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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli volit členy obecního
zastupitelstva a dali tak najevo, že jim vývoj obce není
lhostejný. Volební účast byla 61,51 %, což je nad
celorepublikovým průměrem!

Dotčené orgány Magistrátu města České Budějovice a Krajského úřadu Jihočeského kraje jsou nuceni vypořádat se s námitkami a odvoláním ze strany zmiňovaného.

Dne 17.10. 2022 proběhlo Ustavující zasedání zastupitelstva
obce, jeho složení je následující:

Na zmíněných projektech pracují naše „pracovní skupiny“
a o výsledcích vás budeme pravidelně informovat.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gustav Had - starosta obce
Ing. Petr Děkan - místostarosta obce
Petra Majorová - předseda finančního výboru
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D. - člen finančního výboru
Bohuslav Zikeš - člen kontrolního výboru
Josef Nováček - předseda kontrolního výboru
Ing. Jan Kadlec - člen kontrolního výboru
Martin Piskač - předseda finančního výboru
Ing. Vladimír Vaněk
MUDr. Tomáš Hauer
Martin Mynář

Věřím, že jednotlivé projekty, vzhledem k jejich aktuální připravenosti, dokážeme společně dotáhnout do zdárného konce.
Obec Roudné se zapojila do dotačního programu Jihočeského
kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“, který je určen pro děti
ve věku do 3 let (příp. do 8 let - děti pobírající příspěvek na péči)
a pro osoby pobírající důchod. V tomto měsíci již došlo k výplatě
příspěvků prvním žadatelům, kteří splnili podmínky programu.
Do konce roku 2022 zbývá již jen krátký čas, chtěl bych touto
cestou popřát všem klidné prožití vánočních svátků a vše dobré
do nového roku 2023.
Gustav Had, starosta obce

Do kontrolního a finančního výboru byli členové zvoleni
na základě výsledků voleb.
Všem zastupitelům gratuluji.
Mezi hlavní priority obce pro následující období stále patří:
 monitorování a případná reakce na demografický vývoj
naší obce a s tím spojené rozšíření mateřské školy
výstavba
nového sběrného dvora a řešení odpadového

hospodářství
 projekt na celkový - ucelený vzhled obce
 zlepšení komunikace mezi obcí a obyvateli
 nabídka kulturních akcí pro všechny věkové kategorie
 vylepšení služeb České pošty
 řešení problematiky „spádové“ školy
 dobudování chodníků na komunikaci Plavská
V souvislosti s výstavbou chodníku Plavská bych upozornil na
aktivity občana obce pana Petra Doudy, který opětovně blokuje
stavební řízení projektu Modernizace silnice III/15529 Roudné.
Součástí této akce Jihočeského kraje je i výstavba chodníku podél této silnice. Jedná se o důležitý bezpečnostní prvek, bohužel
díky průtahům zapříčiněným tímto občanem budeme muset
používat provizorní pěšiny podél této rušné komunikace minimálně o rok déle.

Jak na informace
Je pro nás velmi důležité od vás získávat informace, co vás
zajímá, co vás trápí, zda je potřeba něco zlepšit, někoho
pochválit apod... k tomu využívejte následující cesty:

www.roudne.cz

obec Roudné
Roudné – sousedé
webové stránky obce www.roudne.cz
sms info – zasílání informací z obce
žádost o zařazení do skupiny e-mailem na:
jana.gramanova@roudne.cz.
písemně na: dekan@roudne.cz
osobně v kanceláři obecního úřadu

