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NOVÁ PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
S platností od 12. 7. 2017 je prodloužena provozní doba 
sběrného dvora ve středu od 14:00 do 18:00 hodin. 
Sobotní provoz zůstává nezměněn 9:00 – 12:00 hodin.

Dle Zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů má každý vlast-
ník pozemku povinnost jeho řádného udržování dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 326/2004 Sb., je vlastník pozemku povinen zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých 
organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození 
životního prostředí anebo k ohrožení lidí a zvířat.
Žádáme vlastníky či uživatele pozemků o dodržování výše uvedené povinnosti
v období vegetačního růstu.

ŽIVOTNÍ JUBILEA…

Luděk Klabouch 
Zuzana Klabouchová
Jana Jechová
Jiří Stach
Daniel Graman
Jiří Tripes

František Severa
Daniel Bednář
Iveta Stachová
Alena Kolářová
František Stifter
František Plch

Zdeňka Pavlová
Pavel Ši� ner
Viktor Černošek
Marie Tripesová
Miluše Bobrová
Alena Jerhotová

Zdeňka Kutišová
Marie Lohonková
Drahomíra Nutilová

V OBDOBÍ DUBNA, KVĚTNA A ČERVNA VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

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

V sobotu 27. května proběhlo v prostorách Obecního úřadu 
v Roudném slavnostní vítání nových občánků obce Roudné. 
Za přítomnosti pana starosty a zástupců obce bylo přivítáno 
11 nových, zatím malých, obyvatel naší obce.

O kulturní zpestření tohoto slavnostního aktu se postarala 
skupina dětí z naší mateřské školy a rovněž vystoupení pana 
Petra Dopity.

Novým obyvatelům Roudného přejeme hodně zdraví
a krásně prožité dětství a rodičům hodně
radosti z jejich ratolestí.

Anna Katarina Bartelsenová
Jakub Blecha
Jan Benischek
Dominik Klenka
Laura Richterová

Elen Voldánová
Matyáš Čejka
Eliška Hajná
Matěj Tichý
Jonáš a Tadeáš Mynářovi

CO SE TAKÉ UDÁLO…

PŘIPOMÍNÁME…

DĚTSKÝ DEN S KOSTKÁČKEM
Dětský den se letos konal v parčíku u školky
a řeky Malše v Roudném 3. 6. 2017, místo 
konání bylo pro účastníky novinkou.

Připravenou pohádku „Kašpárek a Baba 
Jaga“ mohly děti a rodiče shlédnout
v prostoru mezi stromy v borovicovém 
háječku. Bylo to kouzelné tím, že mluviče
a vodiče loutek bylo vidět, a tak děti mo-
hly sledovat, jak se pohádka hraje a tvoří. 
Poděkování patří šikovným ochotníkům 
ze spolku „Ve dvoře nahoře“, kteří hrají
a dávají loutkám pohyb a pohádce ducha,
že vždy vše dobře dopadne. 

Dětský den na téma „Z pohádky do po-
hádky“ připravoval „kostkáčkův“ tým pro 
mladší vrstevníky už dopoledne. Program 
si mohly užít všechny věkové kategorie. 
Připravenou stezku poznávání pohádek
a doplňování hádanek po valu okolo řeky
a rybníka, zvládli malí i velcí.

V háječku (parčíku) byly připravené doved-
nostní, poznávací úkoly s večerníčkovou 
kartou. Při splnění úkolů si děti vyzvedly 
odměny, sladkosti, limču a pikador.
Úžasné zázemí pro všechny disciplíny mezi 
stromy a v jejich stínu komentoval Petr
a Nelča Tonzarovi, Petr Novák, Anetka Šafaří-
ková a Terezka Šímová, Zuzka Dvořáková, 

Míša Kutišová. Všem dobrovolníkům, kteří 
si udělali čas, velice děkujeme. O organi-
zaci dne a rozdávání odměn se postaraly 
Martina Hrubcová, Petra Majorová a Petr 
Děkan, Simona Dvořáková (Kostkáček). 

Poděkování patří rovněž dalším pomocní-
kům na stanovištích Aničce a Kubovi Kleč-
kovým, Nele Vaňatové, Petru Bezděkovi, 
Miloši Henzlovi a v neposlední řadě též 
Obci Roudné za � nanční pomoc.

