OBEC ROUDNÉ

RZ 48/ Prosinec 2017

www.roudne.cz

Roudenský zpravodaj

Slovo starosty

Jak vnímáme blížící se konec roku.
Pro řadu z nás je tento čas prostorem k zamyšlení nad končícím
rokem, do něhož jsme vstupovali s určitými předsevzetími nebo
s přáními toho, co bychom pro sebe spatřovali jako vhodné, potřebné či příjemné. Každý z nás má jistě priority trochu odlišné, což
se váže mimo jiné i k věku. Mladí chtějí především zábavu a sport,
ať již aktivní nebo pasivní, lidé středního věku upřednostňují kvalitní rodinné zázemí a zaopatření svých ratolestí, ti věkově nejzralejší pak hlavně zdraví, pohodu a klid. Jako představitelé obce se
snažíme vnímat potřeby obyvatel naší obce a s ohledem na možnosti obecního rozpočtu tyto potřeby postupně naplňovat.
Jako důležité vnímám mít v obci fungující infrastrukturu. V letošním roce jsme k tomuto přispěli výměnou azbestového potrubí
vodovodního řadu v Komenského ulici. To je po dostavbě kanalizačního řadu dalším krokem před realizací oprav vlastního povrchu v této části naší obce. Komunikace U Rybníčku se nového
povrchu, včetně dobudování vjezdů a parkovacích míst, dočkala

díky získání krajské dotace již v letošním roce,
pro ty sportovně aktivnější byl vybudován relaxační park, který je hojně navštěvován, což
je pro nás tím nejlepším vyhodnocením vynaložených prostředků a úsilí. V příštím roce plánujeme rozsáhlé stavební akce, ve spolupráci
s Jihočeským krajem především rekonstrukci komunikace Vidovská, včetně výstavby chodníků, dále pak realizaci nového povrchu
v ulici Komenského, chodníků a snad i výstavbu cyklostezky podél
řeky Malše.
Uvedené projekty jsou dárkem pro naše občany pod obecní vánoční stromek, který jsme společně v sobotu 2.12. 2017 slavnostně
rozsvítili. Rád bych přidal přání krásně prožitého adventního času
a vánočních svátků, mnoho hezkých chvil v kruhu nejbližších
a do nového roku hodně zdraví a úspěchů jak v osobním, tak pracovním životě.
Gustav Had, starosta obce

Pf 2018

Příjemné prožití adventního a vánočního
času a dobrý vstup do nového roku přejí
zaměstnanci obecního úřadu.

Informace pro občany
VOLBA PREZIDENTA
ČESKÉ REPUBLIKY REPUBLIKY

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA

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.

Na základě zkušenosti z podzimních měsíců
se upravuje provozní doba sběrného dvora
od 15. 12. 2017 do 1. 3. 2018.
Sběrný dvůr je otevřen každý týden, ve středu je
upravena doba do 16:00, jelikož provoz ukázal,
že pozdější hodiny nejsou využívány.
- středa 14:00 – 16:00 hodin
- sobota 09:00 – 12:00 hodin
V termínech 23.12., 27.12. a 30.12. 2017 je sběrný
dvůr otevřen dle uvedených hodin.
Svoz komunálního a bio odpadu je přílohou tohoto čísla.

Informace k volbě prezidenta České republiky
naleznete též na www.roudne.cz

Obecní úřad: dne 27. 12. 2017 jsou zrušeny úřední
hodiny od 18:00 do 20:00

pátek
sobota

12. 1. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
13. 1. 2018 od 08:00 do 14:00 hodin

případné II. kolo
pátek
26. 1. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
sobota 27. 1. 2018 od 08:00 do 14:00 hodin

Život v obci
Svatomartinský průvod
Předzvěstí přicházejícího vánočního času je v naší obci již
tradičně Svatomartinský lampiónový průvod.
Účastníci průvodu se shromáždili v pátek 10. listopadu
v podvečer u mateřské školy, kde společně přivítali družinu
sv. Martina.