Obecní volby v historii obce
Letošní volby do obecního zastupitelstva jsou za námi a
nové vedení obce bylo řádně ustanoveno. Nejinak tomu
bylo i v historii. V nadcházejícím roce 2023 uplyne 100 let
od těchto písemně zaznamenávaných událostí v naší obci.
Tehdy dne 16. září 1923 proběhly volby do zastupitelstev
obcí a konaly se také v Roudném a to v budově obecní školy. Na základě volebního výsledku následovalo rozdělení
mandátů následovně: Volební skupina „ Bund der Landwirte“ získala 8 mandátů, „Česká volební skupina“ 4 mandáty.
Následně se dne 30. září konala volba nového představeného obce, jeho zástupce a dvou obecních radních. Jako nový
představený obce byl zvolen Jan Erhardt, který vystřídal na
této pozici Johanna Turko. Ten byl v této funkci po rozpadu
Rakouska-Uherska, od prvních voleb v Československu proběhlých v červnu roku 1919.
Následující volby v říjnu roku 1927 mají pro obec nemalý
význam. Jak zapsal tehdejší řídící učitel školy v Roudném
Bohdan Doležal „Ani k volbám v obci zdejší nedošlo, nýbrž
místní Němci sami uznali majoritu českou a nabídli místo
voleb spravedlivý kompromis“. A tak zasedlo od 1. listopadu
r. 1927 v obecním zastupitelstvu 7 českých a 5 německých
členů zastupitelstva a starostou byl zvolen poprvé Čech,
pan Jan Klestil. Zajímavostí té doby je, že nový český starosta
měl při předávání funkce neshody s bývalým starostou Johannem Turkem a při setkání na polní cestě jej udeřil bičem
přes záda.
Volby v roce 1931 znamenaly opět převahu českých stran
nad německými v poměru 106 hlasů ku 87 hlasům. Starostou Roudného byl zvolen Havel Tomajer.
Další volby proběhly v květnu 1938. Němečtí občané naší
obce tehdy měli dvě kandidátky. O přízeň se ucházela Henleinova „Sudeto-německá strana“ a také „Strana německých
rolníků a dělníků“, kterou bylo možné považovat za antifa-

šistickou, s Henleinem nesouhlasili. Tito Němci se kromě jiného zasloužili o výstavbu zděných kapliček a křížů v naší
obci, k Čechům byli za války loajální. V poválečném chaosu
při odsunu se k této skutečnosti nepřihlédlo. Každopádně
volby dopadly tak, že starostou byl opět zvolen Havel Tomajer, Češi měli 8 mandátů, Henleinovci 2 a němečtí rolníci
také 2 mandáty.
Rok 1939 a obsazení Československa přinesl zrušení zastupitelstva a ustanovení německého komisaře, Jana Erhardta,
(loajálního k Čechům), který tuto funkci zastával až do konce
II. světové války v roce 1945 a posléze předal správu českému akčnímu výboru národní fronty. Předsedou byl ustanoven Jan Šebenda (do roku 1950). V následujících obdobích
pak předsedali Místnímu národnímu výboru pánové Antonín Vaňata (1950-1955), Václav Ján (1955-1957), Karel Janeček (1957-1963), Václav Parýzek (1964-1968), Eduard Šebenda (1969-1975) a Josef Řezáč (1975-1990).
Na jaře roku 1990 byly provedeny přechodné změny funkcionářů MNV, které měly setrvat do řádných komunálních
voleb v obci, které se konaly v listopadu téhož roku. Vyměněno bylo šest poslanců bezpartijních za členy komunistické strany, kteří dříve zasedali v plenárních zasedáních MNV.
Ze svobodných voleb pak vzešlo nově zvolené obecní zastupitelstvo, se starostou panem Janem Zdeňkem. Po těchto volbách došlo zároveň ke změnám názvů tak jako tomu
bylo za I. republiky. Byl obnoven „Obecní úřad“ s obecním
zastupitelstvem a se starostou obce. Název „Místní národní
výbor“ s předsedou byl zrušen.
Dalšími představiteli obce ve funkci starosty byli Ing. Jaroslav Chmelař (1994-2003), Bc. Vlastimil Šram (2003-2006)
a od roku 2006 je starostou pan Gustav Had.
Miroslav Vaňata,
kronikář obce

