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Roudenský zpravodaj
Slovo starosty
Ačkoliv se to některým obyvatelům nezdá, snaží se vedení
obce o zlepšení kvality života v naší obci a v rámci finančních
a technických možností postupně realizuje jednotlivé projekty. Tak jako se dům staví od základů, postupujeme i my od
věcí, které možná nejsou, stejně jako ty základy vidět, ale jsou
nezbytné. Zde jsou informace o aktuálním stavu jednotlivých
akcí:
• V loňském roce jsme v rámci různých dotačních projektů
realizovali rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Komenského, výměnu části vodovodního řadu, která ještě
byla v azbestovém vedení, a to v části komunikace Vidovská u mostu, dále došlo k zaokruhování vodovodního
řadu v napojení komunikací Vidovská a Plavská.
• V letošním roce jsme požádali o dotace z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje, a to na opravu stávající místní
komunikace a chodníků v ulici Komenského a obnovu
vodovodu v ulici Plavská, zde se jedná opět o výměnu již
nevyhovujícího azbestového vedení v této části obce.

diverzity krajiny a současně pak k vytvoření nového prostoru pro relaxaci či
sport. Nově vysázená alej navazuje na
již vybudovanou stezku kolem řeky
Malše, která je již nyní hojně využívána
k procházkám či jiným sportovním aktivitám. V letošním
roce bychom zde chtěli dodělat zpevněnou cestu. Vzhledem
k připravované výstavbě cyklostezky podél Plavské komunikace ve směru z Českých Budějovice (součást stavby dopravní a technické infrastruktury na silnici III/15529
v úseku od křižovatky ulic L.M. Pařízka a Roudenská po začátek zástavby v Novém Roudném, stavba ve fázi zahájení
územního řízení), která bude v Novém Roudném navazovat
na tuto stezku, by tak vznikla velmi příjemná zóna vedoucí
zcela mimo dopravní provoz. Bohužel i zde narážíme na nespokojenost některých občanů, kteří se v rámci zabezpečení
vlastních zájmů, stavějí proti těmto aktivitám.

• Zastupitelé na posledním zasedání rozhodli o doplnění
nových dětských prvků na stávajícím dětském hřišti
U Výměníku. Rádi bychom tento projekt zrealizovali během
• Na výměnu vodovodního vedení bude navazovat reali- jarních měsíců. Současně zastupitelé navrhli výhledově nazace chodníku podél komunikace Plavská. Výstavba
jít další vhodné místo pro dětské hřiště, dle možností obce
chodníku je rozdělena do několika etap, dle technických
v některé klidnější části.
a vlastnických možností. Práce budou realizovány též v návaznosti na výstavbu přilehlých ZTV a vybudování nových • Co se nás rovněž dotýká, je probíhající výstavba dálnice
autobusových zastávek u ZTV Velké Role. Zastupitelstvo
D3. Staveniště úseku dálnice D3 0310/II Hodějovice –
obce zadalo zpracování projektu na zbývající části chodníTřebonín bylo předáno ŘSD a převzato zhotovitelem stavku. Občané nyní mohou využívat stávající stezku.
by – JV Salini Impregilo / Doprastav dne 20. 2. 2019 s termínem Výzvy pro zahájení stavebních prací ke dni 1. 3. 2019.
• Nejrozsáhlejší stavební akcí, která se více či méně dotýká V současné době probíhají přípravné geodetické práce (kontvšech obyvatel, je probíhající rekonstrukce komunikace
rola základní vytyčovací sítě, vytyčení obvodu stavby, apod.)
Vidovská. V současné době byly po technologické přestáva instalace dočasných zábran proti vnikání obojživelníků na
ce opět obnoveny stavební práce při výměně části sítí a při
staveniště. Následně bude zahájena skrývka ornice a další
výstavbě chodníků. Rekonstrukce by měla být dle zpracovastavební práce dle harmonogramu zhotovitele. Pro předného harmonogramu, včetně finální asfaltové vrstvy, dostavu vedení dálnice je možno zhlédnout aktuální vizualizaci
této stavby na adrese: https://www.youtube.com/watch?končena do 30. 4. 2019.
v=ds0BA_8pSgM (odkaz též na www.roudne.cz)
• Na sklonku loňského roku jsme ještě v rámci dotačního
projektu Ministerstva životního prostředí realizovali vý- Věřím, že se projekty podaří zdárně postupně realizovat a to
sadbu lipové aleje, jako nového krajinného prvku. i díky vaší trpělivosti a vstřícnosti.
Díky doplnění stromové vegetace dojde k vhodnému opGustav Had,
tickému rozčlenění plochy orné půdy a zvýšení biologické
starosta obce
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Provoz kolem zastávky u Komenského ulice
Dovolím si navázat na pana starostu a vyjádřit se k otázce
chodníků kolem Plavské ulice a provozu na této komunikaci.
Asi většina z nás ví, že zejména v ranních hodinách je provoz na
této spojnici do krajského města hustý, přičemž uzavírka Vidovské ulice situaci ještě více zkomplikovala.
Aktivně pracujeme na zlepšení situace – ze strany od Českých
Budějovic připravujeme výstavbu chodníků od kruhového objezdu k Vidovské ulici, s developerem nové zástavby (ZTV Velké
Role) řešíme chodníky od křižovatky Roudenské a Plavské ulice
směrem k zastávce MHD u Komenského ulice. Vyřešení bezpečného přechodu u zastávky považujeme za zásadní i s ohledem
na děti, dojíždějící do školy. I proto jsme požádali Policii ČR o
monitorování provozu v těchto místech v ranních hodinách.
Policisté provedli několik měření rychlosti a shledali menší počet
drobných prohřešků, ale také naměřili rychlost 67 km/h.
Vzhledem k tomu, že zatím nejsou kolem Plavské ulice chodníky,
není možné vytvořit u této zastávky přechod pro chodce – ten
musí propojovat chodníky.

