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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se v naší obci snažíme o postupnou obnovu či novou výstavbu inženýrských sítí v jednotlivých částech obce, dochází k dopravním omezením
a v některých případech i ke změnám stávajících poměrů. Po rekonstrukci vedení
sítí pak následují opravy asfaltových povrchů, rekonstrukce či výstavba chodníků
a bezpečnostních prvků. Tyto stavební činnosti patří mezi ty nejméně oblíbené,
a přitom tak důležité.
Při přípravě staveb projednáváme s občany, kteří jsou přímo dotčeni vlastní stavbou tyto navržené projekty, možnosti obsloužení pozemků a parkování. Ne vždy
se setkáváme s pochopením občanů, kteří přichází v důsledku realizace stavby
o možnost parkování před vlastním domem, i přesto, že využívali pozemky jiných
vlastníků. Pro zlepšení tohoto stavu jsme na obecních pozemcích zřídili parkovací
místa a to v ulici Jakubova a U Rybníčku. Nyní, po dokončení rekonstrukce ulice
Komenského, řešíme požadavek na změnu provozu na této komunikaci a to na
provoz jednosměrný, kterým by mělo dojít ke zlepšení situace v této ulici. Věřte,
že se snažíme o co nejlepší řešení jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska funkčnosti. Ne vždy je ale možno vyhovět všem požadavkům...
Dalším významným stavebním dílem ovlivňujícím dopravu v obci je výstavba
dálnice D3 v úseku Hodějovice – Dolní Třebonín.

Koncem měsíce srpna jste jistě zaznamenali značný pohyb nákladní techniky,
která projížděla obcí na stavbu dálnice. Po tomto zjištění jsme apelovali na zástupce Ředitelství silnic a dálnic a upozorňovali na nedodržování zákazu průjezdu obcí pro vozy stavby dálnice, které mají používat provizorní komunikaci
vybudovanou v trase podél plánované dálnice. Po řadě urgencí se stav zlepšil
a nedochází již masivní dopravní zátěži naší obce.
Komenského ulice

Dále bych chtěl upozornit na plánovanou po rekonstrukci
dočasnou uzavírku Vidovské komunikace
v části od mostu ke křižovatce do obce Vidov, která bude vyvolána přeložkou hlavního vodovodního řadu. O přesném termínu
uzavírky vás budeme informovat.
V plánu máme další postupné dobudování
chodníku podél komunikace Plavská, které
opět přinese nějaké to dopravní omezení
a případné změny. Věřím, že se dané stavební akce podaří zvládnout ve vzájemné
shodě.
Děkuji všem za ohleduplnost a respektování daných omezení.

Gustav Had, starosta obce

Nabídka kurzu
Obracíme se na Vás s dotazem, zda-li by byl mezi občany
Roudného zájem o kurz využívání moderních technologií
(mobilního telefonu, PC, tabletu).
Domníváme se, že zejména starší lidé mohou mít s pochopením funkcí těchto zařízení obtíže a proto by tento kurz
uvítali.

Zveme vás

Dle případného zájmu bychom kurz realizovali v prostorách
obecního úřadu. Děkujeme za rozšíření této informace a případné náměty k obsahu kurzu.
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.,
místostarosta obce

Obec Roudné pořádá

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
S MikUlÁšSkOU NadÍlkOU
a pEpOU MaxOU
u kulturního domu Malše

2.12.2019

kdy:
začátek v








16.30

přivítání s Pepou Maxou
příchod andělů
rozsvěcení vánočního stromu
příchod Mikuláše a čertů
nadílka pro děti
hudba Maxa Band s punčem

PŘIJĎTE SPOLEČNĚ STRÁVIT PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
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Mateřská škola po letních prázdninách
Školní rok 2019/2020 jsme úspěšně zahájili v pondělí 2. září.
Těšili jsme se na všechny kamarády a jejich horlivé vyprávění
o zážitcích a příjemných chvílích strávených s rodinou. Věříme, že všechny děti vkročily do školky tou správnou nohou
a všem přejeme, aby se jim u nás líbilo a abychom společně
prožili krásný rok plný zábavy, poznání, tvoření i her.

Hned na začátku září jsme měli první návštěvu. Zavítalo
k nám divadlo Zvoneček s pohádkou „O Koblížkovi”. Pro starší děti pak již probíhají první lekce cvičení pod vedením zkušené fyzioterapeutky.
V říjnu přijedou do školky dva klauni Hugo a Fugo se zábavným a výchovným pořadem „Ta naše školka”. Kroužky
pro předškoláky, výuka anglického jazyka, výuka hry na zobcovou flétnu a logopedická prevence, zahájí svou činnost

úvodní hodinou v polovině října. A v tomtéž měsíci ještě
proběhne fotografování dětí, tentokrát s podzimním tématem.