Johann TURKO
nar. 26. 6. 1869
†31. 12. 1936
V úřadu do r. 1923

Jan ERHARDT
nar. 1. 11. 1898
†13. 10. 1964
V úřadu od
r. 1923 -1927

Jan KLESTIL
nar. 21. 6. 1884
†23. 12. 1967
V úřadu od
r. 1927-1931

Havel TOMAJER
nar. 12. 5. 1882
†11. 3. 1959
V úřadu od
r. 1931-1938

Jan ERHARDT
nar. 1. 11. 1898
†13. 10. 1964
V úřadu od
r. 1939 -1945

Jan ŠEBENDA
nar. 10. 10. 1893
†21. 8. 1986
V úřadu od
r. 1945 -1950

Antonín VAŇATA
nar. 4. 2. 1919
†12. 5. 1995
V úřadu od
r. 1950 -1955

Václav JÁN
nar. 28. 6. 1921
†11. 2. 2012
V úřadu od
r. 1955 -1957

Karel JANEČEK
nar. 13. 10. 1918
†21. 8. 1998
V úřadu od
r. 1957 -1963

Václav PARÝZEK
nar. 1. 12. 1909
†20. 6. 1975
V úřadu od
r. 1964-1968

Eduard ŠEBENDA
nar. 8. 10. 1922
†11. 11. 2000
V úřadu od
r. 1969-1975

Josef REZÁČ
nar. 19. 2. 1920
†4. 6. 2002
V úřadu od
r. 1976-1990

Jan ZDENĚK
nar. 10. 7. 1933
†3. 12. 2018
V úřadu od
r. 1990-1994

Ing. Jaroslav
CHMELAŘ
nar. 19. 10. 1956
V úřadu od
r. 1994-2003

Bc. Vlastimil ŠRAM
nar. 15. 12. 1962
V úřadu od
r. 2003-2006

Gustav HAD
nar. 24. 7. 1968
V úřadu od
r. 2006
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Co je nového
ČESKÁ POŠTA
Jeden z našich cílů, které jsme slíbili řešit, je „přivést“ do naší
obce pobočku České Pošty, případně řešit její celkovou dostupnost, například rozšířením pracovní doby na pobočce
v Rožnově.
Aktuální stav je následující. Česká Pošta ze zákona musí zřídit
pobočku v obcích nad 2 500 obyvatel. Toto bohužel nesplňujeme. Nicméně jsme evidováni jako první zájemce v případě, že někde bude pobočka uzavřena.
Také jsme zjištovali možnost rozšíření pracovní doby na poště – Rožnov. Toto je bohužel nereálné díky standardizaci otevíracích hodin na pobočkách České pošty.
Nicméně jsme dostali doporučení, že pokud někomu doručování na zmíněnou pobočku nevyhovuje, lze změnit
ukládací poštu, a to jednoduše přes on-line formulář, který
najdete na: www.ceskaposta.cz
O dalších změnách budeme informovat.
ZELEŇ V OBCI
Asi jste zaznamenali, že byly pokáceny stromy na křížení
ulic Jakubova – Vidovská.
Toto rozhodnutí padlo na základě doporučení dendrologa, vzhledem k tomu, že stromy byly napadené, nezdravé
a v budoucnu hrozil jejich pád.
Nicméně, nenechali jsme „jen“ pokácet nezdravé stromy,
ale jako náhrada bude na jejich místě osázena nová zeleň
a nové stromy vysadíme na jiném místě v obci. Současně
dojde také k výsadbě trvalek v zelených pásech podél ulice
Vidovská.
DALŠÍ
Připravujeme vánoční výzdobu a osvětlení na období Adventu a Vánoc.
V přípravě je vybudování stezky pod lipami – dojde k propojení se stávající stezkou kolem řeky.

Výběr odrůd vín pro výsadbu, byl konzultován se spřátelenými vinařstvími z Jižní Moravy, a ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity chce pěstitel dosáhnout optimalizace postupu pěstování a zpracování vína
v našem regionu.
Výroba a zpracování vína je prováděna vždy jen ručním způsobem a dle tradičních postupů.
Vína z Vinohradu Roudné budou připravena k ochutnávce
také na plánových akcích, které se v obci budou konat.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Podařilo se dokončit modernizaci dětského hřiště, a to nejen „U Výměníku“, ale nově máme herní prvky také za valem
u řeky.

Tento prostor u řeky chceme i nadále zatraktivňovat a plánujeme zde vytvořit místo pro setkávání s možností grilování,
relaxace, užívání řeky apod…. Toto bychom chtěli realizovat
tak, aby na příští sezónu bylo místo připraveno k užívání.

VINOHRAD ROUDNÉ
Jak již možná někteří víte, od roku 2020 je v obci Roudné
„mladý“ vinohrad, který je osázen moderními a rezistentními
odrůdami, které jsou speciálně vyšlechtěny pro podobné lokality jako je naše obec.

