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Vážení spoluobčané,
v současné době se nacházíme v nelehké situaci vzhledem
k vývoji pandemie, kterou jistě nebereme na lehkou váhu a jis-
tě všichni doufáme, že se nám podaří projít tímto obdobím bez 
následků. To, co nám dělá velikou radost, je solidarita a snaha 
pomoci jeden druhému, čímž se můžeme pochlubit i v naší obci. 
Byl jsem kontaktován řadou dobrovolnic, které šijí textilní roušky 
a prostřednictvím obce jsou rozváženy mezi vás, naše občany.
I v této době se snažíme co nejvíce zachovat běžný chod obce
a služeb obecního úřadu v rámci platných nařízení vlády. 

Informacemi o koronavirové epidemii jsme všichni zahlceni ze 
všech možných stran, proto bych se rád pověnoval i jiným té-
matům, která jsou pro život v naší obci důležité či zajímavé. Přes 
všechny překážky, které sebou současný stav nese, připravujeme 
další akce pro zlepšení života v obci, nebo řešíme stávající pro-
blémy, někdy velmi dlouho se vlekoucí. 

Jedním z nich je snaha o zkolaudování ZTV Zahradní čtvrť.
Na toto téma bylo již mnoho řečeno i napsáno, věnovali jsme 
se mu i v minulém čísle. Navázal bych krátkým souhrnem 
posledních informací o stávajícím stavu tohoto „problému“.
Po opětovných urgencích ze strany Obce Roudné, byla Magis-
trátem města České Budějovice, odborem dopravy a silniční-
ho hospodářství, svolána závěrečná kontrolní prohlídka dne
14. ledna 2020 na místě stavby ZTV Roudné Zahradní čtvrť.
Za přítomnosti zástupce odboru dopravy, zástupců zhotovite-
le stavby a investora byla provedena fyzická kontrola. Na do-
taz ze strany obce Roudné, vedený k zástupci odboru dopravy, 
jak a do jakého termínu budou řešeny nedostatky vyplývající 
z vyjádření Krajského ředitelství Policie České republiky ze dne
15. července 2016, bylo sděleno, že obec bude o postupu vyrozu-
měna písemnou formou. Místo této informace byl obci zaslán 
dne 21. ledna 2020 KOLAUDAČNÍ SOUHLAS s užíváním stavby 
ZTV Roudné Zahradní čtvrť. Vzhledem k tomu, že do této doby 
nebyly odstraněny závady stavby, které jsou v rozporu se staveb-
ní dokumentací a použitá vyjádření se nezakládají na pravdě, 
okamžitě jsme podali žádosti o zrušení kolaudačního souhlasu 
a odstranění vad stavby, nahlédnutí do spisu a jeho zapečetění. 
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy, nevyhověl 
našemu požadavku na zrušení kolouadačního souhlasu, proto 
jsme podali podnět k přezkumnému řízení.
Tento spisový materiál byl odeslán Krajskému úřadu - odboru 
dopravy a silničního hospodářství. Doufáme, že tato záležitost 
bude řádně a kvalitně posouzena a kolaudační souhlas bude 
zrušen a investor donucen odstranit závady a uvést tuto stavbu

konečně do souladu s projektovou doku-
mentací a poté řádně zkolaudovat. 

