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Připravované projekty 

Vážení spoluobčané,
v zimním období jsme se věnovali přípravě nebo dokončování jednotlivých projektů, které se postupně v nadcházejícím období 
začnou realizovat. Ve stručnosti je zde představuji:

Jsem také velmi rád, že je znovu možné pořádat společné kulturní akce, které nám zpříjemnily dlouhé zimní období. Za jejich 
přípravu děkuji všem organizátorům a občanům pak děkuji za jejich účast na nich. Těším se na setkání při dalších připravených 
aktivitách.                                                                                                                                                             Gustav Had, starosta obce

1.  Chodník Plavská – aktuálně vydané rozhodnutí schválení 
stavebního záměru na stavbu Modernizace silnice III/15529 
Roudné pro silnice, chodníky a veřejné osvětlení, realizace 
stavby dle rozhodnutí do 2 let.

2.  Stavební a akustické úpravy sálu kulturního domu - přizna-
ná dotace v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3.460 395,- Kč, realizace
v průběhu roku 2023, max. do 31. 10. 2024, probíhá výběr
dodavatele.

3.  Doplnění stávajícího dětského hřiště U Výměníku o nové her-
ní prvky a hrací plochu pro míčové hry, vybudování odstavné 
parkovací plochy a zpevnění přístupové cesty.

4.  Pěšina pro chodce kolem vysázených lip, bude navazovat
na stávající stezku kolem řeky a dále do Českých Budějovic 
– aktuálně je zpracovávána projektová dokumentace, před-
pokládaná realizace v průběhu roku 2023.

5.  Nový sběrný dvůr v lokalitě Plavská – probíhají přípravné 
práce v souvislosti s obnovou vodovodní a kanalizační sítě
v dané lokalitě, doplnění projektu o vsakovací nádrž na zá-
kladě požadavku odboru ochrany přírody. Je nutné zpraco-
vání projektu nejen z hlediska stavebního, ale též z hlediska 
následného fungování sběrného místa v souvislosti s veške-
rou platnou legislativou.

6.  Obnova dešťové kanalizace v části ulice Roudenská – ve vý-
běrovém řízení byl vybrán dodavatel, akce proběhne v průbě-
hu jarních měsíců.

OBEC ROUDNÉ

www.roudne.cz
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INFORMACE

Uzavírka komunikací v lokalitě Na Děkanských polích

V souvislosti s realizací stavební akce města České Budějo-
vice – „CB, Nové Roudné – 2. etapa Na Děkanských polích, 
komunikace a chodníky“, zveřejňujeme informaci o uzavír-
ce těchto komunikací.

Realizace stavby je naplánovaná od března do konce lis-
topadu 2023, dojde k výměně veškerých inženýrských sítí 
a konečně také k opravě povrchu a vybudování chodníků. 
Přes dopravní omezení, které akce přinese, jsme určitě všich-
ni rádi, že spojovací komunikace s Rožnovem bude odpoví-
dat současným potřebám jak obyvatel zde žijících, tak všech 
projíždějících. Zejména vybudování chodníků a nový asfal-
tový povrch zlepší bezpečnost provozu v dané lokalitě.

Objízdná trasa do Rožnova je vedena komunikací Otakara 
Březiny. Vjezd pro obyvatele v části Roudného U Kapličky 
bude zajištěn nově vybudovanou dočasnou zpevněnou
komunikací. 

Stejně tak bude zajištěn i svoz komunálního odpadu a bio-
odpadu. Nicméně žádáme obyvatele o označení nádob na 
odpad číslem popisným, aby v případě nutnosti manipula-
ce s nádobami ze strany stavební společnosti, byly vráceny 
na správné místo.
V průběhu stavby by měly být obyvatelům vždy sděleny
aktuální informace ze strany zhotovitele.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE,NOVÉ ROUDNÉ- 2.ETAPA NA DĚKANSKÝCH POLÍCH
KOMUNIKACE  A CHODNÍKY

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI

POZNÁMKA :
Stávající dopravní značení,které bude v rozporu
s DIO bude přelepeno nebo zakryto
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POZNÁMKA :
 DZ IP 22 bude umístěna na začátku a na konci stavby
 7 dnů před vlastní uzavírkou .