Proto musíme počkat, než bude dokončen
chodník spojující ZTV Velké Role a ZTV Zahradní čtvrť. Domnívám se, že lze pochopit,
že bez součinnosti s investorem nové výstavby a bez toho, aby bylo jasné, jak bude
výstavba pokračovat, nebylo vhodné (a ani
možné) připravovat zmiňovaný chodník.
V předchozích letech se podařilo vybudovat dočasný chodník kolem Plavské ulice – jsme si vědomi, že jde o dočasné řešení situace, avšak chceme postupovat komplexně – tedy tak, abychom postavený chodník
nemuseli bourat či upravovat. Stejně tak jsme postupovali
v případě oprav Komenského ulice – také jsme nejdřív vyřešili vše, co má být pod silnicí a teprve pak bude položen asfaltový povrch. Bydlím této ulici a nejsem nadšený
z toho, v jakém stavu tato ulice je a jak dlouho trvá její oprava,
ale vím, že to bohužel jinak nejde.
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.,
místostarosta obce

Aktivity v mateřské škole
Po vánočních a novoročních prázdninách jsme se opět
všichni sešli s veselou náladou ve školce.
Ve třídě žabiček nás navštívila ekologická společnost Cassiopeia s výchovným programem „O Žabce Rozárce“. Děti se
dozvěděly spoustu zajímavých věcí o žabkách a také si na
ně zahrály.
Ani třída Broučků nepřišla o edukační program od společnosti Cassiopeia, tentokrát na téma „Jak se žije na skládce“.