Dalším palčivým místem je chodník podél 
Plavské komunikace. Již dříve jsem popiso-
val, jak dlouho se snažíme tuto důležitou 
stavbu zrealizovat a s jakými problémy se 
neustále potýkáme. Výstavbu první části chodníku, od kruho-
vé křižovatky směrem do obce na úroveň autobusové zastáv-
ky u Jakubovy ulice, jsme chtěli realizovat na jaře letošního 
roku. Bohužel, díky připomínkám občana naší obce pana D. 
ke stavebnímu a územnímu řízení, nedokážeme termín zahá-
jení prací vůbec odhadnout. Stavební povolení je pozastave-
no na základě námitky tohoto občana, který tvrdí, že dešťové 
vody z vybudovaného chodníku mohou mít negativní vliv 
na pozemky v jeho spoluvlastnictví, kolem kterých vede sto-
ka, do níž jsou zaústěny i povrchové vody.  Neustálé debaty 
na téma meliorace jsou unavující, neboť meliorační zařízení 
jsou již řadu let po ukončení své životnosti!! Ano, možná jsou
z části funkční, ale vzhledem k vývoji v obci byla řada zeměděl-
ských pozemků přeměněna na pozemky stavební a uvedené 
meliorace zde již dávno neplní svůj účel. Spíše se řeší problém 
s nedostatkem vláhy a zadržováním vody v krajině. Navíc na 
těchto pozemcích vlastník sám nehospodaří, po celá léta je 
pronajímá nájemci. Nikdy nevznikl problém s obhospodařo-
váním z hlediska zamokření. Nechápu tedy dost dobře postoj 
pana D. a je mi osobně velmi líto, že takto úmyslně hatí tuto
a vlastně i řadu jiných obecně prospěšných staveb. Doufejme,
že snad zvítězí zdravý selský rozum. Pokud se tak nestane,
nebude možno tuto stavbu realizovat...

Co se snad podaří, je rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici 
Roudenská a U Rybníčku. Požádali jsme na tuto akci o dotaci
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje a máme zpra-
cován projekt a probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Věříme, 
že realizace proběhne v jarních či letních měsících. V současné 
chvíli je každý proces mnohem složitější i s ohledem na vydává-
ní povolení, řešení lhůt, konání zastupitelstev a podobně.

Závěrem bych chtěl vyslovit poděkování všem, kteří jsou vede-
ní obce a obecnímu úřadu k dispozici. Dále nám přeji, aby se 
situace co nejdříve stabilizovala a celá společnost se postupně 
navrátila k normálnímu stavu.

Gustav Had,
starosta obce

Roudenský zpravodaj
Slovo starosty



Ze sportu 
Situace s koronavirem, která vznikla kolem nás, zastavila
i sportovní dění. Jak muži, tak ostatní mládežnické celky
� nišovaly v zimní přípravě. Dorost ještě stihl odehrát prv-
ní jarní kolo v Domažlicích. Starší dorostenci odtud odjeli
s porážkou 5:1, mladší taktéž prohráli v poměru 3:1.

Poslední utkání, která roudenští muži stihli v zimní přípra-
vě odehrát, byla na domácí travnaté ploše. Malšané přivítali 
SK Jankov a se soupeřem z krajského přeboru uhráli remí-
zu 2:2. Béčko pak hostilo rakouský Windigstein se spoustou 

českých legionářů v sestavě, tento zápas skončil hokejovým 
výsledkem 4:6. Věřme, že brzy opět uslyšíme z našich hřišť 
hlahol a ryk ze zápalu do hry, hlavně našich nejmenších.

Také tenistům by už pomalu mohla začít sezóna, organizá-
tor Jiří Týmal už dokonce svolal každoroční jarní brigádu na 
antukovém hřišti, která ovšem kvůli nařízením vlády vzala za 
své. I zde všichni doufají, že si brzy budou moci zašpinit boty 
od antuky a rádi se pak pohádají o sporný míček.

