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Slovo starosty
Jarní zamyšlení…
Po dlouhých zimních měsících, letos alespoň částečně skutečně 
zimních, kdy naše obydlí, přírodu i veřejná prostranství pokryl sníh 
a schoval tak možný nepořádek nebo nějaký nedostatek, nás opět 
čeká jaro, které sebou přináší nové aktivity a činnosti. Nejinak tomu 
bude i v naší obci. S přibývajícím světlem a teplem nás to všechny 
táhne ven, do přírody nebo na vlastní zahrádky a všichni se pou-
štíme do jarního úklidu. Při něm se objeví spousta nepotřebných 
věcí, kterých se potřebujeme nějakým způsobem zbavit. Jsem rád, 
že v naší obci funguje sběrný dvůr, který je převážnou většinou na-
šich občanů využíván, většina z nás se naučila svůj odpad třídit
a umisťovat do patřičných nádob, pro svoz komunálního odpadu 
si pak vybrala vyhovující frekvenci. V této souvislosti jsem zazna-
menal dotazy některých z vás, proč v Roudném nejsou umístěny 
volně přístupné kontejnery na tříděný odpad. Nejsou. Obyvatelé, 
kteří zde bydlí delší dobu, si jistě pamatují na dobu, kdy tyto kontej-
nery byly k dispozici v lokalitě dnešního kruhového objezdu a ulice 
U Kapličky a na pravidelný nepořádek, který se kolem nádob kaž-
dodenně hromadil. Jako vstup do obce a jakási její vizitka tedy nic 
moc. A obdobnou zkušenost vidíme různě v Českých Budějovicích 
či jiných městech a obcích. Ne každý občan je pořádkumilovný
a disciplinovaný a ať chceme nebo nechceme, Roudné je tranzitní 
obcí, to znamená, že volně umístěné kontejnery využívají nejenom 
obyvatelé naší obce. Vývoz nádob a nezbytný pravidelný úklid jde 

pak z rozpočtu obce. Dalším problémem je výběr 
vhodného místa, neboť například veřejná pro-
stranství v Zahradní čtvrti nejsou stále ve vlast-
nictví obce. Jakýmsi kompromisem by mohlo 
být umístění těchto nádob v části sběrného 
dvora, která by byla veřejně přístupná, ale nevím, 
zda toto bude pro ty, kteří po této změně volají, 
tím správným řešením, neboť to zase bude zna-
menat to „dlouhou“ cestu ke sběrnému dvoru. Rovněž je potřeba 
prověřit možnost a nákladovost tohoto individuálního vývozu. 
Snažíme se občanům využívání sběrného dvora zpřístupňovat
i prodloužením otevírací doby v průběhu pracovního týdne
do 18 hodin, možností by bylo otevření i v dopoledních hodinách.
Tak jak si teď na jaře začneme zvelebovat své zahrady, zkusme si 
každý představit, že sběrné místo bude právě v naší ulici nebo před 
naším domem. Věřím, že se nám podaří nalézt  a realizovat uspo-
kojivé  řešení, abychom žili v čisté a uklizené obci.
 
Dále nás čeká další vlna stavebních akcí – rekonstrukce komu-
nikace Vidovská, oprava povrchu v ulici Komenského, zajištění 
povrchu stezky podél komunikace Plavská či vybudování zpev-
něného povrchu stezky kolem řeky Malše. To vše, společně s pro-
bíhajícím zahájením výstavby dálnice D3 klade na obec nemalé 
nároky při zajišťování pořádku. Všem vám děkuji za trpělivost při 
jednotlivých stavebních činnostech.

Gustav Had, starosta obce 
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Připojujeme přání pevného zdraví a všeho dobrého do dalších let.

Blahopřání k narozeninám

V dalších číslech Roudenského zpravodaje budeme nově zveřejňovat jména jubilantů ve věku 70, 75, a 80 let a výše, čímž 
dojde ke sjednocení s osobní gratulací jubilantům ze strany obecního úřadu a sboru pro občanské záležitosti. V souvislosti 
s účinností evropské směrnice GDPR – General Data Protection Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů, která nabývá v celé EU účinnosti v květnu 2018, bude zveřejnění a příjem gratulace možný jen na základě písemné-
ho souhlasu jubilanta.
Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem je přílohou tohoto čísla. Prosíme všechny, kterých se tato zále-
žitost týká (jubilanti uvedených věkových kategorií), o vyplnění, podepsání daného souhlasu a jeho předání či záslání na 
adresu Obecního úřadu Roudné nejpozději do konce měsíce dubna.
Obdobně bude probíhat i vítání občánků, rodiče narozených dětí obdrží společně s pozvánkou souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro daný účel.



