RZ 60/ Březen 2021

OBEC ROUDNÉ

www.roudne.cz

Roudenský zpravodaj
Vážení spoluobčané,
máme za sebou zimu v bílém kabátě. Po několika letech
jsme si opět užili sněhovou nadílku, kterou vítal každý z nás
trochu jinak. Pro naše nejmenší občánky to bylo jistě fajn, rodiče snesli z půdy již několik let nevyužité saně a boby a šlo
se na nejbližší kopec. To je ta příjemnější stránka, jak naložit
se sněhovou nadílkou. Menší radost z těchto nadílek mají
všichni ti, kteří se starají u údržbu komunikací a chodníků.
V naší obci jsou silnice třetí třídy udržovány Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje s.p., o místní komunikace se nám
stará dle Smlouvy o zimní údržbě Zemědělský podnik Malše
a.s. Jsem rád, že máme možnost využít techniky a pracovníků tohoto podniku, který působí v našem katastru a může
tak operativně údržbu našich komunikací zabezpečovat.
Obec nevlastní komunální techniku této velikosti a ani zaškoleného pracovníka k obsluze těchto strojů. Je potřeba si
uvědomit, že manipulace s technikou není zrovna snadná
zejména s přihlédnutím ke způsobům parkování osobních
vozů, které stěžují provádění údržby. Sám jsem několikrát
s obecní technikou prohrnoval chodníky a zastávky MHD
a z vlastní zkušenosti mohu říci, že díky těmto nešvarům
bohužel není možné ošetřit některé části chodníků. To, co
je pro mne dosti nepochopitelné, je chování některých lidí,
kteří častují pracovníky údržby vulgárními výrazy a radí jak
a kam nahrnout sníh. Nabízím těmto lidem možnost práce
s těmito stroji a za těchto podmínek, jistě by poté přehodnotili své názory a chování. Každý by měl začít především sám
u sebe, zkusit se na věc podívat nejen z pohledu svého vlastního pohodlí a svých zájmů a minimálně se k druhým chovat v mezích slušného chování.

Ale nic není jen černé, i v naší obci se najde řada lidí, kteří nečekají na úklid ze strany obce a přiloží ruku k dílu, a to nejen
při úklidu sněhu, ale také při sečení travnatých ostrůvků před
domem, které se ne zrovna snadno udržují kvůli normám na
zvýšení obrub. Děkuji za tuto pomoc, která není povinností,
ale je to fajn.
Na konci loňského roku jsme všichni s nadějí očekávali návrat k normálnímu životu, situace je naopak ještě komplikovanější a konec restrikcí je v nedohlednu. Máme omezený
pohyb, měli bychom se ve svém volném čase pohybovat jen
v katastru naší obce, což nám nenabízí mnoho možností.
Čeká nás jarní úklid veřejných prostor, aby procházky, venčení psů, či jiné pohybové aktivity byly co nejpříjemnější. Vzhledem k probíhající stavbě dálnice a souvisejícími stavebními
činnostmi není údržba a zajištění čistoty v obci právě jednoduchou záležitostí. Snažíme se vymáhat po zhotoviteli a po
kompetentních organizacích pravidelnou údržbu komunikací, stejně jako využívání jiných než obecních komunikací
pro převoz stavebního materiálu. Děkuji všem za trpělivost
a pochopení.
Závěrem bych nám všem chtěl popřát hlavně zdraví a návrat k běžnému životu, dětem pak návrat mezi kamarády
do školky a školy a abychom se zase mohli setkat při nějaké
kulturní akci. Snad s nástupem teplého počasí přijdou i tyto
dříve běžné a obyčejné věci.
Gustav Had,
starosta obce

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021 V ČR
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce
2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě.

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc

z pátku 26. 3. na sobotu 27. 3. 2021
Způsoby sčítání:
 online prostřednictvím sčítacího formuláře
od 27. 3. do 9. 4. 2021 na webu www.scitani.cz
 listinný formulář od 17. 4. do 11. 5. 2021 – distribuce
prostřednictvím sčítacích komisařů a České pošty, s. p.

