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Roudenský zpravodaj
Slovo starosty
projektu se ukázalo, že stav budovy vyžaduje rozsáhlejší zásah.
Vážení spoluobčané,
opět vás všechny zdravím v letním čísle Roudenského zpra- V požadovaném čase nejsme schopni potřebné kapacity zajisvodaje. Rád bych zde chtěl zmínit stále se opakující pro- tit. Dále pokračuje zpracování projektu na rekonstrukci, využití
blém, který zhoršuje kvalitu života v naší obci, a to je složitá objektu se bude řídit potřebami obce.
dopravní situace a silný provoz na komunikacích. Bohužel
obec
(Jsem
křižovatka
ulic Vidovská
)
velmi
rád, žea Plavská
poslední
červnové bouře žádným ničivým
jsme v centru velkých dopravních staveb – dálnice D3EPDM
a Roudné
JižMultifunkční hřiště - náhled 5
způsobem nezasáhly naši obec a technická zařízení pro odvod
ní tangenty, což znamená jak častá dopravní omezení,
Výměratak
EPDM plochy: 331 m²
Výměra plochy EPDM mulch: 4 m²
pohyb těžké techniky na komunikacích v naší obci. Další
za- vod zafungovala.
tížení prachem a hlučností souvisí s výstavbou nových rodinných domů. Neustále apelujeme na zhotovitele a investory
s požadavky na dodržování zákazu průjezdu těžké techniky
obcí. Bohužel dochází k častým změnám v subdodavatelích
i ve vedení jednotlivých společností, někdy je to boj jen sehnat
zodpovědnou osobu a zjednat nápravu. Chtěl bych v této souvislosti ujistit občany, že se budeme i nadále snažit zajistit co
nejlepší řešení a všem děkuji za trpělivost a pochopení. Snad se
postupně dočkáme ukončení jednotlivých staveb.

Veškerá grafika je pr
z celo-barveného E
Barevnost granulátu je

Pro zlepšení stavu je připraven projekt na rekonstrukci Boršovské komunikace, v příštím roce je naplánovaná modernizace
komunikace Plavská. Pro obě akce by mělo být vydáno stavební povolení do konce letošního roku.
V červenci proběhne rekonstrukce dětského hřiště U Výměníku.
Myslím, že se máme na co těšit, nejmenší si ještě užijí letních
radovánek na nových herních prvcích.
V minulém čísle jsme informovali o plánu na rekonstrukci objektu stávajícího sběrného dvora pro potřeby vybudování ubytovacích kapacit pro ukrajinské uprchlíky. Bohužel při zahájení

V souvislosti s končím volebním obdobím děkuji za spolupráci
nejen všem kolegům zastupitelům, ale i ostatním spolupracovníkům a především všem občanům za dlouholetou podporu.
Přeji všem krásné a pohodové léto !
Gustav Had, starosta obce

PŘIPRAVUJEME NA LÉTO
V místě brodu pod roudenským mostem na levém břehu řeky
Malše bude obnovena písečná pláž a přibude multifunkční tartanová plocha pro hry a odpočinek. Také zde bude nově veřejné
ohniště.
Druhý břeh řeky, kde se nachází fitness park, se stane dostupným
přímo z řeky díky nově zabudovaným schodům. Po sportu rovnou
do řeky a na pláž a naopak!

ROUDNÉ FEST 2022
Sobota 17. 9. 2022
oficiální zahájení ve 13:00

 prostor parku u mateřské školky a přilehlém okolí
 bohatý program pro malé i velké
 více informací během léta

