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Roudenský zpravodaj
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se nám čas prázdnin a dovolených, doba, kterou všichni
využíváme k odpočinku, relaxaci a získání nových sil do další práce. V naší obci však letní prázdninové měsíce nebudou
poklidné, neboť je bude provázet řada dopravních omezení,
bez kterých se bohužel neobejde tak rozsáhlá stavební činnost, jako je rekonstrukce Vidovské komunikace, která započne
v červenci. Rekonstrukce bude probíhat ve spolupráci s Jihočeským krajem. Jsme velmi rádi, že se po několikátém odkládání
realizace této stavby v minulých letech a přes problémy s koordinací dalších probíhajících dopravních staveb a uzavírek
okolních komunikací v letošním roce, podařilo tuto akci dovést
ke zdárnému zahájení. Věřím, že bude dodržen harmonogram
prací a stavba bude do konce tohoto roku dokončena. Děkuji všem obyvatelům, zejména těm bydlícím podél Vidovské
komunikace, za trpělivost a vstřícnost při postupu prací. Stavbu bude dle výsledku výběrového řízení podlimitní veřejné
zakázky, kterou zadával Jihočeský kraj, provádět společnost
STRABAG a. s. Celková nabídková cena je 28 439 137,78 Kč bez
DPH, účast obce Roudné je ve výši 3 680 948,83 Kč bez DPH.
Z obecního podílu bude financována výstavba chodníků a veřejného osvětlení. Práce budou probíhat postupně po jednotlivých úsecích tak, aby byla zajištěna alespoň minimální dopravní obslužnost. O postupu prací budeme občany informovat,
stejně jako o aktuálním zajištování autobusové dopravy.
V souvislosti s touto stavbou bude rovněž probíhat výměna
azbestového vedení vodovodního řadu, v části od mostu k Roudenské komunikaci a dále pak prodloužení vodovodního řadu
z důvodu zokruhování vodovodu v prostoru křižovatky Vidovská a Plavská.
Na přání části obyvatel byly na dvou místech v obci umístěny
kontejnery na tříděný odpad a to do přístupného prostoru sběrného dvora a k bytovému domu v Lesní ulici. Využívání těchto
kontejnerů bude následně vyhodnoceno jak v souvislosti s udržováním pořádku kolem nich, tak z hlediska ekonomického, což
bude hlavními indiciemi k případnému zachování možnosti
třídění odpadu a odkládání menšího množství mimo otevírací
dobu sběrného dvora.
To, co řadu z nás také velkou měrou zajímá, je projekt chodníku podél Plavské komunikace, který je připravován již od roku

2011 a je provázen řadou komplikací a změn
v souvislosti s přilehlými stavbami. První
překážkou byl vysoký rozpočet této stavby,
kdy prostředky obce byly použity k dofinancování podílu k získaným dotacím na výstavbě splaškové kanalizace. Další změna v projektu byla vyvolána připravovaným
projektem s názvem ZTV Za Dvořáků, který zcela změnil řešení chodníku v této části. Bohužel tento projekt doposud nemá
stavební povolení z důvodu, který ani nechci popisovat, neboť
řadě obyvatel je tato kauza dobře známa. Pouze podotknu,
že občan, který je zodpovědný za tyto průtahy, nejen že zmařil
tuto výstavbu, ale bohužel tímto nerozvážným jednáním došlo ke zrušení i plánovaného vyčištění otevřených stok dešťové
kanalizace v našem katastru, které souviselo se záměry řešení odvodu dešťových vod z této části obce. Vyčištění stok bylo
dohodnuto s Povodím Vltavy s. p. a tímto zmařená investice
se pohybovala ve výši kolem jednoho milionu korun. Změnu
v projektu chodníku si vyžádala také stavba kruhové křižovatky
a bylo zapotřebí i tuto část připraveného projektu zcela přepracovat.
Potřebné přechody pro chodce na Plavské komunikaci jsou již
také řešeny, a to v rámci chodníku podél Vidovské komunikace
a ZTV Velké Role, včetně zastávek autobusu MHD na Plavské
komunikaci, a přechodu v místě u Boršovské komunikace.
Pro bližší orientaci zveřejňujeme zákres dotčených míst těchto
staveb (str. 3.)
Další úprava komunikace, chodníku a veřejného osvětlení nás
čeká na podzim tohoto roku v ulici Komenského, která bude
následovat po výměně azbestového potrubí vodovodního řadu
a kanalizace, která již byla zrealizována, a to i díky získaným dotačním prostředkům, v loňském roce.
Díky tomu, že obec Roudné je tranzitní obcí, je zde vysoký
provoz, což klade zvýšené nároky na obyvatele žijící podél páteřních komunikací. V souvislosti s realizací výše uvedených
projektů a rovněž s výstavbou dálnice D3 a rekonstrukcí komunikací v okolí naší obce žádám naše obyvatele o trpělivost
a pochopení.
Ačkoliv nás tedy nečeká žádná letní „okurková sezóna“, přeji
všem pěkné prázdniny a čas letních dovolených.
Gustav Had, starosta obce