UZAVŘENÝ ÚSEK

OBJÍZDNÁ TRASA

LEGENDA

LION - stavební a obchodní společnost,spol.s r.o.
            Lidická 246 , 370 07 České Budějovice

tel.:  386 466 857
fax : 386 460 793

OBJEDNATEL : AKORD - stavební a obch.spol.,spol s r.o.
A.Trägera 2654 ,37021 České Budějovice

DATUM : 02 / 2023

NÁZEV :

e-meil :

info@lioncb.cz

                           DIO - ČESKÉ BUDĚJOVICE,NOVÉ ROUDNÉ
                                    2.ETAPA NA DĚKANSKÝCH POLÍCH
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OBLAST ŠKOLSTVÍ – SPÁDOVÁ ŠKOLA, KAPACITA 
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pracovní skupina ve složení:
Gustav Had, Mgr. Jaroslav Koreš Ph.D., Martin Mynář 

Zajištění spádové školy bylo jedním z předvolebních témat 
a jsem rád, že v řešení tohoto problému pokračujeme ve 
spolupráci napříč obecním zastupitelstvem. V předchozích 
měsících jsme sice měli několik jednání, ale zatím bohužel 
bez zásadního posunu (píši to hned na začátek, abyste pří-
padně nemuseli číst článek celý).

V rámci zastupitelstva byla založena pracovní skupina, kte-
rá se bude otázkou školství zabývat. Ihned po ustanovení 
nového vedení města České Budějovice jsme kontaktova-
li paní primátorku a podařilo se nám s ní sjednat schůzku. 
Na schůzce jsme řešili možnosti spádové školy v pro nás 
zajímavých lokalitách (ZŠ Dukelská, ZŠ Matice, ZŠ Rožnov, 
ZŠ Grünwaldova). Kapacita těchto škol je plně využita, což 
mám potvrzeno i od některých ředitelů. Přesto jsme se 
snažili prosadit náš zájem o spolupráci a nabídli jsme vy-
budování několika parkovacích míst v blízkosti MHD, čímž 
bychom pomohli městu České Budějovice. Tento návrh 
paní primátorka považovala za přínosný, v nové žádosti
o spádovou školu jsme navíc městu České Budějovice na-
bídli spolupráci na jeho aktivitách – např. plánovaná Olym-
piáda dětí a mládeže, kterou bychom mohli díky spolupráci 
s TJ Malše Roudné podpořit zapůjčením sportovního areálu. 

Žádost byla odeslána ve středu 15. února a doplňuje tak
žádost z 22. listopadu 2022.

Nezávisle na jednání s vedením města České Budějovice 
pokračujeme v jednání se sousedními obcemi o možnos-
tech výstavby spolkové školy – 9. února jsme se s panem 
starostou zúčastnili dalšího zasedání zapojených obcí a pro-
hlídky místa, kde by mohla tato škola stát. Jedná se o are-
ál bývalé úpravny vody ve Vidově. Očekávané náklady na 
stavbu školy se blíží 300 miliónům korun, velkou část z této 
částky by měly pokrýt dotace a další náklady by měly být roz-
děleny na jednotlivé obce dle daňové výtěžnosti. Dalším kro-
kem v této záležitosti by bylo projednání v zastupitelstvech 
jednotlivých obcí a pak následné založení spolku.

Stále přemýšlíme i nad alternativou vlastní školy, ale vysoké 
náklady na stavbu, dostupnost pozemků či požadavek na 
naplněnost školy jsou tak zásadní, že samotná obec Roudné 
by vlastní školu nebyla schopná jednoduše postavit a ná-
sledně fi nancovat. Aspektů, které do stavby a provozu vlast-
ní školy vstupují je mnohem více a budeme se jimi dále za-
bývat, stejně jako dalšími možnostmi, jak zajistit dostupnou 
základní školu pro děti z Roudného.

Pracovní skupina bude i nadále vynakládat snahu a hledat 
způsoby, jak vyřešit danou situaci.

Další aktivity se týkají též problematiky kapacity mateřské 
školy. Aktuálně je zadáno zpracování studie na řešení pří-
stavby stávající budovy školky.