www.roudne.cz

Ohlédnutí za končícím volebním obdobím
V následujícím textu si dovolím bilanci uplynulého volebního
období. Velmi si vážím toho, že i v tomto období se v zastupitelstvu sešli lidé, kteří nechtěli řešit politiku v podobném duchu, jak známe ze zpráv (osobní ambice a zájmy či politickou
kariéru), ale všichni jsme měli společný zájem – dobře sloužit
občanům naší obce. I když jsme byli z různých částí obce a
volebních uskupení, nebyla jednání zastupitelstva postavena
na soubojích „vládnoucí“ strany a opozice. Každý ze zastupitelů jednal dle svého nejlepšího svědomí a mám pocit, že ve
většině případů jsme se i shodli, což je vidět i na hlasování.
Když jsem před lety do zastupitelstva obce přišel, měl jsem
představu, že vše půjde vyřešit velmi rychle, bude stačit nějaký problém projednat a po odhlasování bude problém řešen a
následně i vyřešen. Bylo pro mě částečným zklamáním, že vše
trvá déle, než bych čekal, ale představy jsou jedna věc a realita druhá. V těch představách si člověk často neuvědomuje,
že k realizaci bývá potřeba několika kroků, které obvykle navíc
závisí i na vnějších okolnostech a podmínkách. Jako příklad
uvedu chodníky – ty jsme řešili už před 12 lety, ale od přání
k realizaci je dlouhá cesta. Je zapotřebí vysoutěžit zpracovatele projektové dokumentace, připravit projekt v souladu
s legislativou. Pak je potřeba zajistit pozemky (např. pozemky kolem Plavské jsme řešili ještě letos, protože ne všichni
majitelé chtějí obci poskytnout pozemek, a to z různých
důvodů). Dále je zapotřebí sehnat peníze (a nejde o malou
částku – chodníky a VO kolem Plavské vyjdou na cca 5,5 miliónů korun). Takto připravený a finančně zajištěný projekt je
zapotřebí naplánovat i s jinými akcemi, zmíněné chodníky
kolem Plavské budeme realizovat v součinnosti s Jihočeským
krajem, který bude financovat opravu Plavské silnice. Nemá
totiž smysl dělat nové chodníky, když následující rok budou
probíhat stavební práce na přilehlé silnici – nový chodník by
tím výrazně utrpěl.
Jiným problémem je legislativa a úřady – nekonečný příběh
s kolaudací ZTV Zahradní čtvrť je toho příkladem. I tuto záležitost řešíme přes 10 let a stále nedošlo k tomu, že by investor
stavbu zkolaudoval tak, jak by měl. Sice došlo k (překvapivé)
kolaudaci, ale v ní nebyly vůbec zohledněny připomínky
obce či Policie ČR a rozdíly oproti projektové dokumentaci. Po odvolání ke krajskému úřadu a následně Ministerstvu
dopravy byla kolaudace zrušena a vrácena zpět Magistrátu
města ČB. A tam i přes naše urgování leží už několik měsíců
bez jakéhokoliv vyjádření.
Podobně problematické jednání jsme měli ohledně spádové
školy – magistrát nám po několika jednáních nabídl jako spádovou školu ZŠ Máj (i když jsme argumentovali nesmyslností
této nabídky). Obrátili jsme se na vyšší úřad – kraj a ani tam
jsme nepochodili. Protože magistrát splnil svou povinnost
nabídnout školu, krajský úřad se našimi námitkami o velmi
špatné dostupnosti této školy přestal zabývat.
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Komplikace jsou také s financemi – určitě bychom všichni
chtěli rozšířit nabídku služeb v obci o menší obchod. Obec
však nemá žádný vhodný pozemek a aby při dnešních cenách investovala více než polovinu ročního rozpočtu do koupě vhodného pozemku, není rozumné. Stejně tak jako investovat minimálně 50 miliónů korun do stavby školy, která by
po několika letech měla problémy s naplněním tříd.
Výše uvedené problémy vnímáme a společně jsme se jimi
na zastupitelstvu zabývali. Ale zabývali jsme se i záležitostmi,
které se povedly zrealizovat. Průběžně pracujeme na obnově
vodovodního řadu, opravě osvětlení obce. Podařilo se nám
pozemkově i stavebně připravit stezku pro pěší kolem Malše.
Máme nové fitness hřiště u mostu, v létě se bude kompletně
opravovat dětské hřiště. Po jednání s firmou Rekola jsme tuto
službu přinesli i do naší obce a na základě jejího využívání
jsme rozšířili počet stojanů. Máme dobře zajištěnou dopravní
obslužnost MHD (což nás stojí ročně cca 800 000 Kč). Rozšířili
jsme možnosti informování občanů o dění v obci o Facebookový profil, SMS notifikace či e-mailovou komunikaci. Revizemi územního plánu a územními studiemi regulujeme stavby
v obci (např. žádné bytové či vícepatrové domy). Postupně
se osazují obecní plochy kvetoucími trvalkami, jak pro celoročně oku lahodící pohled, tak pro jednodušší údržbu zeleně.
V tomto období jsme větší problémy řešili na pracovních
schůzkách – např. na základě podnětu z řad zastupitelů
bylo řešeno umístění dětského hřiště. Nejdříve jsme hledali
vhodné pozemky ve vlastnictví obce a následně jsme řešili
s odbornou firmou možnost osazení vybraného místa hracími prvky. Nakonec jsme došli k tomu, že jiné vhodné místo
(rozloha, dostupnost), než je stávající dětské hřiště jako obec
nemáme. Tímto způsobem jsme řešili hodně podnětů a myslím, že i díky tomu byla jednání zastupitelstva více efektivní.
Domnívám se, že za uplynulé volební období se nám všem
zastupitelům podařilo naši obec opět trochu posunout
a připravit další projekty, které bude muset řešit zastupitelstvo nové. Doufám, že i v něm bude cílem práce pro obec,
a ne politické či osobní souboje.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem zastupitelům za
přátelskou spolupráci a vás požádat o to, abyste si v záři našli
pár minut a šli k volbám, určitě to má smysl.
Děkuji za pozornost, kterou jste mým článkům věnovali.
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.,
místostarosta obce
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Prázdniny jsou za dveřmi
Mimo jiné jarní aktivity jsme společně s dětmi připravili překvapení na oslavu ke Dni matek. Děti maminkám zazpívaly, zatančily a předaly vyrobený dárek.

