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Roudenský zpravodaj
Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
máme za sebou léto a snad i trochu odpočinku. Letních mě-
síců jsme využili k rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích 
Roudenská a U Rybníčku. V obou ulicích došlo ke kompletní 
rekonstrukci veřejného osvětlení včetně rozvodů a výměny 
svítidel a stožárů, byla instalována moderní LED svítidla, kte-
rá jsou úspornější a způsobem rozmístění dochází ke zkvalit-
nění osvětlení, což napomáhá k větší bezpečnosti provozu na 
těchto komunikacích a chodnících.

Na rekonstrukci jsme  získali dotaci v rámci Programu obnovy 
venkova Jihočeského kraje ve výši 290 000,- Kč.

Další stavební akce, výstavba části nové-
ho chodníku od kruhového objezdu k za-
stávce v ulici Jakubova, byla právě zdárně 
ukončena. Již v minulosti jsem se zmiňoval 
o komplikacích, které provázejí výstavbu 
chodníku a jsem rád, že se podařilo získat 
stavební povolení na tuto první část. 
V současné době připravujeme společně s Krajským úřadem 
rekonstrukci komunikace Plavská včetně výstavby chodníků 
ve směru na obec Plav. Aktuálně byl vybrán zhotovitel projek-
tové dokumentace.

Rád bych se také vyjádřil k dotazům na posílení ranních spojů 
MHD. Tyto podněty jsem osobně projednával se zástupci Do-
pravního podniku. Bylo dohodnuto monitorování množství 
cestujících ve vybraných spojích, a to jak ranních tak i odpo-
ledních, dle požadavku cestujících. Tento monitoring proběhl 
na počátku září a trval několik dní. Maximum bylo dosaže-
no ve směru do centra u spoje s odjezdem v 7:08 ze zastávky 
Na Děkanských polích dne 2. 9. 2020 (88 cestujících) a ve 
směru z centra (zastávka Antala Staška) u spoje s příjezdem 
ve 14:06 dne 4. 9. 2020 (66 cestujících). 

Z těchto výsledků je zřejmé, že obsazenost spojů se pohybuje 
nejvýše okolo 60-70 % maximální kapacity autobusu. Z vy-
jádření Dopravního podniku vyplývá, že stávající kapacitu 
spojů považuje DP za dostatečnou. Dále byl dohodnut další 
průzkum a příslib, že v případě potřeby budou hledány mož-
nosti navýšení kapacity dopravních prostředků. Věřím, že 
toto zjištění bylo objektivní a kvalitně provedené a chtěl bych 
tímto poděkovat vedení Dopravního podniku města České 
Budějovice za vstřícnost a vysokou míru profesionality.

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci informuji, že
v případě potřeby můžeme občanům poskytnout zbytek dez-
infekčních a ochranných prostředků z jarní distribuce, odběr je 
možno domluvit v kanceláři obecního úřadu. Plošný rozvoz již 
nebudeme v tuto chvíli zajišťovat. 

Přeji všem hlavně hodně zdraví,
klidnou mysl a pevné nervy. 

Gustav Had,
starosta obce

před rekonstrukcí po rekonstrukci

před rekonstrukcí po rekonstrukci
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Nový školní rok v mateřské škole
Školní rok 2020-2021 jsme úspěšně zahájili v úterý 1. září.
 Třídu Broučků po prázdninách doplnily nejstarší děti ze třídy 
Žabiček a třída mladších dětí přivítala úplně nové kamarády, 
kterým přejeme, aby se jim u nás líbilo a abychom společně 
prožili krásné chvíle plné zábavy, poznání, tvoření i her. 

V září nás navštívilo divadlo Zvoneček se svojí pohádkou
„O zlaté rybce”. Děti se tak po dlouhé pauze mohly těšit
z divadelního představení v naší MŠ. Na konec měcíce je 
připravena společná akce pro rodiče a jejich děti s názvem
„Pohádková drakiáda”.
Jak už název napovídá, jedná se o pohádkové odpoledne 
plné zábavy. A nebude chybět drak, rytíř ani princezna. Trasa 
povede od školky, kolem řeky až k rybníčku. Cestou budou 
děti plnit nejrůznější úkoly. Věříme, že počasí bude příznivé 
a tuto akci si všichni užijeme.

