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Roudenský zpravodaj
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem bych chtěl poděkovat všem občanům naší obce,
kteří nás podpořili svými hlasy při letošních komunálních
volbách a tímto svým rozhodnutím nám dali možnost
v následujícím čtyřletém období pokračovat v realizaci
projektů, které jsme představili v našem programu.

Za tyto průtahy a dny nebo snad měsíce strávené v blátě bych se chtěl všem
občanům, na něž tyto nepříjemné vlivy
doléhají větší či menší měrou omluvit,
požádat o velkou míru tolerance a pochopení. Potřebu
rekonstrukce těchto komunikací jistě všichni vnímáme
jako cestu k lepší a bezpečnější dopravní obslužnosti
Jedním z rozsáhlých a již probíhajících projektů je rekon- v naší obci. V průběhu nového roku budou následovat
strukce Vidovské komunikace, včetně výstavby chodníků, dílčí stavby chodníků, jak na Plavské komunikaci, tak ve
nové dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Dokon- středu obce ve směru k mateřské škole.
čení této stavby bylo plánováno na konec roku 2018, bohužel z důvodu víceprací na dešťové kanalizaci a výměny Závěrem bych všem obyvatelům naší obce chtěl popřát
podloží, se termín dokončení prodlouží. Pokud to klima- příjemné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího
tické podmínky umožní, bude snad možné zhotovit pod- roku hodně zdraví a spokojenosti v pracovním i rodinném
kladový asfaltový povrch a zajistit obyvatelům zde byd- životě. Věřím, že se společně setkáme při připravených
lícím, kteří jsou toto stavbou nejvíce omezeni, přístupy předvánočních kulturních akcích.
k nemovitostem podél této komunikace.
Gustav Had, starosta obce
Plánovanou rekonstrukci povrchu komunikace Komenského včetně opravy stávajícího chodníku jsme byli nuceni přesunout na jaro příštího roku a to z důvodu neuspokojivého stavu dešťové kanalizace, jejíž rekonstrukce
probíhá v současné době a měla by být dokončena v prosinci tohoto roku.

Složení Zastupitelstva obce Roudné
pro volební období 2018 - 2022
Na základě výsledků voleb, které proběhly ve dnech 5. - 6. října 2018 a na základě usnesení
ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 01. 11. 2018 představujeme složení
Zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2022.
Gustav Had
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.
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Bohuslav Zikeš
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Nový školní rok
v mateřské škole
Prázdniny utekly jako voda a naše nejmenší děti, hlavně ty dvouleté, se připravovaly na svůj velký den, kterým
byl vstup do mateřské školy. Postupně se spřátelily s naší
školkou a i přes velký smutek po maminkách se děti rychle zadaptovaly na nové prostředí. Jistě jim k tomu pomohl
i pestrý program, který školka nabízí.

V září nás navštívili chovatelé dravých ptáků ze Zborova.
Děti nejvíce zaujala sova pálená, která se nechala položit na
záda, hladit zobáček, až z toho usnula.
Začátkem října přijelo naše oblíbené divadlo Zvoneček
s pohádkou ,,O slepičce a kohoutkovi”. Dětem se pohádka
líbila, zpívaly a pomáhaly slepičce kohoutka zachránit.

Moc jsme se těšili na naši první společnou Drakiádu. Děti
si s rodiči vyrobily papírového draka, s kterým si prošly zábavná stanoviště na naší školkové zahradě. Na závěr jsme
pouštěli draky na starém hřišti.
Děti ze třídy Broučků si udělaly již dvakrát výlet do města.
Poprvé jely do ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou na křest
surikat a podruhé do hvězdárny, kde bylo pro děti připraveno promítání na téma ,,Vesmír pro mrňata”.
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V říjnu jsme šli také do Vidovského lesa, kde si děti sbíraly
přírodniny a pozorovaly podzimní přírodu.
Ještě nás do konce roku čeká folkový koncert, Mikulášská
pohádka s nadílkou - divadlo Kos a vánoční dílna na téma
,,Stromečkové vánoce”.
V posledním školkovém týdnu tohoto roku budeme mít vánoční nadílku se svátečním obědem.

