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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle našeho zpravodaje jsem zmínil úskalí, která kom-
plikují realizaci některých obecních staveb. Nevím, snad možná
i tento článek napomohl tomu, že dnes má obec vydané sta-
vební povolení na stavbu první části chodníku podél Plavské 
komunikace. Zvítězil zdravý rozum a děkuji tímto lidem, díky 
kterým se podařilo dovést tento projekt ke zdárnému konci.
Po výběrovém řízení na zhotovitele by obec chtěla stavbu reali-
zovat v letních a podzimních měsících letošního roku. 

V současné době právě probíhá rekonstrukce veřejného osvětle-
ní v ulicích Roudenská a U Rybníčku. Dojde ke zlepšení vzhledu 
středu obce, ke zkvalitnění osvětlení komunikací a k úspornější-
mu provozu. 

Aktuálně probíhají jednání se společností REKOLA – kola do ulic, 
kola pro všechny, která provozuje v Českých Budějovicích Bike-
sharing (sdílená růžová kola). Tato služba byla nabídnuta i naší 
obci především po zkušenostech s obcí Včelná, kde je ze strany 
obyvatel o tuto službu značný zájem. Vzhledem k těmto zku-
šenostem a také možnostem, které poskytne nově budovaná 

cyklostezka do Českých Budějovic, bychom chtěli i našim oby-
vatelům či jejich návštěvníkům tento způsob 
dopravy do obce umožnit. Budeme rádi za 
vaše podněty a názory zaslané do kanceláře 
obecního úřadu.

Stávající rekonstrukce Plavské silnice ve smě-
ru do Českých Budějovic a s ní spojené uza-
vírky a objízdné trasy, nám všem více či méně 
komplikují každodenní život. Můžeme se ale těšit na komfort-
nější a bezpečnější dopravu po jejím ukončení. Dle informací od 
investora stavby probíhají práce dle časového harmonogramu. 

Společně s Krajským úřadem Jihočeského kraje bychom také 
následně realizovali rekonstrukci této komunikace v naší čás-
ti obce směrem od kruhového objezdu na Plav, samozřejmě
i s vybudováním dalších částí chodníků.

Chtěl bych všem popřát hezké letní dny, hodně slunce a pohody 
nejen ve dnech volna a školákům krásné prázdniny.

Gustav Had, starosta obce

Roudenský zpravodaj
Slovo starosty

Následujícím článkem bych chtěl ukázat, že komunikace
s úřady či společnostmi není jednoduchá a často velmi zdlou-
havá. Z předminulého zastupitelstva vzešel dotaz ohledně 
ranních spojů linky č. 10. Kdo jezdíte kolem 7:10 do Českých 
Budějovic víte, že oba autobusy jsou plné, zejména spoj, který
k nám přijíždí z Vidova. Vznesli jsme dotaz na Dopravní pod-
nik města České Budějovice s žádostí o řešení této situace, 
navrhovali jsme využití kloubového autobusu i na lince, kte-
rá přijíždí z Vidova.
V odpovědi nám bylo sděleno, že první autobus, který je 
často kloubový, k nám přijíždí z Nových Hodějovic, protože 
ani u nás na návsi, ani ve Vidově, nelze s kloubovým auto-
busem manipulovat. Také jsme byli informováni o tom, že 
ranní obslužnost je na velmi vysoké úrovni, během cca 20 
minut projedou tři autobusy do Českých Budějovic. Navíc
v souvislosti s objízdnou trasou linky č. 10 je zřejmé, že klou-
bový autobus nebude schopen přes přejezdy přejet. Proto 
jsme před měsícem oslovili Dopravní podnik s požadavkem 
o návrhy řešení obslužnosti během ranní špičky, protože 
se dá očekávat, že kapacita autobusů nebude dostačovat.
Na tento dotaz jsme obdrželi reakci v den uzávěrky tohoto 
vydání Roudenského zpravodaje – DPMCB počítá s provo-
zem kloubového autobusu i na objízdné trase, necháme se 
tedy překvapit, zda se to povede. 

V této souvislosti bychom chtěli řešit případné změny v jízd-
ních řádech linky č. 10, uvítáme vaše připomínky.

Vlekoucím se problémem je stoka od „čističky“ v Boršovské 
ulici, vedoucí pod Plavskou komunikací k řece Malši. Před 
dvěma roky bylo Krajským úřadem vydáno rozhodnutí, že 
se jedná o odvodňovací zařízení a na jeho základě došlo ke 
změně vlastníka ze státního podniku Povodí Vltavy na Stát-
ní pozemkový úřad. Ještě před převodem stoky na nového 
majitele bylo vyčištění stoky dohodnuto s Povodím Vltavy.  
Následovalo jednání se zástupci SPÚ, stoku jsme společně 
prošli a domluvili jsme se na tom, že od nového roku (2020) 
bude SPÚ stoku čistit s tím, že do té doby se o ni alespoň
v omezené míře postará obec.
Poděkování patří členům Mysliveckého sdružení Malše, kteří 
celou horní část vyčistili a zbavili největších náletů. V sou-
vislosti se současným deštivým počasím tímto vysvětlujeme 
situaci vlastníkům nemovitostí v dolní části stoky, kteří nás 
upozornili na špatný odtok vody z důvodu neprůchodnosti 
stoky.
Situaci dále řešíme, ale opět čekáme na vyjádření zodpově-
dných osob a nalezení způsobu řešení.