Za TJ Malše Miroslav Vaňata 
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Informace pro občany
Dovolím si navázat na pana starostu a informovat čtenáře 
Roudenského zpravodaje o dalších aktualitách z obce.
·Nejdříve bych chtěl poděkovat všem dobrovolnicím a dob-
rovolníkům, kteří šijí roušky a dali je k dispozici obecnímu 
úřadu.
Pan starosta průběžně předává roušky těm nejpotřebněj-
ším. Celkem jsme od dobrovolníků obdrželi v řádech stov-
ky roušek. Prostřednictvím Hasičského záchranného sboru 
jsme od státu převzali šedesát jednorázových a dvacet tex-
tilních roušek a celkem dvacet litrů dezinfekce, což na cca 
1 200 občanů není mnoho. Stejně tak je to i s informacemi – 
od Krizového štábu dostáváme informace o celkovém počtu 
lidí v karanténě a počtu nemocných, a to až po společné 
urgenci starostů obcí, tyto informace původně končily na 
úrovni obcí s rozšířenou působností, v našem případě tedy 
na Magistrátu města Českých Budějovic. Pro chod úřadu za-
jišťujeme ochranné pomůcky dle možností, nákup ochran-
ných pomůcek je velmi omezen.
·Stále necháváme v provozu sběrný dvůr a v této souvislosti 
děkujeme � rmě Piskač a syn a.s. za poskytnutí v této době 
nedostatkových ochranných pomůcek pro pracovníky sběr-
ného dvora. S odpady souvisí nakládání s případně infekčním 
materiálem – typicky rouškami. Ty by měly být uloženy do ko-
munálního odpadu.
· Informace ke stávající situaci předáváme spoluobčanům 
prostřednictvím webových stránek obce a obecního face-
booku, nejdůležitější info pak službou e-mailové či sms zprá-
vy těm, kteří těchto služeb vyžívají. I s ohledem na rychlost, 
jakou se situace mění a jsou přijímána nová opatření, je tento 
způsob předávání informací nejrychlejší a nejefektivnější. Pro-
to pokud máte o informace z Roudného zájem, zjistěte si na 
webu obce, jak na to.
·Protože chápeme situaci rodin s malými dětmi, snažili jsme 
se nechat školku co nejdéle otevřenou a jsme rádi, že i ro-
diče situaci pochopili a pokud to nebylo nutné, tak do škol-
ky děti nedávali. V dané situaci zůstává mateřská škola dále 
uzavřena.
·Ve víru událostí kolem COVID-19 se trochu ztrácí další akce, 
které se nás týkají. Aktuálně je uzavřena silnice od fotbalové-
ho hřiště směrem na Plav kvůli stavbě dálnice.

Tato uzavírka by měla trvat do 19. 4. 2020. S výstavbou 
dálnice souvisí i nárůst provozu stavební techniky. Občané 
se obávají zvýšení provozu i po dostavění dálnice v souvis-
losti s dálničním sjezdem u naší obce. Souhlas s výstavbou
a využíváním sjezdu z dálnice u naší obce podmínilo tehdej-
ší zastupitelstvo tím, že se nezvýší provoz v obci, bude vybu-
dována tzv. Jižní tangenta a bude omezen sjezd nákladních 
automobilů. Proto navýšení provozu obcí neočekáváme. 

·Dále se začíná pracovat na Plavské směrem z Roudného do 
Českých Budějovic.
Tuto akci jste asi zaregistrovali kvůli pokáceným stromům. 
Součástí rozšíření Plavské bude jak cyklostezka, chodníky či 
širší pruhy pro automobily, tak i vysázení nových stromů. Za-
tím není stanoven termín realizace, investoři (Magistrát měs-
ta ČB a Jihočeský kraj) vypsali výběrové řízení na zhotovitele. 
Ale snad se dočkáme bezpečnějšího spojení do krajského 
města co nejdříve.

Na závěr bych chtěl poděkovat vám všem, kteří respektujete 
opatření přijatá vládou. Myslíme, že jsme společně k dané si-
tuaci přistoupili zodpovědně a ohleduplně. Věřím, že se nám 
podaří tento mimořádný stav zvládnout.

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.,
místostarosta obce
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Nuda nebyla ani v novém roce. Po lednových akcích jsme 
se těšili na nejkratší měsíc v roce, který patří Masopustu
a maskám. Všichni ve školce jsme se snažili, aby si jich užily 
děti i ve třídách. Celou budovu jsme pečlivě vyzdobili, děti 
si doma s rodiči připravily masky a již se těšily na karne-
val. Akce nesla název „Balónková show” a připravila nám ji 
společnost Bambini. Nechyběly soutěže, přehlídka masek, 
tanec, sladké odměny, dobrá nálada, veselí a samozřejmě 
barevné balónky.

Ke konci února zaujala děti nevšední návštěva. Přijel k nám 
pan Macků-sběratel hudebních nástrojů a jak jinak než s hu-
dební pohádkou. V hlavní roli se představila „babička Chro-
ta”- prastarý hudební nástroj, který děti postupně seznamo-
val s dalšími současnými i historickými hudebními nástroji. 
Během vyprávění jsme měli možnost poslechnout si jejich 
zvuky a zazpívat si za jejich doprovodu. Některé nástroje děti 
poznávaly, jiné se jim představily poprvé. A našli se i odváž-
livci, kteří si na ně pod dohledem „zahráli”.