Po zažehnutí lampiónů se děti se svými průvodci vydaly na
stezku, na které je čekaly různé pohádkové bytosti a drobné
úkoly ke splnění. Závěrečný ohňostroj, výborný pečený čaj
a martinský koláček, byl krásnou tečkou za tímto podvečerem.
Ačkoliv počasí bylo opravdu listopadové, malým ani velkým
účastníků to nevadilo.
Snad jen ten „bílý kůň“ v podobě opravdového sněhu chyběl. Tak snad příště!
Za pořadatele všem účastníkům
a sboru malých i velkých pomocníků
děkují Lenka Hadová a Simona Dvořáková

Soptíci z Roudného
Před více než deseti lety jsem poprvé na soutěži potkala
družstvo vystrašených a nervózních dětí v čele s nezkušenými vedoucími, jak se snaží porozumět všem těm pravidlům
a disciplínám, v té době pro ně úplně neznámých. A i když
byly pro ně tyto věci nové, nebáli se dát do soutěžení své
srdce a nadšení, a bojovali, co jim síly stačily. Ani se nestačili pořádně rozkoukat a byl tu jejich první velký výsledek.
Co víc si přát. Velmi pěkný začátek, nemyslíte? A tak se
s podporou sboru, obce, rodičů a všech ochotných lidí malí
Soptíci stále zdokonalovali a nejednou měla ostatní družstva velikého soupeře. V této době začala i naše spolupráce.
Navzájem jsme se podporovali a pomáhali si. Posledních
pár sezón jsme spojili síly a naše děti běhaly společně. Nutno říct, že dosáhly nemalých úspěchů. Byla to léta porozumění a zážitků, které vám nikdy nikdo nevezme.

Proč ne u vás? Vždyť z těch malých špuntů nám vyrůstá
nová hasičská generace, členové zásahových jednotek atd.
Možná by nebylo špatné se zamyslet nad tím, v čem a kde
se stala chyba, že museli malí Soptíci zaniknout. Po tolika
letech obětavé práce vedoucích, dřiny, trénincích a velkých
úspěchů, je to opravdu škoda.
Mně osobně je to nesmírně líto a jsem ráda, že jsem měla
možnost s dětmi a jejich vedoucími léta spolupracovat. Byla
to pro mě a náš sbor veliká čest!
Děkuji vám, Soptíci z Roudného!
Daniela Výletová,
vedoucí kroužku MH SDH Kostelec

A najednou je tu smutný konec. A já se ptám, proč museli mladí Soptíci z Roudného skončit? Proč nemají takovou
podporu lidí ze sboru a z řad rodičů jako měli na začátku?
Proč nikdo nepřijde a není ochotný pomoci při trénincích a
soutěžích? Já si dovedu představit, že děti odrostly, je jich
málo, ale proč končit, když děti mají zájem a je jich dost?
Proč nikdo nepodal pomocnou ruku vedoucím? Každý sbor,
je tomu i u nás, si tzv. „ hasičský potěr“ hýčká a podporuje.
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Vítání nových občánků
V sobotu 11. 11. 2017 se v zasedací místnosti Obecního úřadu v Roudném uskutečnilo vítání nově narozených dětí.
Pan starosta přivítal celkem sedm nových občanů naší obce, narozených v období od dubna do konce září roku 2017.
Sváteční akce se zúčastnili rodiče a nejbližší příbuzní malých občánků, o kulturní program se postaraly děti z naší mateřské
školy pod vedením paní učitelky Lenky Píšové. Věříme, že všichni přítomní si toto slavnostní odpoledne užili.

Lukáš Hodaň, Ladislav Hošek, Jaroslav Jakubec,
Tobiáš Moudrý

Benjamín Nedorost, Patrik Šádek, Michaela Šebková,

Blahopřání k narozeninám
V MĚSÍCI ŘÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI
Miroslav Vejda, Petr Thám, Dana Soukupová, Ivana Severová, Vlastimil Šram,
Jaroslava Kimmerová, Marie Erhartová, František Vald, František Tomášek, Petr Dopita,
Jan Erhart, Jiří Klimeš, Marie Vanišová, Zdeňka Erhartová, Marie Zdeňková,
Štěpán Andrle, Marie Jirková, Marie Píchová

Všem přejeme hlavně hodně zdraví a životní spokojenosti.
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ
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Dění v mateřské škole
Blíží se nám závěr roku 2017 a naše mateřská škola by vás ráda
seznámila s akcemi, které proběhly v posledních měsících
letošního roku a byly tématicky spojeny s tímto obdobím.