Přejeme všem krásně prožité slunečné léto, plné zážitků a těšíme se v září na shledanou.
Za kolektiv MŠ Michaela Kolářová, učitelka

Dočkali jsme se konečně i školního výletu do ,,Pohádkové kovárny“ v Selibově, kde na děti čekalo kouzelné pohádkové prostředí s vodníky, čerty a draky. I když nám celý den pršelo, tak
jsme si to s dětmi náramně užili.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V TERMÍNU
OD 11.7. DO 21. 8. 2022 UZAVŘENA.

V prvním květnovém týdnu proběhl zápis do naší mateřské
školy, letos konečně za účasti rodičů s dětmi. Nové děti si prohlédly školku a odnesly si papírové kuřátko, které jim vyrobili
budoucí školáci ze třídy Broučků.
V novém školním roce se těšíme na osmnáct nových školáčků.
Už teď je nám smutno po dětech, které odchází do první třídy
a tak jsme jim uspořádali zahradní slavnost. Školáčci si připravili
krátké vystoupení pro rodiče a následovalo slavnostní šerpování nových „Absolventů MŠ Roudné“.

REKOLA – hojně využívaná služba
Sdílená růžová kola jsou v naší obci k dispozici již celý rok. Což dává jasné info, že se opravdu využívá na cesty do školy/
Využili jsme toho, že k nám do obce vede konečně cyklostezka zaměstnání a pak za zábavou do města.
a chtěli jsme tak nabídTakže využívejte dále a na
nout alternativu, jak se docestách hlavně opatrně!
stat do města nebo z města bez použití automobilu,
autobusu či taxislužby.
V zimních měsících sloužila naše obec jako testovací pro zjištění zájmu
o tuto službu i mimo hlavní cyklistickou sezónu a
data ukázala, že ani zimní
měsíce nejsou pro využití
kol překážkou.
Na základě zájmu jsme letos na jaře vybudovali další dvě stanoviště pro zlepšení dostupnosti zápůjčky kol v nové části Velké
Role a též ve středu obce Na Návsi.
Jsme rádi, že jste si tuto službu oblíbili. Množství zápůjček se
meziročně zvedlo téměř dvojnásobně, což nás velmi těší. Zároveň také víme, že největší zájem je vždy ráno od 6-8 hodiny
a poté v podvečer.
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ
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Stavění Máje 2022
Po více než dvou letech poznamenaných COVIDEM, jsme pro
vás opět mohli uspořádat slavnost „Stavění Máje“.
Oslava se uskutečnila na klasickém místě, v parčíku před naší
školkou a stejně jako v roce 2019, měla veliký úspěch!
Pro malé děti byl připraven skákací hrad, kreslení na obličej
a pro dodání síly špekáčky na posílení. Děti všechny tyto
možnosti bezezbytku využily, za což jsme moc rádi!!