Každodenní množství malých i velkých návštěvníků na hřišti
svědčí o tom, že nová podoba hřiště se povedla a přináší
dětem radost. V jarních měsících bude hřiště ještě doplněno
o lezeckou stěnu a další prvky.
Informace zpracoval Ing. Petr Děkan, místostarosta obce
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ
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Kultura a sport
Kdo jsem?
 Ahoj, jsem pan Zelňák!
 Narodil jsem se 17. 9. 2022 v obci Roudné, takže jsem prostě Roudeňák
 Budu vaším průvodcem kulturními a společenskými akcemi
 Moje tvář bude na upomínkových a reklamních předmětech, které budou
na jednotlivých akcích k zakoupení
 Chtěl bych být garantem dobré zábavy

ROUDNÉ FEST 2022 – OHLÉDNUTÍ
Děkujeme všem za účast na 1. ročníku ROUDNÉ FESTU, který
se konal dne 17. 9. v centru obce. Doufáme a věříme, že jste
si toto odpoledne všichni užili! Snad jen počasí mohlo být
lepší. Přišlo vás opravdu hodně, jen dětských odměn jsme
vydali téměř 200, což nás potěšilo!

Chtěl bych touto cestou také poděkovat všem, kteří se přípravě a chodu Festu podíleli:
Gustav Had starší i mladší, Martin Had, Petra Majorová a Tadeáš Major, Alena Šedivá, Jana Gramanová, Martin Piskač,
Nicol Děkanová, Petr Šťastný….
Příští ROUDNÉ FEST má již svůj termín
- sobota 16. 9. 2023
MOTO VÝLET
Díky příznivému říjnovému počasí jsme uskutečnili společný
motovýlet skupiny „Roudenští divočáci“.
Trasa vedla po klidných cestách z Roudného, přes Brloh

a vojenský prostor Boletice až do Horní Plané, odkud jsme po
krátkém osvěžení a doplnění paliva vyrazili zpět směr Roudné.
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Jízdy se zúčastnilo celkem 8 „mašin“ různých kategorií a stáří,
což přispělo k naprosto pohodové atmosféře.
Věřím tedy, že na jaře se opět sejdeme, možná i ve větším
počtu, a podobný výlet zopakujeme.
Za organizační tým Ing. Petr Děkan
ROUDENSKÝ SPORT
Roudenská raketa
Dne 3. září proběhl další ročník „Roudenské rakety“, tenisového turnaje ve čtyřhrách. Letošního klání se zúčastnilo
šest dvojic a pohár pro vítěze zůstal, a to skoro doslova, na

domácí půdě. Vítězná dvojice Jiří Bláha a Anna Nováčková
to mají totiž ze zúčastněných na antukový kurt vzdáleností
nejblíže. Všem zúčastněným děkujeme za účast, s blížícím se
koncem tenisové sezóny nezbývá než se těšit opět na jaro.
Roudenská kopaná
Roudenský trávník prošel přes letní přestávku nezbytnou
regenerací a nová sezóna je v plném proudu. Muži se drží
v popředí I. A třídy, aktuálně ztrácejí na první místo šest bodů.
Věříme, že bojům o čelo tabulky není konec a první mužstvo
Malšanů se ještě popere o kýžený návrat mezi krajskou elitu.
Záložní tým mužů po velkém omlazení v kádru je na pátém
místě I. B třídy. Starší dorostenci jsou v republikové divizní
soutěži na krásném čtvrtém místě, mladší pak na jedenáctém. Skvěle mají rozehranou svoji soutěž starší žáci, kteří jsou
bez ztráty bodu na čele krajskéh--so přeboru! Mladší žáci
jsou ve stejné soutěži aktuálně desátí. Starší žáci B se v okresním přeboru drží na druhém místě. Starším přípravkám A
i B se v okresní soutěži příliš nedaří, ale chuť do sportu jim
to jistě neubírá a u mladších přípravek se tabulky soutěží
neuvádějí. Každý vstřelený gól a radost z něj u malých dětí
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Kultura a sport
PODZIMNÍ DRAKIÁDA
V sobotu 29. října se ve sportovním areálu uskutečnila Drakiáda, kterou pro děti uspořádala TJ Malše. V podzimní dny ve
sportovním areálu fouká takřka každý den. Stává se však již
tradicí, že na Drakiádu se většinou vítr uklidní. Byl však nádherný slunečný den a děti si to s draky užily i tak. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 34 draků, což je úctyhodné číslo!
V soutěžních kategoriích byla vyhlášena trojice vítězů:
Matyáš Čejka – největší drak s rozměry 180 x195cm, Natálka Šantrůčková -nejmenší drak s rozměry 1x 0,5cm a Honzík
Brom – nejhezčí drak v barvách Malšanů.
Děkujeme všem za účast na letošní Drakiádě a za rok opět
na shledanou!
Za TJ Malše Miroslav Vaňata
KENTAUR 2022
Deštivý den, vítr a zima. Počasí se při letošním podzimním
Turnaji o klubového Kentaura doopravdy předvedlo. Sluníčko se sice snažilo, ale bohužel se mu nepovedlo prostrčit dostatek paprsků na to, aby dešťové mraky roztrhalo
a rozehnalo. Jeden jediný startující nezůstal suchý. I přesto jsme si ale všichni užili celý sobotní den strávený s vámi
u koní. Naprosto úžasné “kentauří” výkony, skvělé mňaminky
ve stánku s občerstvením a dobrá nálada to ošklivé počasí
snadno strčily do kapsy.