Předvánoční měsíc prosinec je na program mimořádně bohatý.
4. prosince přijelo k nám do školky divadélko KOS s Mikulášskou pohádkou. Po představení dostaly děti od Mikuláše mikulášskou nadílku.
11. prosince starší děti navštívily v Jihočeském muzeu výstavu, která byla opět zaměřena na téma Vánoce. Děti si prohlédly betlémy a zúčastnily se zdobení perníčků.
Do Vánoc nás ještě čeká 15. prosince naplánované představení divadla „TÁTA A MÁMA“ s názvem „VYSNĚNÉ VÁNOCE“.
A na závěr předvánočního dění, 20. prosince, proběhne oblíbená akce „tvořivá dílna“. Jde o společnou činnost dětí s rodiči, tentokrát s názvem „SVÍČKOVÉ VÁNOCE“, kdy rodiče s dětmi
společně budou vyrábět gelové svíčky. Tímto bychom rádi
navázali na velmi úspěšnou „tvořivou dílnu“, která proběhla
v měsíci říjnu. A pak už se všichni rozejdeme na vánoční
prázdniny a budeme čekat na Ježíška.

V měsíci listopadu, konkrétně 2. listopadu, jela třída „Broučků“
do planetária na výchovně vzdělávací program s názvem
„VESMÍR PRO MRŇATA“. Děti se seznamovaly formou pohádek s planetami sluneční soustavy.
10. listopadu se děti z naší školky společně s rodiči zúčastnily lampiónového svatomartinského průvodu za doprovodu
„Martina na bílém koni“.
Hned poté, v sobotu 11. listopadu na Obecním úřadě
v Roudném přispěla skupinka nejstarších dětí, za doprovodu paní učitelky Lenky Píšové, krátkým programem při vítání
občánků.

Hned v lednu je domluvena návštěva zvířátek ze ZOO Hluboká nad Vltavou, která se bude týkat třídy „Žabiček“, kdy zvířátka přijedou za dětmi přímo do školky. Ani třída starších dětí
„Broučci“ nebude ochuzena, neboť ji zase navštíví zvířátka ze
ZOO Dvorec. Obě tyto akce mají společné téma „POZNÁVÁME ZVÍŘATA“.
Dalším plánovaným výukovým programem pro třídu „Žabiček“ je návštěva ekologického centra „Cassiopeia“ s tématem
„POZNÁVÁME LESNÍ ZVÍŘATA“.

Další akcí naší mateřinky bylo divadlo Hugo a Fugo dne
23. listopadu, které nám představilo divadelní představení
„RADOVÁNÍ Z MALOVÁNÍ“. Divadelního představení se zúčastnily obě třídy. Třída mladších dětí „Žabičky“ a třída starších dětí „Broučci“.
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Jinak každý měsíc v naší škole probíhají pravidelné kroužky.
Kroužek anglického jazyka, pod vedením p. uč. Svobodové,
kroužek hry na flétnu, pod vedením p. uč. Žáčkové a cvičení
logopedie, pod vedením p. uč. Žáčkové. A nesmíme opomenout ani cvičení s fyzioterapeutkou.
Za kolektiv MŠ přeji všem krásné a pohodové svátky vánoční
a v novém roce 2018 hodně zdraví a úspěchů.
Vladimíra Svobodová, učitelka MŠ
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Když se blíží Vánoce

V sobotu 2. prosince byl rozsvícen vánoční strom
Předvánoční odpoledne zahájila loutková pohádka
„Mlýn na čerty“ v provedení divadélka Ve dvoře nahoře.

Následně program pokračoval v prostoru před budovou obecního úřadu, kde panovala příjemná atmosféra začínajícího adventního času. V mrazivém počasí byl pro přítomné připraven na
zahřátí horký punč, o hudební doprovod a program se postarala
skupina Pepa Maxa band.

