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Roudenský zpravodaj
SLOVO STAROSTY…
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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.

ŽIVOTNÍ JUBILEA…

Martina Hrubcová
Alena Hadová
Dana Kubová  
Štěpánka Beníšková
Lubomír Ciglbauer
František Novák

Zdeněk Kuba
Vladimír Plojhar
Roman Vlček
Petr Machytka
Anna Hornátová
Rostislav Němec

Jaromír Klomínek
Václav Paule
Jana Týmalová
Anna Filipová
Alena Hebíková
Jaroslava Gramanová

Jan Zdeněk
Jiří Matucha
Josef Graman
Ludmila Karasová

V OBDOBÍ ČERVENCE, SRPNA A ZÁŘÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

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

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se konají
v pátek 20. 10. 2017 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 21. 10. 2017 od 8:00 do 14:00 hodin 

Volby prezidenta republiky
České republiky se konají
v pátek 12. 1. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 13. 1. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin

Případné II. kolo 
v pátek 26. 1. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 27. 1. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin

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. 
V souvislostí s distribucí volební lístků prosíme
občany o zajištění vhodných poštovních
schránek na svých nemovitostech.

INFORMACE A AKTUALITY…

Vážení „roudeňáci“,
máme za sebou letní období, které jsme využili k realizaci některých stavebních akcí, které se postupně blíží ke svému 
závěru. Jedná se o výměnu azbestového vodovodního řadu v ulici Komenského, který je další dílčí stavbou před celkovou 
rekonstrukcí asfaltového povrchu této komunikace. Situační návrhy uspořádání parkovacích míst v Komenského ulici bu-
dou projednány s občany této ulice.

Dále se dokončuje vybudování � tness parku u řeky Malše, který se již před jeho dokončením začíná využívat a je navště-
vován, a to nejen obyvateli mladší generace, což je pro nás nejlepší odměnou za vynaložené úsilí. Prostor by měl získat 

konečnou podobu nyní v podzimních měsících.

Do konce letošního roku dojde také k realizaci projektu „Oprava místní komunikace U Rybníčku“. I tento projekt byl ve fázi příprav konzulto-
ván s vlastníky přilehlých nemovitostí, abychom předešli případným komplikacím s možnostmi parkování a vjezdů.

Na všechny uvedené projekty jsme získali � nanční dotace, což nám umožňuje realizaci více staveb, které přináší, dle mého názoru, zkvalitnění 
života v naší obci. Snažíme se využívat každou vhodnou výzvu k získání � nančních prostředků. Je pravdou, že každá generace a každý jedi-
nec upřednostňuje jiné potřeby, ale snažíme se tyto potřeby řešit postupně vzhledem k možnostem, které obec má a vzhledem k vypsaným 
dotačním titulům. Ne všechny  dotační tituly  jsou pro obec výhodné, ať již  časově či � nančně z hlediska vlastního podílu obce.

Věřím, že se nám podaří všechny akce dokončit před příchodem zimy.  Gustav Had, starosta obce

MATEŘSKÁ ŠKOLA – NOVÝ ŠKOLNÍ ROK...
Zahájení provozu mateřské školy je opět v plném proudu, s plným 
počtem dětí a také zaměstnanců.
Změnou letošního roku v naší škole je nová posila ve třídě 
ŽABIČEK, chůva. Její pracovní náplní je pomoc učitelkám ve třídě
s dětmi mladšími tří let, především v oblasti hygieny a sebeobslu-
hy. Velmi důležitou novinkou od letošního roku je povinná školní
docházka pro děti, které mají v září 2018 nastoupit do základní 
školy. Povinná školní docházka v našem zařízení je stanovena 
vedením školy od 8.00 – do 12.00 hod, a to každý den.
V letošním roce 2017 – 2018 máme připravený opět bohatý kul-
turní program a řadu akcí pro naše malé školáky i jejich rodiče.
V září k nám do školky přijela divadelní společnost „ZVONEČEK“
s pohádkou „HRNEČKU VAŘ“.