Informace ke konání Sčítání lidu, domů a bytů 2021 naleznete na stránkách
www.scitani.cz a https://scitani.ceskaposta.cz
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Nový zákon o odpadech a jeho dopad na obce a občany
V tomto příspěvku bych se chtěl komplexněji věnovat problematice nakládání s odpady. Nakládání s odpady je součástí
našeho života a je úkolem obce zajistit, aby odpady byly jak vyváženy, tak aby bylo možné je recyklovat. Proto mají občané zajištěn svoz komunálního odpadu a také mají k dispozici obecní
sběrný dvůr. Celou problematiku řeší legislativa a tento rok došlo ke změně v zákoně o odpadech. Cílem změny bylo zvýšit
podíl recyklace a směřovat nakládání s odpady na ukončení
skládkování v roce 2030 (došlo k posunu ukončení skládkování,
původní znění počítalo s ukončením skládkování v roce 2024).
Obec je prostředníkem mezi občany a firmou, která odpady vyváží. Cena se bude zvyšovat z aktuálních 500,- Kč za tunu skládkovaného odpadu na 1 850,- Kč za tunu v roce 2029. Podmínkou
této „nižší“ ceny je to, že na jednoho občana bude v roce 2021
připadat 200 kg komunálního odpadu. V roce 2029 bude maximální hmotnost komunálního odpadu na hlavu za rok 120 kg.
Aktuálně vychází v naší obci cca 190 kg na občana. Je zřejmé,
že v následujících letech bude nutné více recyklovat – více než
o 1/3. Proto jsme minulý rok začali řešit pozemky pro nový sběrný dvůr a na jeho vybudování dále intenzivně pokračujeme.
Rok

Náklady na
sběrný dvůr

Příjmy od
občanů za
svoz odpadu

Počet
obyvatel

2016

398.528,-

653.040,-

1.240

2017

374.776,-

662.088,-

1.246

2018

487.736,-

716.445,-

1.261

2019

606.753,-

741.860,-

1.298

2020

850.971,-

754.035,-

1.338

Je potřeba si uvědomit, že do hmotnosti odpadu, který občané
vyprodukují, je započítána hmotnost odpadu ze sběrného dvora. Celkové náklady na odvoz odpadů z domácností i ze sběrného dvora se každoročně zvyšují, byť cenu pro občany držíme
stále stejnou. Tabulka a graf uvádí náklady za svoz odpadů za
posledních pět let.
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Je vidět, že cena, kterou platí občané za odvoz komunálního
odpadu ze svých domácností se za posledních pět let výrazně
nemění, tyto příjmy od občanů obec v plné výši odvádí svozové společnosti.
Jsme rádi, že sběrný dvůr funguje a občané mají možnost
recyklovat, ale dlouhodobě není únosné, aby obec ze svého
rozpočtu výrazně dotovala odvoz odpadů. Proto musíme tento rok ze všech výše uvedených důvodů reagovat na změny
v legislativě a také na zvyšování nákladů za likvidaci odpadu.
S ohledem na to, že jsme jedna z mála obcí, kde není platba
za odvoz odpadů počítána za občana, ale řešena platbou za
vyvezenou popelnici, je možné, že od roku 2022 bude platba
za odpady řešena paušálně za občana. Také je možné, že s ohledem na nutnost většího třídění dojde ke sjednocení frekvence
vývozů odpadů z domácností, a to jedenkrát za dva týdny.
Celá situace je komplikovaná v tom, že samotné snížení počtu
svozů nebo zvýšení poplatků za odvoz odpadů není řešením
- lze očekávat, že dojde ke vzniku černých skládek či zvýšení
nepořádku v obci. Budeme se snažit najit rozumný kompromis,
aby bylo nakládání s odpady pro naše občany co nejvíce komfortní, ale aby se podíl recyklovaných odpadů zvyšoval.
Několikrát jsme na zastupitelstvu konzultovali umístění odpadových nádob v obci mimo sběrný dvůr, avšak narážíme na dva
problémy. Prvním problémem je nepořádek v okolí sběrných
nádob a druhým, větším problémem, je to, že v místech s hustší zástavbou, kam by dávalo smysl nádoby na odpad umístit,
není dostatečný prostor (parkující auta, šířka vozovky, chodníky) a vůle vlastníků mít sběrné místo u své nemovitosti. Proto
bychom chtěli nový sběrný dvůr vybudovat tak, aby byl k nádobám na obvyklý recyklovaný odpad (plast, papír) přístup po
celý den.
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.,
místostarosta obce

ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Mateřská škola v novém roce
Po Vánocích jsme se opět setkali ve školce. S novým rokem
k nám přišlo také pár nových dětí a nová paní učitelka do třídy
Žabiček. Povídali jsme si o Vánocích, jak jsme je prožili, jaké
děti dostaly dárky a co v průběhu prázdnin zažily.

Během Vánoc si všechny děti přály sníh, kterého jsme se dočkali konečně až v lednu. Díky sněhu jsme si mohli společně
postavit vytoužené sněhuláky, dělat andělíčky ve sněhu, koulovat se, zkrátka prožít pravou zimu. S dětmi jsme chodili na
vycházky v okolí školky, mohli jsme pozorovat stopy zvířátek
ve sněhu, zkoumat, jak na sníh působí sluníčko a naopak, co
se venku mění, když je mráz. Venku to některé dny opravdu
klouzalo, museli jsme tedy být při vycházkách opatrní.