Rekonstrukce silnice 15531/III Vidovská
- zajištění dopravní obslužnosti autobusy MHD
Dočasná zastávka MHD č. 10

uzavřená část

 Po dobu uzavření části komunikace Vidovská od mostu přes řeku Malši po křižovatku s komunikací Roudenská
s platností od 3. 7. 2018 bude zřízena dočasná zastávka MHD – točna linky č. 10 u areálu Zemědělského podniku
Malše a. s. – viz zákres.
Jízdní řád linky č. 10 po dobu uzavírky naleznete na www.roudne.cz a na stránkách Dopravního podniku
města České Budějovice.
V tištěné podobě je možno vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.
 O době uzavírky a postupné etapizaci rekonstrukce silnice 15531/III Vidovská budeme občany informovat
prostřednictvím webových stránek obce a úřední desky.
 V době uzavírek jednotlivých úseků bude nadále probíhat svoz komunálního a bio odpadu dle svozového
plánu. Prosíme občany, aby nádoby na odpad dopravovali na nejbližší průjezdná místa, z nichž bude
zajištěno vyprázdnění nádob společností Marius Pedersen a. s.

2 | www.roudne.cz

ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Křižovatka komunikací Plavská,
Vidovská, Boršovská
V souvislosti s rekonstrukcí komunikace Vidovská je řešen i přechod pro chodce přes komunikaci Plavská.
Projekt je v současnosti ve fázi stavebního povolení.

Křižovatka komunikací Plavská a Komenského
Přechod pro chodce vznikne též na Plavské komunikaci včetně rekonstrukce zastávek MHD.
Projekt je ve fázi stavebního povolení, je řešeno společně s výstavbou ZTV Velké Role.
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Mateřská škola
na konci školního roku

