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Roudenský zpravodaj
Vážení spoluobčané,
loučíme se s rokem, který nám všem ukázal naši lidskou zranitelnost a věřím, že velké řadě lidí otevřel oči a začali si vážit základních lidských hodnot, jako je především zdraví, lidská vstřícnost,
ohleduplnost a pomoc jeden druhému, s čímž jsme se setkali
i v naší obci. Vážím si toho a jsem rád, že jsme obklopeni z velké
části těmito „pozitivními“ lidmi. Před koncem roku se také velmi
často hovoří o zdražování, a to téměř ve všech oblastech a službách. Na příští rok se nám podařilo zachovat cenu stočného
na stávající ceně. K mírnému navýšení dochází u ceny vodného,
a k poměrně značnému navýšení mělo dojít u poplatku za svoz
komunálního odpadu. Podařilo se nám dohodnout zachování
ceny svozových známek na úrovni letošního roku. S likvidací odpadů nás budou však čekat velké změny a také tlak na navyšování cen bude značný. Z těchto důvodů jsme v letošním roce zakoupili pozemky pro výstavbu nového sběrného dvora, kde chceme
zřídit moderní a také dostatečně kapacitní prostor pro třídění odpadu, který díky snaze nás všech bude možno nadále využít, případně zobchodovat, a tak snížit náklady na likvidaci. Čím lépe
bude tento systém nastaven a funkční, tím bude i finanční zátěž
pro nás občany příznivější. Setkávám se také s názory, že zakoupení nového pozemku je zbytečné a stávající sběrný dvůr je postačující. Já osobně nesdílím tyto názory a jsem přesvědčen, že je
třeba připravit obec s určitým předstihem a tak co nejlépe zabezpečit pro občany tuto službu. S novým způsobem třídění zvažujeme i přechod na kapitační platbu za svoz, což znamená platbu
na obyvatele s trvalým pobytem v obci. V prostorách nového
sběrného dvora zamýšlíme zbudovat tzv. sběrné místo, které by

sloužilo občanům k ukládání odpadu nezávisle na otevírací době
dvora. Přístup by byl možný pro naše občany pomocí čipových
karet. Doufám, že při podání žádosti o dotaci na tento rozsáhlý
a důležitý projekt bude obec úspěšná a realizace se tak povede
v co nejkratší době.
Dalším projektem pro příští rok bude rozšíření prostor stávajícího relax parku v prostorách za mostem u řeky Malše. Toto sportoviště je hojně navštěvováno, proto chceme tímto rozšířením
umožnit sportovcům širší možnosti využití.
Připravujeme též obnovu vodovodního vedení v části podél
komunikace Plavská a ve spolupráci s Jihočeským krajem pak
v rámci rekonstrukce této komunikace ve směru na obec Plav,
rovněž vybudování chodníků podél této frekventované silnice.
V dané chvíli probíhá zpracování projektové dokumentace, termín realizace ještě není stanoven.
Přes vládní nařízení se snažíme o zachování chodu obecního úřadu v co nejběžnějších podmínkách, zatím jsme vše zvládli a úřad
jsme nebyli nuceni uzavřít. V měsíci lednu bude kancelář otevřena
pro veřejnost za účelem platby obecních poplatků denně, abychom zamezili nadbytečnému shromažďování osob. Využívat
můžete i dopoledních hodin pro vyřízení těchto záležitostí, prosím o ohleduplnost vůči zaměstnancům a ostatním obyvatelům,
abychom i nadále mohli fungovat v plném rozsahu.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát hodně zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti v rodině, hodně úspěchů a splnění
vašich přání a snad už „normální“ rok 2021.
Gustav Had, starosta obce

Pokojné prožití vánočních svátků,
vše nejlepší a hodně zdraví do nového roku
přejí zaměstnanci obecního úřadu a zastupitelé obce.
Žijeme zde všichni…
Letošní rok byl i po stránce společenského a kulturního vyžití
zcela mimořádný, a to bohužel v tom negativním smyslu slova.
Od jarních měsíců jsme neměli možnost uspořádat žádnou
z připravených akcí, ať již pro dospělé, či pro děti.
O tradičních předvánočních aktivitách a naplánovaných akcích
najdete informaci na samostatném listu tohoto zpravodaje.

aby nám o svém nápadu dali vědět. Máme k dispozici sál, který
není příliš využíván, knihovnu, možnosti nabízí i venkovní prostory, či jednotlivá hřiště. Těšíme se, že v příštím roce se situace
vrátí k normálnímu stavu a my si letošní akce vynahradíme třeba i díky novým aktivitám.