Máme za sebou začátek nového roku 2018 a naši mateřinku 
čeká opět program naplněný akcemi, o kterých bychom vás 
rádi informovali.
Malou rekapitulací akcí, které již proběhly, se vrátím na začá-
tek roku. 

V měsíci lednu to byla návštěva zvířátek ze ZOO Hluboká 
nad Vltavou a ze ZOO Dvorec v MŠ, při kterých si děti mohly 
pohladit  živá zvířátka přímo ve třídě.

Dále jsme v naší školce přivítali návštěvu z ekologického 
centra „Cassiopeia“, tentokrát s tématem „POZNÁVÁME 
LESNÍ ZVÍŘATA“. Děti mile překvapily svými znalostmi
o životě lesních zvířat.

Měsíc únor se nesl v kulturním duchu.  
8. února nás navštívil folkový muzikant Luboš Hrdlička, kte-
rý svým vystoupením rozezpíval a roztančil třídu „Žabiček“
a „Broučků“.

Další významnou akcí byl KARNEVAL, který se uskutečnil
20. února. Děti si dopoledne v přestrojení do zajímavých 
masek velice užily.

Březen je pro naše děti neméně zajímavý, neboť 6. března 
přijelo divadlo „ZVONEČEK“ se svým divadelním představe-
ním „Princeznička na hrášku“. Poté, 9. března děti tvořily dár-
ky pro své maminky ke Dni matek.

28. března proběhne akce pro rodiče a děti s názvem
„VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ S BERÁNKY“. Na připravené trase   
budou účastníci putování na jednotlivých stanovištích plnit 
úkoly s velikonoční tématikou.

V dubnu, 16. dubna nás opět navštíví z ekologického cen-
tra „Cassiopeia“ s výukovým programem „PAVOUČÍ ŘÍŠE“. 
Na 27. dubna máme domluveno další divadelní před-
stavení oblíbeného divadla „TÁTA A MÁMA“ s pořadem 
„ČARODĚJNICE“.

Nadále každý měsíc v naší škole probíhají pravidelné krouž-
ky, kroužek anglického jazyka pod vedením p. uč. Svobodo-
vé, kroužek hry na � étnu pod vedením p. uč. Píšové, cvičení 
logopedie pod vedením p. uč. Žáčkové a cvičení s fyziotera-
peutkou p. Martinou Staňkovou.

O akcích v posledních dvou měsících školního roku, květ-
nu a červnu, vás zase rádi budeme informovat v dalším čísle 
Roudenského zpravodaje.

Vladimíra Svobodová – učitelka MŠ

Co se děje
v mateřské škole…

Velmi důležitou informací pro rodiče je zápis dětí do 
naší mateřské školy na rok 2018/2019, který bude pro-
bíhat během dopoledne ve dnech 3. a 4. května 2018.
Bližší informace se zájemci dozví začátkem dubna na 
webových stránkách školy (www.msroudne.cz), nebo 
přímo v mateřské škole.
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Tradiční  dětský „kostkáčkovský“ 
maškarní bál v Roudném má
dlouholetou tradici.

Kostkáček a jeho pomocníci (děti i ro-
diče) letos 10. února v kulturním domě 
připravili krásné dětské odpoledne spo-

lečně s Ferdou Mravencem a Beruškou.
O dětský karneval je každoročně velký 
zájem. V doprovodu rodičů či babiček 
a dědečků se sál zaplnil překrásnými 
kostýmy a maskami, které dělaly radost 
malým i velkým. Tématem letošního 
karnevalu se stali ferdové a berušky…

Přívlastek tradiční je podle pořadatelů 
u našeho karnevalu naprosto opráv-
něný. Pořádá se u nás totiž už od mi-
nulého století, výzdoba sálu bývá vždy 
nádherná a plná pozitivní energie díky 
� rmě Ball Fantasy s.r.o. Kreativní majitel-
ky této společnosti paní Petra Čutková
a Dana Mikátová vyzdobily celý prostor 
ve ferdovském duchu a tato výzdoba 
bude využita i na dospělácký karneval, 
který letošní roudenskou plesovou se-
zonu zavírá 24. března. Jak upozornil 
dobrovolný hasičský dozor pan Stani-
slav Graman, i dospělácký karneval má 
v Roudném svou tradici. 

Při vstupu do sálu se děti a rodiče do-
staly do mravenčího království. A celé 
odpoledne se to na sále hemžilo jako 
v mraveništi.

Do nabitého programu plného her, 
soutěží a tance byla přidána ještě sou-

těž pro rodiče v přená-
šení ferdových larviček 
a jejich omotání do 
obvazu. Tato disciplína 
se stala ohromnou zá-
bavou pro děti. Tatín-
kové a maminky se 
vrátili do dětských let a 
ukázali svým dětem, že 
kdo si hraje, nezlobí.