Pomalu se přiblížil konec dalšího školního roku a my bychom rádi informovali o dění v naší mateřské škole v tomto čase.
24. dubna se uskutečnilo focení dětí ze třídy Broučků na
společné tablo, které bylo vystaveno ve vývěsce obecního
úřadu do konce školního roku.
Ve dnech 3. a 4. května proběhl zápis dětí do mateřské školy, v rámci přijímacího řízení na školní rok 2018 – 2019 bylo
přijato celkem 20 dětí s trvalým pobytem v obci Roudné.
Jsme rádi, že díky kapacitě naší školky jsme mohli uspokojit
všechny žadatele a děti do školky umístit.
10. května byly pozvány všechny maminky dětí navštěvující
naši školu, aby shlédly kulturní program, který si pro ně připravila každá třída společně s učitelkami ke Dni matek.
16. května se děti v každé třídě fotily se svými učitelkami
a poté měly možnost, dle vlastního přání, se vyfotit se svým
kamarádem nebo kamarády na památku.
23. května třída Broučků navštívila ZUŠ Otakara Jeremiáše,
kde se zúčastnila bohatého programu se zaměřením na hudební oblast (znalost hudebních nástrojů, společenské etiky,
poslech koncertu).
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25. května vyrazila celá mateřinka na školní výlet do Selibova u Písku, kde navštívila „Pohádkovou kovárnu“. Děti si možnosti, které toto zařízení poskytuje, opravdu užily, jak můžete
vidět na přiložených fotografiích.
29. května Broučci naposledy v tomto roce absolvovali vyúkový pořad „Cassiopeia“ na téma „Vzhůru do Afriky“.
1. června na školní zahradě proběhla školní olympiáda.
7. června se třída předškoláků - Broučkové vydala za poznáním vesmírného světa do planetária v Českých Budějovicích.
14. června si děti užily se svými rodiči poslední akce tohoto
školního roku a tou byla tradiční „Zahradní slavnost“. O letošní kulturní program slavnosti se postarala skupina „MIŠMAŠ“.
Tímto se loučíme s uplynulým školním rokem 2017 –
2018 a těšíme se na prázdniny, které pomalu „klepou
na dveře“ a pak na shledanou na podzim v novém
školním roce, jak se stávajícími, tak s novými dětmi.
Celý kolektiv Mateřské školy v Roudném přeje nejen dětem,
ale všem rodičům a dalším čtenářům krásné prosluněné léto,
plné pohody a klidu.
Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin:
16. 07. 2018 do 24. 08. 2018.
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Když počasí
nepřeje…
Letošní dětský den s Kostkáčem a jeho pomocníky byl připraven na sobotu 2. června v parčíku u mateřské školy. Program
měl letos dětem zpestřit kolotoč a další pouťové atrakce, připraveny byly samozřejmě soutěže, hádanky a úkoly a také
odměny pro všechny účastníky. Bohužel přetrvávající letní
počasí se právě v sobotu odpoledne rozhodlo změnit svůj
ráz a bouřka s následným deštěm dětský den ukončila dříve,
než začal. Několik nedočkavců, kteří na místo konání dorazilo
před 15 hodinou se stačilo povozit na labutích a autodromu,
silný déšť je ale vyhnal do divadélka „Ve dvoře nahoře“, kde si
mohli užít představení loutkové pohádky
„Jak Honza přemohl draka“.

Všichni pomocníci pak rychle uklízeli papírové kulisy z připravených stanovišť, naštěstí se podařilo vše potřebné zachránit
pro další akce. Kostkáčovi pomocníci byli vlastně jediní, kteří vyzkoušeli nově připravené hry a atrakce, když je v pátek
testovali při přípravě dětského dne. Patří jim za pomoc, jako
vždy, velký dík.