Simona Dvořáková 

V sobotu 20. 5. 2017 se uskutečnil první obecní 
výlet na hrad Helfenburk. Sešla se bezvadná par-
ta lidí a  všem se výlet moc líbil. Procházka lesem, 
prohlídka zříceniny hradu a pak opékaní špe-
káčků.  Byl to příjemně strávený  den volna. Díky 
všem za pohodovou atmosféru a snad se zase
potkáme.                                                         Lenka Hadová

Výlet na zříceninu

hradu Helfenburk

Vážení spoluobčané, také vám čas utíká tak rychle? Najednou máme za sebou polovinu roku, je před námi čas prázdnin a dovolených, čas odpo-
činku. Současně je to ale doba, kdy je možno realizovat některé stavební a rekonstrukční práce pro zlepšení kvality života v naší obci. Rád bych vás 
informoval o připravovaných akcích, které nás v nejbližším období čekají. Obci Roudné se podařilo získat dotaci z dotačního programu Jihočeského 
kraje - Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na realizaci projektu „Obnova vodovodu
v ulici Komenského“. Na základě výběrového řízení na zhotovení této zakázky, by se měla tato akce realizovat v nejbližších týdnech, neboť termín ukon-
čení projektu je v  podzimních měsících tohoto roku. V souvislosti s touto stavbou bychom rovněž chtěli vyřešit dopravní situaci v ulici Komenského, 
včetně řešení parkovacích ploch.

Dále se podařilo získat dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje - Program obnovy venkova, na realizaci projektu „Relaxační park nejen pro seniory.“ Jedná se
o vybudování prostoru se cvičebními prvky pro posílení jednotlivých částí těla a celkovou relaxaci a odpočinek. Pro tento projekt byl vybrán pozemek u řeky Malše, za 
mostem vpravo u cyklostezky směrem na Vidov. Také tato akce se bude realizovat v průběhu letních měsíců.

Rádi bychom ještě stihli pokládku asfaltového povrchu v lokalitě U Rybníčku. Jak vidíte, nudit se o prázdninách nebudeme. Žádám tímto občany o pochopení určitého
dočasného nepohodlí spojeného se stavební činností.

Ve spolupráci s Krajským úřadem se povedlo osázení 
kruhového objezdu na Plavské ulici. Chtěli bychom, 
aby byl pěkným vstupem či vjezdem do naší obce. 
Proto nás velmi mrzí, že se najdou tací, kteří ihned 
po výsadbě okrasných rostlin na kruhovém objezdu, 
přemístí tyto rostliny do svých zahrad… Věřím, že 
po opětovném doplnění chybějících rostlin se toto již 
nebude opakovat. 

Pěkné prázdniny nám všem.
 Gustav Had, starosta obce
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Jakmile zima, která se letos opravdu ne-
chtěla vzdát vlády a plíživě odešla, přišlo 
do školky jaro. Možná snad i díky tomu, 
že jsme vynesli Morenu, kterou jsme spo-
lečně vyrobili a hodili do řeky Malše, na 
stráních roztál i poslední sníh. Pak už jsme 
se těšili jen a jen na Velikonoce a na naši 
školkovou velikonoční dílnu s rodiči. Při-
šli úplně všichni a každý taťka, mamka 
nebo děda si s námi vyrobil krásná kuřátka
a namaloval vajíčka. My jsme si mezitím 
povídali o velikonočních zvycích, a jak se 
tento svátek slavil v dřívějších dobách. Ne-
zapomněli jsme ani na velikonoční zvyky
a koledy, které potřebuje znát každý správ-
ný koledník. 

S naší partou kamarádů ve školce letí čas ja-
ko voda a my jsme společně propluli mezi 
několika divadélky od společnosti Sluníčko 
a předškoláci doslova propluli plaveckým vý-
cvikem. Děti absolvovaly pět lekcí, na kterých 
se naučily některé základní plavecké doved-
nosti jako je splývání, foukání do vody a ně-
které dokonce udělaly svá první samostatná 
tempa ve vodě. Všechny děti se moc snažily.

Koncem dubna se školka proměnila v za-
čarovaný hrad a my všichni v čarodějnice 
a černokněžníky. Užili jsme si báječnou 
tancovačku, že se nám ani nechtělo domů. 
Mezi všemi akcemi a hraním se naši bu-
doucí školáci, kterých je tento rok čtrnáct, 
stihli zapsat do základních škol, do kterých 
nastoupí již v září. A my ostatní se ve školce 
budeme těšit na  všechny roudenské nově 
přijaté děti, které přišly s rodiči začátkem 
května do školky k zápisu.