Jsme také rádi, že mnoho z vás pojalo tuto oslavu i jako
picknick, rozložili deky v trávě a užívali si pěkného počasí.
Celou dobu nám hrála kapela Yamaband, která celé akci dodala příjemný nádech.
Věříme, že stavění Máje se stalo již tradicí v naší obci, a že
v roce 2023 se opět všichni, a možná v mnohem větším počtu, opět sejdeme a přivítáme jaro.
Samozřejmě si uvědomujeme, že ne vše je perfektní, ale uděláme vše, abychom chyby vychytali!!
Na závěr moc velké díky všem, kteří se na přípravě podíleli,
a zajišťovali plynulý chod celé akce. Vzali jste ze svého volna
a pomohli jste.
Ing. Petr Děkan
zastupitel obce

Tatínci nám zase pomohli se stavěním Májky (stále stojí), což
byl letos opravdu oříšek, protože délka byla rovných 23metrů.
A maminky nás odměnily potleskem.
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Dětský den s Kostkáčem
Dětský den proběhl v sobotu 11. 6. 2022. Pod borovicemi
v parčíku u školky se před 14 hodinou začaly shromažďovat děti různých věkových kategorií se svým doprovodem.
Zábavné odpoledne odstartovala loutková pohádka
„Jak kašpárek ke štěstí přišel“ v podání roudenského
loutkového divadélka. Díky krásnému počasí se představení
mohlo uskutečnit ve venkovních kulisách. Děti i dospěláci
byli překvapeni, jak je náročné vodit loutky, sladit hlasy jednotlivých postav a hudbu, aby představení bylo dokonalé.
Připraven byl také fotokoutek, kde se děti mohly pomazlit
a zvěčnit s kočičím mazlíčkem paní Martiny Hrubcové.
Její mainský mývalí kočičí exemplář byl velkým lákadlem.
Díky všem úžasným pomocníkům a spolkům, kteří dobrovolně věnovali svůj čas i vlastnímu dni a také díky přízni počasí
se dětský den opravdu vydařil.
Spoustu zážitků, rozzářené oči a úsměv na tváři si odnášeli
nejen holky a kluci, ale také jejich rodiče, babičky, dědečkové,
prababičky…

Po pohádce si děti mohly vyzvednout startovací kartu ve
tvaru ryby, kde každá šupina představovala jednu splněnou
disciplínu speciálního desetiboje. Projít všech deset stanovišť
a vyzkoušet si různé dovednosti, schopnosti nebo získat nové
zkušenosti, nebylo pro každého jen tak jednoduché.

Poděkování patří společnosti Madeta a.s., panu Jaroslav Holému za zmrzlinové občerstvení, obecnímu úřadu za finanční podporu za odměny pro děti, panu Viktoru Wagnerovi za
zajištěné občerstvení, členům Mysliveckého spolku a všem

Tématem letošního dětského dne byla opět zvířena, jak domácí, tak divoká a různé aktivity se zvířaty spojené. Nejatraktivnějším zážitkem bylo podojení kravičky nebo přelézání
překážkové dráhy s nasbíranými vajíčky, lov myší do připravených pastiček, pro nejmenší pak houpací koník, který řehtal.
Děti musely ukázat i své znalosti v rozeznávání zvířat a jejich
zvuků a projevů.
Díky Mysliveckému sdružení Malše Roudné si všichni odvážní
mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky. Myslivci byli úžasně
připraveni, v duchu zvířecího tématu připravili magnetickou
střelnici, tzv. lapač na divoká prasátka. Pro šikovnější děti byly
připraveny i střelecké papírové terče.
Sladká odměna za každý splněný úkol byla motivující.
Jako každoročně byla připravena i vědomostní cesta od
májky, kolem řeky a rybníčku plná záludných otázek a úkolů
s přírodovědným zaměřením. Trasa vedla kolem zmrzlinového stánku, kde na poutníky čekala zmrzlinová odměna od
majitele stánku pana Holého.
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

ostatním pomocníkům a pomocnicím - Aničce, Anežce,
Adélce, Natálce, Klárce, Michalovi, Kubovi, Petě, Nicol…., bez
nichž by to nešlo!
Kostkáč přeje všem krásné prázdniny a těší se na další setkání.
Simona Dvořáková a Petra Majorová
www.roudne.cz | 5