Pro všechny děti, kterým déšť pokazil možnost užít si odpoledne plné her a soutěží, máme ale dobrou zprávu.
U soutěží a dalšího programu se sejdeme v sobotu
1. září 2018 a společně prožijeme
„Loučení s létem a pak hurá do školy“.
Bližší informace budou v průběhu prázdnin zveřejněny na internetových stránkách obce a na obvyklých místech budou
rozvěšeny plakáty.
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Zatím všem přejeme krásné prázdniny, plné
radostných chvil a pohody.
Kostkáč (Simona Dvořáková) a jeho tým
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Fotbal v Roudném
– historie a současnost
První zmínka o sportu se objevuje již při zakládání svazu Německé mládeže, není ale již známo, jak dalece se podařilo
ovlivnit sportem tuto mládež, poněvadž nebyly shledány
žádné záznamy.
Převážná část chlapců v obci v období první republiky musela překonávat nepochopení ke sportu ze strany občanů. Tehdy dospělejší česká mládež odkoukala v Rožnově kopanou
a začala se s ní v obci prosazovat. Kde se brala u dorůstajících dětí taková síla a vůle pro sport, bez jakéhokoliv vedení
a podpory dospělých občanů nebo rodičů? Bylo to kouzlo
míče, který zpočátku nahrazoval „hadrák“, kus hadru zmačkaný do kulata a převázaný špagátem, než si chlapci uspořili po
desetihaléřích na nejlevnější kožený chlupatý míč č. 1 za 5 Kč.
Až po roce 1945, po II. světové válce, když byla německému úředníkovi z banky zkonfiskovaná chata s pozemkem
u obecní kovárny (č.p. 7), se konečně vzpomenulo na mládež a tato chata s přilehlým pozemkem byla dána mládeži
k využívání volného času a zároveň dětem z mateřské školy. Zprvu se hledal kdejaký plácek a jediný byl právě u přejezdu pod kovárnou. Tento plácek měl tu nevýhodu, že od
jara do podzimu se na něm pásly husy z celé vsi a když se
odehnaly na náves, tak po sobě zanechaly, jakoby naschvál,
nepříjemné zbytky, které se pak lepily na bosé nohy klukům,
míč byl také poznamenán a brankářům postupně zelenaly
ruce. Na plácku tak konečně dospívající mládež, kluci i ženatí,
měli konečně možnost se sportovně vyžít, jak v odbíjené, tak
v kopané. Na tomto malém prostoru, jen s jednou brankou,
se o nedělích a svátcích odehrávaly napínavé zápasy mezi
ženatými a svobodnými. Později byl zájem tak veliký, že tento plácek naprosto nestačil takovému náporu tolika zanícených sportovců pro kopanou, že se odvážili požádat Národní
výbor o nějaký větší pozemek, kde by se dalo hrát na dvě
branky. S tímto požadavkem na Národním výboru neuspěli a
tak museli podniknout podpisovou akci, ve které získali 100
závazných členů potřebných k založení Tělovýchovné jednoty. Založení TJ rovněž napomáhal sportovní tisk a stranická
usnesení ze sjezdů KSČ pro rozvoj masivního sportu. Takže
funkcionáři MNV si začali uvědomovat požadavky sportovců
a to, že bude nutno s nimi jednat a uvažovat o vhodném
pozemku pro hřiště na kopanou. Sportovci navrhovali pozemek, na kterém se později hřiště vybudovalo. Jednalo se
o prostor mezi řekou Malší a korytem Staré řeky. Proti tomu
se postavila zemědělská komise při MNV, která o tomto místě
nechtěla ani slyšet, neboť se jednalo o nejúrodnější zem, na
které mělo místní JZD ty nejlepší výsledky při sklizni okurek
díky zavlažování z řeky.
Tento spor se přenesl až k administračnímu jednání MNV
Roudné se zemědělským odborem ONV v Českých Budějovicích, kde tento návrh nebyl přijat, neboť se jednalo o pozemek I. bonity a nebylo ho možno vyjmout z půdního fondu.
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nutím, které bylo již dvakrát na ONV zamítnuto, nesmířila.
Až po třetím jednání, a to již na úrovni KNV v Českých Budějovicích, došlo konečně i k hlasování přítomných zástupců, ve
kterém v nejtěsnějším poměru 8 : 7 padlo konečné rozhodnutí ve prospěch zakládající TJ Malše, zásluhou rozhodujícího
hlasu paní Terezie Vaňatové.
Tím k velké radosti skončila dvouletá „bitva“ v boji o založení
sportovní jednoty a řádný rozvoj sportu v naší obci. Kromě
radosti panovaly ale též obavy, co když zájem o kopanou
z různých důvodů ustrne a přidělený pozemek nakonec
zůstane opuštěn. To by pak byla voda na mlýn zemědělské
komisi, která tomu nepřála. Bohudíky se tak nestalo a může
se s velkou radostí oslavovat stálé trvání TJ Malše, s vynikajícími výsledky, za kterými je možné se s radostí ohlédnout.
S vědomím tohoto odkazu našich předků a jejich letité snahy
o co nejlepší podmínky pro sport v Roudném, tak TJ Malše
činí i dnes. A má být na co pyšná.

