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Roudenský zpravodaj

Slovo starosty

do sběrného dvora, tudíž je zneužívání
odpadkových košů na zastávkách zbyRoudenský výhled do nového roku
tečné. Všichni bychom si přáli žít v čistém
Již se stává téměř pravidlem, že se začátkem nového roku prostředí, snažíme se o to i na obecních
dochází ke zdražování na všech možných úrovních. Jsem pozemcích a prostorech. Není vždy lehké
rád, že se nám pro naše obyvatele podařilo zachovat po- v souvislosti s různými našimi stavebními
platky na stejné cenové hladině jako v letošním roce, pou- aktivitami a hlavně díky pohybu těžké
ze s výjimkou poplatku ze psů. Když už jsem zmínil tyto stavební techniky spojené s výstavbou dálnice udržet kočtyřnohé přátele, nemohu si odepřít poznámku na téma munikace v perfektním stavu, ale tlačíme na investory jedúklidu psích exkrementů, který by měl každý majitel psa notlivých staveb, aby zajišťovali průběžný úklid. Jak se říká,
brát jako samozřejmost. Ne vždy je to bohužel pravda vše je o lidech, o přístupu každého jednotlivce a jeho přía někteří „páníčci“ nechávají zbytky po svých miláčcích na stupu k ostatním a svému okolí. Jsem velmi rád, že v naší
místě vykonané potřeby. Ať již jsou to přímo komunikace či obci žije většina slušných lidí, kteří ví, co se sluší a patří.
chodníky nebo i zeleň, v každém případě to znepříjemňuje A ta menšina, která má se samozřejmým chováním a poživot ostatním, třeba i majitelům přilehlých nemovitostí, stojem problém, se v tomto zamyšlení možná najde a do
rovněž také pracovníkům zajišťujícím úklid a údržbu ze- nového roku vykročí s novým postojem vůči svému okolí.
leně. Apeluji tedy na držitele psů, aby s touto, pro mnohé
samozřejmou povinností, počítali při svých procházkách V novém roce nás opět budou čekat některé stavební akce,
se svým čtyřnohým kamarádem.
které by měly zlepšovat život obyvatel naší obce. Budeme
vás o nich průběžně informovat.
Dalším nešvarem, se kterým se poměrně často setkáváme
je ukládání domovního odpadu do odpadkových košů na Přeji nám všem příjemné prožití blížících se vánočních
zastávkách MHD. Myslím, že naše obec má dostatečně svátků a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.
zajištěn svoz odpadů, včetně možnosti ukládání odpadu
Gustav Had, starosta obce

Parkování a zimní údržba
V letošním roce došlo k opravám povrchů vozovek a vybudování chodníků v ulicích Vidovská a Komenského.
Ve spolupráci s majiteli nemovitostí byly vybudovány
vjezdy na pozemky, aby bylo možné zaparkovat auto
do garáže či na vlastní pozemek. Přesto někteří spoluobčané parkují na silnici, nebo na chodníku. Chápeme,
že s narůstajícím počtem automobilů je obtížnější zaparkovat, ale je potřeba mít na zřeteli to, že komunikace nejsou určeny k odstavování automobilů. I proto
jsme na některých místech vybudovali malá parkoviště,
která však nejsou nijak výrazně využívána.

Zde se navíc jedná o komunikaci 3. třídy ve vlastnictví
Jihočeského kraje, nikoliv o komunikaci místní.
V případě Komenského ulice či ulic v Zahradní čtvrti by
měli být lidé ohleduplní a parkovat tak, aby umožnili
vjezd/výjezd ostatním.