Celé jaro jsme s našimi učitelkami pilně 
trénovali básničky, písničky, a tanečky na 
besídku, k příležitosti Dne matek. Takový 
potlesk, jakým nás obdarovali maminky 
a tatínkové, jsme opravdu nečekali! Moc 
jsme si užili školní výlet na zámek Krato-
chvíle a rovněž  malou oslavu dne dětí. Na 
konci školního roku jsme se na Zahradní 
slavnosti rozloučili s kamarády, kteří ná-
sledující školní rok nastupují do základní 
školy.

I v naší mateřské škole budeme mít prázd-
niny a to od 10. července do 20. srpna, 
kdy bude MŠ zcela uzavřena. 

Těšíme se tedy na viděnou v dalším
školním roce.

Celý kolektiv Mateřské školy Roudné pře-
je všem dětem i dospělým radostné léto 
plné krásných zážitků.

Milí Roudeňáci, mnozí z vás asi víte, že 
se ve vašem středu vyskytovali a vysky-
tují šikovní herci a loutkoherci, kteří své 
nadání uplatňují v divadelním spolku
s názvem „Ve dvoře nahoře.“

Samotná tradice loutkových divadel 
byla v Roudném v každé domácnosti. 
Tehdejší amatérští loutkáři začali v obci 

pracovat v roce 1947 po druhé světové 
válce. Postupně se amatérské loutkové 
divadlo na jihu Čech stalo součástí kul-
turního dědictví UNESCO. 

Naše novodobé amatérské loutkové 
divadlo má dle kroniky tradici od roku 
1973. Na začátku soubor čítal několik 
členů -  obětavců v čele s již zesnulým 
panem Richardem Limportem. Další ve-
doucím souboru byl Jaroslav Pavel.
 

Za dobu existence se v souboru vystří-
dalo mnoho členů, kteří odešli dobro-
volně, někteří ale i nedobrovolně. Vzpo-
meňme na Václava Týmala, zesnulého 
právě před rokem v roce 2016, za kte-
rého byla obětována zádušní mše sva-
tá. Rovněž ve zdejším souboru působili 
zesnulá Jana Hlaváčková jako výborná 
loutkoherečka, pan Jirkal, pan Limport 

jako vedoucí loutkářského souboru
a zakládající člen souboru, Karel Vlasatý.
Z herců, kteří opustili naše divadlo jsou 
to například Jana Jirkalová, Pavel Jirkal 
ml., paní Vladyková, Jarda Pavel, Libor 
Kotzina, Martin Doležal, Marie Vanišová, 
Jan Zdeněk, Martin Had, Šárka Kotzino-
vá a další. Někteří se v našem divadélku 
jenom mihli a nevzpomněla jsem na ně. 

I za ty moc a moc děkuji.

V nynějším souboru pů-
sobí Martin Zitko, Jindra 
Lattnnerová, Věra Kotzi-
nová, Jan Zdeněk, Jan 
Kotzina, Jan Pitálek, Ka-
rolína Turková, Lenka Ko-
vaříková, Vojta Kovařík, 
Hana Šeniglová , Hanka 
Šeniglová ml., Šárka No-
váková, Michal Vožech. 
A nedávno odešlí do za-
hraničí Jaroslav Matějka 
a  Kristýna Vopelková.

Stávající soubor předvedl svůj talent 
nejen na těch roudenských prknech. 
Ve dnech 23. 3. 2017 až 25. 3. 2017 se 
uskutečnila krajská přehlídka amatér-
ských ochotnických divadel Skupovy 
Strakonice.

Účastnili jsme se jí i my, roudenští ama-
téři a nepočínali jsme si úplně špatně. 
Secvičili a zahráli jsme pohádku Kašpá-
rek a ježibaba, která 
měla u místních di-
váků i poroty úspěch. 
Kromě několika má-
lo věcných připomí-
nek nás strakonická 
porota hodnotila vel-
mi kladně. 

Rádi bychom tím-
to pozvali všechny 
obyvatele Roudné-
ho, kteří mají vztah 
k loutkám a divadlu 
a chtěli by reprezen-
tovat naši obec, aby 
se k nám přidali. Při 
zkouškách divadla 
zažíváme nemálo legrace, ale nutno při-
znat, že za potřebí je trpělivosti každého 
člena souboru.