Bronzovou jízdu nám pak ukázala Verča Ludačková s Jasmínkou. K našemu velkému překvapení se letošním medailovým koněm stal Zlaťák, který obsadil dvě medailová místa
a ukázal, že i mamuti se umí pohybovat rychlým tempem!

Všem závodníkům moc gratulujeme. Výkony všech dvojic
byly dosti vyrovnané. Každý závodník předvedl moc krásnou
práci se svým koňským parťákem a při překonání nelehké
závodní dráhy mu byl skvělou oporou.

Do turnaje se letos přihlásil doopravdy vysoký počet závodníků a úplně všichni, ať už ti nejmenší nebo ti největší, dokázali i přes nepřízeň počasí provést své koňské parťáky celou
závodní dráhou s naprostým klidem. Nejlepší výkony za zlatou medaili v disciplíně ze země předvedla dvojice Majdy
Mrzenové a koně Týnky. V disciplíně ze sedla si zlato odnesla
Peťa Ptáková s koněm Juwi. S druhým nejrychlejším časem
v disciplíně ze země doběhla do cíle Stellinka Rusová s koněm Galaxy a na třetím místě se v této disciplíně umístila
Mia Kaukušová se Zlaťákem. Tato dvojice si odnesla i stříbrnou medaili v disciplíně ze sedla.
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Moc děkujeme všem rodičům a dětem, kteří nám pomohli
shromáždit ceny, připravit občerstvení a pomáhali s organizací celého dne. Stejně tak děkujeme všem ostatním, kteří
přišli a užili si s námi krásný den u koní.
Těšíme se opět brzy na viděnou,
Hiporehabilitační středisko VLADYKŮV DVŮR, z. s.
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Mateřská škola
Po letních prázdninách jsme se už těšili zase do školky za
kamarády. Léto bylo krásné a zažili jsme všichni spoustu sluníčkových dobrodružství. S kamarády ze třídy jsme si sdělili,
co všechno se za letní měsíce událo, zjistili jsme, že mnoho
kamarádů bylo u moře, někteří stanovali, navštívili babičky a dědečky. V září do naší školičky nastoupily také nové
děti, kterým jsme společně pomáhali si na školku postupně
zvykat. Pro nové „žabičky“ je září trochu náročné, učí se být
pár hodin bez přítomnosti maminky, poznávají nové hračky,
nová pravidla, nové kamarády – je toho spousta. Plno nových zážitků a impulzů přináší někdy také slzičky, přesto jsou
děti moc šikovné a všechny už chodí do školky moc rády.

V září se děti ze třídy Broučků společně s paní učitelkou podíleli na „loučení s létem“ – ROUDNÉ FESTU. S paní učitelkou
pilně od začátku září děti trénovaly básničky, písničky a taneček. I když to byla jen krátká doba na trénink, vystoupení
mělo úspěch. Zejména děti byly nadšené, že mohou publiku předvést, co umí.
Podzim nás potěšil krásnými slunečnými dny, a proto jsme
spoustu času věnovali pobytu v barevné podzimní přírodě.
Na procházkách v okolí jsme mohli pozorovat pestrobarevné listí na stromech, plody dozrávající na zahrádkách, sbírat
kaštánky, žaludy a bukvice. Děti si vydlabaly dýně, kterými