S blížící se zimní sezónou žádáme občany, aby parkovali tak, aby byl možný průjezd pluhu. V Komenského
ulici by tak měla auta parkovat na straně, kde není
chodník. Pokud tomu tak nebude, nebude možné provádět zimní údržbu.
Děkujeme.
V případě Vidovské komunikace jsou parkující auta výraznou překážkou v provozu a takto odstavená auta
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., místostarosta obce
mohou být pro Policii ČR důvodem k udělení pokuty.
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Aktuální stav kolaudace ZTV Zahradní čtvrť
Zastupitelé obce se na zasedáních obecního zastupitelstva
opakovaně zabývají kolaudací ZTV (základní technické vybavení) Zahradní čtvrť, dne 21. 10. 2019 se k této problematice
uskutečnila pracovní schůzka zastupitelů obce.
Rád bych spoluobčany, nejen ze Zahradní čtvrti, seznámil
s průběhem kolaudačního řízení. Stavební povolení k ZTV
Zahradní čtvrť – komunikace a chodníky bylo Odborem
dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice vydáno firmě Omega & partners s. r. o. dne
7. 3. 2006, v roce 2015 vyzval Stavební úřad uvedenou firmu
k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.
Dne 12. 7. 2016 se konala závěrečná kontrolní prohlídka
stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.
Dopravní inspektorát Policie České Republiky ve stanovisku
po prohlídce realizace stavby ZTV Roudné -Zahradní čtvrť ze
dne 15. 7. 2016 uvedl připomínky, dle kterých je realizovaná
stavba v rozporu s projektovou dokumentací.
Dne 2. 8. 2016 vzal žadatel žádost o vydání kolaudačního
rozhodnutí k ZTV Roudné Zahradní čtvrť – komunikace
a chodníky zpět a dne 4 . 8. 2016 Odbor dopravy a silničního
hospodářství Magistrátu města České Budějovice kolaudační řízení zastavil.

Pokud nedojde ke zkolaudování stavby, může být užívání
stavby zakázáno, tj. do vjezdu do ZTV by byly umístěny panely znemožňující vjezd do Zahradní čtvrti.
Podle stavebního zákona se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že užívá stavbu,
kterou lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu
nebo kolaudačního rozhodnutí, nebo takové užívání umožní jiné osobě.
Za tento přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000,- Kč.
Odbor dopravy magistrátu má tedy možnosti, jak investora
donutit konat.
Podle názoru zastupitelů obce by bylo přínosné, kdyby současně se žádostí o řešení situace podané ze strany Obecního
úřadu Roudné, byly podány žádosti o řešení i obyvateli Zahradní čtvrti. Dalším krokem by v případě neřešení situace
mohla být hromadná stížnost adresovaná Krajskému úřadu
na nečinnost Stavebního úřadu Magistrátu města České Budějovice.
Vzorovou žádost o řešení kolaudačního řízení stavby ZTV
Roudné Zahradní čtvrť – komunikace a chodníky pro obyvatele připravíme a zveřejníme na webových stránkách obce.
MUDr. Ondřej Teplý, zastupitel obce

Společnost Omega & partners s. r. o měla do konce roku
2016 závady odstranit a do konce roku 2016 podat opětovnou žádost o kolaudaci. Vzhledem k tomu, že žádost podána
nebyla, podal starosta obce Roudné v červnu 2019 žádost
o řešení kolaudačního řízení stavby ZTV Roudné Zahradní
čtvrť - komunikace a chodníky na Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice, ten
následně vyzval firmu Omega & partners s. r. o. k neprodlenému odstranění uvedených vad, doložení závazných
stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.
Investor na výzvu nereagoval, starosta obce Roudné proto
podal dne 14. 10. 2019 opakovanou žádost o řešení kolaudačního řízení předmětné stavby.
Dne 16. 10. 2019 Odbor dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice vyzval firmu Omega &
partners s. r. o. k neprodlenému odstranění závad, doložení nových závazných stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejpozději
do 30. 11. 2019.
V době předání tohoto textu do tisku není k dispozici vyjádření investora ani Odboru dopravy magistrátu, tyto informace poskytneme občanům po jejich obdržení na webových
stránkách obce.