V roce 2016 vyšla publikace Fenomén 
českého loutkářství o amatérských diva-

delních souborech autora Jana Nová-
ka z Prahy. Je možné se v ní dočíst též
o našem loutkářském souboru „Ve dvo-
ře nahoře.“

Publikaci je možné si objednat u au-
torky článku nebo si ji vypůjčit v místní 
obecní knihovně. 

Věra Kotzinová,
divadlo „Ve dvoře nahoře“

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY… LOUTKOVÉ DIVADLO „VE DVOŘE NAHOŘE“…

www.roudne.cz www.roudne.cz

Soptíci zahájili letošní soutěžní sezónu velmi úspěšně. V neděli
7. 5. 2017 v Týně nad Vltavou proběhlo jarní obvodové kolo hry 
Plamen. Zde naši mladší žáci skončili na krásném 2. místě a star-
ší žáci zvítězili a postoupili do okresního kola, které proběhlo
v sobotu 27. 5. 2017 ve Zlivi. Ani tady nezklamali a umístili se na 
krásném 5. místě.

S blížícími se prázdninami vrcholí přípravy našeho letního sou-
středění v Plavě, kam se všichni už těšíme.

V sobotu 26. 8. 2017 pořádáme opět u nás doma v Roudném sou-
těž dětských kolektivů v rámci seriálu soutěží „Českobudějovický 
dvojboj“ od 10 hod na starém hřišti. Budeme rádi, když nás přijde-
te podpořit.

Dospělým přejeme krásnou dovolenou a dětem pěkné prázdniny 
plné sluníčka!

Jiřina Gramanová (vedoucí kroužku MH)

MLADÍ HASIČI... 
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doucím souboru byl Jaroslav Pavel.
 

Za dobu existence se v souboru vystří-
dalo mnoho členů, kteří odešli dobro-
volně, někteří ale i nedobrovolně. Vzpo-
meňme na Václava Týmala, zesnulého 
právě před rokem v roce 2016, za kte-
rého byla obětována zádušní mše sva-
tá. Rovněž ve zdejším souboru působili 
zesnulá Jana Hlaváčková jako výborná 
loutkoherečka, pan Jirkal, pan Limport 

jako vedoucí loutkářského souboru
a zakládající člen souboru, Karel Vlasatý.
Z herců, kteří opustili naše divadlo jsou 
to například Jana Jirkalová, Pavel Jirkal 
ml., paní Vladyková, Jarda Pavel, Libor 
Kotzina, Martin Doležal, Marie Vanišová, 
Jan Zdeněk, Martin Had, Šárka Kotzino-
vá a další. Někteří se v našem divadélku 
jenom mihli a nevzpomněla jsem na ně. 

I za ty moc a moc děkuji.

V nynějším souboru pů-
sobí Martin Zitko, Jindra 
Lattnnerová, Věra Kotzi-
nová, Jan Zdeněk, Jan 
Kotzina, Jan Pitálek, Ka-
rolína Turková, Lenka Ko-
vaříková, Vojta Kovařík, 
Hana Šeniglová , Hanka 
Šeniglová ml., Šárka No-
váková, Michal Vožech. 
A nedávno odešlí do za-
hraničí Jaroslav Matějka 
a  Kristýna Vopelková.

Stávající soubor předvedl svůj talent 
nejen na těch roudenských prknech. 
Ve dnech 23. 3. 2017 až 25. 3. 2017 se 
uskutečnila krajská přehlídka amatér-
ských ochotnických divadel Skupovy 
Strakonice.

Účastnili jsme se jí i my, roudenští ama-
téři a nepočínali jsme si úplně špatně. 
Secvičili a zahráli jsme pohádku Kašpá-
rek a ježibaba, která 
měla u místních di-
váků i poroty úspěch. 
Kromě několika má-
lo věcných připomí-
nek nás strakonická 
porota hodnotila vel-
mi kladně. 

Rádi bychom tím-
to pozvali všechny 
obyvatele Roudné-
ho, kteří mají vztah 
k loutkám a divadlu 
a chtěli by reprezen-
tovat naši obec, aby 
se k nám přidali. Při 
zkouškách divadla 
zažíváme nemálo legrace, ale nutno při-
znat, že za potřebí je trpělivosti každého 
člena souboru.