jsme školku rozveselili. S příchodem chladných dní jsme
začali na zahrádce sypat ptáčkům zobání do krmítek, bylo
potřeba také pilně hrabat spadané listí.
K podzimu neodmyslitelně patří zejména dýně, a tak se děti
s paní učitelkou naučily péct dýňové sušenky. Vyzkoušeli
jsme si pokusy se zelnými listy – pozorovali jsme, jak se listy zbarví pomocí barevné zálivky. Otestovali jsme také naše
chuťové buňky a prostřednictvím hry poznávali různé druhy
ovoce a zeleniny.
Se třídou Broučků jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium
v Českých Budějovicích. Poprvé s novou třídou jsme cestovali MHD. Do školky k nám také přijelo divadélko s pohádkou „Pohádkové čarování“.
Do konce roku nás ještě čeká velké množství akcí, výletů,
nových zážitků a nového poznávání. Navštíví nás například
ZOO Ohrada se zvířátky a se staršími dětmi si uděláme výlet
do Českých Budějovic na výstavu v Domě umění. Proběhne
Vítání občánků, na které si děti ze školky něco veselého připraví, s pomocí paní učitelky. Pan fotograf nás vyfotí u stromečku, abychom měli malý předvánoční dáreček pro rodiče a prarodiče. Mikuláš nás potěší svou návštěvou společně
s čertem a andělem. Do té doby je potřeba natrénovat nějakou pěknou básničku či písničku, aby měl Mikuláš radost
a dostali jsme něco dobrého. Těšíme se také na společné
tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi, kde si dohromady
něco vyrobíme. Nově bude obec pořádat ROUDENSKÝ AD
VENT, na kterém opět děti vystoupí, ale to si necháme jako
překvapení. Samozřejmě budeme s dětmi péct cukroví, protože Vánoce tu budou raz dva a my chceme být připravení.
Mgr. Veronika Machýčková, ředitelka MŠ
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 - 1. 1. 2023
(MŠ uzavřena)

Okénko do knihovny
Pomalu se blíží zimní období, dny se krátí, večery prodlužují.
A to je to správné období na odpočinek a relaxaci. Uvařit si čaj
nebo dobrou kávu, schoulit se do křesla a začíst se do krásného příběhu a na chvíli zapomenout na všechny starosti.
Jako každý podzim vychází i letos zajímavé tituly, na které čtenáři netrpělivě čekají. A protože čas neúprosně běží a Vánoce
jsou za dveřmi, pro mnohé je kniha vítaným dárkem. Ráda vás
seznámím s některými novinkami, některé už mám v knihovně, další určitě do konce roku přibydou.
Autorka detektivek Sandie Jonesová nenechá čtenáře rozluštit zápletku až do poslední stránky ani v posledním titulu
s názvem První chyba.
V kategorii thrilerů doporučuji titul Pokojská. Prostě kniha,
kterou začnete číst ráno a večer odložíte.
Román Zvěrolékařka je dalším skvělým čtením. Potěší nejenom milovníky zvířat, ale i historie, dobrodružství a nechybí
ani troška romantiky.
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Dlouho očekávaná kniha velice oblíbené autorky Hany Körnerové Jelení vršek ještě není v prodeji, ale můžeme se již
brzo těšit na skvělý historický román ze 16 století.
Dobrodružná kniha Sandry Brownové o havárii malého letadla v kanadské divočině vyjde koncem října a rozhodně nebude v knihovně chybět.
Na závěr nesmím opomenout, že v nadcházejícím zimním
období se blíží středoškolákům příprava k maturitním zkouškám. Naše knihovna má ve svém fondu připravenou širokou
škálu povinné četby.
Martina Hrubcová, knihovnice
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Připravujeme pro vás
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ 2022/2023
Našim cílem je organizovat aktivity, které by oslovily většinu našich spoluobčanů,
tedy věkové kategorie od dětí až po seniory…
Co
Příjezd Martina a lampiónový průvod

Kdy
11. 11. 2022

Kde
okolí školky

ROUDENSKÝ ADVENT

10. 12. 2022

okolí OÚ

Vánoční posezení s harmonikou

15. 12. 2022

restaurace KD

Svíčkový ples

28. 01. 2023

sál KD

ROUDNÉ PLES

18. 02. 2023

sál KD

Maškarní ples - děti

18. 03. 2023

sál KD

Maškarní ples - dospělí

25. 03. 2023

sál KD

Májka

30. 04. 2023

park

ROUDNÉ FEST

16. 09. 2023

park

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
(děti narozené v období od října 2021
do září 2022)
sobota 26.11. 2022
od 15:00
v zasedací místnosti
obecního úřadu