Odvážnější děti se zúčastnily různých soutěží a předvedly své
hudební či recitátorské umění. S příchodem tmy do prostoru
doslova vpluli světelní andělé, kteří zatančili krásný andělský
tanec. Po rozsvícení vánočního stromu mezi přítomné přišel
sv. Mikuláš se svými pomocníky a rozdal dětem sladkou nadílku.
Věříme, že pro všechny zúčastněné to bylo příjemné zastavení
a pěkný počátek adventu.

5. prosince pak sv. Mikuláš z Roudného se svojí
družinou pokračoval ve své letošní práci v jednotlivých
domácnostech, kde byl nedočkavě očekáván.
Celé skupině patří velký dík.

Pozvánka na
předvánoční zastavení
17. 12. 2017

Obec Roudné pořádá

ŽIVÝ
BETLÉM
Z BOROVAN
17.12.2017
v parku u MŠ
začátek: 17:00h
Přijďte společně strávit
adventní odpoledne
s punčem

ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
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Zimní čas v dobách minulých
Zimní čas byl v dobách minulých jiný než dnes. Vše bylo pracné, vaření, vytápění. V usedlostech se zatápělo v mrazivém
ránu, pokud se celou noc
za stálého přikládání netopilo, aby kamna nevyhasla. V komůrkách byla
jen udusaná hlína. Ve velkých mrazech si děvečky
ohřívaly cihly u sedláka
na kamnech, ty pak zabalily do starého hadru a
daly si ji do postele k nohám. Těšily se na ráno, až
vejdou do chléva, že se
konečně zahřejí. Někteří
pacholci - čeledíni spali
u koní, na slámě. Zimních
bot nebylo.
Dřeváky byly na vesnici
nepostradatelnou obuví po celý rok. V zimě se do nich nosily vlněné ponožky, s chodidly podšívanými plátnem nebo
plstí. Aby nezáblo, vkládala se do nich ještě sláma. A to byl
důvod pro posměváčky, kteří ponižovali chudé vesničany
poznámkami, že jim kouká sláma z dřeváků. Je pravdou, že
v r. 1935 bylo nošení dřeváků považováno již za ostudu. Pro
venkov však byly stále nejoblíbenější a nejlevnější obuví.

V meziválečném období se každoročně konala ve školní
budově vánoční slavnost pod vedením učitele a kronikáře
Ferdinanda Zeitse. Školáci přednesli několik písní s hudebním doprovodem a pak vánoční
básně. Skvostný vánoční stromek zářil ve třpytu svíček. Německý třídní
učitel vzpomněl v proslovu starogermánské slavnosti a vyzval shromážděné, aby udržovali starý
německý jazyk, ale také
aby si vážili německé školy a chránili ji. Všichni školáci byli obdarováni, děti
bez prostředků dostali
části šatstva nebo látku.
Německé spolky a osoby
vždy věnovaly na nadílku peněžní částky a různé předměty.
Po založení českého spolku Národní Jednoty Pošumavské
v obci Roudné v lednu roku 1924 a následné výstavbě dělnických domků v Komenského ulici v témže roce, pomalu

docházelo k převaze české národnosti v obci. Několik let
jezdili vždy o Vánocích do obce hosté z prezidentské kanceláře, kteří vozili věcné dárky dětem z chudších rodin. Tato
návštěva byla vždy velmi vítaná. Vánoční dárky obsahovaly
nové oblečení nebo látky k jejich ušití, punčochy, boty, čepice apod.
Sněhem zapadlá spící krajina sedláky nepřekvapila, neboť na
ni byli připraveni se saněmi a s koňským spřežením. Byla to
nádherná idyla, když se po setmění projížděly krajinou saně,
se zavěšenou petrolejovou lucernou a se zvonícími zvonky.
Na Štědrý den se držel přísný půst. V poledne byla jen hrachová polévka. O večeři se dodržovala klasická vánoční jídla,
k tomu jablka a ořechy. Nechyběl jablkový závin, kuba s houbami a ze suchých švestek černá omáčka s ořechy. Bylo tradicí, že na Štědrý večer se dával hovězímu dobytku a koním
osolený krajíc chleba jako pochoutka.
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Zajímavostí, která se také váže k vánočnímu času je následující zpráva zapsaná v kronice.
Při vysedávání v obecním hostinci hráli sedláci „šnopsl“. Tuto
karetní hru měli rozehranou po celý rok. Ten, kdo vyhrál, tak
předal výhru do společné pokladny, zamčené u hostinského. Po Vánocích se společná pokladna otevřela a peníze se
slavnostně, po několik večerů, projedly a propily.
Miroslav Vaňata, kronikář obce
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Pozvání na společenské akce
Myslivecký spolek Malše