V roce 2016 vyšla publikace Fenomén 
českého loutkářství o amatérských diva-

delních souborech autora Jana Nová-
ka z Prahy. Je možné se v ní dočíst též
o našem loutkářském souboru „Ve dvo-
ře nahoře.“

Publikaci je možné si objednat u au-
torky článku nebo si ji vypůjčit v místní 
obecní knihovně. 

Věra Kotzinová,
divadlo „Ve dvoře nahoře“

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY… LOUTKOVÉ DIVADLO „VE DVOŘE NAHOŘE“…

www.roudne.cz www.roudne.cz

Soptíci zahájili letošní soutěžní sezónu velmi úspěšně. V neděli
7. 5. 2017 v Týně nad Vltavou proběhlo jarní obvodové kolo hry 
Plamen. Zde naši mladší žáci skončili na krásném 2. místě a star-
ší žáci zvítězili a postoupili do okresního kola, které proběhlo
v sobotu 27. 5. 2017 ve Zlivi. Ani tady nezklamali a umístili se na 
krásném 5. místě.

S blížícími se prázdninami vrcholí přípravy našeho letního sou-
středění v Plavě, kam se všichni už těšíme.

V sobotu 26. 8. 2017 pořádáme opět u nás doma v Roudném sou-
těž dětských kolektivů v rámci seriálu soutěží „Českobudějovický 
dvojboj“ od 10 hod na starém hřišti. Budeme rádi, když nás přijde-
te podpořit.

Dospělým přejeme krásnou dovolenou a dětem pěkné prázdniny 
plné sluníčka!

Jiřina Gramanová (vedoucí kroužku MH)

MLADÍ HASIČI... 
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NOVÁ PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
S platností od 12. 7. 2017 je prodloužena provozní doba 
sběrného dvora ve středu od 14:00 do 18:00 hodin. 
Sobotní provoz zůstává nezměněn 9:00 – 12:00 hodin.

Dle Zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů má každý vlast-
ník pozemku povinnost jeho řádného udržování dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 326/2004 Sb., je vlastník pozemku povinen zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých 
organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození 
životního prostředí anebo k ohrožení lidí a zvířat.
Žádáme vlastníky či uživatele pozemků o dodržování výše uvedené povinnosti
v období vegetačního růstu.

ŽIVOTNÍ JUBILEA…

Luděk Klabouch 
Zuzana Klabouchová
Jana Jechová
Jiří Stach
Daniel Graman
Jiří Tripes

František Severa
Daniel Bednář
Iveta Stachová
Alena Kolářová
František Stifter
František Plch

Zdeňka Pavlová
Pavel Ši� ner
Viktor Černošek
Marie Tripesová
Miluše Bobrová
Alena Jerhotová

Zdeňka Kutišová
Marie Lohonková
Drahomíra Nutilová

V OBDOBÍ DUBNA, KVĚTNA A ČERVNA VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

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

V sobotu 27. května proběhlo v prostorách Obecního úřadu 
v Roudném slavnostní vítání nových občánků obce Roudné. 
Za přítomnosti pana starosty a zástupců obce bylo přivítáno 
11 nových, zatím malých, obyvatel naší obce.

O kulturní zpestření tohoto slavnostního aktu se postarala 
skupina dětí z naší mateřské školy a rovněž vystoupení pana 
Petra Dopity.

Novým obyvatelům Roudného přejeme hodně zdraví
a krásně prožité dětství a rodičům hodně
radosti z jejich ratolestí.

Anna Katarina Bartelsenová
Jakub Blecha
Jan Benischek
Dominik Klenka
Laura Richterová

Elen Voldánová
Matyáš Čejka
Eliška Hajná
Matěj Tichý
Jonáš a Tadeáš Mynářovi

CO SE TAKÉ UDÁLO…

PŘIPOMÍNÁME…

DĚTSKÝ DEN S KOSTKÁČKEM
Dětský den se letos konal v parčíku u školky
a řeky Malše v Roudném 3. 6. 2017, místo 
konání bylo pro účastníky novinkou.

Připravenou pohádku „Kašpárek a Baba 
Jaga“ mohly děti a rodiče shlédnout
v prostoru mezi stromy v borovicovém 
háječku. Bylo to kouzelné tím, že mluviče
a vodiče loutek bylo vidět, a tak děti mo-
hly sledovat, jak se pohádka hraje a tvoří. 
Poděkování patří šikovným ochotníkům 
ze spolku „Ve dvoře nahoře“, kteří hrají
a dávají loutkám pohyb a pohádce ducha,
že vždy vše dobře dopadne. 