2 | www.roudne.cz

ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Předvánoční čas v mateřské škole
Každý, kdo přijde ve správný čas do naší školky, ucítí již nyní
vůni Vánoc, vůni vánočního cukroví, která nám připomíná,
že čas Adventu už je tu. Děti s paní učitelkou pečlivě hnětou,
připravují, válejí a vykrajují voňavé těsto do podoby vánočních motivů, aby jej pak opatrně naskládaly na pečící plech
a pozorovaly, jak cukroví v troubě dostává tu správnou barvu. Pečeme s láskou pro naše nejmilejší, které chceme pohostit a potěšit.

Na začátku prosince jsme si užili představení společnosti
Barevné divadlo, která k nám přivezla pohádku „Vánoce kam
se podíváš”.
Na úterý 17. prosince jsme do naší mateřské školy pozvali
rodiče, aby si společně s dětmi užili alespoň chvilku jednoho
z nejkrásnějších období roku, předvánočního času.

Připravena je tvořivá dílna v jednotlivých třídách, tentokrát
na téma „Vánoce se sněhuláčky”. Takže téma tohoto setkání
je jasné. Děti budou jistě rády za pomoc při tvorbě sněhuláčků a užijí si společné chvíle s rodiči. Své výtvory si odnesou
domů, ale vyrobí i sněhuláčkový dáreček pro Ježíška. Darují
mu ho společně v Betlémě. A kudy půjdou? Přece po cestě plné světélek a až uvidí kometu, budou jesličky s malým
Ježíškem již nedaleko. A ani se při cestě moc neunaví. Stačí,
když projdou zahradou mateřské školy. Akci jsme připravovali s velkou radostí a věříme, že se bude líbit alespoň tak,
jako v minulých letech.

Starší děti ze třídy Broučků se již teď mohou těšit na první akci, která zahájí nový rok, a to na pokračování projektu - „Naše krásná planeta”. Program probíhá za spolupráce
s ekologickým centrem Cassiopeia. A také v lednu nás
ještě navštíví oblíbené divadlo Zvoneček s představením
„Muzikantská pohádka”. Všichni se těšíme na to, co zažijeme
a užíváme si tohoto příjemného období.
Kolektiv zaměstnankyň MŠ přeje všem krásné Vánoce
a vše nejlepší v nastávajícím novém roce.
Mgr. Lenka Křížová, učitelka MŠ
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Svátek sv. Martina
Oslava tohoto svátku patří k roudenským tradicím, je to
svátek očekávání zimního času, příchodu Adventu a Vánoc.
Letos jsme tradiční průvod oživili o nová stanoviště a nové
podněty pro statečné malé i velké účastníky.

Ti se sešli za příjemného podzimního počasí v prostoru před
mateřskou školou a netrpělivě se svými rozsvícenými lampióny očekávali příjezd sv. Martina a jeho družiny.

Ani letos to nebylo na bílém koni, zato zde přítomné přivítala Bílá Paní a ta přečetla příběh svatomartinské legendy
a poděkovala všem dobrovolným pomocníkům, Vladykovu
dvoru za koňský doprovod akce a zastupitelům obce za finanční podporu akce. „Díky nadšení a nápadům pomocníků
se může připravit krásný zážitek a neopakovatelná atmosféra
pro všechny přítomné, tak si ji pořádně užijte a vydejte se
na cestu!“

Cesta průvodu byla letos trochu dobrodružnější a strašidelnější. Průvod vyrazil za koněm se sv. Martinem směrem k rybníčku, kde na děti čekala první sladká odměna od místních
žabek. Cesta pokračovala po hrázi kolem nádherně vyřezávaných a zářících dýní, kde se děti naučily pouštět lodičky po
vodě a u velké vrby na valu už na ně čekala připravená
strašidýlka.