Probíhá dlouhodobý výukový program ekologického centra 
CASSIOPEIA, týkající se různých výchovných témat, zaměřených 
na přírodu.
Od poloviny měsíce září pokračuje II. třída ve zdravotním cviče-
ní s fyzioterapeutkou a od poloviny měsíce října mají nejstarší 

děti možnost navštěvovat kroužky anglického jazyka, hry na zob-
covou � étnu, či logopedii, které jsou v režii našeho zařízení.
4. října 2017 se rodiče v naší mateřince zúčastnili akce „Hrátky 
pana Mrkvičky a jeho kamarádů“, společné aktivity rodičů a jejich 
ratolestí, při které tvořili podle vlastních představ výrobky z růz-
ných druhů zeleniny, k tomuto tématu pak plnili úkoly na stanovi-
štích na zahradě mateřské školy. Toto zájmové a tvořivé odpoled-
ne bylo možné využít také k získání informací o svých ratolestech
a ke konzultacím na témata, která rodiče zajímají.

Další akcí je fotografování dětí, které proběhne dne 16. října 2017. 
Fotogra� e budou použity do alba s tématem „ADVENTNÍ ČAS“.
Na 20. října 2017 je naplánováno divadelní představení divadélka 
DOKOLA Z TÁBORA, které má připraveno představení „DOBRO-
DRUŽSTVÍ SKŘÍTKA KUKA“.
O všech připravovaných akcích budeme rodiče včas informovat.

Věříme, že program naší mateřinky všechny, zejména pak naše 
děti, zaujal a společně se těšíme na další podzimní a zimní aktivity, 
o kterých Vás budeme informovat v příštím čísle.
 

Vladimíra Svobodová, učitelka MŠ Roudné

NOVĚ –  i v podzimním a zimním období bude zachována stávající otevírací 
doba sběrného dvora - každý týden

- středa 14:00 – 18:00 hodin
- sobota 9:00 – 12:00 hodin

28. 10. 2017 – Státní svátek - sběrný dvůr nebude otevřen

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA…

Poslední termín odvozu bioodpadu je pátek 24. 11. 2017.
Následný svoz bude až od jarních měsíců toku 2018.

SVOZ BIOODPADU…

RELAXAČNÍ PARK 
Za mostem u řeky Mal-
še byl na jednom z mála 
pozemků ve vlastnictví 
obce vhodných pro daný 
účel, vybudován relaxač-
ní park vybavený posilo-
vacími stroji pro venkovní 
� tness, pro širší využití 
byl doplněn též o dětské 
prvky. Finální podobu by 
měl prostor získat v pod-
zimních měsících. Park je 
situován v bezprostřední 
blízkosti cyklostezky kolem řeky Malše. Věříme, že se tento prostor sta-
ne oblíbeným a využívaným místem pro širokou veřejnost. 

V průběhu měsíce října a listopadu se uskuteční na Obecním úřadě 
Roudné setkání občanů bydlících v ulici Komenského a Vidovská,
v souvislosti s plánovanými rekonstrukcemi uvedených komuni-
kací. Obyvatelům budou představeny situační zákresy a změny, které 
rekonstrukce přinesou. 
Termíny schůzek pro jednotlivé komunikace budou upřesněny
pozvánkami ve vašich poštovních schránkách.
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Konec léta a podzim – čas sklizně, tak 
je tomu od nepaměti…

Pokud se s kronikou vrátíme časem na-
zpět do míst, kde dnes stojí naše domy, 
dozvíme se o prvních osídlencích těch-
to míst. Byly to čtyři chatrče vystavěné 

z kamenů z řeky Malše a slepené hlínou 
z jejího dna. S osídlením souvisela nut-
nost obživy, nic jiného v tu dobu vlastně 
nebylo důležitější. A obživa znamenala 
nutnost pracovat, zúrodnit zdejší po-
zemky, vykácet křoviny, odvodnit bažiny. 
Až poté se mohlo zasít a čekat, zda bude 
co z polí sklidit. To vše s  téměř holýma 
rukama. 

K tomu všemu obyčejný lid nepracoval 
jen pro sebe, měl nad sebou stín zvaný 
robota. Robota znamenala pracovat za-
darmo na panských a šlechtických po-
lích, stanovena byla na tři dny v týdnu, 
někdy na celý týden. Později došlo ke 
zrušení roboty, avšak na rolníky čekal 
nový úděl. Povinné dodávky šlechtě, 
nebo státu, případně římskokatolické 
církvi, které zemědělce zatěžovaly po 
celá století. Z naší obce byly odvody 
církvi, takzvané desátky, odevzdávané 
farnosti doudlebské a později boršovské. 
Nárok na desátky si dělala také farnost 
českobudějovická. Povinné odvody ze-
mědělských plodin byly za c.k. Rakouska, 
za I. i za II. světové války, i za komunis-
mu. Výše úrody často těmto požadav-
kům nevyhověla. Obilí se proto v pytlích 
schovávalo. Četnicko-vojenské kontroly 
propichovali puškami s upravenými bo-
dáky ve stodolách seno a slámu, zda tam 
není schováno obilí. 

