTORIE OBCE…
Rybníky v obci
K dnešnímu dni je v naší obci jediný
rybník, ale nebývalo tomu tak vždy. Celkem zde byly tři. První rybník byl v těsné
blízkosti silnice k Plavu, z leva u panelové
cesty do Včelné. Od lesa a z polí do něj
přitékala voda. Tento rybník byl majetkem rolníka Josefa Gramana, bývalého
hostinského, který jej po několika letech
zúrodnil. Zavážel se do něho odpad
z tužkárny Koh-i-noor Hardtmuth, jako
piliny a lámané půlky tužek smíchané
s tuhou. Ale největší důvod k jeho zúrodnění byl v samotném vysychání rybníka. Z tohoto prvního rybníka vedla
hluboká stoka k dalšímu rybníku, který
byl u mrtvého ramene řeky Malše nad
vidovským jezem. Jak postupně vysychal první rybník, postihlo druhý rybník
to samé, ale podstatně pomaleji. Bývalý
majitel rybníka, první starosta naší obce
Jan Klestil, zúrodnil jen jeho nepatrnou
část pro nadměrnou vlhkost. Při deštích
totiž do něj přitékala voda od lesa hlubokou stokou, a tak z něj byl stále jakýsi močál. Třetí rybník, který je doposud
v obci zachován, prodělal dlouhý boj
o svou existenci, když dřívější majitel pozemku na č. p. 19, který s rybníkem sousedil, nechtěl povolit přítok vody stokou
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.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY:
Obecní úřad:
Starosta obce:
Místostarosta:

tel.: 386 466 861, 386 466 614
Gustav Had, tel.: 602 140 323
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: 9:00-12:00 18:00-20:00
Středa:
18:00-20:00
Pátek:
9:00-12:00
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podél jeho louky a zahrady. Díky minimálnímu přítoku vody, a to i při velkých
deštích, byl již rybníček odsouzen k zániku. Chyběla voda, která by jej naplňovala
od lesa a železniční tratě ve spádu až do
staré řeky. Tím jej začali občané po několik let používat ke skládce a vyvážení
popela. S tímto neutěšeným stavem se
tehdy nemohl smířit občan Václav Srnec
z č. p. 35, který s porozuměním tehdejšího Jednotného zemědělského družstva za pomoci mechanizace odstranil
skládku, rozšířil a prohloubil jeho plochu.
Jako přítok vody použil vodu z drenážního řadu od kravína, která tak zásobuje rybník vodou v závislosti na počasí.
Do rybníka pak nasadil několik kaprů.

Následně péči o rybníček převzal pan
Zdeněk Hornát, který ho udržuje dodnes.
Blížící se zima by snad mohla přinést
mrazy, aby si děti mohly zabruslit na
přírodním ledě, jak tomu bývalo dříve.
A nebruslilo se jen na tomto rybníčku,
ale také na staré řece. Stará řeka v zimním období naučila mnoho generací
bruslit bez velkých obav z utonutí. Díky
malé hloubce velmi brzy zamrzala a byla
chráněna proti západním větrům vysokou hrází. Celá její dlouhá plocha dávala
dostatek prostoru velkému počtu dětí,
kde každý měl pro sebe dostatek místa.
Dospělejší kluci pak stabilní hokejové
hřiště, které se plně využívalo.
Miroslav Vaňata, kronikář obce

INFORMACE A AKTUALITY…
PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH
od 1. 11. 2016 je sběrný dvůr otevřen
v zimním režimu
ve středu 14 - 16 hodin
v sobotu 09 - 12 hodin
Do konce roku 2016 v termínech
3. 12., 14. 12., 17. 12., 28. 12.

Od 1. 1. 2017 do 1. 3. 2017 vždy
ve středu a v sobotu v lichém týdnu
Plán svozu komunálního a bio
odpadu je přílohou tohoto čísla.
Upozorňujeme na změnu svozu
bioodpadu – svozový den bude
pátek, počátek svozového období
17. 3. 2017.

INZERCE…
RESTAURACE KRČMA U MALŠE
znovu otevírá své dveře všem zákazníkům a bude se snažit navázat na svá nejlepší léta.
Ve čtvrtek 1. prosince zahájila pravidelný provoz a Vy tak můžete využívat nabídky
obědového menu, večerního posezení u dobře načepovaného piva či dohodnout
jakoukoliv akci v prostorách restaurace dle Vaší fantazie a přání.
V případě jakýkoliv dalších dotazů prosím kontaktujte: Kuba Honner / tel.: 603 896 547

V termínu od 27. 12. do 30. 12. 2016
bude kancelář obecního úřadu pro veřejnost uzavřena.

Pohodu a klid do předvánočního času a následně příjemné prožití vánočních
svátků a vše dobré do nového roku 2017 přejí zaměstnanci obecního úřadu.
www.roudne.cz