Průvod pokračoval k řece s nainstalovanými náhrobky k připomenutí svátku Všech svatých. Atmosféru skvěle dotvářela
živá hudba v provedení pana Petra Dopity. Hra na pilu společně s přítomnou paní Smrtkou vytvořila skutečně dušičkovou a strašidelnou kulisu. A pak už následovalo stanoviště
„štěstí od pavoučků“ a nově zařazená světelná brána, jejíž
průchod byl překvapením pro malé i dospělé.
Přítomní bubeníci svým bubnováním dodávali všem odvahu k projití trasy s červenými světýlky a získání odměny v podobě svítícího náramku.
Martinský průvod končil tradičně na hřišti u martinských
koláčků a teplého čaje. Překrásné ohňové představení bylo
pak skvělým zakončením lampiónového průvodu.
Bílá paní - Simona Dvořáková a celý tým pomocníků
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Vítání nových občánků
Již v pořadí třetí letošní vítání narozených dětí se konalo
v sobotu 16. listopadu 2019. Pan starosta a zástupci obce
přivítali na slavnostním setkání především rodiče nově narozených dětí a jejich blízké a popřáli všem hodně radostí při
výchově jejich ratolestí. Kulturní program zajistily děti z naší
mateřské školy.

Slavnostního vítání se týkalo dětí narozených v období
od května do konce srpna roku 2019:
Sofie Emmerová, Filip Richter, Adéla Doležalová,
Jakub Pilecký, Tereza Hajná, Ema Kašparová,
Sandra Scheinpflugová, Jakub Škabrada, Matyáš Zima

Mikulášská nadílka
V pondělí 2. prosince 2019 v podvečerních
hodinách proběhla před kulturním domem
tradiční mikulášská nadílka s doprovodným
kulturním programem a následovalo rozsvícení vánočních stromů ve středu obce.
Tak byl v naší obci zahájen
adventní čas.

Adventní odpoledne

Další připravovanou akcí spojenou s předvánočními tradicemi je adventní odpoledne
s představením v podání Borovanských betlémářů.
Přijďte strávit adventní nedělní podvečer 15. prosince
2019, tradičně do parku za
mateřskou školou.

Obec Roudné
pořádá

ŽIVÝ BETLÉM
Z BOROVAN
zdarma vánoční punč
s překvapením

neděle 15. 12. 2019
v parku u MŠ od 17.00

ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ
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Z Roudenského sportu
Podzimní část soutěžního ročníku 2019/2020 vzala za své
a kopačky našich hráčů si mohou na krátkou chvíli trošku
odpočinout. Malšané ve svých soutěžích na podzim odehráli úctyhodných 130 mistrovských utkání. Na některá budou
vzpomínat rádi, některá zůstanou raději zapomenuta, ale tak
už to ve sportu chodí. Muži A po jarním nečekaném sestupu z KP jsou po podzimní části jako jeden z favoritů soutěže
na druhém místě I. A třídy se ztrátou dvou bodů na lídra
z Trhových Svinů. Muži B po těžkém začátku postupně vystoupali tabulkou své I. B třídy až na krásnou čtvrtou pozici. Starší dorost okupuje v tabulce divizní soutěže po polovině soutěže devátou příčku, mladší dorost pak pátou.

V krajském přeboru žáků jsou ti starší na dvanáctém
místě a ti mladší na pátém. Všechny celky čeká krátká
zimní přestávka, přesto naše hřiště nezeje prázdnotou a i ti
nejmenší se stále ještě scházejí a vylepšují své fotbalové dovednosti. Hlavně však tráví čas zdravým pohybem.
Tělovýchovná jednota Malše Roudné s nadcházejícím závěrem roku děkuje za přízeň Obci Roudné, také všem svým
partnerům, bez jejichž podpory si svůj život nedokáže představit. Přeje všem krásný a klidný vánoční čas, do roku 2020
pak štěstí, zdraví a spokojenost!