Co se samotné sklizně týče, musel sedlák 
vše zastat sám, se svou čeledí.
V nepříznivém počasí se úroda z polí 
těžce dostávala. Seno se nejprve vy-
tahalo z mokrých míst a pak se sušilo. 
Za těchto těžkých podmínek sedláci sou-
těžili, kdo nejdříve zachrání úrodu, aby se 

pak nemuseli hanbit, že je špatné poča-
sí zaskočilo, kdyby úroda zůstala na poli
k posměchu všech.

Roudenští zemědělci kromě pěstování 
obilí byli odpradávna vyhlášení zde pěs-
tovaným zelím. Ke kvalitě a chuti rouden-
ského zelí pravděpodobně dopomáhá 
hlavně půda, naplavenina z  řeky Malše, 
která se ze svého koryta při velkých po-
vodních rozlévala. Pryč jsou doby, kdy se 

zelí vozilo v žebřiňácích, tažených koňmi 
i voly, do Českých Budějovic. Na podzim, 
vždy ve čtvrtek a v sobotu, se jezdilo 
na trh, k Mlýnské stoce, do míst, kde je 
nyní budova rozhlasu. Kupující měšťané 
vyhledávali na vozech tabulky s označe-
ním, odkud zelí pochází, zda je z Roudné-
ho. Pak si vybrali největší hlávky a doma 
si ho krouhali a vyráběli si zelí kysané.

V kronice jsou také zprávy o tom, že tr-
hovci z okolí podvodně označovali své 
zelí za roudenské, aby své zboží lépe 
prodali. Na podzim lidé z města s ruční-
mi vozíky mířili pro zelné hlávky za rou-
denskými sedláky přímo. Není se tedy 
čemu divit, že na roudenském praporu 
má zelná hlávka své výsadní postavení.

Po vzniku JZD se zelí prodávalo na návsi 
a časem se vše soustředilo do nově vybu-
dované krouhárny a zákazníkům se nabí-
zelo i zelí již nakrouhané. Také došlo k vy-
budování skleníků a k rozšíření pěstování 
zeleniny. Za mimořádné péče zahradníka 
pana Mikše se zelenina, hlávkový salát, 
okurky, kedlubny celkem dobře pěstova-
ly, ale spotřebovalo to značné množství 
ruční práce. V té době byl ještě dostatek 
starších žen, na které bylo spolehnutí,  
dobře se vypořádaly se sadbou, plevelem 
a sklízením. Horší to již bylo při rozšiřování 
osevní plochy zelí, květáku, kapusty, ked-
lubnů. Staré spolehlivé ženy se vytrácely, 
mladší se v obci těžko získávaly. Chybě-
jící pracovní síly se musely nahrazovat 
brigádami ze škol a podniků, brigádníci 
se přiváželi a odváželi podnikovým au-
tobusem. Brigády se často měnily, než 
se zapracovaly, přicházely další. Dnes se 
dokonce jako brigádníci, dle slov vedou-
cího roudenské krouhárny pana Eduarda 
Šebendy pro redaktory Českobudějovic-
kého deníku, využívají vězni z vazební 

věznice v Českých Budějovicích a to již 
od roku 2003. Některé party jsou výbor-
né, jiné prý vlažnější. I když se vězeňští 
brigádníci na poli pohybují bez dozoru, 
nikdy se za celých čtrnáct let nestalo, že 
by někdo utekl a ani se nemusely řešit 
žádné jiné kon� ikty. 

Miroslav Vaňata,
kronikář obce

Z HISTORIE OBCE…

Všechna mužstva Tělovýchovné jednoty Malše 
začala již hrát své soutěže. Do ročníku 2017/2018 
jsou přihlášena dvě družstva mužů (Divize
a I. B třída), starší a mladší dorost (krajský přebor), 
starší a mladší žáci (krajský přebor), dvě druž-
stva starších a dvě družstva mladších přípravek 
(okresní přebory). 

V úvodu léta muži odehráli také předkolo a prv-
ní kolo MOL Cupu (Český pohár). V předkole si 
poradili s Novou Včelnicí, v prvním kole pak 
doma padli s třetiligovým Benešovem. Divizi pak 
zahájili prohrami v Hořovicích, doma s Dobříší,
v daleké Březové a na penalty po remíze i doma 
se Soběslaví. 