Všechny děti se už moc těšily na své kamarády ze školky, které
o prázdninách neviděly, a tak nám první měsíc ve školce utekl
jako voda.
Pomalu přisel čas masopustní a tak jsme se začali chystat na
karneval. Karneval je vždy událostí, na kterou se všichni těšíme. Z důvodu preventivních opatření, která je potřeba kvůli
pandemii dodržovat, jsme si letos karneval uspořádali sami.
Spojili jsme síly, s pomocí dětí jsme si třídy vyzdobili veselými barvami, balónky a papírovými klauny. Děti si také vyráběly masopustní klobouky, které přímo hrály všemi možnými barvami tak, jak to k masopustnímu období patří. V den
karnevalu si děti zatancovaly na veselé písničky, společně
jsme si zpívali a hráli. Každé z dětí se převléklo do kostýmu.
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Školka se nám rázem proměnila v pohádkové místo plné princezen, zvířátek, filmových hrdinů, hasičů a dalších veselých
postaviček. Děti se mohly také zúčastnit připravených soutěží a společných her. Tyto aktivity všechny děti moc bavily,
na závěr dne jsme si udělali společné fotografie, abychom na
tuto událost měli památku a také, abychom se mohli o tento
veselý den podělit s rodiči. Každé z dětí dostalo na památku
diplom se svým jménem a začarovaný dáreček.

Po těchto radostných zážitcích si bohužel od školky musíme
na chvíli odpočinout. Na prvotní uzavření z důvodu karantény
následně navázalo uzavření na základě vládního usnesení.
V plánu jsme měli přivítání jara vynesením „Morény“ do řeky
Malše, výrobu dekorací na oslavu Velikonoc a připraven byl
také projektový den „Kompostování s žížalkou“ pro třídu
Broučků.
Všechny připravené aktivity se budou dále odvíjet od situace
v souvislosti s koronavirem. Na konci dubna třeba školkový
slet čarodějů a čarodějnic, v květnu program s přáním maminkám k svátku. Jakmile to situace dovolí, jsme připraveni dětem
program vynahradit.

Zápis do mateřské školy proběhne od 3. 5. do 13.5 2021.
Probíhat bude distančně, konkrétní podmínky MŠMT
upřesní v průběhu dubna. Veškeré informace budou
zveřejněny na webových stránkách školy a na informační
tabuli Obecního úřadu Roudné.
Všem přejeme hlavně pevné zdraví. Opatrujte se!
Mgr. Veronika Machýčková, učitelka MŠ
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Blahopřání jubilantům
Životní výročí 70, 75, 80, 85, 90 let a více v měsících
leden, únor a březen oslavili:
Petr Douda, Vlastimír Cibuzar, Jan Lhoták, Vladimír Novák,
Milena Vladyková, Růžena Vaňatová a Jiřina Kalinová

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

Informace pro občany
SBĚRNÝ DVŮR:
od 1.3. 2021 do 31. 10. 2021- letní provoz
Každý týden středa: 14:00 –18:00
sobota: 09:00 –12:00
SVOZ BIOODPADU V ROCE 2021
- středa 1 x za 14 dnů v sudých týdnech
- svoz zajištěn od 10. 3. 2021 do 1. 12. 2021

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:
9:00 -12:00
Středa a Pátek: 9:00 -12:00

14:00 - 18:00
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Tělovýchovné jednotě Malše je letos 60 let!
Na letošní rok 2021 připadlo výročí šedesáti let od založení
Tělovýchovné jednoty v naší obci. Těmi muži, kteří se tehdy o vznik TJ zasloužili, byli František Heřman (později první

První družstvo mužů 1965-68

předseda), Josef Jirka, Stanislav Beníšek, František Zamazal,
Václav Beníšek, Pavel Liška, Josef Nutil a Miloslav Nutil. Ustavující výbor pro Tělovýchovnou jednotu zvolil název Malše
a za klubové barvy zelenou a bílou. Vlny řeky s letícím rackem nad nimi se pak dostaly i do klubového znaku.

První žákovské družstvo 1963

Nemohlo být přiléhavějšího názvu, neboť řeka Malše, ještě
v době před stavbou římovské přehrady, „naučila všechny generace v obci plavat a přinášela dětem a dospělým
spoustu radosti z pohybu ve svém sluncem zalitém toku,“
napsal tehdy kronikář.