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.,
místostarosta obce

Čekání na odpovědi



Připravujeme pro děti …
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
- pátek 28. 8. 2020 od 16 hodin v parčíku u mateřské školy 

- pro děti a mládež všech věkových kategorií a jejich rodiče
- odpoledne plné her, soutěží a dobré nálady
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Mateřská škola opět v provozu…
Když jsem sedala k počítači, abych napsala další příspěvek 
do zpravodaje, uvědomila jsem si, že v něm mimořádně ne-
budou žádné informace o zážitcích z akcí, které jsme měli 
naplánované na minulé měsíce. I naše školka byla nucena ve 
druhé polovině března reagovat na aktuální epidemiologic-
kou situaci dočasným uzavřením. Ale i v průběhu nouzové-
ho stavu jsme mysleli na děti. Celou školku jsme uklidili, aby 
se děti vrátily do příjemného čistého prostředí. Také jsme 
vymýšleli a připravovali zajímavý program na dobu, kdy se 
všichni sejdeme.
Za zcela jiných podmínek proběhl letos i zápis nových dětí. 
Od září se budeme těšit na deset nových kamarádů, kteří 
splnili podmínky pro přijetí do naší školky.

V současné době nám situace dovolila mateřskou školu ote-
vřít, byť za určitých podmínek a opatření. Z bezpečnostních 
a hygienických důvodů máme otevřeno v omezeném pro-
vozu, což obnáší zejména regulovaný počet dětí ve třídách. 
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří nám vyšli 
vstříc a své ratolesti si nechali doma. Snažíme se jim alespoň 
zasílat inspirativní témata, kterými mohou děti doma zaba-
vit, pobavit, něco je naučit. 

Ve školce pracujeme podle témat, která byla připravena. 
Spoustu z nich jsme byli nuceni přeskočit. Snad nejvíce nás 
mrzí, že jsme se nemohli tradičně rozloučit s nastávajícími 
prvňáčky velkou zahradní slavností, ale jen v úzkém kruhu 
přítomných dětí a zaměstnanců školky. Přejeme budoucím 
školákům samé krásné zážitky, spoustu nových kamarádů, 
hromadu zajímavých informací… Moc nás potěší, když se za 
námi přijdou podívat a pochlubit se svými úspěchy.

S dětmi, které do školky chodí, se snažíme pobývat co nej-
více venku na zahradě. Zvýšenou pozornost věnujeme ze-
jména hygieně. Naprostou většinu připravených kulturních 
a vzdělávacích akcí, jakož i fotografování, jsme byli nuceni 
zrušit. Omezeně jsme oslavili jen Den dětí na zahradě MŠ. 
Připravili jsme pro ně program s dopravní tématikou – jízdu 
na koloběžce, odstrkovadle či motorce - zopakovali jsme si 
pravidla bezpečnosti, bezpečné přecházení, význam barev 
na semaforu apod.
Za správné odpovědi byly děti odměněny.

Na závěr ještě upozornění k letním prázdninám.
Od 20.7. do 23. 8. 2020 bude mateřská škola

uzavřena z důvodu letních prázdnin.

A po nich se na všechny opět moc těšíme. Přejeme hezké 
sluníčkové léto plné zážitků a příjemně strávené dny s rodi-
nou.

Mgr. Lenka Křížová,
učitelka MŠ

 od 16 hodin v parčíku u mateřské školy 

- pro děti a mládež všech věkových kategorií a jejich rodiče
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Obecná a mateřská škola v Roudném
Píše se červenec L.P. 1788, kdy je sepsán protokol o zříze-
ní školy v Doubravici, k níž je přidruženo i Roudné. Vyučo-
vací jazyk byl český a německý. Pěkný výšlap na kopec do 
Doubravice na každodenní školní docházku, nemyslíte? 
Určitě v té tobě ještě hezky na boso, věci v dnešní době 
naprosto  nepředstavitelné.
O sedm let později, v roce 1795, je pak naše obec „odškole-
na“ od Doubravice a „přiškolena“ do blízkého Rožnova. 
V roce 1914 byla v Roudném zřízena první škola, německá, 
při statku č.p.10, o deset let později je však zrušena pro níz-
ký počet pouhých sedmi dětí. V té době však vzniká první 
škola česká, v sále obecního hostince. 