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

KOLAUDACE ZTV ZAHRADNÍ ČTVRŤ

Pracovní skupina ve složení:
Gustav Had, Ing. Jan Kadlec, Ing. Vladimír Vaněk,
MUDr. Ondřej Teplý

Na pracovní schůzce dne 13. 2. 2023 byl konstatován ak-
tuální stav kolaudačního řízení – stále není vydáno stano-
visko Nejvyššího soudu, ke kterému společnost OMEGA & 
partners s.r.o. podala stížnost na vydané usnesení Krajského 
soudu v Českých Budějovicích o žalobě proti rozhodnutí
Ministerstva dopravy, Odboru pozemních komunikací ze 
dne 22. 10. 2020. 

Ze strany obce byla navíc vznesena žádost o sdělení stavu 
věci k Magistrátu města České Budějovice, Odboru dopravy 
a silničního hospodářství, neboť tento příslušný odbor měl 
na základě rozhodnutí Krajského úřadu pro Jihočeský kraj, 
Odboru dopravy a silničního hospodářství obnovit kolau-
dační řízení. Žádné stanovisko ani z této strany nebylo sdě-
leno.

Zastupitelé se dohodli, že obec osloví soudního znalce, který 
provede kontrolu stavu ZTV a vydá posudek a prostřednic-
tvím právního zástupce vznese dotaz k Nejvyššímu soudu 
na stav řízení.

Z jednání pracovních skupin
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Nový rok nám začal pěkně mrazivě. Zatímco během vánoč-
ních prázdnin jsme si užívali téměř jarního počasí, nový rok 
přišel v zimním kabátu. Mrazík začal čarovat, napadl sníh
a okna ozdobily ledové květy.

V prosinci jsme bohužel ve školce hodně stonali. Onemoc-
něly nejen děti, ale i paní učitelky. Rozhodli jsme se proto, že 
“ školkové Vánoce“ oslavíme až v lednu, abychom si je mohli 
užít všichni společně.

Na začátku ledna si děti ve svých třídách ozdobily stromeč-
ky, aby Ježíšek věděl, kde má nechat dárečky. Pod stromeček 
bylo naděleno mnoho nových hraček a materiálu na tvoře-
ní. Letos jsme si přáli také nové pohádkové knížky, a tak jsme 
měli radost, že se pod stromečkem objevily. Při rozbalování 
dárečků bylo hodně veselo, zazpívali jsme si vánoční písnič-
ky a koledy. Paní kuchařky nám připravily slavnostní oběd, 
na kterém jsme si moc pochutnali.

Školní zahradu pokryla sněhová peřina, a tak mohly děti
s radostí stavět sněhuláky. Při vycházkách jsme si zahráli na 
zvířecí detektivy, hledali jsme stopy zvířátek, o kterých jsme 

se společně učili. Na naší zahrádce jsme společně s dětmi 
umístili krmítka pro ptáčky. Každý den můžeme z okna po-
zorovat při zobání semínek malé návštěvníky.

Po delší době nás ve školce navštívilo loutkové divadlo
a mohli jsme vidět hned dvě pohádky, O stříbrných horách 
a O krásné Janičce.

Ve třídě Broučků se pořádala sportovní olympiáda. Sezna-
movali jsme se s různými dru-
hy zimních sportů, a tak se 
všechny děti staly na pár chvil 
velkými sportovci na olympiá-
dě. Odměnou byly krásné me-
daile, protože bez nich by to 
nebyla olympiáda.

K Broučkům i k Žabičkám jsme 
si jedno odpoledne pozvali 
také rodiče. Proběhlo společ-
né tvoření. Během tvoření děti 
rodičům se zájmem ukazovaly 
svou třídu, hračky, povídaly si
s kamarády a sourozenci. 
Všichni si odnesli společný vý-
robek. Tato akce se nám moc 
líbila a brzy plánujeme další.

Na konci února jsme si užili 
karneval, na který bylo potřeba připravit spoustu věcí.
V krásně vyzdobené a barevné třídě si děti užily karnevalové 
veselí v nápaditých maskách.

Připravujeme také zápis a podmínky pro přijetí nových dětí 
do naší mateřské školy. Proběhne ve dnech 2. - 3. 5. 2023.

Informace k zápisu naleznete na webových stránkách
Mateřské školy Roudné www.msroudne.cz

Mgr. Veronika Machýčková, ředitelka MŠ

Ledové království ve školce
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 a podmínky pro přijetí nových dětí 
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Zima v Roudném byla plná
našich tradičních, ale i nových akcí,
které jsme pro vás všechny připravili.
Jako první se konal LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD spojený s již 
tradičním příjezdem sv. Martina na bílém koni. Akce proběhla
v parku u mateřské školy, ale celý průvod prošel i připrave-
nou stezkou odvahy se zastaveními a soutěžemi pro děti.
Na závěr jsme si mohli užít krásný ohňostroj.

