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Roudenský zpravodaj

Co se připravuje a nejen pro dospělé
Již dříve jsme informovali o projektu „Modernizace komunikace Plavská, včetně chodníků“, který se nachází ve stavu přípravy
projektové dokumentace, souběžně je připravován taktéž projekt
„Rekonstrukce ulice Boršovská“. Zde plánujeme taktéž vystavět
chodník pro pěší, včetně veřejného osvětlení. Samozřejmostí je také
výstavba dešťové kanalizace pro odvedení těchto povrchových vod
z komunikace a chodníků. Jako již v minulosti, tak i nyní budeme
konzultovat návrh řešení s vlastníky přilehlých pozemků a nemovitostí, abychom eliminovali negativní vliv těchto staveb v dané
lokalitě na občany zde žijící. Mám na mysli především parkování před
domy na místech, které jsou nyní takto využívány. Tato možnost
parkování bude po rekonstrukci komunikace bohužel znemožněna,
a to z důvodu norem, které je nutno dodržet. Problém s parkováním je strašákem při každé rekonstrukci komunikací a výstavbě
chodníků. Na jedné straně získáme nový asfaltový povrch a chodník pro větší bezpečnost chodců a provozu, na druhé straně se řeší
znemožnění parkování. Nové asfaltové povrchy svádějí k nedodržování rychlosti. Stále jsem a jistě ne sám, přesvědčen, že pozitiva
těchto staveb převyšují. Dále pak proběhne v letních měsících další
část výměny vedení veřejného vodovodu podél Plavské komunikace . Na tuto rekonstrukci vodovodu jsme žádali o finanční podporu
Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova. Rozpočet na realizaci tohoto projektu je celkem 1 219 687 Kč. Přiznaná dotace činí
850 000 Kč.
Do života naší obce stále zasahují různé uzavírky přilehlých komunikací, v současné době pak zejména uzavírka komunikace
Plavská ve směru do Českých Budějovic, v úseku od křižovatky
s ulicí Vítězslava Nováka, přes železniční přejezd k Lidické třídě,
v souvislosti s další etapou rekonstrukce této komunikace. Naplánovaná je do 24. 12. 2021. Případné nepříjemnosti s omezením
provozu budou doufám vyváženy zlepšením jízdních vlastností
opravených komunikací.

Další jsou uzavírky v souvislosti s výstavbou dálnice D3 či Jižní tangenty, které by měly být ukončeny na konci srpna. Všem děkuji za
trpělivost.
A nyní něco pro naše sportovce a ty nejmenší. Řada z vás si jistě
povšimla rozšíření stávajícího workoutového hřiště, které bylo zřízeno na obecním pozemku za mostem u cyklostezky podél řeky
Malše směrem do obce Vidov. K tomuto rozšíření jsme se rozhodli z důvodu velkého zájmu sportovců. Součástí tohoto rozšíření
o několik fitness prvků byla i instalace kvalitního tartanového povrchu u hlavní sestavy. Při prosazování tohoto záměru jsme naráželi
na názory, že toto místo je nevhodné a nebude využíváno. Opak
se stal pravdou a jsme rádi, že je o tento sportovní koutek značný
zájem a prostředky vynaložené na realizaci jsou tak smysluplné.
Bohužel snahu o zkvalitnění veřejných ploch nejen pro tyto aktivity ničí nenechavost, vandalství a sobectví některých lidí. Aktuálně
během červencových svátků došlo ke krádeži všech tartanových
dlaždic pod cvičebními fitnes prvky. Tato záležitost byla předána
k řešení Policii ČR. Jinak opakovaně dochází k poškození či ztrátě
vysazených dřevin a rostlin na různých místech obce. Nedokážeme
pochopit, že má podobné chování někdo zapotřebí. Veřejné plochy
mají sloužit každému, a to v takové podobě, v jaké byly realizovány
a ne tak, že si z nich každý odnese, co potřebuje.
Další pozornost věnujeme dětskému hřišti U Výměníku. Některé hrací prvky již vykazují značné opotřebení a také i z hlediska bezpečnosti našich nejmenších připravujeme výměnu některých z nich, bude
i rozšířen stávající počet hraček, včetně ploch s umělým povrchem.
Z důvodu momentální situace na trhu a možností realizace, je termín posunut na podzim letošního roku. Z těchto důvodů budou
stávající herní prvky opraveny, než dojde k osazení nových atrakcí.
Závěrem bych chtěl všem popřát hezké letní dny, příjemný čas strávený na dovolených a co nejvíce pohody a klidu ve vašich rodinách.
Gustav Had, starosta obce