Velkým lákadlem je též 
vždy tombola, nebojím

se říct, že letos opravdu originální. Stan-
da Hrubec nám totiž přimaloval nové 
kulisy, abychom výhry mohli zakrýt 
pomalovanými kartony a do nich vy-
říznout otvory pro vydávání tomboly. 
Sáhnout si do otvoru bylo jednoduché, 
ale o to překvapivější bylo, co Ferda 
Mravenec pod daným číslem skrýval. 

Velmi těžké bylo vyhodnotit soutěž 
masek, nakonec bylo vybráno dvanáct 
nejzajímavějších, jejichž nositelé si při-
šli pro odměnu na pódium.
Na konci karnevalu dostaly všechny 
dětičky sladké odměny a každý si s se-
bou domů mohl na památku odnést 
čtyřlístkovou medaili s beruškou, která 
se vyráběla v rodině Majorů. Nadšení, 
jaké měly děti na 
tváři, bylo zase 
odměnou pro 
pomocníky, kteří 
tento karneval 
pomohli připra-
vit a rovněž pro 
Ferdu Mravence 
(Martinu Hrubco-
vou), Kostkáčka 
(Simonu Dvořá-
kovou) a Berušku 
(Petru Majoro-
vou). Těm všem 
patří velké díky. 

Jaké asi bude téma příštího karnevalu? 
To je překvapením ještě pro nás všech-
ny. Dřív nás ale čeká příprava dět-
ského dne, a to v pátek 1. června.  
Kdo by chtěl pomoct, budeme rádi. 
Máme sraz v 17 hodin u školky.

Simona Dvořáková

Dětský karneval s Kostkáčem….
 a tentokrát i s Ferdou Mravencem

Kostkáček se svými pomocníky 
se na setkání s vámi všemi těší na 
Dětském dnu v sobotu 2. června 
2018 u mateřské školy.
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY:

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: 9:00-12:00 18:00-20:00
Středa:  18:00-20:00
Pátek: 9:00-12:00
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PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
každou středu  od 14 –16 hodin, od 1. 5. 2018 od 14 –18 hodin
každou sobotu  od 09 –12 hodin
Svozový den bioodpadu je pátek - každý lichý týden, počátek svozového 
období je 16. 3. 2018, poslední svoz se uskuteční  23.11. 2018.

Divizní roudenští fotbalisté pilně 
trénují na jarní mistrovské boje
Příprava divizního A mužstva Malše Roudné je v plném prou-
du a naši fotbalisté mají za sebou již čtyři utkání, ve kterých 
ještě nenašli svého přemožitele.

K vůbec prvnímu utkání zajížděli na umělou trávu do Pís-
ku, kde byla jejich soupeřem třetiligová Čížová. Malšané 
přežili úvod, nařízenou penaltu brankář Hřebejk zneškodnil
a tak nakonec navrátilec z Dynama, odchovanec Roudného, 
Martin Vlk, vybojoval míč a přihrál Bartošovi na vítězný gól,
Sokol Čížová – TJ Malše Roudné 0:1 (0:1). 

Dalším soupeřem roudenských byli fotbalisté rakouského
SC Gműnd. V tomto zápase roudenští i přes stálou převahu 
gól nevstřelili, jejich snaha skončila pouze na tyči a břevně 
branky hostí, TJ Malše Roudné – SC Gműnd 0:0.

K následujícímu střetnutí si Malšany pozvaly Čimelice. Hned 
první poločas Malšané svého hostitele zatlačili a výsledkem 
byly tři trefy v jejich síti. Postupně skórovali Vlk, Solomaha
a Bartoš. Ve druhém poločase se hra vyrovnala, ale branka již
v tomto utkání nepadla, SK SIKO Čimelice - TJ Malše Roudné
0:3 (0:3).  
 
K prozatím poslednímu klání si roudenští pozvali Katovice. 
Ačkoliv trenér Otepka upozorňoval své svěřence na úvod 
utkání, již ve druhé minutě roudenští inkasovali a byl to první 
inkasovaný gól roku 2018. Malšany však tato situace nakopla 
a ještě do přestávky stav výrazně obrátili. Po dvou brankách 
Vlka, Maršíka a Tušera byl stav 4:1. Druhý poločas se změnil
v souboj roudenských se sněhovým přídělem. Katovickým 
rozmar počasí vyhovoval lépe a tak korigovali na konečných 
4:2, TJ Malše Roudné – SK Otava Katovice 4:2 (4:1).

Miroslav Vaňata

Ze sportu...

Jaroslav Oupic
Tř. 5. května 199, Včelná, 373 82 Boršov nad Vltavou, České Budějovice

telefon: 604 231 577
www.zahrady-zpo.cz / www.zahradyoupic.cz

• údržba zahrady
• zahradnické práce

KOMPLETNÍ REALIZACE ZAHRAD
VÝBORNÁ KVALITA – DOBRÁ CENA