Po uplynutí vánočních prázdnin (24. 12. 2018 - 1. 1. 2019)
se v lednu opět sejdeme ve školce, kde nás bude čekat
spousta nových zajímavých zážitků.
Michaela Kolářová, učitelka MŠ
Přejeme všem krásný adventní čas a následně
příjemné prožití vánočních svátků.
Děti a celý kolektiv Mateřské školy Roudné
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Zářijové vítání nových občánků
V období jednoho kalendářního roku od října 2017 do října 2018 se v naší obci narodilo šestnáct dětí.
V sobotu 22. září bylo devět z nich na slavnostním setkání přivítáno za nové občany naší obce.
Pan starosta popřál rodičům hodně radostí při výchově jejich ratolestí a dětem hodně zdraví a úspěchů v životě.
Odpoledne zpříjemnily svým vystoupením děti z mateřské školy.
Další vítání zbývajících sedmi dětí se konalo
v sobotu 24. listopadu 2018.
Narozené děti:
Pavel Horák, Tobiáš Jiřík, Ludmila Orosová, Tobiáš Klestil,
Adam Mrkvička, Klára Hauerová, Jiří Boček,
Jakub Heindl, Ester Hankovcová
Laura Prochásková, Nikol Scheinpflugová,
Pavel Pilecký, Tadeáš Voldán, Elena Novotná,
Nikol Novotná, Ferdinand Šašek

Svatomartinský průvod

Páteční podvečer 9. listopadu patřil v Roudném tradičně Svatomartinskému lampiónovému průvodu. Špalír malých i velkých
účastníků s rozsvícenými lampióny přivítal družinu sv. Martina
přijíždějícího na bílém koni, který následně šel v čele průvodu.
Následovala stezka kolem pohádkových bytostí a nechyběl ani
závěrečný ohňostroj. Pro děti byl připravený po delší a dobrodružné cestě martinský koláč a čaj. Svatomartinský průvod odstartoval předvánoční období, období očekávání, a to jak zimních radovánek, tak samozřejmě hlavně Vánoc.
Díky všem pomocníkům za organizaci akce a Vladykovu dvoru
za poskytnutí koňských sil…
Za pořadatele Simona Dvořákova, Lenka Hadová, Petra Majorová
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Vladykův dvůr, z.s. – kdo jsme a co je naší činností...
Jsme nestátní nezisková organizace, která se od roku 2007
věnuje vzdělávání dětí a mládeže s využitím alternativních
metod při práci s koňmi, etologie koní a environmentální
výchovy.
Naše stádo tvoří 12 koňských osobností, které pomáhají
dětem nahlédnout do „ koňského světa“ a dozvědět se tak
zároveň i něco o sobě samých. Od roku 2009 jsme členy
České hiporehabilitační společnosti (ČHS) a věnujeme se
dvěma oborům hiporehabilitace – aktivitám s využitím koní

(pedagogicko-psychologické využití koní) a hipoterapii
(fyzioterapie na koňském hřbetě). V rámci aktivit s využitím
koní pořádáme kroužky přirozené komunikace s koňmi
a letní příměstské tábory pro děti a v rámci hipoterapie se
zaměřujeme především na cílovou skupinu dětí od 8 měsíců do 5 let s neurologickými problémy.

Jsme také Středisko praktické výuky a Středisko doporučené hiporehabilitace ČHS. Probíhají u nás kurzy AVK pro sociální pracovníky a pedagogy z dětských domovů a odborné
praxe, které navštěvují studenti z celé republiky.
Přínos aktivit s využitím koní pro děti
Díky principům přirozené komunikace s koňmi se děti naučí, že k tomu, aby člověk mohl něco dostat, musí umět
i dávat, že vytváření prospěšného vztahu s jiným jedincem
stojí námahu a aby byl vztah prospěšný,
musí být postaven na principech spravedlivosti.
Tyto aktivity rozvíjí v dítěti sebevědomí,
samostatnost a zodpovědnost vůči ostatním i sobě.
Práce s koněm může pomoci dětem pochopit a snáze přijmout požadavky dospělých, protože ony samy se stávají zodpovědnými za jiného tvora a povinnosti
z toho vyplývající jsou schopny plnit jen
tehdy, vyžadují-li na podřízeném tvorovi poslušnost. Naučí
se také, že daná pravidla mají smysl a je třeba je dodržovat
a že důslednost je nezbytná.
Začleněním do kolektivu dětí se společnými zájmy, ale i do
koňského stáda, je v dětech podporována schopnost spolupráce a tolerance.