Rovněž jsme s dětmi navštívili obecní knihovnu, kde jim 
paní knihovnice vysvětlila systém půjčování knih.

Poslední akcí, kterou jsme stihli, bylo setkání v rámci vzděláva-
cího projektu pro třídu starších dětí – „Jak jel Zdravík do ZOO“. 
Následovat měla návštěva zvířátek ze ZOO Ohrada Hluboká 
nad Vltavou přímo ve školce ve třídě u mladších dětí, která se 
však již neuskutečnila. Veškeré březnové a ostatní akce mu-
sely být zrušeny, zároveň i plavecký výcvik pro předškoláky.

Další aktivity jsou zatím bohužel jen ve fázi plánů, 
od 17. března je naše mateřská škola
do odvolání uzavřena.

Dáváme jen informaci k plánovanému zápisu do MŠ pro 
školní rok 2020/2021, který by měl proběhnout ve středu 
6. 5. 2020 a čtvrtek 7. 5. 2020, vždy od 9.00 hodin do 
11.30 hodin.

Tiskopisy k zápisu a další aktuální informace, jakým způso-
bem bude vše probíhat, naleznete od 6. 4. 2020 na webo-
vých stránkách mateřské školy.

Mgr. Lenka Křížová, učitelka MŠ

Z mateřské školy
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Probíhající události kolem nás vedou k zamyšlení, jak 
se s podobnými situacemi vyrovnávali naši předkové,
v podmínkách mnohem horších a dobách složitějších.

Nedostatečná hygiena, možnost styku s nakaženými osoba-
mi, ale také nízká odolnost populace, způsobovaly epidemie 
přenosných nemocí, postihující především města a oblasti
s vyšší koncentrací obyvatel. Byly označovány jako mor,
i když charakter onemocnění mohl být různý. Epidemie 
se nevyhnuly ani Českým Budějovicím a okolí, neboť sem 
přicházelo mnoho cizích návštěvníků, kteří nákazu i nevě-
domky roznášeli. Zvýšená úmrtnost obyvatelstva vždy zna-
menala pohromu. Město se uzavřelo cizincům, vzájemný 
styk lidí byl omezen, klesala řemeslná výroba, vázl obchod. 
Zprávy o morových epidemiích zaznamenávali místní kroni-
káři až od konce 15. století, a jistě ne všechny. 

První zmínky o moru na českobudějovicku jsou od červen-
ce do prosince 1495, údajně zemřelo 3 472 osob. Tak vysoký 
počet by znamenal vylidnění celého města, což poukazuje 
na značnou nadnesenost údaje. Další morové nebezpečí se 
objevilo v roce 1520, vrcholu dosáhlo na jaře 1521. Podle 
zpráv kronikářů si epidemie vyžádala 3 000 obětí. I tento od-
had převyšoval skutečnost, odpovídající by byl patrně údaj 
kolem 500 zemřelých. Morovou epidemii v roce 1584 zazna-
menal kronikář s poznámkou, že se opakovala po tři podzimy.
V roce 1613 se rozmohl mor v Praze a hrozilo nebezpečí, že 
se rozšíří i jinam. V Českých Budějovicích byl proto zrušen 
martinský výroční trh. Roku 1679 propukl mor v Dolních Ra-
kousích a rozšířil se na Moravu i do Čech. Mor pronikl do 
města v září. Nakažení byli přemístěni do lazaretu v Suchém 
Vrbném, jejich domy byli uzavřeny. Zdravé děti z nakaže-
ných domů byly soustředěny ve společném útulku, rekon-
valescenti museli projít čtyřicetidenní karanténou. Mor vr-
cholil v říjnu a listopadu a pominul v lednu 1681. Členové 
městské rady nechtěli poškodit ekonomické zájmy města, 
a tak přítomnost morové nákazy dlouhodobě popírali. Ve 
městě panovala zvláštní situace. Lidé se na jedné straně báli 
moru, vyhýbali se ošetřujícím a zaopatřujícím osobám, avšak 
na druhé straně často přebývali pod jednou střechou s ne-
mocnými a zcela bezohledně vycházeli z domu ven mezi 
ostatní zdravé obyvatele města. Báli se zavlečení nákazy do 
města odjinud, ale zároveň se jim nelíbilo, když se rušily trhy, 
důsledkem čehož řemeslníci nemohli prodávat své výrob-
ky. Za poškození své osoby pokládali také zákaz provozovat 
živnosti nebo izolaci ve vlastním morem nakaženém nebo 
jen podezřelém domě. Zastupitelé města nechtěli o� ciál-
ně přiznat, kolik lidí ve skutečnosti na mor zemřelo, a tak se
v pramenech objevují rozdílné počty. Další morová epide-
mie hrozila městu 1713. Mor se naštěstí nerozšířil.