Naposledy však po zásluze uspěli na hřišti Českého 
Krumlova výsledkem 3:1. 

Kdo však své konkurenty v začátku nové sezóny 
doslova drtí, je roudenský dorost. Výsledky se 
Čtyřmi Dvory 9:0, Slavií ČB 7:1, Lokomotivou ČB 
8:0 či naposledy na Meteoru Tábor 7:1 jsou až 
neuvěřitelné! 

Nejkrásnější zápasy, a pro některé jsou to ty první 
v životě, však hrají naši nejmenší v přípravkách. 

Z ROUDENSKÉHO TRÁVNÍKU...
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Tradiční, letos již osmnáctý ročník regio-
nální podzimní výstavy ovoce na SOŠ 
veterinární, mechanizační a zahradnické 
a Jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky se koná ve dnech 13. až 17. října 
2017.
Vystavena bude bohatá a různorodá úro-
da mnoha pěstitelů z regionálních zahrád-

kářských svazů Českobudějovicka a okolí, 
zaměstnanců a studentů školy, součástí 
výstavy je též včelařská expozice, pomo-
logická a zahrádkářská poradna a soutěže
v různých kategoriích.

Výstava je dílem studentů zahradnické-
ho oboru a je doprovázena též tanečním
a hudebním programem.

Ve dnech konání výstavy současně probí-
hají dny otevřených dveří, vždy od 9:00 
do 17:00 hodin, kdy si zájemci o stu-
dium na SOŠ mohou prohlédnout areál 
školy, nahlédnout do výukových prostor 
všech studijních oborů, vystavena bude 
velká i malá zemědělská mechanizace. 
Návštěvníci si mohou vyzkoušet jízdu
v moderních zemědělských stojích či na 
koni nebo se zúčastnit dovednostních 
soutěží.

Dle slov ředitele školy je o absolventy
v praxi velký zájem ze strany jednotli-
vých zemědělských podniků, studenti mají 
též možnost dalšího studia na vysokých
školách.

Za SOŠ Mgr. Olga Cahová

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ…

SETERM Velké � nále na roudenském hřišti 8. - 10. září 2017
Byl to třídenní maraton zápasů klu-
bů z Česka, Rumunska, Německa, 
Francie, Slovenska a Belgie. E.ON Ju-
nior Cup je fotbalový turnaj pro hrá-
če do 10 let. Během května a června 
se odehrálo deset kvali� kačních kol, 
ze kterých nejlepší týmy postoupily 
na SETERM Velké � nále v Roudném. 
První kvali� kace se odehrála 1. květ-
na v Kadani. 
Poslední kolo pak 11. června v Bys-
třici pod Hostýnem. Umístěním kva-
li� kačních kol zasáhl E.ON Junior Cup většinu území České re-
publiky a odehrálo ho 2 703 malých fotbalistů a fotbalistek z 226 
klubů. Finále se tedy odehrálo 8. až 10. září 2017 na energetic-
ky úsporném E.ON Stadionu klubu Malše Roudné a zasáhlo 
do něj čtyřicet týmů včetně české špičky a zahraničních hostů. 

Kvali� kanty doplnily nejlepší české 
týmy. Nechyběl chlapecký tým AC 
Sparta Praha, SK Slavia Praha, FC 
Fastav Zlín nebo FC Slovan Liberec
a další. V Roudném se představili
i zahraniční hosté. Z Německa napří-
klad Schalke 04, z Francie pak AS Mo-
nako nebo z Belgie dorazil Ander-
lecht Brusel. Na turnaji se představily 
i dva týmy z Rumunska nebo ŠK Slo-
van Bratislava. Dívčí tým AC Sparta 
Praha, byl pak zpestřením � nálového 

turnaje. O vítězi musely po nervy drásajícím � nále s výsledkem 2:2 
rozhodnout pokutové kopy. V nich Spartu Praha předčil Ander-
lecht Brusel. Akce se těšila obrovskému zájmu, počasí po celé tři 
dny bylo ucházející, a tak se akce i s mnoha mimo fotbalovými 
atrakcemi povedla na výtečnou.           Za TJ Malše Miroslav Vaňata

FOTBALOVÝ E.ON JUNIOR CUP

Pokud zavítáte do areálu TJ Malše v týdnu, uvidíte každý
den hřiště naší mládeží nabité až k prasknutí. A činovníkům
Tělovýchovné jednoty dělá tento fakt velkou radost.
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Konec léta a podzim – čas sklizně, tak 
je tomu od nepaměti…