V únoru jsme se těšili na školkový karneval, na který si
doma děti připravily s rodiči své masky. Celé dopoledne
jsme si užili s hudebním programem sdružení MIŠ MAŠ.
Dozvěděli jsme se o tradici Masopustu, tančili jsme, zpívali
a na závěr byla přehlídka masek. Děti si z karnevalu odnesly
i malý dáreček.
Obě třídy také navštívila zvířátka ze ZOO Ohrada Hluboká
nad Vltavou. Dozvěděli jsme se, jak zvířátka žijí, co mají ráda
a odvážlivci si je mohli i pohladit.
Během března nás čeká fotografování jednotlivců s jarním
tématem a společné foto obou tříd. V tomto měsíci se děti
ještě potěší jarní pohádkou divadla Zvoneček a vytvoří při
výtvarné dílně dáreček pro maminky ke Dni matek.
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I v dubnu bude veselo. Přijede k nám divadlo Kos s pohádkou Kuba a čarodějnice. Po divadle budeme mít ve třídách
čarodějnický rej, na který si děti doma s maminkami připraví
strašidelnou masku. Chystáme další společný program pro
rodiče a děti spojený s tvořivou dílnou „Hrátky se slepičkou
a kuřátky“, kde si děti vyrobí velikonoční výrobek a poté
bude připravena trasa s úkoly na naší zahradě. Po splnění
úkolů nebude chybět sladká odměna.
Začátkem května je naplánována besídka ke Dni matek,
na kterou se pečlivě připravujeme. Druhou společnou akcí
v tomto měsíci bude „Barevné divadlo“ ke Dni dětí. Ke konci
května pojedeme na školní výlet do Písku, kde děti prožijí
dopoledne v zážitkovém areálu „Mraveniště“.
Zápis do naší mateřské školy 2019/2020 proběhne
ve dnech 2. 5 a 3. 5. 2019 vždy od 9:00 – 11:30 hod.
Přihlášky k zápisu, kritéria a evidenční list dítěte
si mohou rodiče vyzvedávat ve škole od 2. 4. 2019.
Bližší informace se zájemci dozví začátkem dubna
na webových stránkách školy www.msroudne.cz
Michaela Kolářová, učitelka MŠ
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Z historie Roudného - zemědělská obec Roudné
V naší obci se vše od nepaměti soustřeďovalo na zemědělské
hospodaření a s nastávajícím jarem není od věci si připomenout, jak tomu bylo v minulosti. Převahu v hospodaření na
místních polích měli v předválečných letech němečtí sedláci,
kteří obhospodařovali kolem 20 ha pozemků, čeští sedláci pak
zhruba o polovinu méně. Vzhledem k tomu, že v této době se
veškeré stájové a polní práce prováděly pouze ručně, bylo potřeba hodně pracovních sil,
které kromě rodinných příslušníků každého sedláka
vykonávala tzv. „chasa“, která pocházela z velmi chudých a početných rodin.
Zajímavostí je, že po roce
1930 přišlo do naší obce
několik děvčat a chlapců
z Podkarpatské Rusi, někteří
pak zůstali v naší obci natrvalo. Po konfiskaci půdy
německých rolníků a jejich
odsunu došlo 11. května
1946 ke slavnostnímu předání dekretů novým osídlencům – rolnickým rodinám v naší
obci. Bylo jich celkem deset.
Začali soukromě hospodařit a začátky přinášely některým problémy, a to zejména vzhledem k jejich schopnostem a znalostem o půdě a péči o hospodářství, navíc výnosy nebyly takové, jak by se očekávalo. Každý rolník také musel plnit dodávky
k odprodeji státu. Rozpisy dodávek prováděli členové zemědělské komise při Místním národním výboru a někteří se proti předepsaným dodávkám bránili. V napjaté poválečné době, kdy se
potravin na trhu nedostávalo, naskytovala se rolníkům možnost
prodat své výnosy na „černém trhu“ a i díky tomu docházelo
k narušování vzájemných vztahů mezi občany.
V roce 1948 si rolníci Graman Josef, Vaclík Jan, Tomajer Havel,
později se přidal i Vladyka Karel, zakoupili výkonnou mlátičku
na obilí a secí stroj, který společně užívali. Toto jejich sdružení
však trvalo pouze do založení JZD, do kterého chtě nechtě museli vstoupit. Kronikář obce učitel Bohdan Doležal tehdy zapsal:
„Únorové vítězství 1948, kdy Komunistická strana Československa převzala řízení státu, bylo vzato občany naší obce jako
záštita lepší budoucnosti našeho státu a lidu pracujícího, který
nebude již vykořisťován kapitalisty“.

Změnilo se vše na dobu čtyřiceti jedna let. V únoru roku 1949
byl vytvořen přípravný výbor pro založení JZD. Během dvou let
se podařilo po ustavičném přesvědčování a pod určitým tlakem
dosáhnout vstupu všech rolníků z Roudného a Vidova do JZD.
Počátky společného hospodaření přinášely mezi družstevníky
zmatek a nejistotu, odměny byly ve srovnání se soukromým
hospodařením velmi nízké. Zajímavostí té doby bylo také držení nočních hlídek, které měly svůj
původ ve válečném protektorátu.
Po založení JZD si na ně družstevníci
vzpomněli a během žní se přes noc
hlídaly na návsi stojící tři sovětské
kombajny, snad aby je někdo nepoškodil. Zároveň se také hlídala úroda
proti krádežím a požárům. Tyto hlídky se držely asi tři roky.
Dne 15. května 1951 se konalo slavnostní předání prvního kravína pro
54 krav, v přestavěném statku na
č. p. 9 (v místech dnešního sběrného dvora). Také byla provedena
přestavba a rozšíření stájí pro koně
ve statku č. p. 23. V roce 1958 pak byl dostavěn nový kravín pro
96 kusů dobytka u Plavské silnice. V roce 1960 došlo ke sloučení družstev Roudné, Plav a Doudleby pod názvem JZD Malše
Roudné. Zřídily se dílny a garáže ve statku č. p. 2. Traktory odstranily koňské potahy, kombajny nahradily kosy a mlátičky.
Před tímto rokem se také začaly budovat skleníky k pěstování
zeleniny. Pěstoval se hlávkový salát, okurky, kedlubny, na osevních plochách tradiční zelí, květák či kapusta. V roce 1968 se
uskutečnil dávno plánovaný záměr vyrábět kysané zelí. K výrobě se využila rekonstruovaná stodola na statku č. p. 24. V roce
1988 se pak dokončila nová krouhárna zelí mimo obec, která
dodnes slouží svému účelu. Z JZD Malše Roudné je dnes, po listopadové revoluci v roce 1989, vývoji družstva, vracení pozemků v restitucích a změnách názvů, Zemědělský podnik Malše a.s.
V dnešní době se v naší obci a okolí zemědělská půda neustále
zmenšuje díky masivní občanské výstavbě.
A dnes již i pole za starým hřištěm vykazuje známky zahájení
stavby dálnice D3 mířící ke státní hranici s Rakouskem. Jen čas
odpoví na otázku, jak dlouho ještě Roudné zůstane v povědomí
jako zemědělská obec...
Miroslav Vaňata, kronikář obce