Nová služba pro občany Roudného - sdílená kola
společnosti REKOLA Bikesharing s.r.o.
Mnozí z vás jistě zaznamenali cyklisty na růžových kolech v ulicích Českých
Budějovic a jejich okolí. Nově od poloviny června je možno na těchto kolech odjíždět, či se vracet, též z naší obce. Stanovište pro kola bylo zřízeno
u dětského hřište U Výměníku, aby byla zajištena dostupnost pro obyvatele
ze všech částí obce. Kola jsou na stanoviště pravidelně doplňována dle aktuální potřeby a využitelnosti. Soudě dle pravidelné změny počtu kol, tato
služba si našla své zákazníky. Za prvních 10 dnů zde proběhlo 34 vrácení kol
a 23 výpůjček, celkový počet uživatelů je 20, což provozovatel této služby
hodnotí jako velmi vydařený start. Služba je nyní ve zkušebním režimu, měla
by být ukončena na konci sezóny, což je 20. listopadu. Předpokládáme, že
růžová kola budou v Roudném k dispozici i v další sezóně.
Štastné cesty všem cyklistum !
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Těšíme se na prázdniny
Letošní jaro nám částečně znepříjemnilo uzavření mateřské
školy z důvodu zhoršení epidemiologické situace. 1. 3. 2021
byla školka uzavřena do odvolání. 12. 4. 2021 byla umožněna
výuka pro předškolní děti, a to do počtu 15 dětí ve třídě. Provoz
tedy začal s předškoláky. Během tohoto období bylo povinné
testování dětí i zaměstnanců školy.

Přišel červen a s ním Den dětí. Na dětský den byly pro děti připravené soutěže a zábavné úkoly, za které děti čekala spousta
odměn. Všechny děti byly moc šikovné a snaživé, a tak si při
odchodu domů každé z dětí odneslo nejen diplom, ale také
sladkou odměnu.
V první polovině června nás navštívilo sférické kino s pohádka-

S předškoláky jsme oslavili konec dubna čarodějnickým rejem,
kdy se děti převlékly za čaroděje a čarodějnice, plnily připravené úkoly a soutěže, tancovaly, zkrátka se veselily. V den čarodějnického reje jsme měli štěstí na počasí, a tak jsme díky sluníčku
tuto „slavnost“ uspořádali na školní zahradě.

mi pro děti. Menší děti mohly vidět příběh o životě na farmě
a starší děti příběh o mořském světě. Tato událost byla pro
všechny děti novinkou a velkým zážitkem, protože vidět, jak se
ve třídě nafukuje obrovský stan, je určitě překvapením. Po ukončení promítání každé z dětí dostalo omalovánku jako dáreček.

V květnu jsme samozřejmě vyráběli dárečky ke svátku maminek,
a protože svou maminku má každý rád, dárečky byly opravdu
od srdce a všechny maminky připravený dáreček potěšil.

V druhé polovině června každá ze tříd vyrazila na školní výlet.
Třída Broučků měla výlet spojený s pirátskou stezkou, na které
je čekala spousta úkolů a poklad na jejím konci. Ten byl úspěšně nalezen a jeho část byla zaslouženou odměnou. Třída Žabiček absolvovala také kouzelnou stezku, při které děti plnily
připravené úkoly. Za každý úkol děti dostaly sladkou odměnu.
Výlet je vždycky radostnou událostí, a hlavně změnou oproti
běžné vycházce.