Vzdělávací centrum Cassiopeia si pro nás připravilo ekologickovýchovný program s názvem „Kouzelná jabloň”, se
kterým se představí v měsíci listopadu. „Ženich pro čertici”
je název dalšího divadla. Zahraje nám ho divadlo Kos a jistě nám jím již navodí tu správnou předvánoční atmosféru.
A když budeme hodní a trpěliví, po představení dorazí Mikuláš a přinese nám zimní čas a určitě i nějaké to milé překvapení. Koncem listopadu ještě proběhne takzvaný projektový
den, nazvaný „Naše krásná planeta”. Program je naplánován
a myslím, že se máme na co těšit.
Michaela Kolářová,
učitelka MŠ

Vítání nových občánků
V dubnu a následně v červnu se vždy o sobotním odpoledni
uskutečnilo slavnostní vítání narozených dětí, které starosta
obce přivítal za nové občany naší obce a popřál jim do života vše dobré.
V období od října 2018 do konce dubna 2019 se v naší
obci narodilo třináct dětí:
Tomáš Jirkal, Ondřej Rod, Jakub Rod, Adam Šulda, Daniel Novotný, Dan Kolář, Richard Bartelsen, Matyáš Prokeš, Eduard
Biskup, Eliáš Biskup, Tadeáš Jindra, Antonín Kolda, Vojtěch
Andrej Šermin.
Dalších devět dětí narozených od května do konce srpna
tohoto roku bude přivítáno 16. listopadu 2019.
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Pozvánka na výstavu
VÝSTAVA OVOCE – 20. VÝROČÍ VÝSTAVY
A ZAHRADNICKÉHO OBORU
V letošním roce opět v říjnu (11. 10. – 15. 10. 2019) se koná
v areálu SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92
v Českých Budějovicích, regionální výstava ovoce.

Tato výstava má svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je
ročníkem dvacátým. Každým rokem mnoho pěstitelů z Čech,
regionální zahrádkářské svazy Českobudějovicka a širokého
okolí, také zaměstnanci a žáci školy, vystavují exponáty ovoce, a to odrůdy jablek a hrušek, dále broskve, hroznové víno,
mišpule, kdouloně a další plody podzimu.
Návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy. Vyhlášení se uskuteční vždy v pátek odpoledne, v první
den výstavy.

Výstava se ponese v duchu 20. výročí založení zahradnického oboru a také 5. výročí oboru rostlinolékařství. Oba obory jsou čtyřleté a zakončeny maturitní zkouškou. Získáním
maturitního vysvědčení získají absolventi také osvědčení
II. stupně způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Mezi odborné předměty patří např. dendrologie, ovocnářství, zelinářství, květinářství, školkařství, rostlinolékařství, floristika, zakládání a údržba zeleně, právo
a předpisy v rostlinolékařství, hygiena potravin. Absolventi
tak mají širší uplatnění na trhu práce a samozřejmě mohou
i dále pokračovat ve studiu na VŠ.
Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny otevřených dveří
určenými také žákům základních škol. Zájemci mohou
vždy od 9:00 do 17:00 nahlédnout do učeben, laboratoří
a dílen všech oborů (Mechanizace a služby, Veterinářství,
Rostlinolékařství, Zahradnictví a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy, středisko praxe se svými obyvateli –
domácími zvířaty, navštívit agility, prohlédnout si skleníky
a výukový sad, vidět studenty školy při různých činnostech a aktivitách. Návštěvníci si mohou také sami zasoutěžit, mohou se účastnit celé řady dovednostních aktivit,
vyzkoušet jízdu zručnosti na motokárách, jízdu traktorem
a kombajnem, projet se na koních.
Na dvacátý ročník naší výstavy ovoce jste všichni
srdečně zváni.
Za SOŠ Mgr. Olga Cahová

Přípravu celé výstavy mají na starosti především studenti zahradnického oboru. Během výstavy studenti také prezentují
své maturitní projekty.
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ
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Blahopřání jubilantům
Životní výročí v měsících červenec, srpen a září oslavili:
Mária Hillová, Václav Graman, Václava Zahradníková, Jana Mikšová, Karel Průka,
Jiří Enkler, Jaroslava Gramanová, Alena Hebíková, Jiří Matucha, Josef Graman

VŠEM PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI DO DALŠÍCH LET

Informace pro občany
SMS služba
Nová služba pro občany - připravujeme službu odesílání informací provozního charakteru
(odstávky vody, elektřiny, uzavírky komunikací apod.) formou SMS zprávy.
Zájemce o tuto službu žádáme o zaslání kontaktního telefonního čísla na e-mailovou adresu:
jana.gramanova@roudne.cz
PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
Od 1. 11. změna otevírací doby sběrného dvora – zimní provoz
Každý týden středa 14:00 – 16:00
sobota 09:00 – 12:00
Svoz bioodpadu – poslední letošní termín svozu 27. 11. 2019

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
Úřední hodiny OÚ:
Pondělí: 9:00 -12:00 18:00 - 20:00
Středa:
Pátek:

9:00 - 12:00

18:00 - 20:00
-
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POVINNOST ČIPOVÁNÍ PSŮ
S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2020
Na základě zákona. č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a novely tohoto zákona č. 302/2017 Sb.
vstupuje v platnost povinnost označit
každého psa na území České republiky
elektronickým čipem.
Majitelům hrozí sankce, konkrétně za psa
bez označení bude od roku 2020 hrozit
správní řízení s uložením až dvaceti
tisícové pokuty, protože na psa bude
pohlíženo, jako kdyby neměl platné
očkování proti vzteklině.
Výhody čipování:
 snadnější vycestování do zahraničí
 zaběhnutý pes se snadněji vrátí svému majiteli
 lepší průkaznost identity psa a jeho vlastnictví
 snadnější monitoring chovu psů
Po označení psa mikročipem doporučujeme
majitelům zaregistrovat se v Národním
registru majitelů zvířat, teprve pak
mikročip plní svou unkci.
Při nahlašování nového psa či placení poplatků
v kanceláři OÚ uveďte identifikační číslo čipu.