Malšan Drakiáda
V roudenském sportovním areálu proběhl v neděli 6. října 1. ročník Malšan
Drakiády. Sešlo se opravdu hodně
účastníků, ačkoliv vítr v tento den dětem a rodičům moc nepomáhal. Kdo
zná roudenský sportovní areál, tak ví,
že tam fouká snad pokaždé. Ovšem asi
to nebude platit na drakiády. Každý zúčastněný drak byl zapsán komisí. Soutěžilo se o nejmenšího vyrobeného draka,
největšího a také nejhezčího. Děti si užily
i nafukovací skákací hrad či jízdy na elektrokoloběžkách. Na závěr této krásné
a pohodové akce byl zapálen táborák
a každý si mohl opéci svého buřta, který
jistě účastníkům přišel vhod.
Za TJ Malše, Miroslav Vaňata
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Z historie Roudného
Třicet let od Sametové revoluce
17. listopad 1989 – toto dnes již historicky silné datum,
jsme si letos připomněli po třiceti letech. V naší obci se
Sametová revoluce přijímala vcelku zdrženlivě, někteří
naši občané se zúčastňovali mítinků a setkání na náměstí
v Českých Budějovicích. Tato zdrženlivost byla nejspíše
dána vlivem událostí z roku 1968. Tehdy se po srpnových
událostech a vpádu sovětských vojsk na naše území uskutečnilo v naší obci shromáždění v místním pohostinství.
Vědělo se, že se tehdy v Praze střílelo a byly oběti na životech. Většina občanů odsuzovala tento vpád jako bezdůvodný a násilný čin. Toto setkání pak následně prověřil
Okresní výbor komunistické strany, posléze zbavil několik
funkcionářů z obce jejich funkcí a kladlo se jim za vinu, že
toto setkání zorganizovali jako protisovětské. V zaměstnání pak byli přeřazeni na podřadnější práci. Všichni si
tak byli vědomi, že by i události v listopadu 1989 mohly dopadnout podobně. Koncem listopadu uspořádali
schůzku Občanského fóra mladí zaměstnanci JZD Malše.

Celkem bylo přítomno 35 občanů. Byly vzneseny požadavky na zrušení kádrových záznamů, na změny v administrativě a podobně. Na všechny vznesené požadavky
bylo odpovězeno ke spokojenosti přítomných tehdejším
vedením JZD. Dne 29. března 1990 byly provedeny přechodné výměny funkcionářů MNV Roudné. Byli vyměněni členové KSČ, kteří dříve zasedali v plenárním zasedání
MNV, za šest bezpartijních poslanců. Z komunálních svobodných voleb pak vzešlo nově zvolené obecní zastupitelstvo, které se skládalo z devíti členů:
Jan Zdeněk (starosta), Václav Týmal (zást. starosty), PhDr.
Jiří Tesař, Ing. Jaroslav Chmelař, Ing. Zbyněk Graman, Jiří
Fučík, Petr Douda, Ludvík Had st., Jaroslav Pavel.
Po volbách došlo ke změnám názvů obecních orgánů
a vrátilo se stejné označení jako v období I. republiky. Byl
obnoven „Obecní úřad“ s voleným obecním zastupitelstvem, se starostou obce. Název „Místní národní výbor“ se
svým předsedou tak zmizel v propadlišti dějin.
Miroslav Vaňata, kronikář obce

Společenský život v novém roce
OBEC ROUDNÉ

Myslivecký spolek Malše

SRDEČNĚ ZVE NA

13. OBECNÍ
PLES
pátek 10. 1. 2020
v KD ROUDNÉ

k poslechu a tanci hraje

Vás srdečně zve na tradiční

MYSLIVECKÝ
PLES
8. 2. 2020 od 19.30 KD Roudné
Bohatá zvěřinová tombola

bohatá tombola / předtančení SalsaEscuela

Předprodej 7. 1. 2020
v restauraci KD 18.00 -19.00

7. 3. 2020
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

41. SVÍČKOVÝ
PLES
22. 2. 2020 od 20.00
v KD Roudné

k poslechu a tanci hraje skupina

Bohatá tombola
Vstupné 150,- Kč
K tanci a poslechu hraje skupina Tamara
www.ms-malse.cz

Obec Roudné pořádá

VIDOVSKÝ
PLES

pořádá tradiční

OBZOR

FORDANCE orchestra
Začátek ve 20.00
Vstupné 150,- Kč

SDH Roudné

MAŠKARNÍ BÁL

Vstupné 120,- Kč
Předprodej 18. 2. 2020
v restauraci KD 18.00 -19.00

Obec Roudné pořádá

DĚTSKÝ KARNEVAL
S KOSTKÁČEM

Jednotné
vstupné

50,-

28. 3. 2020 v KD Roudné

hraje skupina MAXA-BAND

Úsměv na rtech a dobrá nálada jsou povinnou
výbavou na již tradičním zábavném
odpoledni nejen pro děti.