Původní areál hřiště

Hřiště po ničivé povodni 2002

Ve své šedesátileté historii si TJ prošla časy dobrými i špatnými a řekněme i téměř likvidačními. Takový byl rok 2002,
kdy řeka Malše přinesla devastující povodně. Když se na to
ale podíváme zpětně, tak pro sportovce znamenaly neskutečný start v podobě nového hřište. Začalo se z ničeho, ale
s ohromným nadšením a dnes jsou výsledky vidět. Nový
sportovní areál je úžasný.

Plocha před výstavbou nového areálu

Webová stránka www.malseroudne.cz bude letos různé
historické události postupně připomínat, tak neváhejte
a podívejte se do minulosti s námi.
Stadion v dnešní podobě

Věřme, že i současný stop stav organizovaného amatérského sportu brzy skončí a TJ Malše oslaví své výročí tak, jak se
patří a to na zeleném trávníku!
Za TJ Malše Miroslav Vaňata

Libor Šolc kandiduje na předsedu
Okresního fotbalového svazu Č. Budějovice
Libor Šolc, předseda TJ Malše Roudné a místopředseda OFS
České Budějovice, oficiálně oznámil, že se bude ucházet
o post předsedy Okresního fotbalového svazu. „Cítím velkou
podporu klubů. Proto do volby jdu, i když vím, že budu mít protikandidáta z platformy Čistý hattrick. Ale je za mnou spousta
let práce v klubu i na okrese, a to by mělo být to hlavní. Kluby
ať si vyberou,“ říká Libor Šolc, který je předsedou TJ Malše už
dvacetjedna let a dvanáct let je voleným funkcionářem OFS
ČB. „Nabízím naprosto jasný a zřetelný program co transformovat, změnit a zavést, který delegátům představím. Zcela zásadní je ale renomé a prostředí fotbalu. O to koneckonců usiluji
celý funkcionářský život,“ říká.

Už na přelomu let 2004 a 2005 patřil Libor Šolc mezi čtyři
zakládající signatáře Platformy jihočeských klubů. Ta chtěla posílit právě roli klubů ve fotbalových orgánech, kde už
tenkrát převažovali rozhodčí. Tehdy v lednu 2005 na setkání v sále restaurace pivovaru Eggenberg projekt podpořilo
na šedesát klubů, volajících po změnách. „Narazili jsme ale
na stanovy fotbalového svazu a projekt se nedotáhl. Nicméně
pořád je to o tomtéž – hájit zájmy klubů a důrazně bojovat za
fotbal. Tedy vymezit se vůči těm, co na něm parazitují. To by si
všichni měli uvědomit,“ vrací se o šestnáct let zpátky.
Známý je i jeho postoj vůči neomezenému vládci českého fotbalu Berbrovi poté, co Malše v roce 2013 podpořila
jako účastník divize kandidaturu mladé právničky Markéty

VAL U SPORTOVNÍHO AREÁLU
LETOS V ZIMĚ OŽIL
Ochranný val u parkoviště sportovního areálu našel své využití během letošní zimní sněhové nadílky. V Roudném tak
máme další místo, kam děti můžou vyrazit se sáňkami nebo
s boby, popřípadě další dnes nabízenou výbavou pro zimní
radovánky.
Populární „Lajchně“ v Jakubově ulici tak přibyla konkurence
a je to jenom dobře. Díky letošní zimě, navíc v době nedobrovolného pobytu doma, mohly děti trávit čas těmito dříve
běžnými zimními aktivitami.

Haindlové proti fotbalovému bossovi Miloslavu Peltovi na
post předsedy FAČR. Hned další víkend byly všechny podobně smýšlející kluby zmasakrovány.
Červené karty, penalty, jen to lítalo. Roudné tehdy dostalo
v Rokycanech hned tři červené od rozhodčího Vaňkáta,
který byl zakrátko, zřejmě za odměnu, jmenován sudím do
profi soutěží! Předseda Malše tyhle nepravosti veřejně pranýřoval, třeba v nejčtenějším českém deníku s ním vyšel rozhovor
s titulkem „Stojí za tím Berbr, tvrdí šéf Roudného“.

Za odvahu měl být potrestán, když ho disciplinárka Řídící
komise pro Čechy chtěla vyloučit z FAČR za poškozování
jeho dobrého jména. Díky právní pomoci advokáta se to
svazovým funkcionářům nepodařilo. Byť třeba mocný muž
Berbr mu přes média v květnu 2013 vzkázal, ať se kritici fotbalových poměrů „odstěhují a hrají jinde, když mají špatný
pocit“.
„Volání po změnách je přirozené a jsem rád, že k nim dojde.
Ale nedělám si iluze, že jednotlivci, parazitující na fotbale, se
bez boje vzdají. Bude se to muset odpracovat. Na to bude
ale potřeba hodně zdatných, poctivých funkcionářů,“ míní
Libor Šolc.
Připravil
Miroslav Vaňata