Bohužel všechny další aktivity záleží na vývoji koronavirové 
situace. Pro naše nejstarší děti předškolního věku jsou při-
praveny zájmové kroužky, které MŠ nabízí. Jejich seznam je 
zveřejněn na stránkách MŠ i na nástěnkách a bližší informa-
ce rodičům podají paní učitelky.
Doba je již taková, že ani začátek školního roku se neobe-
šel bez pokynů, které je nutno dodržovat, abychom předešli 
výskytu tolik nežádoucího a mnohokrát již diskutovaného 
Covidu 19. Děti a jejich rodiče byli se zvláštními opatření-
mi seznámeni. MŠ se řídí dle aktuálních nařízení. Je více než 
pravděpodobné, že situace se bude měnit, proto všechny 
žádáme o sledování aktuálních informací a dodržování pra-
videl.

Mgr. Lenka Křížová, učitelka MŠ

Přikázat, zakázat, zrušit…
Zdravím všechny čtenáře Roudenského zpravodaje, tentokrát 
se budu zabývat žádostmi, které řešíme na Obecním úřadě naší 
obce.
Občas přijdou naši občané s dotazem, či napíší podnět k pro-
blémům, které mají a navrhují různé příkazy či zákazy.
Jedním z témat je problematika psích výkalů na dětském 
hřišti. Chápu rozhořčení maminek a tatínků nad tím, že někteří 
pejskaři neuklízí po svých psech a děti si pak hrají v psích exkre-
mentech. Všichni víme, že koše na psí exkrementy jsou nejen 
na dětském hřišti a uklízet po svém psovi není nic obtížného. 
Přesto se najdou lidé, kteří to nedělají a je jim jedno, že svou 
leností ohrožují malé děti.
Dalším problémem je dodržování rychlosti na různých mís-
tech obce - ať v Zahradní čtvrti, tak na Plavské, Vidovské či Bor-
šovské ulici. O nebezpečí, které z nedodržování bezpečné rych-
losti plyne, jsme již psali a také jsme si toho jistě všichni vědomi. 
I tuto záležitost jsme řešili a před časem jsme vás informovali
o měření, které jsme ve spolupráci s Policií ČR prováděli na Plav-
ské ulici. Na některých místech se snažíme i o změnu dopravní-
ho značení, ale ne vše je z hlediska předpisů možné a ne vše je 
jen v naší kompetenci.
Jako poslední příklad uvedu bezohledné parkování - také 
jsme to již řešili, i v našem zpravodaji. Je jasné, že počet aut stále 
roste (proto máme v územním plánu požadavek na vyšší počet 
parkovacích míst na vlastním pozemku u nových staveb), ale 
domnívám se, že je to jen naše lenost a pohodlnost odstavit 
auto tak, aby mohl soused vyjet z garáže, nebo aby se dalo nor-

málně projet ulicí, či projít po chodníku. Navíc většina obyvatel, 
kteří parkují svá auta venku, pro ně má místo na svém pozemku, 
ale z různých důvodů (opět bych uvedl lenost) parkují na ulici. 
Všechny uvedené problémy mají jedno společné - takto se k sobě 
chovají lidé, kteří spolu sousedí, bydlí v jedné ulici nebo obci.
Myslím, že trocha ohleduplnosti a méně sobectví by spoustu 
věcí jednoduše vyřešila. 
Při svých stížnostech navrhujete, aby byla přikázána určitá rych-
lost, aby byl zakázán vjezd či parkování, aby došlo k oplocení 
dětského hřiště, či aby došlo ke zrušení parkovacích míst. Další-
mi návrhy jsou také různé retardéry. Pokud odhlédnu od toho, 
že zrušení volného parkování přinese jen pár parkovacích míst 
v ulicích, retardéry nelze umístit libovolně a dopravní znače-
ní musí schválit Policie ČR, vidím to, že řešení je jednoduché 
- nebýt sobec a myslet i na ostatní a někdy také dodržovat již 
stanovená pravidla.
Samotné zákazy a příkazy situaci nezmění. Ten, kdo není scho-
pen dodržovat rychlost, se po umístění značky nezmění. Mys-
lím, že zákazů a příkazů máme všichni kolem sebe dost a přijde 
mi zbytečné si ještě více komplikovat život v obci. Změnu musí 
udělat každý v sobě.
Jak jsem psal výše, na všech problémech je smutné to, že si je 
přiděláváme navzájem a nejsme schopni respektovat ostatní. 
Proto si dovoluji čtenáře požádat o to, ať se zamyslí nad tím, 
jestli svým chováním neomezují ostatní. Pokud se to povede, 
nebudeme muset nic přikazovat, zakazovat a rušit...