Zahájení: 20.00
Vstupné: MASKY 50,- Kč | ostatní 100,- Kč

Sobota 21. března 2020
Kulturní dům Roudné od 15.00
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Blahopřání jubilantům
Životní výroční v měsících říjen, listopad, prosinec oslavili:
Milada Hubačová, Josef Černý, Josef Hlaváček, Marie Gramanová, Jan Erhart,
Jiří Klimeš, Zdeňka Erhartová, Marie Zdeňková, Marie Jirková, Marie Píchová
VŠEM PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI DO DALŠÍCH LET

Hledáte přivýdělek či
stálou jistotu trvalého
zaměstnání ve ﬁrmě
nedaleko bydliště?
Achilles CZ s.r.o. se sídlem v Plané 81
hledá ženy do dvousměnné ruční výroby na
hlavní pracovní poměr a brigádníky pro
okamžitý nástup. Nástupní hodinová mzda
je 110,- Kč brutto + prémie + příplatky.

Brigádní práce je vhodná pro ženy na mateřské
dovolené, studenty, či manuálně zručné
a schopné důchodce s možností
i celoročního přivýdělku ve výrobě luxusních
obalů z papíru a lepenky.
Možnost návštěvy výroby předem.
Tel: 602 107 951
obchod@achilles.cz

Achilles

specialista na luxusní obaly
www.achilles.cz

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

OD 1. 1. 2020 BUDOU ZÁSTUPCI
OBCE OSOBNĚ BLAHOPŘÁT JUBILANTŮM
OD 70 LET VÝŠE, VŽDY PO 5 LETECH.
TOTÉŽ PLATÍ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ JMEN OSLAVENCŮ
V ROUDENSKÉM ZPRAVODAJI.

Informace pro občany
SBĚRNÝ DVŮR
Od 1. 11. 2019 do 29. 2. 2020 - zimní provoz
Každý týden
středa: 14:00 – 16:00
sobota: 09:00 – 12:00
SVOZ BIOODPADU
Svoz v roce 2020
středa 1 x za 14 dnů v sudých týdnech
Svoz zajištěn
od 18. 3. 2020 do 25. 11. 2020
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Na základě zakoupených svozových známek na rok 2019 bude
zajištěn svoz KO do konce ledna 2020.
Nové známky na rok 2020 bude možno zakoupit od ledna 2020
v kanceláři obecního úřadu.
Svozový plán na rok 2020 včetně cen jednotlivých známek
je přílohou tohoto čísla Roudenského zpravodaje.
PROVOZ KANCELÁŘE OBECNÍHO ÚŘADU V OBDOBÍ KONCE ROKU
Od 23. 12. 2019 do 2. 1. 2020 bude kancelář pro veřejnost uzavřena

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

9:00 - 12:00

18:00 - 20:00
-

NA ZÁKLADĚ ZMĚN ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH NABÝVAJÍ
OD 1. 1. 2020 ÚČINNOSTI OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

Vychází 4x ročně

č. 3/2019 – OZV Poplatek ze psů
č. 4/2019 – OZV Poplatek za svoz komunálního odpadu
č. 5/2019 – OZV Poplatek za využívání veřejného
prostranství

Vydavatel Obec Roudné, IČ: 00245372

Všechny platné obecně závazné vyhlášky naleznete na www. roudne.cz

Adresa redakce: Roudenská 120, 370 07 Roudné

Krásné prožití vánočních svátků
a dobrý rok 2020 přejí zaměstnanci
Obecního úřadu Roudné.
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