Od října 1936 je škola přesunuta do nově zřízené budovy 
č.p. 4 učitele Bohdana Doležala, a to společně s mateřskou 
školou. Obecná škola, později národní, byla zprvu jedno-
třídní s pěti postupnými ročníky. 
Ve své době bylo kuriozitou, že žáky jednoho ročníku tvoři-
lo pět dětí, všechny z jednoho příbuzenstva. Tato vesnická 
škola plnila své poslání až do roku 1976, kdy byla v naší obci,
i z důvodů změny výuky, zrušena. Školní docházka našich 
dětí tak od té doby směřuje do Českých Budějovic, ve své 
době to byl i impuls ke zřízení MHD do naší obce v roce 
1976, nejprve s točnou u kapličky v místě dnešního kruho-
vého objezdu. Po necelých dvou letech pak začaly autobu-
sy MHD zajíždět až do centra obce. 

Co se týče mateřské školy, tak její historie sahá až do roku 
1926, v letošním roce tak slaví své 95. výročí zřízení. Původ-
ní umístnění mateřské školy bylo v domě č.p. 54, posléze
v č.p. 51 či v č.p. 26. Nová mateřská škola s různými promě-
nami pak v naší obci slouží od roku 1982.

Miroslav Vaňata,
kronikář obce

 Možnosti školní a předškolní výuky
v dobách minulých…

Díky postupnému uvolňování opatření spojených s koronavi-
rem mohlo ožít i roudenské sportoviště, a to nejen díky spor-
tu. Naplno se tak do míče opřely všechny roudenské celky. 
Roudenští nejprve uspořádali vlastní miniturnaj mezi celky
A týmu, B týmu a starším dorostem. Nebylo překvapením, že 
tento miniturnaj vyhrálo právě roudenské áčko, dorost pak 

předčil B tým. Dalším počinem, který se roudenským podařil, 
bylo uzavření spolupráce se společností Doprastav a.s.
(zhotovitel místní části dálnice D3), jejíž jméno teď nově nese 
roudenský stadion. Malšané se také pustili do rozšíření travna-
tých tréninkových ploch pro naše nejmenší naděje.

Nápis na střeše hlavní tribuny pak změnil svou podobu, a tak 
se nad areálem krásně vznáší bílý racek ve znaku klubu Malše. 
Dalším počinem v době, kdy veškeré amatérské soutěže byly 
zrušeny, jsou Turnaje přátelství, které Malšané pořádají. 
Tento miniturnaj mužů má výborné obsazení, účastní se ho 
divizní záložní tým ligového Dynama (s ním Malšané drželi 
krok více než 60 minut, aby nakonec se soupeřem, který měl 
v kádru pět ligových pendlů prohráli 0:4), Jiskra Třeboň (výhra 
3:2 roudenských mužů mohla být mnohem výraznější), úřa-
dující krajský šampión Olešník s exreprezentantem Lafatou
v sestavě, Český Krumlov a Jankov.
Podobný turnaj se stejným názvem pak hrají i roudenští do-
rostenci. Všechny ostatní kategorie pak pravidelně hrají přá-
telská utkání.
Veškeré informace o dění kolem fotbalu je možné zjistit na 
klubovém webu: www.malseroudne.cz, který je pravidelně 
aktualizován. 
Plně obsazen je pak také roudenský antukový kurt, kde 
účastníci zažívají mnoho úžasných tenisových výměn i spous-
tu legrace, když se něco nepovede. Emoce a nadšení patří
k jakémukoli sportu. Je jen dobře, že náš antukový kurt žije.

Za TJ Malše Miroslav Vaňata

Z Roudenského sportovního dění…

Ve dnech 27-30. 5.1930 byly pozvány děti z roudenské školy na zájezd 
do Prahy. Náklady na cestovné hradil odbor Národní Jednoty Pošu-
mavské v Roudném, ostatní vše hradil odbor Národní Jednoty Pošu-
mavské na Královském Vyšehradě. Výpravu doprovodil správce školy 
p. B. Doležal, za N. J. P. p. F. Zmrzlý a za rodiče dětí p. M. Mikešová.



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 14:00 - 18:00
 Středa a Pátek: 9:00 -12:00
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY:

Životní výročí 70, 75, 80, 90 a více let v měsících
duben, květen a červen oslavili:
Jan Šulda, Eva Plamínková, Marie Klomínková, Marie Paulová,
Jiří Tibitanzl, Anna Marková a Drahomíra Nutilová

HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI DO DALŠÍCH LET.

PANÍ DRAHOMÍRA NUTILOVÁ
oslavila v květnu své 96 narozeniny a je tak nejstarší občankou naší obce. 

Paní Nutilová se stále těší dobrému zdraví a ráda
vzpomíná na dny prožité v Roudném.

Blahopřání jubilantům

Volby do zastupitelstev krajů
TERMÍN KONÁNÍ:
Pátek: 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hod
Sobota: 3. října 2020 od 08:00 do 14:00 hod

MÍSTO KONÁNÍ:
Budova Obecního úřadu
Roudenská 120, 370 07 Roudné

Více informací na www.roudne.cz v záložce aktuality

www.roudne.cz