Z Roudného až do Dublinu, nebo-li roudenské
„Children of HETI“
„Krásná místnost!“ děvčata si okouzleně, ale s naprostým klidem prohlížejí Landsdown rooom v Dublinském „RDS Simmonscourt“, ve které budou za půl hodiny prezentovat svoji
přednášku o etologickém výzkumu.
„Jů – úžasný starodávný židle – funguje mikrofon? – jak se nám tady
u toho pultíku bude stát? – jo, v pohodě! – jé – tady je krásnej výhled
z okna – a tudy se dá projít do obrovský jezdecký haly!“
Bože, taky bych chtěla být takhle klidná a sebevědomá před
každou svojí přednáškou…
Letos v červnu jsem měla tu čest doprovodit tři zástupce dětského výzkumného týmu do Irska na mezinárodní konferenci
o hiporehabilitaci „HETI 2018“. Vydali se završit akci „Etologický výzkum aneb 24 hodin s koňmi“ prezentací jejích výsledků
na mezinárodním odborném kongresu. A zhostily se tohoto
úkolu s naprostou suverenitou a bezprostředností mládí.
Obě Klárky – Klára Šavlová (17 let) a Klára Šedivá (15 let)
– nejenže připravily prezentaci v anglickém jazyce, ale v angličtině ji i odprezentovaly před mezinárodním publikem.
Profesionálně odpovídaly na dotazy účastníků a dokonce se
jim povedlo i zpropagovat Českou hiporehabilitační společnost a pozvat všechny na naši konferenci o hipoterapii, která
proběhne v roce 2021 Brně.
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Jejich výkon byl úžasný. Sklidily obrovský úspěch, včetně potlesku ve stoje a s hvízdáním.
Jedna z účastnic konference si na závěr vzala slovo a naše
české slečny nazvala „Children of HETI“ – tedy „budoucností
HETI“.
Oběma přednášejícím je ale samozřejmě jasné, že tenhle
úspěch nepatří jen jim, ale všem dětem, které se na celém
projektu podílely. Výzkumu se jich účastnilo celkem 83 ve
věku od 6 do 17- ti let a pomáhalo jim 13 dospělých „garantů
výzkumu“. Hlavními organizátory sice byly děti z hiporehabilitačního střediska Vladykův dvůr, z. s. z Roudného, ale na získávání dat se podílely i týmy mladých výzkumníků z Ohrazení
v Jihočeském kraji, z Hoštky v Ústeckém kraji a ze Stáje Vlčice
z Vlčic u Trutnova v Královéhradeckém kraji. Těm všem patří
obrovský dík za jejich práci.
Veliký dík patří i Jihočeskému kraji a České hiporehabilitační
společnosti, kteří dětem prezentaci výsledků jejich výzkumu
umožnili svou finanční podporou.
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Turnaj o klubového kentaura
Soutěž o putovní pohár „Klubový Kentaur“ probíhá každoročně v měsíci říjnu a je završením celoroční práce dětí s „jejich“
koňmi. Akce probíhá v areálu hiporehabilitačního střediska Vladykův dvůr, z. s. a účastní se jí kolem 30 závodníků a 150
diváků.

Závodníci se mohou zúčastnit dvou disciplín – trail ze země a ze sedla. V obou disciplínách děti s koněm projíždějí/procházejí připravenou závodní dráhu, která se skládá z různorodých překážek a úkolů, při kterých musí ukázat, jak dobře jsou
se svým koněm sladěni. Nejdůležitější je, aby děti i koně úkoly bavily. Cenu a diplom se jménem a umístěním v soutěži si
odnesou všichni zúčastnění – vybírají si z připravených balíčků.

Kentaur 2018 byl úžasný
Počasí předvedlo to nejkrásnější babí léto a sluneční
paprsky doprovázely závodníky na start jubilejního
10. ročníku našeho klubového turnaje.
Všichni mladí “kentauři” předvedli krásné výkony. Nejmladším účastníkem byl Míšánek Schestauber (4 roky), který se

v obou disciplínách prosmál skrze celou dráhu a spolu
s koňmi Verunkou a Talaverem získal krásné 18. a 25. místo.
V disciplíně ze země byly výkony na prvních čtyřech místech velmi vyrovnané - rozhodovaly dvě tři sekundy. Zvítězila Terezka Ottová s klisnou Verunkou a těsně za ní skončila
Mia Kaukušová s klisnou Amálkou, Nicol Bratršovská s koněm Canparim a Zuzka Kalčíková s klisnou Sisinkou.
Druhá disciplína měla jednoznačného vítěze a Nicol Bratršovská s koněm Canparim si vybojovali zlatou medaili za
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

disciplínu ze sedla. Na dalších místech se umístili Johanka
Fiedlerová s Kapříkem, Terezka Ottová s Bařenkou a Mařenka Fiedlerová s Amálkou.
Premiéru na Kentaurovi měl náš nový kůň Tristan, který
i přes krátkou dobu výcviku, podal díky svým jezdkyním
krásné výkony. I klisna Brigitka, pro kterou je přítomnost