Od 10. 5. 2021 bylo naštěstí umožněno otevřít dveře naší školičky pro všechny děti, opět za podmínky testování. Děti byly
statečné a všechny testování zvládly na jedničku.
V květnu jsme co nejvíce využívali všech dní, kdy bylo krásné
počasí a trávili jsme čas v přírodě. Na vycházkách jsme pozorovali všechny jarní krásy. Děti se učily poznávat jarní květiny a hmyzí kamarády v trávě. Na školní zahradě si konečně
děti mohly užívat vytoužené hraní na pískovišti, klouzání na
klouzačce, hraní v domečcích a spoustu dalších her.

Třída Broučků se rozloučila na zahradní slavnosti s našimi
předškoláčky, kteří už v září opustí školku a půjdou do 1. třídy.
Na zahradě se také konala ukázka dravých ptáků.
Přišel konec školního roku, všichni se těšíme, že si o prázdninách užijeme krásných slunečných dnů a po prázdninách se
zase budeme těšit v naší školičce.
Mateřská škola bude uzavřena v době letních prázdnin
od 12. 7. 2021 do 22. 8. 2021.
Mgr. Veronika Machýčková
učitelka MŠ

Sportuje se!
Netřeba zastírat, vynucená koronavirová sportovní a fotbalová nečinnost byla tak dlouhá, že i ve vedení Malše Roudné
panovaly obavy, jak bude probíhat návrat dětí na zelený pažit
„Doprastav stadionu“. Zvláště, když za sebou máme hned dvě
nedohrané sezóny. Ale podařilo se.
„Hned, jak vláda začala rozvolňovat opatření proti nemoci covid-19 a umožnila návrat na venkovní sportoviště, už jsme otevírali
brány stadionu. U těch nejmenších je důležitá komunikace s rodiči,
u těch starších pak s každým jednotlivím hráčem. To se našim mládežnickým trenérům vydařilo,“ říká předseda klubu Libor Šolc.
TJ Malše tak má stále početnou mládežnickou základnu, která
aktuálně zahrnuje 145 hráčů v mládežnickém věku.
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Do nadcházející sezóny 2021/22, tedy rozjede-li se, by mělo jít
osm mládežnických mužstev a dva týmy dospělých.
Příprava se rozjela v plném proudu a došlo i na přátelská klání ve všech kategoriích. Za zmínku stojí utkání s letitým krajským šampiónem mužů Olešníkem, který Malšané přehráli
v ofenzivním utkání plném branek 8:5. Dorost se účastní spolu
s předními oddíly kraje Turnaje přátelství a nevede si vůbec
špatně. Naposledy přehrál 3:1 Český Krumlov. I žáci mají za
sebou pět přípravných utkání a podobné je to u všech celků
Malšanů.
Za TJ Malše Roudné, Miroslav Vaňata
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Dětský den netradičně
Milé děti a milí rodiče, již více než rok uplynul od doby, kdy
jsme mohli připravit nějakou akci pro děti či dospělé. Každé
z minulých setkání bylo pro nás velmi příjemné a vidět radost
v dětských očích nám přinášelo spoustu pozitivní energie

a dalších nápadů. Bohužel je situace stále dost komplikovaná,
co se možností volného setkávání týče, proto jsme letos zvolili netradiční pojetí oslavy Mezinárodního dne dětí a tradiční
roudenský dětský den nabyl nové podoby. Z množství obdržených odpovědí a vašich reakcí si dovolujeme doufat, že se
vám připravená“ Cesta za zvířátky“ líbila a zasloužená sladká
odměna doplnila dobrou náladu.
Tajenka zněla „zmrzlinový ráj“. Kdo správně odpověděl, dostal
od obce Roudné do schránky odměnu (žetonek v obálce) pro
vyzvednutí velké zmrzliny u stánku v Roudném, který má platnost do 30. 6. 2021.
Jsme moc rádi, že vám netradiční „dětský den“ zpestřil vaše
procházky po růžovomodrých fáborcích kolem Roudného.
Děkujeme všem i za milé děkovné vzkazy, fotky a krásně vyplněné tajenky. Budeme se těšit, až se sejdeme na další připravované akci, která je plánovaná na konec léta (srpen 2021).
Za organizační tým Simona Dvořáková a Petra Majorová

Připravená trasa „Cesta za zvířátky“ vydržela po celou dobu od
31.5. až do samého konce 13.6.2021. Na stezce bylo připraveno 13 zastavení se zajímavými otázkami. Moc nás potěšilo,
když se schránka plnila vyplněnými papíry s tajenkou.

ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ
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Roudenská vinice a ovocný sad
Roudenské vínko pod značkou „Fruit Garden“?
Když jsem jako malý kluk koukal u babičky na okenní parapet, tak na něm stály velké skleněné demižony plné naloženého rybízu. Rybízové vínko si v Roudném nakládal
kdekdo. Také nějaký ten domácí destilátek ze švestek, třešní

přírodní bázi, které jeho stvořitelům dělá nezměrnou radost.
A což teprve, kdyby to bylo víno z hroznů vypěstovaných
přímo na úrodné roudenské půdě? Ano, i to již bude možné.
To až sluníčko, úrodná roudenská půda a voda pomůže sazenicím vinné révy k růstu a k první úrodě. Trvat by to mělo
tři roky. Na více než 4 000 m2 byly vysázeny odrůdy Solaris,

nebo jablíček by se našel, ale víno z hroznů? Ne, to opravdu
nebývalo. Ale dnes? Ano i na ty hrozny již došlo, pravda,
tyto hrozny prozatím nevyrostly v Roudném, ale roudenští

Hibernal, Cabernet Cortis, Dornlender. Dále zde roste také
dalších pět odrůd stolních vín. Roudenská „Fruit Garden“
není ale pouze vinohrad.

patrioti je s láskou zpracovali a výsledek stál za to. To se stalo
v roce 2020, kdy za obrovského úsilí spatřilo světlo světa
něco hmatatelného, v Roudném a v domácích podmínkách
z moravských hroznů vyrobeného. Výsledkem je víno na čistě
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Veškeré zasazené odrůdy vinné révy byly pečlivě vybrány
ve spolupráci se znojemskými vinaři tak, aby se hodily do
místních podmínek. V místě, kde před více než půl stoletím
roudenští zemědělci pěstovali ve sklenících různou zeleninu, salát či kedlubny, ožívá pod značkou „Fruit Garden“ pěstitelský boom, který jako by se ani nehodil do dnešní doby.
Ale každé zúrodnění půdy tímto způsobem má dnes obrovské kouzlo, je to záslužný návrat ke kořenům a práci našich
předků a vklad do budoucnosti půdy v naší obci.
A co víc, ovocná zahrada pomůže i studentům Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Právě ZF JU se totiž stala partnerem tohoto krásného projektu a obě strany tak
ve vzájemném souladu půjdou za společným cílem. Ten
cíl je zřejmý, dokázat, že v úrodné půdě, v překrásné nivě
řeky Malše, u nás v Roudném, lze vypěstovat sladké plody nejen k radosti pěstitelů, ale také jejich spotřebitelů.
Ať se dílo daří!
Připravil Miroslav Vaňata

K vinohradu patří také ovocný sad, ve kterém jsou vysazeny jabloně, hrušně, višně, třešně, švestky, ořešáky, nashi či
broskvoně. Tento jev je v dnešní době zahrad plných tújí
a okrasných stromků vcelku nevídaný.

ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
pro občany, kteří topí kotlem na pevná paliva, teplovodní krbovou vložkou
nebo krbovými kamny s teplovodním výměníkem
 Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních, mají ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně
ovzduší povinnost zajistit provedení kontroly technického stavu a provozu těchto zdrojů
odborně způsobilou osobou („revizní technik“), a to pravidelně jednou za tři roky.
 V případě nesplnění této zákonné povinnosti ukládá kontrolní orgán pokutu až do výše
20 000 Kč. Stejná výše pokuty hrozí, pokud provozovatel doklad na vyžádání nepředloží.
 V naší obci začne odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice
od podzimu 2021 provádět kontroly všech spalovacích zdrojů na pevná paliva, které
jsou připojeny na teplovodní systém vytápění. Budou se týkat splnění povinnosti zajistit pravidelnou kontrolu „revizním technikem“, který vystavuje doklad o provedení kontroly.