Dětský den na téma „Z pohádky do po-
hádky“ připravoval „kostkáčkův“ tým pro 
mladší vrstevníky už dopoledne. Program 
si mohly užít všechny věkové kategorie. 
Připravenou stezku poznávání pohádek
a doplňování hádanek po valu okolo řeky
a rybníka, zvládli malí i velcí.

V háječku (parčíku) byly připravené doved-
nostní, poznávací úkoly s večerníčkovou 
kartou. Při splnění úkolů si děti vyzvedly 
odměny, sladkosti, limču a pikador.
Úžasné zázemí pro všechny disciplíny mezi 
stromy a v jejich stínu komentoval Petr
a Nelča Tonzarovi, Petr Novák, Anetka Šafaří-
ková a Terezka Šímová, Zuzka Dvořáková, 

Míša Kutišová. Všem dobrovolníkům, kteří 
si udělali čas, velice děkujeme. O organi-
zaci dne a rozdávání odměn se postaraly 
Martina Hrubcová, Petra Majorová a Petr 
Děkan, Simona Dvořáková (Kostkáček). 

Poděkování patří rovněž dalším pomocní-
kům na stanovištích Aničce a Kubovi Kleč-
kovým, Nele Vaňatové, Petru Bezděkovi, 
Miloši Henzlovi a v neposlední řadě též 
Obci Roudné za � nanční pomoc.

Simona Dvořáková 

V sobotu 20. 5. 2017 se uskutečnil první obecní 
výlet na hrad Helfenburk. Sešla se bezvadná par-
ta lidí a  všem se výlet moc líbil. Procházka lesem, 
prohlídka zříceniny hradu a pak opékaní špe-
káčků.  Byl to příjemně strávený  den volna. Díky 
všem za pohodovou atmosféru a snad se zase
potkáme.                                                         Lenka Hadová

Výlet na zříceninu

hradu Helfenburk

Vážení spoluobčané, také vám čas utíká tak rychle? Najednou máme za sebou polovinu roku, je před námi čas prázdnin a dovolených, čas odpo-
činku. Současně je to ale doba, kdy je možno realizovat některé stavební a rekonstrukční práce pro zlepšení kvality života v naší obci. Rád bych vás 
informoval o připravovaných akcích, které nás v nejbližším období čekají. Obci Roudné se podařilo získat dotaci z dotačního programu Jihočeského 
kraje - Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na realizaci projektu „Obnova vodovodu
v ulici Komenského“. Na základě výběrového řízení na zhotovení této zakázky, by se měla tato akce realizovat v nejbližších týdnech, neboť termín ukon-
čení projektu je v  podzimních měsících tohoto roku. V souvislosti s touto stavbou bychom rovněž chtěli vyřešit dopravní situaci v ulici Komenského, 
včetně řešení parkovacích ploch.

Dále se podařilo získat dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje - Program obnovy venkova, na realizaci projektu „Relaxační park nejen pro seniory.“ Jedná se
o vybudování prostoru se cvičebními prvky pro posílení jednotlivých částí těla a celkovou relaxaci a odpočinek. Pro tento projekt byl vybrán pozemek u řeky Malše, za 
mostem vpravo u cyklostezky směrem na Vidov. Také tato akce se bude realizovat v průběhu letních měsíců.

Rádi bychom ještě stihli pokládku asfaltového povrchu v lokalitě U Rybníčku. Jak vidíte, nudit se o prázdninách nebudeme. Žádám tímto občany o pochopení určitého
dočasného nepohodlí spojeného se stavební činností.

Ve spolupráci s Krajským úřadem se povedlo osázení 
kruhového objezdu na Plavské ulici. Chtěli bychom, 
aby byl pěkným vstupem či vjezdem do naší obce. 
Proto nás velmi mrzí, že se najdou tací, kteří ihned 
po výsadbě okrasných rostlin na kruhovém objezdu, 
přemístí tyto rostliny do svých zahrad… Věřím, že 
po opětovném doplnění chybějících rostlin se toto již 
nebude opakovat. 

Pěkné prázdniny nám všem.
 Gustav Had, starosta obce