Leden
Vás srdečně zve na tradiční

obec Roudné Vás srdečně zve na

11. OBECNÍ PLES
který se koná

13. 1. 2018

v KD MALŠE ROUDNÉ

27. 1. 2018 od 20.00
KD Roudné
laserová střelnice
bohatá zvěřinová tombola

k poslechu a tanci hraje

FORDANCE
orchestra

Vstupné 100 Kč
K tanci a poslechu hraje skupina Tamara.
www.ms-malse.cz

Únor
SDH Roudné pořádá tradiční

39. SVÍČKOVÝ PLES
v KD Malše Roudné

24. 2. 2018
k poslechu a tanci hraje

KAMEŇÁCI
bohatá

začátek: 20.00hod

předprodej - 20.2.2018 pro SDH a

tombola

vstup : 120Kč

22.2.2018.ostatní v restauraci KD Malše

od 18.00 – 19.00h

Březen

VIDOVSKÝ
PLES
3. 3. 2018

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

OBEC ROUDNÉ VÁS ZVE NA

MAŠKARNÍ BÁL
který se koná: 24. 3. 2018
v KD MALŠE ROUDNÉ
hraje: MAXA - band
začátek: 20.00hodin
vstupné masky: 50 Kč
ostatní: 100 Kč
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Zimní spánek fotbalistů bude krátký
Všechny celky Malše Roudné již ukončili podzimní část sezóny 2017/18. Muži v Divizi skončili po podzimu na velice
pěkném osmém místě a jsou tak po druholigových Dynamu
Č.B., Táborsku a třetiligových Písku a Čížové, pátým nejlepším jihočeským oddílem! Muži B jsou v I. B. třídě na šesté
pozici. Starší dorost vévodí se čtyřbodovým náskokem krajskému přeboru, mladší dorost je ve stejné soutěži sedmý.
V krajském přeboru starších žáků jsou Malšané šestí, mladší
pak na dvanáctém místě. U přípravek se pak tabulky ze svazového rozhodnutí nevytváří. Malšany pak v zimním období
čeká příprava v našem krásném areálu, své turnaje si odehrají i ti nejmenší. Mladší přípravka v nafukovací hale na SKP
či v hale Dynama Na Složišti. Zimní spánek tak pro většinu
bude krátký.
Tradicí pak bude již 24. ročník vánočního utkání bývalých
či současných hráčů roudenské Malše ve sportovní hale
v Českých Budějovicích. Silvestrovský mač se následně
uskuteční na roudenském hřišti. Tam se na Štědrý den dopoledne potkají i ti nejmenší, aby jim čas do večeře a dárků
pod stromečkem rychleji utekl.

Poděkování
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
vám jménem svým a jménem Zemědělského podniku Malše Roudné poděkoval za ohleduplnost a trpělivost, kterou
jste měli při letošní sklizni zelí. Ačkoliv
jsme se snažili podle našich technických
možností obec zametat a čistit, i tak se
nedařilo vše uklidit, k plné spokojenosti
každého z vás. Věřte však, že potraviny
nerostou v supermarketech, ale na polích a musí se sklízet za každého počasí.
Eduard Šebenda, vedoucí krouhárny
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Pozvánka

TJ Malše Roudné děkuje svým partnerům, přátelům a fanouškům za jejich podporu v uplynulém roce. Zároveň přeje krásné
a klidně prožité vánoční svátky a úspěšný a šťastný rok 2018!

Mladší přípravka B po utkání v Dubném s Davidem Lafatou, hráčem pražské
Sparty. Bývalý reprezentant a člen Klubu ligových kanonýrů se s dětmi
ochotně vyfotil. V týmu soupeře se naše děti utkali s jeho synem, v samotném
utkání Malšané zvítězili 8:3.