ROUDENSKÝ ADVENT
sobota 10. 12. 2022
prostor vedle obecního úřadu a okolí
Program:
15:00 vystoupení MŠ Roudné
16:30 vánoční „zvonečkový“ průvod
17:00 představení divadélka Ve dvoře nahoře
17:30 promítání dětského kina v obecním sále
Vezměte si sebou:
Zvoneček a ozdobu k zavěšení na vánoční
strom (ozdobu lze též vyrobit i na místě)
Po celou dobu akce bude možnost zakoupit
punč, svařák, horkou medovinu, kávu, koláčky.
Připravena je ochutnávka vína z Vinařství Roudné.
Více informací najdete na FB stánkách nebo na webu obce.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S HARMONIKOU
čtvrtek 15.12. 2022 od 17:00

ROUDNÉ PLES

restaurace kulturního domu

sobota 18. 2. 2023 od 19:30 hod.
sál kulturního domu

Předvánoční podvečer
s hudbou, ochutnávkou
vánočního cukroví.

- k tanci a poslechu hraje skupina YAMABAND
- bohatá tombola
- soutěže v průběhu večera
- půlnoční překvapení

Malé občerstvení a hudba
zajištěno.

Vstupné ve dvou variantách:
1. standard – do sálu
cena 200,- Kč
2. premium – na balkón cena 450,- Kč
(v ceně rezervovaná místenka, lístek do tomboly
a láhev prosecca pro každý pár). Kapacita 30 míst.
Rezervace: e-mail: děkan@roudne.cz
tel.: 725 113 531 / 724 617 447

ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ
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Blahopřejeme k životnímu jubileu
(75, 85 a 92 let v období září – prosinec 2022)
Jaromír Klomínek, Václav Paule, Jana Týmalová, František Tomášek,
František Vald, Petr Dopita, Jan Erhart, Marie Píchová
Všem přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Sběrný dvůr a odpadové hospodářství
Přes léto se podařilo dořešit instalaci přístupového systému k místu, kam lze kdykoliv odložit tříděný odpad. Jde o plochu
u sběrného dvora, kam se odkládá železný odpad (vpravo od sběrného dvora). K přístupu na toto místo je zapotřebí mít
ZAREGISTROVANÉ MOBILNÍ ČÍSLO (pokud jste tak neučinili, můžete tak udělat na tomto odkazu:
https://1url.cz/@roudne
Pokud budete chtít otevřít elektromagnetický zámek, zavolat na toto telefonní číslo: 910 122 150.
HOVOR NENÍ ZPOPLATNĚN !
Na toto místo lze odkládat také papír a plasty v době zavření sběrného dvora.
Na základě zkušeností s provozem tohoto místa budeme pokračovat v rozšiřování míst,
kam bude možné tříděný odpad odkládat.
Svoz bioodpadu končí 30. 11. 2022, následující termín v roce 2023 je středa 8. 3. 2023.
Svoz komunálního odpadu i bioodpadu v roce 2023 zůstává ve stejných termínech
- komunální odpad
1 x za čtrnáct dnů – pondělí sudý týden
- bioodpad
1 x za čtrnáct dnů – středa sudý týden (8. 3. 2023 – 29. 11. 2023)

Informace
VOLBA PREZIDENTA 2023
Termín konání:
I. kolo
Pátek

13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hod.

Sobota

14. ledna 2023 od 08:00 do 14:00 hod.

ZMRZLINOVÝ STÁNEK
Nově bude tento oblíbený stánek otevřen
i v průběhu adventního a vánočního období.
V nabídce budou teplé nápoje a tradiční zimní
občerstvení.
Určitě se zastavte!

Případné II. kolo
Pátek
27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hod.
Sobota

SETKÁNÍ SE STAROSTOU

28. ledna 2023 od 08:00 do 14:00 hod.

Místo konání:
budova Obecního úřadu Roudné – obecní knihovna
Roudenská 120, 370 07 Roudné
Více informací na:
www.roudne.cz – Volba prezidenta 2023

16. 1. 2023 od 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu
Pro online účast přes aplikaci TEAMS,
pošlete požadavek na: dekan@roudne.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
Místostarosta Ing. Petr Děkan, tel.: 724 617 447
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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Sběrný dvůr a odpadové
hospodářství – každý týden
Středa 14:00 – 18:00
Čtvrtek 15:00 – 18:00
Sobota 09:00 – 12:00
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