diváků extrémně stresující, zvládla dráhu ze země i ze sedla
statečně a podařilo se jí díky Gabče Suchanové a Vilu Hadačové svůj strach překonat!
Všem, kdo se na organizaci a přípravách 10. ročníku Kentaura podíleli, děkujeme a všem účastníkům turnaje blahopřejeme. Opět prokázali, že dokážou upřednostnit pohodu
zvířete a svůj vztah s ním před touhou zvítězit.
Zvláštní poděkování patří i sponzorů turnaje Vinotéka Metropol a WC servis.
Za Vladykův Dvůr z.s. Jindřiška Vladyková a Klárka Šedivá
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Aktuálně ze sportu
S AKTIVNÍ KOPANOU SE LOUČIL BOHUMIL VOGL
Bohumil „Boža“ Vogl (46) se po téměř čtvrt století v roudenských službách (od roku 1996, kdy přestoupil z tehdejší Škody ČB) rozhodl definitivně vyzout kopačky a předat štafetu
svým nástupcům. Duel s Frymburkem byl jeho definitivně

Tento zápas Boža plánoval, protože to byl poslední možný
mistrovský zápas, kdy mohl nastoupit s oběma syny.
Jelikož starší Kuba kvůli pracovní vytíženosti stihl za podzim jen pár zápasů a tohle byl poslední, a na druhé straně,
mladší Daniel je věkově ještě dorostenec a také má své povinnosti.
Z ROUDENSKÉHO FOTBALU
Muži A TJ Malše Roudné po odchodu z Divize nedosahují takových výsledků, jakých by si sami přáli, momentálně
se nacházejí na 11. místě s odstupem tří bodů od chvostu
tabulky. Zbytečné byly porážky zejména na domácím hřišti, všichni fanoušci však věří ve zlepšení. Podobně jsou na
tom muži B, kteří jsou v I. B třídě na 12. místě s pouhými
osmi body. Kdo dělá roudenským velkou radost, je mládež.
Dorostenci jako nováček se v Divizi neztratili. Ti starší jsou
na krásném čtvrtém místě s minimálním odstupem na čelo
tabulky, mladšímu dorostu patří 9. místo. V Krajském přeboru starší žáci okupují bronzové umístnění, mladší žáci jsou
na 12. příčce. U přípravek se tabulky soutěží neuvádějí, výsledky důležité nejsou, hlavní je u dětí radost z pohybu a být
součástí kolektivu.

poslední. Za béčko Roudného odehrál ve zmíněném utkání
padesát minut a vystřídal. Zamával spoluhráčům, fanouškům a především na tribuně sedící rodině, která ho po celou dobu podporovala. V TJ Malše platil za srdcaře a nepostradatelného bojovníka, který se výraznou měrou podílel
na vzestupu klubu mezi jihočeskou elitu.
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TENISOVÝ TURNAJ
Další tenisový rok je za námi. Na roudenské antuce, která si
díky péči dobrovolníků pod týmovým vedením Jirky Týmala nezadá ani s věhlasnými pařížskými kurty, se uskutečnil
tradiční turnaj ve čtyřhrách, k vidění byly i týmy smíšené.
Krásné výměny střídaly chyby, místy létající tenisové míčky
vystřídaly létající rakety. Důležité bylo, že všichni turnaj ve
zdraví a pohodě zvládli a na kurtu panovala dobrá nálada.
Všichni účastníci se jistě nemůžou dočkat jara, až se opět
rozjede tenisový kolotoč.
za TJ Malše Miroslav Vaňata
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Z historie Roudného
Sto let od vzniku Československa v naší obci a volby
v dobách minulých
Letošní 28. říjen se nesl v duchu stého výročí od vzniku
Československa, zároveň se první víkend v říjnu konaly
volby do obecních zastupitelstev.
Přenesme se tedy do doby před sto lety a podívejme se na
dění v naší obci…
Zjišťujeme, že Němci, jakožto národnostní menšina, se vznikem Československa po I. světové válce dostávají do nepříjemné situace. V nedalekých Budějovicích jsou strhávány
firemní štíty s německými nápisy, z německých škol odcházejí děti, jejichž mateřštinou je čeština a mnohé německé
školy prožívají strach z toho, co přijde. V mnoha obcích od-