15.12. 2022 PROBĚHLO 1. SETKÁNÍ S HARMONIKOU, 
na kterém jsem se sešli společně s našimi seniory, zazpívali
u harmoniky, probrali novinky a mohli navzájem ochutnat 
svá vánoční domácí cukroví.
Takto akce se velmi povedla a na 30. 3. 2023 připravujeme 
další, tentokrát jarní posezení a povídání.

Předvánoční čas jsme pak zakončili
ROUDENSKÝM ADVENTEM, na kterém nám hrála kapela 
PEPY MAXE, program si připravily děli ze školky. Bylo možné 
si vyrobit vánoční ozdoby, zakoupit výrobky z keramické 
dílny a v neposlední řadě se občerstvit punčem, kávou, 
vínem nebo i vynikající „zelnicí“!
Věříme, že i toto setkání se povedlo a v letošním roce ho 
zopakujeme a třeba i vylepšíme.

V novém roce, poté, co jsme se všichni nadechli po Vánocích, 
proběhl v sále kulturního domu ROUDENSKÝ PLES. Hrála 
kapela YAMABAND, program doplnila dvě taneční překva-
pení a zajímavá byla i tombola. K dispozici byl fotokoutek, 
kde se všichni, kdo měli zájem, mohli vyfotit na památku. 
Večer pak zakončila diskotéka.

Chceme všem, kteří si zakoupili vstupenku moc poděko-
vat. Měli jsme beznadějně vyprodaný nejen sál, ale i balkón, 
dokonce i místa v restauraci, což se dlouhé roky nestalo 
a jsme za to rádi.
Moc děkujeme za důvěru, věříme, že se líbilo a již nyní pracu-
jeme na Roudenském plese 2024, který proběhne v sobotu
17. 2. 2024. Budeme včas informovat. 

Další plánované kulturní akce naleznete na stránce 7
tohoto zpravodaje, případně na internetových
stránkách obce www.roudne.cz nebo na našem FB,
kam nám také můžete posílat vaše dotazy,
náměty a reakce.

Ing. Petr Děkan, místostarosta obce

Kultura a sport
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
I u nás v Roudném probíhala v měsíci lednu Tříkrálová sbírka 
ve spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice. 
Naši Tři králové navštívili spoustu z vás a během jednoho 
týdne vybrali do zapečetěné pokladničky neuvěřitelných
6. 615,- Kč. A to jen a pouze díky vám. Patří vám srdečný dík 
za vaši štědrost a za chuť pomáhat druhým. 

Možná, že někteří z vás vůbec netuší, jak to vlastně s Tříkrá-
lovou sbírkou chodí.
Pojďme se tedy na to společně podívat pěkně od začátku: 
Diecézní charita dodá pokladničky, které jsou zapečetěny 
na obecním úřadě a po skončení sbírky, tj. po 15. lednu 
jsou pokladničky na úřadě rozpečetěny, peníze přepočítány
a předány zástupci příslušné charity.
V letošním roce Českobudějovická diecézní charita připra-
vila přes 2000 pokladniček a během sbírky bylo vybráno
11. 087 641,- Kč.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapo-
vaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak so-
ciálně potřebným skupinám lidí.
Protože měla tato dobročinná akce u nás v Roudném veliký 
úspěch, domluvili jsme se s Diecézní charitou i na příští rok. 

REKONSTUKCE SÁLU KULTURNÍHO DOMU
S kulturou souvisí i plánovaná rekonstrukce našeho kultur-
ního sálu a restaurace. V letošním roce se nám podařilo zís-
kat dotaci, a proto se můžete těšit na nově zrekonstruované 
prostory. Termíny realizace zatím uvádět nebudeme, je po-
třeba připravit a splnit spoustu podmínek, ale první náhledy 
představujeme na fotofokumentaci.