Pokud se s kronikou vrátíme časem na-
zpět do míst, kde dnes stojí naše domy, 
dozvíme se o prvních osídlencích těch-
to míst. Byly to čtyři chatrče vystavěné 

z kamenů z řeky Malše a slepené hlínou 
z jejího dna. S osídlením souvisela nut-
nost obživy, nic jiného v tu dobu vlastně 
nebylo důležitější. A obživa znamenala 
nutnost pracovat, zúrodnit zdejší po-
zemky, vykácet křoviny, odvodnit bažiny. 
Až poté se mohlo zasít a čekat, zda bude 
co z polí sklidit. To vše s  téměř holýma 
rukama. 

K tomu všemu obyčejný lid nepracoval 
jen pro sebe, měl nad sebou stín zvaný 
robota. Robota znamenala pracovat za-
darmo na panských a šlechtických po-
lích, stanovena byla na tři dny v týdnu, 
někdy na celý týden. Později došlo ke 
zrušení roboty, avšak na rolníky čekal 
nový úděl. Povinné dodávky šlechtě, 
nebo státu, případně římskokatolické 
církvi, které zemědělce zatěžovaly po 
celá století. Z naší obce byly odvody 
církvi, takzvané desátky, odevzdávané 
farnosti doudlebské a později boršovské. 
Nárok na desátky si dělala také farnost 
českobudějovická. Povinné odvody ze-
mědělských plodin byly za c.k. Rakouska, 
za I. i za II. světové války, i za komunis-
mu. Výše úrody často těmto požadav-
kům nevyhověla. Obilí se proto v pytlích 
schovávalo. Četnicko-vojenské kontroly 
propichovali puškami s upravenými bo-
dáky ve stodolách seno a slámu, zda tam 
není schováno obilí. 

Co se samotné sklizně týče, musel sedlák 
vše zastat sám, se svou čeledí.
V nepříznivém počasí se úroda z polí 
těžce dostávala. Seno se nejprve vy-
tahalo z mokrých míst a pak se sušilo. 
Za těchto těžkých podmínek sedláci sou-
těžili, kdo nejdříve zachrání úrodu, aby se 

pak nemuseli hanbit, že je špatné poča-
sí zaskočilo, kdyby úroda zůstala na poli
k posměchu všech.

Roudenští zemědělci kromě pěstování 
obilí byli odpradávna vyhlášení zde pěs-
tovaným zelím. Ke kvalitě a chuti rouden-
ského zelí pravděpodobně dopomáhá 
hlavně půda, naplavenina z  řeky Malše, 
která se ze svého koryta při velkých po-
vodních rozlévala. Pryč jsou doby, kdy se 

zelí vozilo v žebřiňácích, tažených koňmi 
i voly, do Českých Budějovic. Na podzim, 
vždy ve čtvrtek a v sobotu, se jezdilo 
na trh, k Mlýnské stoce, do míst, kde je 
nyní budova rozhlasu. Kupující měšťané 
vyhledávali na vozech tabulky s označe-
ním, odkud zelí pochází, zda je z Roudné-
ho. Pak si vybrali největší hlávky a doma 
si ho krouhali a vyráběli si zelí kysané.

V kronice jsou také zprávy o tom, že tr-
hovci z okolí podvodně označovali své 
zelí za roudenské, aby své zboží lépe 
prodali. Na podzim lidé z města s ruční-
mi vozíky mířili pro zelné hlávky za rou-
denskými sedláky přímo. Není se tedy 
čemu divit, že na roudenském praporu 
má zelná hlávka své výsadní postavení.

Po vzniku JZD se zelí prodávalo na návsi 
a časem se vše soustředilo do nově vybu-
dované krouhárny a zákazníkům se nabí-
zelo i zelí již nakrouhané. Také došlo k vy-
budování skleníků a k rozšíření pěstování 
zeleniny. Za mimořádné péče zahradníka 
pana Mikše se zelenina, hlávkový salát, 
okurky, kedlubny celkem dobře pěstova-
ly, ale spotřebovalo to značné množství 
ruční práce. V té době byl ještě dostatek 
starších žen, na které bylo spolehnutí,  
dobře se vypořádaly se sadbou, plevelem 
a sklízením. Horší to již bylo při rozšiřování 
osevní plochy zelí, květáku, kapusty, ked-
lubnů. Staré spolehlivé ženy se vytrácely, 
mladší se v obci těžko získávaly. Chybě-
jící pracovní síly se musely nahrazovat 
brigádami ze škol a podniků, brigádníci 
se přiváželi a odváželi podnikovým au-
tobusem. Brigády se často měnily, než 
se zapracovaly, přicházely další. Dnes se 
dokonce jako brigádníci, dle slov vedou-
cího roudenské krouhárny pana Eduarda 
Šebendy pro redaktory Českobudějovic-
kého deníku, využívají vězni z vazební 