Bohužel, jak neúprosně se mění dějiny našeho života, přišla
tragická povodeň roku 2002, která rozhodla o přemístění
sportovního svatostánku mimo další ohrožení povodněmi,
na jiné, bezpečnější místo. Postupně se vybudovalo nové fotbalové hřiště s mnohem větším okolním prostorem, bez překážek zemědělské komise, s naprostým pochopením zastupitelů obce. Jedinou překážkou byly a jsou finanční náklady,

které se postupně zvládají. Z občanů nové generace, již vyprchala lítost nad tím, že orná půda, „matička země“, dárce obživy jejich rodinám, bude nadále pošlapávána a tím zneuctěna
sportem, tak jak to viděli dřívější sedláci. Dnešní generace vidí
ve sportu nedílnou součást našich životů.
Miroslav Vaňata, kronikář obce
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Roudenský fotbal aktuálně…
Jarní část sezóny 2017/2018 je minulostí. Muži A po těžkém
boji o setrvání v divizní soutěži uspěli, přesto se na podzim
představí v krajském přeboru, který bude i díky sestupu Jankova či Č.Krumlova nebývale kvalitní. V obrovsky vyrovnané
tabulce jim před posledním kolem DIVIZE stačil jediný bod
k definitivní záchraně. Ten měli roudenští na dosah, v Mariánských Lázních vyrovnali minutu před koncem, avšak rozhodčí jim branku neuznal a ukončil utkání. Díky souběžné
porážce Českého Krumlova v Hořovicku však Malšané skončili na nesestupové příčce a DIVIZE tak byla zachráněna.

Krásnou vzpomínkou pro naše dorostence jistě jednou
bude proběhlé slavnostní předání vítězných trikotů z rukou
starosty obce Gustava Hada a vedení tělovýchovy, před
zaplněnou tribunou o přestávce utkání A mužstva s Karlovými Vary. Pomyslnou třešničkou na dortu pak bude účast
roudenských dorostenců v novém ročníku divizní soutěže.
Mladší dorostenci, obě kategorie žáků i kategorie přípravek
své soutěže také dohráli, dobré výsledky střídali horší, ale
fotbalem to v Roudném žije a to je pro vedení TJ důležité.
Přináší to chuť do další práce s dětmi. Lákadel mají dnešní děti více než dost a tak je jistě lepší, když svůj čas stráví
v překrásném roudenském areálu sportem.

Původní rozlosování nového divizního ročníku pak jihočeské kluby poslalo do skupiny C, Malšané by tak jezdili do Turnova, Benátek nad Jizerou, Jablonce… I tyto důvody pak
byly pověstnou poslední kapkou pro vedení TJ přihlásit
od nové sezóny krajský přebor. Následné nové přelosování skupin dva dny po oficiálním losovacím aktivu (po stížnostech severočeských klubů na nesmyslnou ekonomiku
cestování za fotbalem) nevrhá na řídící komisi fotbalového
svazu dobré světlo.

Dění na fotbalovém stadiónu
10 ročník exhibice
„Pomáháme fotbalem 2018“

Muži B po sérii úspěšných utkání skončili na bronzové příčce své skupiny krajské I.B třídy. Zároveň se jim dařilo úspěšně zapojovat mladé naděje z dorostu do seniorské kategorie. Starší dorostenci vyhráli krajský přebor, pro roudenskou
mládežnickou kopanou jde o skvělý úspěch.
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Jubilejní desátý ročník populární exhibice „Pomáháme
fotbalem 2018“ se uskutečnil v neděli 3. června 2018 na
roudenském stadionu. Akci, na které vystoupila populární skupina Mirai, bývalý účastník Superstar Vlasta Horváth
s kapelou, Honza Kopečný s kapelou Botox a další, navštívilo kolem 1500 lidí. V programu bylo naplánováno fotbalové
utkání „Mádl teamu“ s týmem „Real Top Praha“, jehož dres
obléká mnoho populárních tváří. Na hřišti tak bylo možné
vidět kouzlit s fotbalovým míčem Jirku Mádla, Vojtu Dyka,
Jaromíra Bosáka, Adama Mišíka, Jakuba Štáfka, Láďu Hampla
a další. Z osobností ze světa sportu pak třeba Davida Lafatu,
Daniela Pudila či například hokejisty NHL Jana Ruttu, Lukáše Sedláka, hokejisty KHL Jakuba Kováře, Jiřího Novotného
a další. Exhibicí se podařilo vybrat na dětské centrum Nemocnice České Budějovice a také na centrum Arpida částku
120 000 Kč. Celou akci provázela skvělá pohodová nálada
a také krásné letní počasí.
Za TJ Malše Miroslav Vaňata
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Blahopřání k narozeninám
Životní jubileum věku 70, 75, 80 a více let
v měsích duben, květen a červen oslavili
Marie Hlásková, Jiří Tripes, Josef Čutka, Milada Hadová,
Miluše Bobrová, Alena Jerhotová, Zdeňka Kutišová,
Marie Lohonková, Drahomíra Nutilová