Kultura a sport

ROUDENSKÝ SPORT AKTUÁLNĚ
Příprava na jarní boje všech generací Malšanů je v plném 
proudu. Týmy využívají zejména roudenský sportovní areál. 
První tým mužů má v plánu sehrát celkem čtyři přípravná 
utkání, přičemž účastníka KP Trhové Sviny s přehledem pře-
hráli 5:1. Dalšími soupeři jim bude další účastník KP TJ Osek, 
následovat bude rakouský SC Gmünd a v generálce pak
SK Čtyři Dvory. Dorostenci mají naplánováno celkem pět 
utkání s kvalitními soupeři, vždy pro starší i mladší kategorii, 
mezi nimi například Táborsko, Písek či SKP České Budějovice. 
Také starší žáky čekají přípravná utkání, pro jejich záložní
tým a celky z blízké-
ho okolí (Trhové Sviny, 
N. Hodějovice, Včelná, 
Křemže, Slavia ČB) pak 
Malšané připravili zimní 
turnaj. Každý víkend je 
tedy v areálu velmi živo.
Mladší žáci se zúčast-
nili velmi kvalitně ob-
sazeného turnaje pořá-
daného Dynamem ČB 
a také turnaje na Rudol-
fově, kde se z dvanácti 
týmů vměstnali do fi ná-
lové čtveřice, kde boje 
ještě budou probíhat.

Další skvělou akcí, kte-
rá proběhla v rouden-
ském areálu, byla 
Mezinárodní fotbalová liga � rem, v řadách jednotlivých 
týmů bylo možno spatřit jak spoustu hráčů současné TJ Mal-
še, tak dnes již roudenských legend, které se opět objevily
v dresech. 
Jednalo se také například o letitého kapitána roudenských 
fotbalistů Bohumila Vogla, předsedu TJ Libora Šolce či Ru-
dolfa Otepku. 

A co se týče zimního sportování v Roudném, nesmíme 
zapomenout zmínit bojovníky s hokejkami. Bohužel neboju-
jí na ledě, jak bývalo v dřívějších dobách na většinou dlouho-
době zamrzlých rybnících zvykem. Na hokejbalovém plácku 
na starém hřišti se scházejí pravidelně hokejbalisté více gene-
rací. O srandu a krásné góly nebývá nouze. Sport patří k živo-
tu, přináší radost a dobře tmelí kolektiv. Vyhrávat i prohrávat 
se člověk naučí. Vidět Richarda Strmisku z hudební skupiny 
Parkán, jak místo s kytarou kouzlí s brankářskou hokejkou
a lapačkou na ruce, je velkým zážitkem.

Za TJ Malše Miroslav Vaňata

Pevně doufáme, že se k našim stávajícím koledníkům přidají 
i další nadšenci a stihneme tak navštívit co nejvíce občanů 
naší obce. Máte-li zájem se k nám v příštím roce přidat, na-
pište klidně už teď na mynar@roudne.cz

Martin Mynář, zastupitel obce
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TANEČNÍ ZÁBAVY V OBCI
V uplynulých dvou letech jsme se setkávali s omezeními, 
která do našich životů přinesla celosvětová epidemie viru 
„COVID 19“. A tato omezení dopadla také na pořádání plesů 
v sále našeho kulturního domu. Letošní plesová sezóna však 
již nijak omezena nebyla, a tak se lidé mohli sejít na tradič-
ním Svíčkovém plese či na právě proběhlém, úžasném Rou-
denském plese. 
Plesy, bály, taneční zábavy mají v Roudném svou tradici.
Po dokončené stavbě sálu v kulturním domě jich v něm pro-
běhlo nespočet. Ale jak tomu bylo v dobách dávno minulých? 
V dobách první republiky byly taneční zábavy pořádány
v menším počtu, doprovázeny dechovou hudbou. V malém 
počtu z toho důvodu, že se dodržoval dosti přísně církevní 
řád římsko-katolické církve. Ten měl určité výhrady k občan-
ským veselicím, které dovoloval jen v některých obdobích 
roku. V období masopustu po Novém roce byly pořádány
v obci dva bály, jak se tomu v té době říkalo. Hasičský (dnešní 
Svíčkový) byl tradiční každým rokem a další bál byl českého 
spolku Pošumavské jednoty. Na konci masopustu se pak ješ-
tě konala Maškarní merenda (i ta přečkala do dnešní doby 
v podobě Maškarního bálu, který bývá hojně navštěvován)
a tím zábavy končily. Tyto bály měly vždy velmi důstojný ráz. 
Občané je navštěvovali vždy slušně oblečeni a zvláště ženy, 
pokud si to mohly dovolit, objevily se v pěkných bálových 
šatech dle aktuální módy. Bály nabývaly ještě větší vážnosti, 
pokud byly navštíveny váženými hosty z Českých Budějovic 
a okolí, pro které byl vždy vyhrazen speciální stůl. 
Například zámožnému řezníkovi, uzenáři, pekaři či mlynáři 