věznice v Českých Budějovicích a to již 
od roku 2003. Některé party jsou výbor-
né, jiné prý vlažnější. I když se vězeňští 
brigádníci na poli pohybují bez dozoru, 
nikdy se za celých čtrnáct let nestalo, že 
by někdo utekl a ani se nemusely řešit 
žádné jiné kon� ikty. 

Miroslav Vaňata,
kronikář obce

Z HISTORIE OBCE…

Všechna mužstva Tělovýchovné jednoty Malše 
začala již hrát své soutěže. Do ročníku 2017/2018 
jsou přihlášena dvě družstva mužů (Divize
a I. B třída), starší a mladší dorost (krajský přebor), 
starší a mladší žáci (krajský přebor), dvě druž-
stva starších a dvě družstva mladších přípravek 
(okresní přebory). 

V úvodu léta muži odehráli také předkolo a prv-
ní kolo MOL Cupu (Český pohár). V předkole si 
poradili s Novou Včelnicí, v prvním kole pak 
doma padli s třetiligovým Benešovem. Divizi pak 
zahájili prohrami v Hořovicích, doma s Dobříší,
v daleké Březové a na penalty po remíze i doma 
se Soběslaví. 

Naposledy však po zásluze uspěli na hřišti Českého 
Krumlova výsledkem 3:1. 

Kdo však své konkurenty v začátku nové sezóny 
doslova drtí, je roudenský dorost. Výsledky se 
Čtyřmi Dvory 9:0, Slavií ČB 7:1, Lokomotivou ČB 
8:0 či naposledy na Meteoru Tábor 7:1 jsou až 
neuvěřitelné! 

Nejkrásnější zápasy, a pro některé jsou to ty první 
v životě, však hrají naši nejmenší v přípravkách. 

Z ROUDENSKÉHO TRÁVNÍKU...
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Tradiční, letos již osmnáctý ročník regio-
nální podzimní výstavy ovoce na SOŠ 
veterinární, mechanizační a zahradnické 
a Jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky se koná ve dnech 13. až 17. října 
2017.
Vystavena bude bohatá a různorodá úro-
da mnoha pěstitelů z regionálních zahrád-

kářských svazů Českobudějovicka a okolí, 
zaměstnanců a studentů školy, součástí 
výstavy je též včelařská expozice, pomo-
logická a zahrádkářská poradna a soutěže
v různých kategoriích.

Výstava je dílem studentů zahradnické-
ho oboru a je doprovázena též tanečním
a hudebním programem.

Ve dnech konání výstavy současně probí-
hají dny otevřených dveří, vždy od 9:00 
do 17:00 hodin, kdy si zájemci o stu-
dium na SOŠ mohou prohlédnout areál 
školy, nahlédnout do výukových prostor 
všech studijních oborů, vystavena bude 
velká i malá zemědělská mechanizace. 
Návštěvníci si mohou vyzkoušet jízdu
v moderních zemědělských stojích či na 
koni nebo se zúčastnit dovednostních 
soutěží.

Dle slov ředitele školy je o absolventy
v praxi velký zájem ze strany jednotli-
vých zemědělských podniků, studenti mají 
též možnost dalšího studia na vysokých
školách.

Za SOŠ Mgr. Olga Cahová

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ…

SETERM Velké � nále na roudenském hřišti 8. - 10. září 2017
Byl to třídenní maraton zápasů klu-
bů z Česka, Rumunska, Německa, 
Francie, Slovenska a Belgie. E.ON Ju-
nior Cup je fotbalový turnaj pro hrá-
če do 10 let. Během května a června 
se odehrálo deset kvali� kačních kol, 
ze kterých nejlepší týmy postoupily 
na SETERM Velké � nále v Roudném. 
První kvali� kace se odehrála 1. květ-
na v Kadani. 
Poslední kolo pak 11. června v Bys-
třici pod Hostýnem. Umístěním kva-
li� kačních kol zasáhl E.ON Junior Cup většinu území České re-
publiky a odehrálo ho 2 703 malých fotbalistů a fotbalistek z 226 
klubů. Finále se tedy odehrálo 8. až 10. září 2017 na energetic-
ky úsporném E.ON Stadionu klubu Malše Roudné a zasáhlo 
do něj čtyřicet týmů včetně české špičky a zahraničních hostů. 

