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Roudenský zpravodaj
SLOVO STAROSTY
•  Obec Roudné obdržela dotace z Programu obnovy venkova 

Jihočeského kraje v celkové výši 1.581 156,- Kč na několik pro-
jektů – obnova vodovodu v části komunikace Plavská, 
oprava místní komunikace Komenského a rekonstruk-
ce veřejného osvětlení a přeložení chodníků v ulici Ko-
menského. Již začátkem července začnou stavební práce při 
opravě místní komunikace, rekonstrukci veřejného osvětlení a 
chodníků v ulici Komenského. Předpokládaný termín dokon-
čení je na konci srpna. Prosím občany žijící v této části obce
o trpělivost a spolupráci při probíhajících činnostech. Věřím, 
že oprava povrchu komunikace, nové chodníky a celkové ře-
šení situace v této ulici vytvoří dobré podmínky ke zpříjemnění
a zklidnění bydlení a života.

•  Pravděpodobně v letních a následně podzimních měsících 
dojde k osazení a doplnění okrasné zeleně v několika 
částech obce. Upraven bude parčík mezi komunikacemi Ja-
kubova a Vidovská a rovněž dojde k úpravě parčíku u mostu. 

Část zelených pásů u křižovatky Roudenská 
a Vidovská bude dosazena kvetoucími rost-
linami, tak aby byly dodrženy rozhledové 
poměry a současně došlo ke zjednodušení 
údržby na této exponované křižovatce. Po-
stupně bude ještě dosazena zeleň na oddě-
lovacím valu u dětského hřiště U Výměníku.

•  Průběžně probíhají práce na zpracování projektu vybudo-
vání chodníku podél komunikace Plavská. Vedení obce 
je známo, že vybudování chodníku podél této komunikace 
je důležité z důvodu zajištění bezpečnosti občanů, zejména 
dětí, bohužel jednorázová výstavba v celé délce od kruhové-
ho objezdu až po stávající zastávku MHD u Komenského ulice 
není možná. Obec tedy postupuje po jednotlivých etapách
v návaznosti na řešení vlastnických vztahů potřebných po-
zemků, oprav a rekonstrukcí jednotlivých přilehlých komuni-
kací a výstavby nového ZTV Velké Role.

Gustav Had, starosta obce

K PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA
Dle četnosti vývozu kontejnerů jednotlivých druhů odpadu lze 
soudit, že sběrný dvůr je našimi obyvateli hojně využíván. Jsme 
rádi, že můžeme občanům tuto službu poskytovat, není to pro 
mnoho obcí samozřejmostí. V minulosti jsme několikrát navyšo-
vali jeho provoz, je dobře, že je o tuto službu zájem.
Avšak je potřeba respektovat účel této služby a to je umožnění re-
cyklování odpadů. Sběrný dvůr nemůže suplovat klasický odvoz 
odpadů, cílem je zprostředkovat zpracování tříděného odpadu.
K třídění může někoho vést ekologické cítění, pro někoho může 
být důležitější ekonomická stránka - díky třídění lze výrazně snížit 
objem odpadu z domácnosti, který bude vyvážen.
Ať třídímeme z jakýchkoliv důvodů, měli bychom třídit správně.
Před odvozem odpadu je potřeba jej vytřídit - často mezi papírem 
najdeme plasty a naopak. Papírové krabice rozřežeme/sešlape-
me, aby v kontejneru zabíraly co nejméně místa. To samé je po-
třeba udělat s plastovými obaly. 

Papírový odpad nevyhazujeme v plastovém obalu, totéž platí
i pro bioodpad. Bohužel ne všichni občané to takto dělají a proto 
se kontejner na papír zaplní rychle a neefektivně. Podobná situ-
ace nastává často také u kontejneru s komunálním odpadem. 
Dalším problémem je mísení odpadů.
To je jen několik výtek, na které nás upozornila společnost Marius 
Pedersen a.s., kvůli kterým hrozí obci � nanční pokuta za případ-
né poškození techniky či následnou nutnost roztřídění, či navýše-
ní ceny vývozu odpadu.
Proto apelujeme na občany Roudného, aby k třídění přistupovali 
zodpovědně a v případě nejistoty se zeptali pracovníka, který má 
na sběrném dvoře službu.
Děkujeme za spolupráci.
PS: Vzhledem k tomu, že bychom chtěli sběrný dvůr rozšířit (např. 
o možnost sběru nápojových kartonů) a kapacita plochy je vy-
užita na maximum, hledáme místo, kam současný sběrný dvůr 
přesunout.                   Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., místostarosta obce