Rád bych zde vyzval naše občany, kteří mají nějaký nápad na rozšíření našeho společenského, sportovního a obecního života,
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Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.,
místostarosta obce

Mateřská škola v „době covidové“
Podzim pomalu předává vládu paní Zimě. U nás ve školce však
během tohoto období k žádným změnám nedošlo. Dodržujeme stále vládní opatření v souvislosti s výskytem nemoci Covid- 19 a k naší velké radosti máme školku zatím stále plnou
zdravých dětí i zaměstnanců.

Těšíme se všichni ještě na vánoční posezení u stromečku s nadílkou a svátečním obědem. Děti si pak jistě odpočinou doma
během zimních prázdnin od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, kdy
bude školka uzavřena.
Zároveň s příchodem nového roku 2021 věříme, že se pomalu
vše vrátí do „starých kolejí“, kdy se všem bude volněji dýchat
a znovu uvidíme nejen šťastné, rozzářené oči, ale i úsměv na
tvářích nás všech. Přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky do nového roku.
Miroslava Hálková, ředitelka školy

Začátkem měsíce října se vydala třída starších dětí na podzimní vycházku do lesa směrem na Včelnou. Trasu tam i zpět
zvládli v pohodě i ti méně zdatní a užili jsme si krásu barevného podzimu se vším všudy, co toto období nabízelo. Sbírali
jsme přírodniny, též i nějaké houby, postavili si domečky a naslouchali lesnímu tichu. Ve školce jsme pak po návratu vytvořili
z donesených přírodnin výstavku. Dalším zpestřením byl pro
tyto děti projektový den s názvem „ Život broučka“. Děti si užily
celé dopoledne zkoumáním hmyzu pod lupou a pod mikroskopem. Seznámily se s proměnou nedokonalou (švábi, velkokřídlí, sklípkani), samy si vyzkoušely nosit tvrdou „svlečku“
vytvořenou z kartonu. Proměnu dokonalou nejen pozorovaly
u motýla, berušky a mravence, ale samy se formou hry proměnily z housenky v krásného motýla. K tomuto tématu následovala ještě spousta dalších didaktických a pohybových her.