Čas dovolených s knihou
Nastal čas dovolených a prázdnin a mnozí z nás přemýšlíme,
jakou knihu přibalit do kufru na cesty. Ráda bych vás seznámila s některými zajímavými tituly, které určitě odpočinkový
čas příjemně vyplní.
V současné době ustupuje trend severských detektivek a vychází krásné čtivé romány a ságy na pokračování.
Autorka Julie Caplinová vydala velice úspěšnou sérii knih
pohodového čtení - Domek v Irsku, Čajovna v Tokiu, Pláž
v Chorvatsku, Hotýlek na Islandu, Cukrárna v Paříži nebo Chata ve Švýcarsku.
Spisovatelka Marie Reifová zase píše humorné detektivky o mladé svérázné učitelce Josefíně, která rozplétá nitky

detektivních případů. Tituly Komu straší ve věži, Kdo maže,
ten jede či Kočka myši nenechá jsou tím pravým prázdninovým čtením.
Velice oblíbený budějovický autor František Niedl rozepisuje další řadu historických dobrodružných románů o rytířích,
s názvem Ondřej z Rohatce. Zatím vyšel první díl, ale již brzy
se dočkáme pokračování.
Pro milovníky klasických napínavých detektivek bych zmínila
autory Michaela Connellyho, Martina Goffu či Michaelu Klevisovou a strhující psychothrillery z pera Shari Lapeny - mistryně nečekaných zvratů.

Tímto krátkým výběrem nových knih bych vás ráda pozvala do knihovny, kde si určitě vybere malý i dospělý čtenář.
Knihovna bude otevřena i v době dovolených, každou středu od 17:00 do 20:00 hodin.
Těší se na vás knihovnice Martina Hrubcová

Pro dlouhé chvíle…
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Aktuálně ze sportu
Fotbalisté A týmu mužů Malše vyhráli sice v posledním utkání sezóny na hřišti vedoucích Semic 3:2, ale v boji o postup jim
to již nebylo nic platné. Utkání mělo mít původně jiný náboj,
neboť Roudenští se těšili, že závěrečný duel bude soubojem
o první místo v A skupině I. A třídy. To by ale museli zvládnout
předchozí domácí duel proti Vodňanům (1:1). V Semicích tak
mohli pomýšlet maximálně na druhé místo v případě bodové ztráty Trhových Svinů s Kaplicí (4:0), což se však nestalo
a tak A tým obsadil konečnou třetí příčku. „Nás spíš mrzí nepovedený podzim, jaro bylo dobré,“ říkal před odjezdem do
Semic trenér Roudného Marcel Tomášek.

Dorostence čekají barážové souboje s Petřínem Plzeň o postup do vyšší soutěže. Mladší dorost pod vedením trenéra
Miroslava Ladislava skončil ve své divizní skupině na slušném
jedenáctém místě.
V krajském přeboru starších žáků pak trenér Jiří Filouš ml. dovedl svůj tým na krásné šesté místo, mladší žáci v krajském
přeboru s trenérem a předsedou v jedné osobě Liborem Šolcem skončili na skvělé bronzové příčce.

To B tým mužů pod vedením trenéra Pavla Cepáka prošel až
na výjimky celou soutěží na jedničku a tak po zásluze ovládl
I.B třídu. Postoupit do vyšší třídy ale nemůže vzhledem k setrvání A týmu ve stávající I.A třídě, na postup tak zřejmě kývne
nedaleký Kamenný Újezd, který skončil za naší rezervou na
druhém místě.

ho přeboru. A u starší či mladší přípravky, kde jde víc než
o výsledky o posun vpřed v individuálních dovednostech, věříme, že tyto děti jsou příslibem pro budoucnost klubu.

Fantastického a vpravdě historického úspěchu v republikové
divizní soutěži dosáhli naši starší dorostenci, kteří pod vedením trenérské legendy Jiřího Vlčka skončili na prvním místě!