Kvali� kanty doplnily nejlepší české 
týmy. Nechyběl chlapecký tým AC 
Sparta Praha, SK Slavia Praha, FC 
Fastav Zlín nebo FC Slovan Liberec
a další. V Roudném se představili
i zahraniční hosté. Z Německa napří-
klad Schalke 04, z Francie pak AS Mo-
nako nebo z Belgie dorazil Ander-
lecht Brusel. Na turnaji se představily 
i dva týmy z Rumunska nebo ŠK Slo-
van Bratislava. Dívčí tým AC Sparta 
Praha, byl pak zpestřením � nálového 

turnaje. O vítězi musely po nervy drásajícím � nále s výsledkem 2:2 
rozhodnout pokutové kopy. V nich Spartu Praha předčil Ander-
lecht Brusel. Akce se těšila obrovskému zájmu, počasí po celé tři 
dny bylo ucházející, a tak se akce i s mnoha mimo fotbalovými 
atrakcemi povedla na výtečnou.           Za TJ Malše Miroslav Vaňata

FOTBALOVÝ E.ON JUNIOR CUP

Pokud zavítáte do areálu TJ Malše v týdnu, uvidíte každý
den hřiště naší mládeží nabité až k prasknutí. A činovníkům
Tělovýchovné jednoty dělá tento fakt velkou radost.
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Roudenský zpravodaj
SLOVO STAROSTY…
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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.

ŽIVOTNÍ JUBILEA…

Martina Hrubcová
Alena Hadová
Dana Kubová  
Štěpánka Beníšková
Lubomír Ciglbauer
František Novák

Zdeněk Kuba
Vladimír Plojhar
Roman Vlček
Petr Machytka
Anna Hornátová
Rostislav Němec

Jaromír Klomínek
Václav Paule
Jana Týmalová
Anna Filipová
Alena Hebíková
Jaroslava Gramanová

Jan Zdeněk
Jiří Matucha
Josef Graman
Ludmila Karasová

V OBDOBÍ ČERVENCE, SRPNA A ZÁŘÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

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

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se konají
v pátek 20. 10. 2017 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 21. 10. 2017 od 8:00 do 14:00 hodin 

Volby prezidenta republiky
České republiky se konají
v pátek 12. 1. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 13. 1. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin

Případné II. kolo 
v pátek 26. 1. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 27. 1. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin

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. 
V souvislostí s distribucí volební lístků prosíme
občany o zajištění vhodných poštovních
schránek na svých nemovitostech.

INFORMACE A AKTUALITY…

Vážení „roudeňáci“,
máme za sebou letní období, které jsme využili k realizaci některých stavebních akcí, které se postupně blíží ke svému 
závěru. Jedná se o výměnu azbestového vodovodního řadu v ulici Komenského, který je další dílčí stavbou před celkovou 
rekonstrukcí asfaltového povrchu této komunikace. Situační návrhy uspořádání parkovacích míst v Komenského ulici bu-
dou projednány s občany této ulice.

Dále se dokončuje vybudování � tness parku u řeky Malše, který se již před jeho dokončením začíná využívat a je navště-
vován, a to nejen obyvateli mladší generace, což je pro nás nejlepší odměnou za vynaložené úsilí. Prostor by měl získat 

konečnou podobu nyní v podzimních měsících.

Do konce letošního roku dojde také k realizaci projektu „Oprava místní komunikace U Rybníčku“. I tento projekt byl ve fázi příprav konzulto-
ván s vlastníky přilehlých nemovitostí, abychom předešli případným komplikacím s možnostmi parkování a vjezdů.

Na všechny uvedené projekty jsme získali � nanční dotace, což nám umožňuje realizaci více staveb, které přináší, dle mého názoru, zkvalitnění 
života v naší obci. Snažíme se využívat každou vhodnou výzvu k získání � nančních prostředků. Je pravdou, že každá generace a každý jedi-
nec upřednostňuje jiné potřeby, ale snažíme se tyto potřeby řešit postupně vzhledem k možnostem, které obec má a vzhledem k vypsaným 
dotačním titulům. Ne všechny  dotační tituly  jsou pro obec výhodné, ať již  časově či � nančně z hlediska vlastního podílu obce.