Aktuálně ze sportu
Snad každý Roudeňák si všiml, jak přes týden téměř každý podvečer září světla ve sportovním areálu. Tam se totiž pilně připravují všechny celky Malšanů, od přípravek po muže. Počasí je sice
někdy mrazivé, ale díky umělým povrchům našich hřišť, mají
fotbalisté perfektní podmínky k tréninkům. Všechny týmy také
průběžně absolvují přípravná utkání na jarní část sezóny a to
včetně našich nejmenších. Mladší přípravka například odehrála dva zimní turnaje, jeden v hale na SKP a také ve velké nafukovací hale v areálu českobudějovického Dynama Na Složišti.
Příprava na jarní záchranářské boje běží i u mužů, ti začali svá

přátelská utkání v nekompletním složení. První zápas výsledkově nezvládli s juniorkou Dynama 1:7, o týden později se ale
vytáhli na divizní Jindřichův Hradec, který porazili hokejovým
výsledkem 5:4. Porazili také Trhové Sviny výsledkem 5:1. B tým
mužů odehrál domácí přípravu s FK Vodňany, které porazil 4:2.
Jarní boje začnou mužům v sobotu 16. března domácím
utkáním s Katovicemi. Kromě posledního utkání sezóny s Blatnou, budou hrát muži A své zápasy v sobotu vždy od 10:00 hodin! Dorost v divizi zahajil již 3. března doma se Strakonicemi.
Žáci pak začínají 23. března ve Čtyrech Dvorech.
za TJ Malše Miroslav Vaňata
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Blahopřání jubilantům
Životní výroční v měsících leden, únor a březen oslavili:
Zdeňka Dvořáková, Věra Klimešová, František Stupka, Jiří Štětina,
František Severa, Růžena Vaňatová, Jiřina Kalinová

HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI DO DALŠÍCH LET

NOVĚ OTEVŘENÉ KADEŘNICTVÍ

MARION
Plavská 36, Roudné
(naproti vyústění ulice Zahradní do Plavské)

Provozní doba: Út, Čt 14 -18, Pá 9 -13
Objednávky na telefonu: 602 590 354
Vaše Marie Chmelařová

RESTAURACE MALŠE

HOSPŮDKA NA NÁVSI
VE VIDOVĚ

Prostory restaurace včetně sálu jsou
k dispozici dle domluvy k uspořádání
rodinných či ﬁremních oslav, setkání
nebo dalších společenských akcí.

V pracovní dny nabízíme pro seniory cenově
zvýhodněnou nabídku obědového menu
v celkové hodnotě 80,- Kč.
Pokrmy nerozvážíme, pouze k vyzvednutí
přímo v hospůdce ! Pavel Vebr, tel.: 603 915 574

Roudenská 120, Roudné

Kontakt: Viktor Wagner
tel.: 602 717 860

Od března 2019 jsme pro vás upravili webové stránky obce.
Informace lze nalézt též na facebookovém profilu obce.
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
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Ve dnech 24. – 25. 5. 2019 proběhnou
Volby do Evropského parlamentu 2019
Doba konání: Pátek 24. 5. 2019 14:00 – 22:00 hodin
Sobota 25. 5. 2019 8:00 – 14:00 hodin
Místo konání: Obecní úřad Roudné, Roudenská 120
přízemí (prostory knihovny).
Více informací k volbám naleznete na: www.roudne.cz
INFORMACE PRO OBČANY
SBĚRNÝ DVŮR
od 1. 3. 2019 – 31. 10. 2019 – letní provoz
Otevřeno vždy ve středu od 14:00 do 18:00 hodin
v sobotu od 09:00 do 12:00 hodin
SVOZ BIOODPADU
od 20. 3. 2019 – 27.11. 2019
svozový den – středa, 1 x za 14 dnů v sudých týdnech
Více informací naleznete na www.roudne.cz