Mgr. Jaroslav  Koreš, Ph.D., místostarosta obce
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Provozní doba: Po -Pá 11:00 -14:00 / obědy

Po domluvě:
 oslavy, � remní večírky, svatby,
smuteční hostiny, maturitní plesy...

Kapacita restaurace: cca 45 osob. / sál: cca 150 osob
Tel.: 602 727 860, Viktor Wagner, email: wag.viktor@seznam.cz
Facebook: Restaurace Malše

RESTAURACE
MALŠE ROUDNÉ

Roudenské sportovní dění
Z roudenské kopané…
Podzimní  část fotbalových soutěží vypukla a všechny celky 
Malšanů již rozehrály své soutěže. Mužstvo A muži po bez-
brankové remíze ve Vodňanech, kde cítili křivdu po sporných 
výrocích muže v černém, doma v krásných nových dresech 
porazili Strunkovice 4:0 a v dalším utkání zamířili do nedale-
kého Velešína. Zde domácím připravili neskutečnou porážku 
1:11. Už ve 22. minutě svítil na tabuli výsledek 0:5 a domácí 
byli na ručník. Malšané tak prozatím díky skóre vedou svou 
tabulku 1. A třídy. Záložní B tým po úvodních vítězstvích
v Trhových Svinech a doma s Hrdějovicemi prohrál v Boršo-
vě, začátek soutěže však vůbec nevypadá zle. To staršímu 
dorostu po vydařené přípravě začátek výsledkově nevyšel, 
po úvodních třech kolech je v Divizi prozatím bez bodu.
Více o roudenské kopané naleznete na webu:
www.malseroudne.cz, kde je vše pravidelně aktualizováno 
a skvostně vedeno, články si můžete přečíst nejen o dospělé 
kopané, ale také o mládežnické.

Co se fotbalového areálu týče, tak tráva na nových plochách 
pro přípravky krásně roste a co nevidět ji naši benjamínci také 
vyzkoušejí. „Využili jsme toho, že za plotem, už mimo areál, máme 
pozemek o ploše 80 x 26 metrů. Dobrých patnáct let ležel ladem. 
A protože přípravky při trénincích na stadionu stále někde pu-
tovaly, přímo se nabízelo jim vytvořit vlastní zázemí,“ říká Libor 
Šolc, předseda klubu. Ten na rekonstrukci plochy získal dotaci 
ze sportovního programu Jihočeského kraje určenou na pod-
poru sportu a využil ji na rekonstrukci hřiště pro mládež.

7. ročník „Roudenské rakety“ se opět vydařil
Antukový kurt opět po roce ožil již 7. ročníkem „Roudenské 
rakety“. Letos se sešlo organizačnímu výboru ve složení Jiří 
Týmal a Josef Dohnal na perfektním kurtu za krásného poča-
sí celkem pět dvojic v různém genderovém složení.

Nikdo z přítomných se nenudil a každý si odnesl úžasný 
sportovní, kulturní, společenský i gastronomický zážitek.
Vítězství si nakonec zaslouženě vybojovala dvojice Jiří Týmal 
– Anna Nováčková. Tento výsledek mohl změnit protest je-
jich přímého soupeře, ale ten nakonec podán nebyl (však on 
by si ho organizátor pro své vítězství jistě zamítl). Všechna 
utkání byla dohrána v rámci fair play (jen vítěz Týmal se neu-
stále trefoval do soupeře na síti… a to včetně žen). Celý den 
byla sranda a bylo to fajn. Tak za rok opět na kurtu!

Za TJ Malše Miroslav Vaňata



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:

Blahopřání jubilantům

www.roudne.cz

Provozní informace
SBĚRNÝ DVŮR:
Sběrný dvůr – od 1. 11. 2020 zimní provoz
Každý týden       středa:  14:00 – 16:00
                                 sobota: 09:00 – 12:00

SVOZ BIOODPADU:
poslední svoz 25.11. 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNÉ PŘIJME
- vyučenou kuchařku – vedoucí školní jídelny

na plný úvazek od 1. 1. 2021
Bližší informace u ředitelky školy: Hálková Miroslava

tel: 603 231 105, email: msroudne@roudne.cz

Životní výročí 70 a 75 let
v měsících červenec, srpen a září oslavili:

Milena Matějíčková, Oskar Šimůnek,
Jaroslava Majdanová a Karel Vladyka

HODNĚ ZDRAVÍ
A SPOKOJENOSTI
DO DALŠÍCH LET