Věřím, že se nám podaří všechny akce dokončit před příchodem zimy.  Gustav Had, starosta obce

MATEŘSKÁ ŠKOLA – NOVÝ ŠKOLNÍ ROK...
Zahájení provozu mateřské školy je opět v plném proudu, s plným 
počtem dětí a také zaměstnanců.
Změnou letošního roku v naší škole je nová posila ve třídě 
ŽABIČEK, chůva. Její pracovní náplní je pomoc učitelkám ve třídě
s dětmi mladšími tří let, především v oblasti hygieny a sebeobslu-
hy. Velmi důležitou novinkou od letošního roku je povinná školní
docházka pro děti, které mají v září 2018 nastoupit do základní 
školy. Povinná školní docházka v našem zařízení je stanovena 
vedením školy od 8.00 – do 12.00 hod, a to každý den.
V letošním roce 2017 – 2018 máme připravený opět bohatý kul-
turní program a řadu akcí pro naše malé školáky i jejich rodiče.
V září k nám do školky přijela divadelní společnost „ZVONEČEK“
s pohádkou „HRNEČKU VAŘ“.

Probíhá dlouhodobý výukový program ekologického centra 
CASSIOPEIA, týkající se různých výchovných témat, zaměřených 
na přírodu.
Od poloviny měsíce září pokračuje II. třída ve zdravotním cviče-
ní s fyzioterapeutkou a od poloviny měsíce října mají nejstarší 

děti možnost navštěvovat kroužky anglického jazyka, hry na zob-
covou � étnu, či logopedii, které jsou v režii našeho zařízení.
4. října 2017 se rodiče v naší mateřince zúčastnili akce „Hrátky 
pana Mrkvičky a jeho kamarádů“, společné aktivity rodičů a jejich 
ratolestí, při které tvořili podle vlastních představ výrobky z růz-
ných druhů zeleniny, k tomuto tématu pak plnili úkoly na stanovi-
štích na zahradě mateřské školy. Toto zájmové a tvořivé odpoled-
ne bylo možné využít také k získání informací o svých ratolestech
a ke konzultacím na témata, která rodiče zajímají.

Další akcí je fotografování dětí, které proběhne dne 16. října 2017. 
Fotogra� e budou použity do alba s tématem „ADVENTNÍ ČAS“.
Na 20. října 2017 je naplánováno divadelní představení divadélka 
DOKOLA Z TÁBORA, které má připraveno představení „DOBRO-
DRUŽSTVÍ SKŘÍTKA KUKA“.
O všech připravovaných akcích budeme rodiče včas informovat.

Věříme, že program naší mateřinky všechny, zejména pak naše 
děti, zaujal a společně se těšíme na další podzimní a zimní aktivity, 
o kterých Vás budeme informovat v příštím čísle.
 

Vladimíra Svobodová, učitelka MŠ Roudné

NOVĚ –  i v podzimním a zimním období bude zachována stávající otevírací 
doba sběrného dvora - každý týden

- středa 14:00 – 18:00 hodin
- sobota 9:00 – 12:00 hodin

28. 10. 2017 – Státní svátek - sběrný dvůr nebude otevřen

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA…

Poslední termín odvozu bioodpadu je pátek 24. 11. 2017.
Následný svoz bude až od jarních měsíců toku 2018.

SVOZ BIOODPADU…

RELAXAČNÍ PARK 
Za mostem u řeky Mal-
še byl na jednom z mála 
pozemků ve vlastnictví 
obce vhodných pro daný 
účel, vybudován relaxač-
ní park vybavený posilo-
vacími stroji pro venkovní 
� tness, pro širší využití 
byl doplněn též o dětské 
prvky. Finální podobu by 
měl prostor získat v pod-
zimních měsících. Park je 
situován v bezprostřední 
blízkosti cyklostezky kolem řeky Malše. Věříme, že se tento prostor sta-
ne oblíbeným a využívaným místem pro širokou veřejnost. 

V průběhu měsíce října a listopadu se uskuteční na Obecním úřadě 
Roudné setkání občanů bydlících v ulici Komenského a Vidovská,
v souvislosti s plánovanými rekonstrukcemi uvedených komuni-
kací. Obyvatelům budou představeny situační zákresy a změny, které 
rekonstrukce přinesou. 
Termíny schůzek pro jednotlivé komunikace budou upřesněny
pozvánkami ve vašich poštovních schránkách.