Epidemie, které postihovaly České Budějovice v průběhu 
19. století, způsobovala stejně nebezpečná nemoc, cholera.
V roce 1832 si ve městě a na předměstích vyžádala několik 
set mrtvých. Další epidemie trvala od dubna do října 1850,
v některých dnech se konalo 4-7 pohřbů. Během řádění 
cholery od ledna do srpna 1855 zemřelo 75 lidí. Od léta 1866 
se v Čechách šířila cholera, zavlečená sem pruskými vojáky. 
V září dorazila do Českých Budějovic, kde si do konce roku 
1866 vyžádala 286 obětí na životech. Epidemie odezněla te-
prve v následujícím roce. Zkušenosti s cholerou v roce 1866 
přiměly českobudějovické k urychlení prací na stavbě nové 
kanalizace a moderního vodovodu s hygienicky nezávad-
nou vodou.

Velkou epidemii způsobila po skončení první světové války 
tzv. španělská chřipka, která si vyžádala mezi obyvatelstvem 
velký počet obětí. Její původ byl pravděpodobně také v Asii, 
podobně jako nyní koronavirus, který se bezprostředně do-
týká každého z nás. Roku 1917 byla zaznamenána v Číně a
s vojáky se přes USA dostala do Evropy. Válečná cenzura však 
počátek pandemie zastřela, ale v neutrálním Španělsku bylo 
povědomí rozšířeno, což dalo onemocnění i název. Pokud 
jde o počet obětí v českých zemích, tak historik lékařství Ha-
rald Salfellner předpokládá, že úmrtnost v důsledku španěl-
ské chřipky v letech 1 918–1 920 dosáhla 44 000 až 75 000 
civilistů a asi 2 000 až 5 000 vojenských osob.

Zbývá nám jen věřit, že současná epidemie nás nezasáhne 
obdobným způsobem.

Historické epidemie českobudějovicka…

S využitím Encyklopedie Českých Budějovic
a wikipedie sestavil Miroslav Vaňata
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Žijí mezi námi…
Úspěšný chovatel Jaroslav Doležal

Občan naší obce, pan Jaroslav Doležal, je jedním z mála 
chovatelů v České republice, který se může  pyšnit ame-
rickým původem svého psa. Je chovatelem lousianského 
leopardího psa, neboli Catahoula.

Tato rasa má svůj původ ve Spojených státech amerických 
ve státě Luisiana u jezera Catahoula. Předpokládá se, že 
vznikla křížením červených vlků a psů typu mastif a chrt 
španělských konkvistadorů. Tyto křížence, výborně lovící 
v bažinatých oblastech Luisiany, objevili francouzští kolo-
nisté a začali je křížit se svými ovčáky. Tak vznikl dobře se 
pohybující pes s pasteveckými vlohami a duší lovce. Od 
začátku tak byli tito psi využíváni místními farmáři k lovu, 
nahánění dobytka a střežení farem.