Vyrobily si též krásné hmyzí čelenky z kartonu. Třída starších
dětí absolvovala v prosinci ještě projektový den s názvem „Tajemství vody“. Ve školce proběhlo fotografování dětí z obou tříd
na vánoční alba. Výsledek byl úžasný, rodiče, babičky i dědečkové dostali touto formou krásný dárek od dětí pod stromeček.
Děti nepřišly ani o návštěvu Mikuláše a čerta včetně nadílky pro
všechny hodné děti a užily si čertovského rejdění plného tance
a soutěží, a to v maskách, které si donesly.
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Ohlédnutí do minulosti
V návaznosti na letošní zkušenost, pro mnohé možná první,
s nákupy v pojízdné prodejně, přináším ohlédnutí do let minulých.
Obchod s potravinami si v Roudném založil, díky svým zkušenostem z obchodu ve městě, kolem roku 1925 německý
občan, František Erhart na č.p. 32. Jeho obchod zanikl koncem války, kdy jeho majitel předčasně zemřel na tuberkulózu.
Do tohoto obchodu se chodilo za zahradami po lukách, kolem dnešního skladu Zemědělského podniku Malše.
Druhý obchod byl zřízen kolem roku 1930 v domě č. p. 38,
u Svatošů. Ten poté vystřídal několik majitelů, kterým se ale
obchody nedařily.
Řezník a jeho masný prodej byl od roku 1925 pouze asi po tři
roky v ulici Komenského na č. p. 50, jeho majitel se jmenoval
Jan Lustig.
Obchody s potravinami na zmíněných místech po II. světové
válce zanikly, ale vznikly nové, a to na č. p. 35, u Jerhotů, kteří se pak zároveň s obchodem přestěhovali na statek č. p. 11.
Na krátkou dobu byl také zřízen obchod se smíšeným zbožím
Eduardem Šebendou na statku č. p. 1, ve výměnku vedlejšího
domku.
Komunistický státní převrat v roce 1948 znamenal konec svobodného soukromého podnikání, a tak se v roce 1950 začaly
postupně obchody likvidovat a do obce přišla obchodní družstevní organizace JEDNOTA s úmyslem zřídit prodejnu smíšeného zboží ve statku č. p. 10 (dnes již díky demolici neexistující
statek, který stával na návsi vedle č. p. 9). Než k tomu došlo
a dokončila se potřebná přestavba, začala do obce zajíždět
pojízdná prodejna. O něco později zajížděla do obce pojízdná
prodejna s masem. V otevřené prodejně se později čím dál
více zjišťovalo, že je mezi kamennými zdmi nadměrné vlhko,
které ničilo kvalitu zboží. Naši občané se začali tomuto obchodu vyhýbat, a pokud mohli, nakupovali jinde. I díky těmto vlivům byla tato prodejna zrušena a na přechodnou dobu byla
zřízena nouzová prodejna s denním chlebem, rohlíky či mlékem, po letech opět u Šebendů na č. p. 1.

MNV rozhodl urychleně přestavět hostinec č. p. 29 na novou
prodejnu. Po náročné rekonstrukci a díky brigádnickým závazkům občanů v „Akci Z“ se obec dočkala prodejny potravin
na patřičné úrovni městských prodejen. MNV si uvědomoval,
že pod vedením družstevní „Jednoty“ nebude mít obchod takovou kvalitu, a proto se snažil, aby prodejnu převzal státní
podnik „Pramen“. A tak se i stalo. Svou roli totiž sehrály přidělené parcely pro chaty se zahrádkou u řeky pracovníkům podnikového ředitelství „Pramen.“ Prvním vedoucím této prodejny
se stal p. Hryzbyl.

V roce 1991 pak získala tuto prodejnu v dražbě do privatizace p. Říhová. Kvalitní budějovické prodejny, nově vznikající
supermarkety s nižšími cenami za zboží a dostupnost vlastní
dopravy ale brzy přispěly k jejímu zániku.
Snad nikoho by ani nenapadlo, že do naší obce ještě někdy
zavítá pojízdná prodejna. Letošní situace s koronavirovou epidemií k nám však opět po desetiletích tuto službu přivedla,
a tak bylo možno letos na jaře i na podzim nakoupit u pojízdné prodejny Fine Food Academy. Zda někdy v budoucnu
opět dojde v Roudném i na prodejnu kamennou, je hudba
budoucnosti.
Miroslav Vaňata,
kronikář obce

Z roudenského sportu aktuálně
Koronavirus a vládní nařízení s ním spojená uzemnil v naší zemi
veškerý amatérský sport. V současné chvíli se však snad blýská
na lepší časy, a tak se i naši roudenští fotbalisté dočkali. Trénovat začaly veškeré naše kategorie. Podzimní nedohraná část
všech soutěží by se měla díky rozhodnutí nadřízených orgánů
dohrát celá v první polovině roku 2021. S mistrovskými zápasy by se mělo začít velmi brzy. Dorostenci zahájí dohrávkou
již 23. ledna ve Strakonicích, krajské soutěže mužů či žáků
pak zahájí 27. února. Pro Malšany je naprosto skvělé, že mají
v areálu schválené hřiště s umělým trávníkem a tak své soutě-
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že mohou hrát doma, bez náročných přesunů a s tím spojené
finanční zátěže za pronájem hracích ploch.
Tělovýchovná jednota Malše Roudné také velice děkuje obci
Roudné, všem svým partnerům a přátelům za podporu v letošním tak svízelném roce. Členové TJ přejí všem krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a konečně pohodu, radost
a klid do nadcházejícího roku 2021.
Za TJ Malše Miroslav Vaňata
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Blahopřání jubilantům
Životní výročí 80, 85 a 90 let v měsících říjen, listopad a prosinec oslavili:
František Fried, Anna Enklerová, Jiřina Šustrová, Anna Doležalová,
Zdeňka Erhartová, Marie Zdeňková a Marie Píchová

HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI DO DALŠÍCH LET

Informace pro občany
SBĚRNÝ DVŮR:
od 1.11. 2020 do 28. 2. 2021- zimní provoz
Každý týden středa: 14:00 –16:00
sobota: 09:00 –12:00
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Na základě zakoupených svozových známek na rok 2020
bude zajištěn svoz KO do konce ledna 2021.
Nové známky na rok 2021 bude možno zakoupit od ledna
2021 v kanceláři obecního úřadu. Za současné situace žádáme občany, aby při platbě obecních poplatků upřednostňovali platbu převodem na účet č. 3300033/5500.
Svozovou známku bude možno vyzvednout vždy od

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:

PROVOZ KANCELÁŘE
OBECNÍHO ÚŘADU

LEDEN – rozšíření hodin pro
veřejnost pro placení poplatků

Od 23. 12. do 3. 1. 2021
bude kancelář
pro veřejnost
uzavřena

PO 8:00-12:00, 14:00-18:00
ÚT 8:00-14:00
ST 8:00-12:00, 14:00-18:00
ČT 8:00-14:00
PÁ 8:00-14:00

Ing. Jana Gramanová
tel.: 386 466 614
Alena Šedivá, tel.: 602 155 213

od

Další informace na: www.roudne.cz nebo
na úřední desce OÚ

Ložní soupravy a prostěradla

Ilustrační foto

Účetní OÚ:

69,-

od

Pondělí: 9:00 -12:00 / 14:00 - 18:00
9:00 -12:00

Pátek:

9:00 - 12:00

TIRÁŽ:
Roudenský zpravodaj č. 59/ Prosinec 2020

Polštáře
P
o
a přikrývky

Prodejna:
Průmyslová 281
Boršov nad Vltavou
Tel.: 602 262 567
el. na e-shop: 607 021 599
Tel.
Otevírací doba:
á: 08:00 - 14:00
Po, St, Pá:
Út, Čt: 08:00 - 18:00

od

Vychází 4x ročně
Vydavatel Obec Roudné, IČ: 00245372

Dětské povlečení
vlečení a osušky

49,-

Ručníky a osušky

od

219,-

Ilustrační foto

Středa:

199,-

Ilustrační foto

Úřední hodiny OÚ:

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
Grafické zpracování a tisk: www.GraphicHouse.cz

Dekorační tex l

Ilustrační foto

Adresa redakce: Roudenská 120, 370 07 Roudné

www. bex.cz

Matrace

Chcete se dobře vyspat?
Nově vyrábíme matrace na
míru i z přírodních materiálů.

Ilustrační foto

ČESKÁ
VÝROBA

PŘI ZADÁNÍ KÓDU: USMEV2021 ZÍSKÁTE SLEVU 10%
NA NEZLEVNĚNÉ ZBOŽÍ. SLEVA PLATÍ DO 31.01.2021

Obecní úřad:

následujícího dne po provedení platby v kanceláři obecního úřadu a je možno využívat nejen úředních hodin,
a ale i každodenního provozu kanceláře vždy od 8:00 do
14:00 hodin.
Využívejte též telefonického či e-mailového spojení pro
jakoukoliv komunikaci.
Svozový plán na rok 2021 včetně cen jednotlivých známek
je přílohou tohoto čísla Roudenského zpravodaje.

Ilustrační foto

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ
ČÍSLA A KONTAKTY:

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2021
- středa 1 x za 14 dnů v sudých týdnech
- svoz zajištěn od 10. 3. 2021 do 1. 12. 2021