nebo obchodníkům, kteří se těšili dobré pověsti v jejich 
obchodech s místními občany. Tyto plesy se pořádaly ve 
vyzdobeném sále převážně v hostinci pana Josefa Grama-
na (Vidovská č.p. 25). I tehdy probíhala tombola a dámské 
volenky. Na těchto bálech neplatila zavírací hodina, a tak 
se veselilo až do únavy, často do bílého rána. To bylo samo
o sobě známkou vydařeného bálu. 
Jak se píše v kronice obce: „Tyto sváteční společenské udá-
losti nebyly žádnou fackou na sále narušovány, už také pro-
to, že se občané velmi dobře znali a mohli tomu v kritickém 
okamžiku rozmluvou zabránit. Zvláště ve smíšené česko
německé obci. Obě strany vědomy si velmi citlivého vzá-
jemného rozdílného národního stavu, chovaly se na těchto 
plesech velmi dobře, ne všichni Němci je navštěvovali.“ 
Bývalo také zvykem, že než zábava skončila, některý host si 
vyžádal od muzikantů, aby jej vyprovodili hudbou ze sálu 
před hostinec. Samozřejmě, že to nebylo zadarmo, za nějaký 
smluvený poplatek bylo žadateli vyhověno, a tak se k ránu 
ozývala hudba obcí jako budíček do nového dne. Často ne-
zůstalo jen při jednom vyprovázení. 
Obdobné taneční zábavy se konaly při „posvícení“, které 
pořádali ponejvíce hasiči. Někdy se posvícenská zábava ko-
nala dva dny, pokračovala pondělním odpolednem a opět 
až do rána. Druhému posvícenskému dni se říkalo „na pěk-
nou hodinku“, to již nebyl malý sál u Gramanů tak přeplněn.
Zároveň se vyprázdnily nádoby s pečeným masem, od bu-
chet a dortů, větší množství se výjimečně dovolovalo, jinak 
by se to „posvícením“ ani nemohlo nazývat.

Miroslav Vaňata, kronikář obce

OKÉNKO DO KNIHOVNY
Při dnešním nahlédnutí do knižního okénka bych nejprve 
poděkovala všem návštěvníkům knihovny, kteří pravidelně 
chodí a knížky si půjčují. Roční statistika návštěvnosti vypo-
vídá o stoupajících výpůjčkách, za což vděčíme stálým, ale 
i nově přicházejícím čtenářům. Při nedávných volbách naši 
knihovnu objevili noví „roudeňáci“, někteří z nich se již mezi 
čtenáře zapsali. Jsou mezi nimi i předškolní a školní děti, za 
což jsem velice ráda.
V nedávné době proběhla pravidelná výměna knih z Jiho-
české vědecké knihovny. Pro děti a dospělé máme bezmá-
la 250 nově zapůjčených knih, bude určitě z čeho vybírat.
Některé z knižních novinek máme zakoupené i pro naši 
knihovnu. Pojďme do několika z nich nahlédnout.

Podívej se podruhé - příběh, ve kterém nemáte čas se nu-
dit, naprosto vás pohltí. 
Dvojí život - strhující román o dvou paralelních rodinných 
životech úspěšné a krásné ženy. Měla vše dokonale vymyš-
lené a organizačně zvládnuté, než se to jednoho dne neče-
kaně zvrtlo.
První chyba - kniha, jejíž příběh vás nenechá vydechnout
a který postupně nabere takový spád, že na konci jen zadr-
žujete dech překvapením.
Skříň plná Diora - nebudete se moci odtrhnout. Romanti-
ka, historie a napětí. Spisovatelka pomalu rozplétá příběhy 
několika lidí, kterým do života vstoupila válka. 
Sedm manželů Evelyn Hugo - knížka vás vtáhne do děje, 
najednou jste tam a prožíváte to co Evelyn.

Martina Hrubcová, knihovnice

Roudenská historie
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PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ 2023 - JARO

Připravujeme pro vásPřipravujeme pro vás

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
děti narozené v období od října 2022 
do ledna 2023 / Sobota 1. 4. 2023

Rodiče dětí budou osbně pozvány.