Catahoula byl 9. 6. 1979 uznán jako národní plemeno stá-
tu Luisiana, ve své domovině je velmi rozšířen.
Na evropský kontinent se dostal v roce 1998 a to přímo do 
České republiky, která je po USA druhou „catahoulí velmo-
cí“ na světě.
Obliba této rasy je stále větší, a to i díky povaze těchto psů. 
Luisianský leopardí pes je nezávislý, s obranářskými vlo-
hami a teritoriálními pudy. Věrně miluje svoji smečku, to 
znamená všechny rodinné členy a přátele, se kterými se 
pravidelně stýká. K cizím lidem bývá rezervovaný.
Má obrovskou sílu, houževnatost a chuť pracovat pro své-
ho pána. Je rád zaměstnán, vítá tedy každý sport či prá-
ci. Je velmi chápavý a inteligentní, nemá rád typický „ov-
čácký“ výcvik v podobě opakovaného drilu. Předností je 
jeho vytrvalost a činorodost. Díky velkému sebevědomí 
výcvik vyžaduje důslednost. Určitá rezervovanost vůči ci-
zím může způsobovat nedostatek výrazu při předvádění 
na výstavách.

Vzhledově se jedná o psa střední až větší velikosti, o výšce 
55-66 cm u psů, 51-61 cm u fen. Zvíře je dobře osvalené, 
silné a elegantní.
Barva srsti může být modrá, šedá, černá, játrová, červená, 
bílá a skvrnitá, znaky mohou být černé, bílé, červené nebo 
žlutohnědé. Jednobarevné zbarvení je přijatelné černé, 
žluté, červené a čokoládové. Velmi charakteristickým zna-
kem tohoto plemene jsou oči. Ostatně dle očí získalo toto 
plemeno své jméno. Catahoula totiž znamená křišťálově 
čistý, průzračný. Skleněným očím se dává přednost, mo-
hou být ale libovolné barvy nebo kombinace barev. Rov-
něž obě oči nemusí být stejné barvy.
Hlava by měla být mohutně stavěná, lebka je široká s dob-
ře vyvinutými lícemi. Tlama by měla být silná a hluboká, 
pysky pevné bez jakékoliv pigmentace.

Ve dnech 26. - 29. 10. 2019 se konala v Mitrově meziná-
rodní EALC/NALC výstava za účasti rozhodčích ze Spoje-
ných států, která se koná jedenkrát za čtyři roky. Zúčastnit 
se mohou pouze psi s americkým původem, tentokrát to 
bylo třicet devět psů z České republiky, Slovenska, Polska, 
Ukrajiny, Rakouska, Německa, Lotyšska, Finska a Itálie. Sou-
těžními disciplínami jsou mentrailing a obedience, záchra-
nařina, honácká soutěž a závěrečná výstava.

Pan Doležal soutěžil s fenou Bellou a psem Aresem, 
který ve své třídě získal titul šampióna.
Chovateli děkujeme za představení tohoto plemene a pře-
jeme hodně dalších úspěchů a především radosti z jeho 
domácích miláčků.
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Životní výročí 70, 75, 80, 90 a více let v měsících
leden, únor a březen oslavili:
Jana Tomášková, Marie Soukupová, Irena Průková, Jiřina Kalinová

HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI DO DALŠÍCH LET.

Blahopřání jubilantům

Provozní informace
SBĚRNÝ DVŮR:
Letní provoz: 1. 3. 2020 – 31. 10. 2020
Otevřeno: středa 14:00 - 18:00, sobota 9:00 do 12:00

SVOZ BIOODPADU
18. 3. 2020 – 25. 11. 2020
svozový den - středa, 1 x za 14 dnů v sudých týdnech

Poděkování 
Vedení obce touto cestou děkuje všem, kteří se v uplynulém období postarali o program, zajištění a realizaci všech 
kulturních a společenských akcí. Některé z plánovaných akcí se již   nemohly z důvodu mimořádných okolností 
uskutečnit. Alespoň některé z nich, zejména ty pro naše nejmenší, bychom rádi uskutečnili v náhradním termínu. 
Další dík patří Mysliveckému spolku Malše a to jak za zajištění mysliveckého plesu, který patří v naší obci k těm
tradičním, tak zejména za vyčištění stoky pro odvod povrchových vod.
Děkujeme také všem, kteří pomáhají v období nouzového stavu. Ať je to šití roušek, poskytnutí dalších 
ochranných prostředků, či jiným způsobem.