POHLED OBYVATELE ZAHRADNÍ ČTVRTI
S blížícím se létem a teplým počasím nám začínají děti opět 
jezdit více v ulicích na kolech, koloběžkách, bruslích, skateboar-
dech a na dalších dětských dopravních prostředcích…

Proto bych rád apeloval na všechny řidiče v Zahradní čtvrti, 
PROSÍM, buďte zde více opatrní a ohleduplnější, zkuste přizpů-

sobit rychlost tak, abyste mohli bezpečně reagovat a nemuseli 
jsme řešit nějaká neštěstí...
Přeci jen ulice Zahradní (v úseku Plavská – Lesní) není závodní 
dráha!

Všem moc děkuji a přeji krásné, pohodové léto.

Ing. Petr Děkan, člen zastupitelstva obce
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Na měsíc květen jsme se těšili nejvíce z celého roku. Celá 
školka se totiž vydala na školní výlet. Velkým zážitkem 
byla samotná jízda autobusem, který nás odvezl do písec-
ké Sladovny. Tam na nás čekal zážitkový program „Gól“, díky 
kterému jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, např.

o historii fotbalu, zkusili jsme si hod míčem nebo opravdový 
zápas mezi našimi tříčlennými týmy. Poté jsme se přemístili 
do herny, kde se děti vyřádily. Houpací závěsná křesla, prů-
lezky, krasohledy a různé dřevěné skládanky nás zabavily po 
celý zbytek našeho času.
A bylo to tu, dětský den! Přišel velký den pro naše děti, plný 
radosti, her, a soutěží. Ráno nás navštívilo „Barevné divadlo“
s veselou pohádkou a venku na nás čekal skákací překáž-
kový hrad. Děti si užily celý den naplno. Domů si odnášely 
zvířátko z vytvarovaného balónku a balíček s překvapením. 

V červnu nás navštívili zaměstnanci fakulty rybářství a ochra-
ny vod s enviromentálním výchovným pořadem „Putování
s kapříkem Metlíkem“. Děti byly nadšené z ochočených jese-
terů, které si mohly pohladit, viděly i raky a zkoumaly plank-
ton pod mikroskopem. 
Zakončením našeho školního roku byla společná akce s ro-
diči – zahradní slavnost, na které jsme se rozloučili s dětmi, 
které odcházejí do jiné mateřské školy a s dětmi, které pů-
jdou v září do školy.
Úplně poslední byl výlet do ZOO Ohrada Hluboká nad 
Vltavou, kde jsme si prohlédli zvířátka, o kterých jsme se ve 
školce v červnu učili.
V naší mateřské škole budeme mít také prázdniny, a to od 
13. července do 25. srpna, kdy bude naše školka uza-
vřena.
Přejeme dětem prázdniny plné sluníčka a pohody a bude-
me se těšit na shledání opět v září.

Na prázdniny jsou pro děti na stávajícím hřišti připraveny nové prv-
ky v podobě lanové dráhy a lanové pyramidy. Lanovka umožní 
jízdu na sedáku v délce 20 m, pyramida zase šplhání do výšky 5,5 m. 
Oba tyto prvky jsou určeny pro děti od 3 do 14 let. Právě pro starší 
děti, které postupně v obci dorůstají, atrakce chyběly. Pro ty menší 
byly opraveny stávající prvky – dřevěný hrad a k opravě oblíbeného 
vrtulníku dojde v nejbližší době.

Věříme, že si všechny dětské věkové kategorie
zde najdou něco zajímavého při trávení
prázdninové času.

Jak se máme v mateřské škole

Dětské hřiště U Výměníku

Michaela Kolářová,
učitelka MŠ
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Dětský den v Roudném s Kostkáčem
a jeho partou…

Pak už všichni zúčastnění využívali jednotlivé připravené pou-
ťové atrakce. Veliký úspěch sklízel autodrom a labutě, projet 
slalom a objet všechny stromy nebylo až tak jednoduché. Ruč-
ně vyrobené motokáry a dvojkolky, na kterých se jezdilo, byly 
velkým zážitkem i pro rodiče. Nejvytíženější atrakcí na pouti 
byla střelnice. I ti nejmenší si za účast odnášeli perníkové srdce 
z pouti. Nechybělo ani tradiční kolo štěstí s odměnou. Napilno 
měli rovněž artisti a žongléři, aby si děti mohly vyzkoušet všech-
ny dovednosti akrobacie, gymnastiky a postřehu, pro relax byl 

připraven skákací hrad s houpačkou. Na závěr děti absolvova-
ly cestu kolem rybníčku a protipovodňového valu, kde cestou 
sbíraly razítka za postupné vyplňování tajenky při splnění při-
pravených úkolů. Na všechny v cíli čekala odměna v podobě 
vychlazené malinovky, špízu z marshmallow a připínací placka
s vlastnoručně namalovaným motivem. 
Děkujeme všem sponzorům a pomocníkům za jejich čas a po-
moc. 