Své soutěže pak ukončili také další mládežnické týmy, béčko mladších žáků pak vyhrálo dlouhodobou část okresní-

Zaslouží se po skončené sezóně poděkovat všem, kdo podporují Tělovýchovnou jednotu Malše Roudné v její činnosti,
také všem trenérským týmům a každému kdo i maličkostmi
přispívá k dobrému fungování TJ. Věříme, že i nadcházející sezóna bude úspěšná a je třeba k ní přistoupit s pokorou a pílí.
Za TJ Malše Miroslav Vaňata

Volby 2022
Volby do zastupitelstev obcí 23. -24. září 2022
Volby do Senátu Parlamentu ČR
volební obvod č. 10 Český Krumlov
23. - 24. září 2022 I. kolo
30. září – 1. října 2022 případné II. kolo
Více informací k volbám naleznete na www.roudne.cz odkaz VOLBY 2022
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ
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Blahopřání jubilantům
Životní výročí 70, 75, 80, 85,90 a 98 let v jarních a letních
měsících (duben-srpen)
Pavel Šiffner, Jurij Velykyj, Marie Tripesová, Viktor Černošček,
Rostislav Němec, Miluše Bobrová, Alena Jerhotová,
Zdeňka Kutišová a Drahomíra Nutilová
VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ
A PŘEDEVŠÍM HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI DO DALŠÍCH LET.
Nejstarší obyvatelka obce paní Drahomíra Nutilová
se ve věku 98 let stále těší dobrému zdraví a náladě.
Inzerce

MY JSME…
PARTNERS MARKET
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Hledáme brigádníka

– Srovnáváme stovky ﬁnančních produktů na trhu
a vybíráme z nich ty nejlepší.

 na osobní vozidlo (sk. B) pro zajištění víkendových
pravidelných i mimořádných jízd v týdnu.

– Věříme v celoživotní partnerství mezi klientem
a poradcem. Pokud se ﬁnanční poradenství
dělá dobře, pomáhá klientům k bohatšímu
a svobodnějšímu životu. A to je náš cíl.

 přidělené vozidlo doma.
 smlouva na DPP. Ideální pro aktivní seniory či ženy
na MD
Partners Market
České Budějovice
B. Němcové 1692/38,
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 604 507 519

– Jsme symbolem novodobého ﬁnančního
plánování.

 na nárazovou výpomoc uvítáme brigádníky na
autobus. V případě dlouhodobější spolupráce
přidělený autobus a benefity dle dohody.
Více informací v kontaktu
Více informací na stibus@stibus.cz / tel.: 602 975 799

ZVEME VŠECHNY
NA NAŠI TRADIČNÍ VÝSTAVU OVOCE

Pátek 14. 10. – úterý 18. 10. 2022 vždy 9:00 – 17:00

Podvojné
účetnictví
Daňová
přiznání

ÚČETNICTVÍ
Ing. Iva Vlčková

Opět bude ke zhlédnutí mnoho odrůd jablek
a hrušek a také dalších plodů podzimu.
Návštěvníci mohou volit Jablko výstavy,
Jablko školy a Kolekci výstavy.

Daňová
evidence
Mzdy

731 369 590
Nabízím kompletní vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové
a personální agendy.
Samozřejmostí je zastupování na úřadech na základě plné moci.
Věnujte se svému podnikání a účetnictví nechte na mně.

Zájemci si mohou prohlédnout areál školy,
učebny, laboratoře, středisko praxe, dílny, ovocný sad.
Výstava ovoce je také dnem otevřených
dveří, zájemcům o studium jsme plně k dispozici,
provedeme vás areálem školy a zodpovíme
vaše dotazy.
Těšíme se na vaši návštěvu - Mgr. Olga Cahová
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.
Rudolfovská 92, České Budějovice.
tel.: 387 924 111 / www.soscb.cz

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY:
Obecní úřad:
Starosta obce:
Místostarosta:
Zaměstnanec OÚ:
Účetní OÚ:

tel.: 386 466 861, 386 466 614
Gustav Had, tel.: 602 140 323
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., tel.: 731 738 705
Ing. Jana Gramanová, tel.: 386 466 614
Alena Šedivá, tel.: 602 155 213

Další informace na:

www.roudne.cz nebo na úřední desce OÚ

Úřední hodiny OÚ:

Pondělí:
Středa a Pátek:

8:00 -18:00
8:00 -14:00
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Svoz bioodpadu v roce 2022
- středa 1 x za 14 dnů v sudých týdnech
- svoz zajištěn od 9. 3. 2022 do 30. 11. 2022
Sběrný dvůr – každý týden
Středa 14:00 – 18:00
Čtvrtek 15:00 – 18:00
Sobota 09:00 – 12:00
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