Nabádáme občany, kteří platný doklad o kontrole nemají,
aby si ho neprodleně zajistili !!!
 V případě, že nechcete být kontaktováni pracovníky odboru ochrany ŽP,
 předložte prosím kopii platného dokladu o kontrole na zdejší obecní úřad*
(v době úředních hodin)
nebo
 zašlete kopii tohoto dokladu na Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany
životního prostředí emailová adresa: kontrolakotlu@c-budejovice.cz

Pro více informací:
 webové stránky Magistrátu města České Budějovice, OOŽP
www.c-budejovice.cz/zivotni-prostredi
 telefonický kontakt na odbor ochrany ŽP - 386 801 109, 386 801 123
 webové stránky obecního úřadu Roudné
*doklad bude předán na Magistrát města
České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí
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Časté otázky a odpovědi
 Kdo musí zajistit provedení kontroly technického stavu
a provozu spalovacího zdroje?
Povinnost zajistit kontrolu mají všichni, kteří provozují spalovací zdroje na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, které jsou napojeny
do teplovodní soustavy vytápění např. kotel na pevná paliva, krbová kamna
s teplovodním výměníkem, teplovodní krbová vložka.
Kontrola musí být provedena pravidelně nejméně jednou za tři roky. Tato povinnost vyplývá
ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, §17 odst. 1 písm. h) již od roku 2016!
 Kdo provede kontrolu?
Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba tj. „revizní technik“ vyškolený od výrobce
daného spalovacího zdroje.
 Kde zjistím kontakt na odborně způsobilou osobu tzv. „revizního technika“?
Nejprve si zjistěte výrobce/typ vašeho spalovacího zařízení (např. Viadrus, Atmos, Dakon,
Aquaﬂam apod.). Poté na webových stránkách www.ipo.mzp.cz, kde je kompletní databáze
odborně způsobilých osob, najděte odborně způsobilou osobu dle výrobce nebo typu vašeho spalovacího zařízení a místa vašeho bydliště. Někteří výrobci spalovacích zdrojů uvádějí
seznam „revizních techniků“ na svých webových stránkách. V případě, že nemáte přístup na
internet, můžete se obrátit o pomoc s vyhledáním příslušného „revizního technika“ i na odbor
ochrany životního prostředí, Magistrátu města České Budějovice tel. 386 801 109.
 Co se stane, pokud kontrolu technického stavu spalovacího zdroje nezajistím?
Dopouštíte se tím přestupku a hrozí vám pokuta v řádech tisíců korun, až do výše 20 000 Kč.
O přestupek se jedná také v případě, že na vyžádání nepředložíte kontrolnímu orgánu doklad
o provedení této kontroly. Výše pokuty za tento přestupek je opět až 20 000 Kč.
Více informací najdete na
 webových stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste
 úřední desce obecního úřadu
 webových stránkách obecního úřadu Roudné
 webových stránkách Magistrátu města České Budějovice
www.c-budejovice.cz/zivotni-prostredi
 telefonický kontakt na odbor ochrany ŽP: tel. 386 801 109, 386 801 123 (v úřední dny PO a ST)
Pro úplnost upozorňujeme, že kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy lze provozovat pouze do 31. srpna 2022! Dle sdělení MŽP bude v průběhu roku 2021 a 2022 možné opět žádat
o kotlíkové dotace. Pro více informací sledujte informace v médiích, případně webové stránky
krajského úřadu www.kraj-jihocesky.
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Blahopřání jubilantům
Životní výročí 70, 75, 80, 85, 90 let a více v měsících
duben, květen, červen oslavili:
Jiří Plamínek, Miluše Nováková, Josef Vlášek,
Marie Štětinová, Miloslav Janoušek, Milan März
a Drahomíra Nutilová

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

Informace pro občany
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
TERMÍN KONÁNÍ:

MÍSTO KONÁNÍ:

Pátek

Budova Obecního úřadu Roudné

08. října 2021 14:00 - 22:00 hodin

Sobota 09. října 2021 08:00 - 14:00 hodin

Roudenská 120, 370 07 Roudné

Předkládané doklady:
Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky
• platným občanským průkazem
• cestovním průkazem České republiky

Více informací
k voličským
průkazům na
www.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
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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