Simona Dvořáková – Kostkáč a celý kolektiv

Dětský den v Roudném se letos nesl ve znamení poutě, ovšem připravené v netradičním pojetí. V sobotu 8. června odpoledne se 
v háječku u mateřské školy pouť rozjela na plný plyn. Zábavné odpoledne odstartovalo roudenské Divadlo Ve Dvoře nahoře po-
hádkou „O koblížkovi“. Díky příznivému počasí představení proběhlo ve stínu stromů v parčíku u školky. Venkovní prostředí skvěle 
vytvořilo přirozené kulisy pro samotné představení.



DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ
ČÍSLA A KONTAKTY:
Obecní úřad: tel.: 386 466 861, 386 466 614

Starosta obce:  Gustav Had, tel.: 602 140 323

Místostarosta:   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
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HODNĚ �ZDRAVÍ �A �SPOKOJENOSTI �DO �DALŠÍCH �LET

Blahopřání jubilantům

Z roudenské kopané…

*Nabídka platí ve všech prodejnách C&A v ČR na vybrané zboží do vyprodání zásob.

až

na vybrané zboží*

 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, pro� ly a příslušenství
 OSB desky, střešní latě, trámy 100 x 100
 Míchací centrum CAPAROL          STACHEMA

Adresa:

Poříčská 699
Boršov nad Vltavou

Areál bývalého zahradnictví
u mostu přes silnici I/3

Otevírací doba od dubna:

Po - Čt: 7:00 - 16:15
Pá: 7:00 - 16:30
So: 7:00 - 11:15
Ne: 8:00 - 10:30

STAVEBNINY - ZAHRADA - DOPRAVA - MÍCHÁNÍ OMÍTEK A BAREV

WWW.STAVIVA-BARVY.CZ                INFO@STAVIVA-BARVY.CZ

Míchací centrum CAPAROL          STACHEMA

Jarní část sezóny se nezadržitelně přiblížila svému konci. Mužstvo A bohužel nezvlád-
lo své boje o zachování příslušnosti mezi krajskou elitou. Vzhledem k počtu dorostenců
v jejich základním kádru má však roudenský fotbal obrovský příslib do budoucna a mů-
žeme si jen přát, aby se muži opět vrátili tam, kam na jaře v roce 2001 postoupili. Od pod-
zimu se tedy bude v Roudném chodit na IA třídu. Až po rozlosování soutěží bude jasné, 

do jaké skupiny se roudenští zařadí, 
ale o zajímavé duely jistě nouze ne-
bude. 
B tým se po výsledkově špatném 
podzimu herně zvedl a s největší 
pravděpodobností udrží krajskou 
IB třídu. Dorost se v Divizi ukázal ve 
vynikajícím světle. Starší v katego-
rii U19 skončili na skvělé bronzové 
příčce a mladší U17 na osmém mís-
tě. Divize bude tedy v Roudném
i v následující sezoně. 

Starší žáci v KP skončili na krásném čtvrtém místě, mladší pak na třináctém. U přípravek 
se tabulky neuvádějí, výsledkově se však naše celky neztrácejí. Za zmínku stojí účast naší 
mladší přípravky na turnaji ve Stráži nad Nežárkou, kde naši benjamínci skončili na krás-
ném třetím místě (viz foto). Na tomto turnaji se střetli mimo jiné s Bohemians Praha (1:1) 
či s Dynamem České Budějovice (3:1). Jedinou porážku na turnaji jim připravila vítězná 
Žirovnice (0:2). Do nové sezóny půjdou Malšané se dvěma celky dospělých, dvěma celky
v dorostenecké kategorii, dvěma celky v žákovské kategorii a čtyřmi celky v kategoriích 
přípravek. Celkem tak naše celky odehrají kolem 150 utkání, věřme, že úspěšných, s radostí 
z krásného sportu a snad bez případných zranění. 

Za TJ Malše Roudné, Miroslav Vaňata