stupují německá obecní zastupitelstva a jsou nahrazována
českými komisemi. Jelikož v naší obci je většina obyvatelstva německá, Roudné zůstává tohoto osudu ušetřeno.
V naší obecní škole se stále vyučuje německy, češtiny se
děti dočkají až od 1. září 1920. Při prvním sčítání lidu v Československém státě, v roce 1921, se k německé národnosti
v Roudném přihlásilo 135 obyvatel, 89 pak k české. I další
zvolené zastupitelstvo v září v roce 1923 tak mělo německou většinu, poměrem osm ku čtyřem.
V roce 1924 navštívil prezident republiky Tomáš Garrigue
Masaryk vojenské slavnosti. Roudenští hasiči se pak podíleli na vytvoření špalíru německých spolků v Budějovicích.
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Tohoto roku vzniká stavební družstvo jménem Komenský.
Má v úmyslu postavit dvanáct dělnických domků. Účel je
zřejmý, a to je snaha posílit českou menšinu v obci. Název
Komenského tak tato ulice nosí díky tomuto historickému
počinu. V roce 1925 se pak do nových domků přistěhovalo
dvanáct českých rodin s dětmi. I díky vzniku této ulice pak
v následujících volbách v roce 1927 místní Němci uznali českou majoritu a od listopadu zasedlo v zastupitelstvu
sedm Čechů a pět Němců.
Starostou byl poprvé zvolen Čech, pan Jan Klestil, železniční
zřízenec ve výslužbě z Komenského ulice č.p. 43. Náměstkem byl pak zvolen za stranu německou Jan Turko, bývalý
starosta obce. Mezi těmito představiteli naší obce pak došlo

ke konfliktu, kdy český starosta přetáhl bývalého německého starostu bičem.
Ten pak měl v době protektorátu možnost předat jej německé policii, ale neučinil tak během celého trvání druhé
světové války.
Zajímavostí voleb v roce 1938 byly kandidátní listiny. Kandidátku podali Strana českých voličů, Strana německých rolníků a dělníků a také Sudetská německá strana. Ve volbách
tehdy Češi získali osm mandátů, němečtí rolníci dva a dva
sudetští Němci. Hned rok na to bylo zastupitelstvo zrušeno
a německým komisařem obce se stal Jan Erhart z č.p. 3.
Miroslav Vaňata, kronikář obce
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Blahopřání k narozeninám
Oslavenci v měsících červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec.
Karel Nuhlíček, Valentyna Velyka, František Chyňava, Miroslav Koloušek, Karel Soukup,
Marie Dudková, Ludmila Pachová, Růžena Jašková, Marie Märzová, Václava Troupová,
Anna Špalová, Karel Průka, Jiří Enkler, Marie Gramanová, Jan Erhart, Jiří Klimeš, Marie Vanišová,
Zdeňka Erhartová, Marie Zdeňková, Alena Hebíková, Jaroslava Gramanová, Jan Zdeněk,
Jiří Matucha, Josef Graman, Štěpán Andrle, Marie Jirková, Marie Píchová.

K životnímu jubileu připojujeme přání pevného zdraví a všeho dobrého do dalších let.

Stezka kolem řeky Malše
V průběhu jarních a letních měsíců roku 2018 byla díky dotačním prostředkům z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje realizována
oprava povrchu stezky podél řeky Malše. Díky rozšíření původní cesty
a pěšiny a jejich následnému zpevnění a recyklátovému povrchu se
tato stezka může využívat i za nepříznivého počasí a postupně se stává
vyhledávaným místem pro odpočinkové nebo sportovní aktivity našich
občanů.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY:
Obecní úřad:
Starosta obce:
Místostarosta:

tel.: 386 466 861, 386 466 614
Gustav Had, tel.: 602 140 323
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.
tel.: 731 738 705
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:
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Povoleno MK ČR podle §7 zák. č. 46/2000 Sb.,
dne 15. 5. 2006, ev. číslo 16740
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INFORMACE PRO OBČANY
SBĚRNÝ DVŮR
od 1. 11. 2018 do 28. 2. 2019 – zimní provoz
Otevřeno vždy ve středu od 14:00 do 16:00 hodin
v sobotu od 09:00 do 12:00 hodin
SVOZ BIOODPADU
Poslední termín svozu v roce 2018 se uskutečnil 23. 11. 2018.
Svozovým dnem v roce 2019 bude středa, 1 x za 14 dnů v sudých týdnech.
První termín svozu bude 20. 3. 2019.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Na základě zakoupených svozových známek na rok 2018 bude zajištěn svoz KO
do konce ledna 2019. Nové známky na rok 2019 bude možno zakoupit od ledna
2019 v kanceláři obecního úřadu.
Svozový plán na rok 2019 včetně uvedení cen jednotlivých známek je přílohou
tohoto čísla Roudenského zpravodaje.
Více informací naleznete na www.roudne.cz