STAVĚNÍ MÁJE
Neděle 30. 4. 2023
od 17:00

DĚTSKÝ DEN
Sobota 10. 6. 2023 od 14:00

25. 3. 2023 v KD Roudné
hraje skupina MAXA-BAND

Zahájení: 20.00

Prodej vstupenek 25. 3. 2023
před konáním akce u vstupu do KD.

Vstupné: masky 100,- Kč  | ostatní 150,- Kč

Co Kdy Kde

Dětský karneval 18. 3. 2023 sál KD

Maškarní bál 25. 3. 2023 sál KD

Jarní posezení s harmonikou 30. 3. 2023 restaurace KD

Vítání občánků 1. 4. 2023 zasedací místnost OÚ

Stavění Máje 30. 4. 2023 park

Dětský den 10. 6. 2023 park

ROUDNÉ FEST 16. 9. 2023 park

Kde

sál KD



Obecní úřad: tel.: 386 466 861, 386 466 614
Starosta obce:  Gustav Had, tel.: 602 140 323
Místostarosta:   Místostarosta Ing. Petr Děkan, tel.: 724 617 447
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: 8:00 -18:00
 Středa a Pátek: 8:00 -14:00

Roudenský zpravodaj 01 / 2023 Březen
Vychází 4x ročně
Vydavatel Obec Roudné, IČ: 00245372
Adresa redakce: Roudenská 120, 370 07 Roudné
Telefon: 386 466 614
Odpovědný redaktor: Ing. Jana Gramanová
Povoleno MK ČR podle §7 zák. č. 46/2000 Sb.,
dne 15. 5. 2006, ev. číslo 16740
Grafi cké zpracování a tisk: www.GraphicHouse.cz

Důležitá telefonní čísla a kontakty:

www.roudne.cz

Sběrný dvůr a odpadové
hospodářství – každý týden
Středa 14:00 – 18:00
Čtvrtek 15:00 – 18:00
Sobota 09:00 – 12:00

Svoz biodpadu – od 8. 3. do 29. 11. 2023 - středa každý sudý týden

Sběrný dvůr – opakovaně se stává, že obsluha sběrného dvora nalezne odložený různý odpad – koberce, boty, oblečení… 
v kontejnerech určených na železný šrot. Jedná se o volně přístupnou část SD, kam je možno odkládat vytříděný odpad 
do přistavených kontejnerů. To, že někdo nerespektuje třídění, znamená, že pracovník sběrného dvora musí vytahat tento 
odpad ze železného šrotu a přemístit na správné místo.

Žádáme občany, aby respektovali jak provozní dobu dvora, tak odkládali odpad do nádob
dle jednotlivých kategorií. 

VANDALISMUS V OBCI
Jak jste si asi někteří z vás všimli, začal se nám poslední dobou v obci rozmáhat vandali-
smus. Jedná se o posprejování a poškození našeho nového, dětského hřiště a některých 
budov v obci.

Vedení obce k tomu nebude lhostejné a podniká kroky, ve spolupráci s Policií ČR, aby 
se tyto záležitosti neopakovaly. Je nám velmi líto, že se mezi námi najdou spoluobčané, 
kteří ničí a znehodnocují něco, co někdo jiný buduje a má sloužit nám všem.
BOHUŽEL, toto je realita a my věříme, že se podaří vandaly vypátrat a zjednat nápravu.

Sběrný dvůr a odpadové hospodářstvíSběrný dvůr a odpadové hospodářství

Blahopřejeme k životnímu jubileuBlahopřejeme k životnímu jubileu
70, 75, 80, 85 LET V OBDOBÍ LEDEN – BŘEZEN 2023

Miroslav Vaňata, Jan Špale, František Stupka, Jiří Štětina
a František Severa

Svoz biodpadu – od 8. 3. do 29. 11. 2023 - středa každý sudý týden

Sběrný dvůr a odpadové hospodářství

VŠEM �OSLAVENCŮM �PŘEJEME �VŠECHNO
�NEJLEPŠÍ� A� PŘEDEVŠÍM HODNĚ� ZDRAVÍ�
A� SPOKOJENOSTI� DO �DALŠÍCH �LET.

INZERCE

a mnoho dalších zahradnických činností