Připojujeme přání pevného zdraví a všeho dobrého do dalších let.

Chystáme výlet...

Dívčí Kámen - vlakem
22. 9. 2018

Bližší informace naleznete v průběhu srpna na
www.roudne.cz nebo na letáku, který bude
pro zájemce k dispozici v kanceláři OÚ.

Ve dnech 5. - 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí
Doba konání:

Pátek 5. 10. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
Sobota 6. 10. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin

Místo konání:

Obecní úřad Roudné
Roudenská 120, přízemí – prostory obecní knihovny

Více informací naleznete na www.roudne.cz
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
TIRÁŽ:
Roudenský zpravodaj č. 50/ červenec 2018
Vychází nepravidelně
Vydavatel Obec Roudné, IČ: 00245372
Adresa redakce: Roudenská 120, 370 07 Roudné
Telefon: 386 466 614
Odpovědný redaktor: Ing. Jana Gramanová
Povoleno MK ČR podle §7 zák. č. 46/2000 Sb.,
dne 15. 5. 2006, ev. číslo 16740
Grafické zpracování a tisk: www.GraphicHouse.cz

STAVEBNINY - ZAHRADA - DOPRAVA - MÍCHÁNÍ OMÍTEK A BAREV

Adresa:

Poříčská 699
Boršov nad Vltavou
Areál bývalého zahradnictví
u mostu přes silnici I/3
Otevírací doba od dubna:
Po - Čt:
Pá:
So:
Ne:

7:00 - 16:30
7:00 - 17:00
7:00 - 11:30
8:00 - 10:30

 NOVĚ - půjčovna nářadí a drobné mechanizace
 Zahradní substráty, hnojiva, mulčovací kůra, rašelina
 Pytlované okrasné valouny a mramorové drtě
 Rozvoz a prodej sypkých materiálů - písek, drtě, kačírek, kůra
 Bazénová chemie LAGUNA
 Trubky a tvarovky pro vnitřní HT a venkovní KG kanalizaci
 Vodoinstalační materiál PPR
 Elektroinstalační materiál - kabely cyky, krabička, chráničky
 Cement, vápno, maltové směsi, lepidla, nivelační hodnoty
 Cihly, porobetonové tvárnice a příčkovky
 Betonové obrubníky, dlažby, dlaždice, šalovací tvárnice, skruže
 Izolace - minerální vata, fasádní a extrudovaný polystyren
 Nářadí - stavební, malířské STORCH a zahradní FISKARS
 Stavební chemie, silikony, montážní pěny, penetrace
 Lazury, gely, oleje, impregnace na dřevo
 Kamenné koberce - NATURAL STONE
 Hutní materiál - Roxory a KARI sítě
 Asfaltové lepenky - PB lahve - FLAGA
 Spojovací materiál, vruty, hmoždinky - FISCHER
 Štípaný přírodní kámen PORFYR, RODOPY, ASPRO
 Sádrokartony, tmely, profily a příslušenství
 OSB desky, střešní latě, trámy 100 x 100
 Míchací centrum CAPAROL / STACHEMA

WWW.STAVIVA-BARVY.CZ

INFO@STAVIVA-BARVY.CZ

