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Roudenský zpravodaj
To je příklad změny svozového systému komunálního odpadu, 
kdy jsme na základě změny zákona museli vydat novou obecně 
závaznou vyhlášku o místním poplatku za systém odpadového 
hospodářství. Podrobněji se touto problematikou zabývá pan 
místostarosta na straně 2. Věřím, že společně nový systém zvlád-
neme, snažili jsme se jak výši poplatku, tak ostatní podmínky
nastavit co nejlépe. Bohužel dalším, již vlastně dost dlouhodo-
bým, problémem je opět nedobrá epidemiologická situace, díky 
které opětovně nemůžeme občanům nabídnout setkávání při při-
pravených společenských aktivitách. Níže připravené akce uvádí-
me, ale zda dojde k uskutečnění alespoň některých z nich, nejsme 
v tuto chvíli schopni potvrdit. Všichni bychom si již přáli návrat
k normálnímu životu ve všech směrech. Dovolil bych si proto vy-
slovit přání do nového roku, a to především zdraví a spokojený 
běžný život za normálních podmínek.

Přeji všem klidné prožití vánočních svátků
a v novém roce vše dobré.

Gustav Had, starosta obce

Slovo starosty

Je zde opět konec dalšího roku a jako obvykle dochází k bilan-
cování uplynulého období. V nedávné době jsme občany oslovili
s dotazy, co by v obci uvítali, či co je zajímá. Děkujeme zúčastně-
ným za jejich podněty a připomínky. Na tyto informace postupně 
reagujeme a podáváme vysvětlení, zda se tou či onou záležitos-
tí zabýváme, či v jaké fázi se případně daná záležitost nachází. 
Jsem rád, že většina podnětů je ze strany obce řešena a my jsme 
schopni podat relevantní informace. Některé projekty se řeší 
již několik let a bohužel nejsou dosud vyřešeny. Důvodem není
nečinnosti či lhostejný přístup, ale zpravidla faktory technického 
rázu, třeba nemožnost odkupu pozemků pro případnou výstavbu 
chodníku a podobně, někdy je to rovněž zdlouhavé správní říze-
ní. Zvláště v době koronavirové epidemie je řešení ještě složitější. 
Za nejdůležitější považujeme infrastrukturu obce, kterou se sna-
žíme postupně dobudovávat, vybavenost pro volnočasové ak-
tivity, i zde postupně vylepšujeme stávající a připravujeme další
a kulturní a společenský život v obci, který je bohužel v současnos-
ti na bodu mrazu. A někdy musíme reagovat na změny legislativy, 
ačkoliv s daným způsobem řešení nesouhlasíme. 

Mikulášská besídka a rozsvícení vánočního stromu 29.11. 2021 od 17:00 před kulturním domem

Předvánoční zastavení s živým Betlémem 12.12. 2021 od 18:00 parčík u mateřské školy

Roudenský obecní ples 14. 01. 2022 kulturní dům

Vidovský obecní ples 12. 02. 2022 kulturní dům

Svíčkový hasičský ples 18. 02. 2022 kulturní dům

Maškarní bál pro dospělé 12. 03. 2022 kulturní dům

Dětský maškarní rej 05. 03. 2022 kulturní dům

Vzhledem k situaci ve společnosti je konání plánovaných akcí podmíněno aktuálními okolnostmi.

Upřesnění bude vždy zveřejněno na www.roudne.cz a ve vývěsních deskách.

Obecní kulturní akce podzim a zima 2021/2022
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Před časem jsme v Roudenském zpravodaji řešili problemati-
ku odpadového hospodářství obce. V textu jsem avizoval, že 
může dojít ke změně v platbě za svoz komunálního odpadu. 
Nyní tato situace nastává. V následujícím textu se pokusím
v krátkosti vysvětlit důvody, proč ke změnám dochází.

Na základě změn v několika zákonech (zejména zákon o míst-
ních poplatcích a zákon o odpadech) musí dojít ke změně 

ve vybírání poplatků za odpady a ke změně obecní vyhlášky
o odpadech. V rámci legislativních možností, možností obce, 
občanů a společnosti, která odpad sváží, jsme zvolili systém, co 
nejvíce odpovídající současnému stavu a co nejméně zatěžující 
peněženky občanů obce.

Poplatek za svoz odpadu můžeme vybírat jak od osob přihlá-
šených v obci, tak od majitelů nemovitostí v našem katastrál-
ním území. Poplatek za osobu i za nemovitost je ve stejné 
výši – 660,- Kč. Aby byly platby v rámci možností co nejvíce 
spravedlivé, budou od platby za nemovitost osvobozeni ti, kteří
v ní jsou přihlášeni k pobytu. Za osoby, které sice bydlí v Roud-
ném, ale nejsou přihlášení,  zaplatí poplatek majitel nemovitos-
ti (ve formě poplatku za nemovitost).

Uvedenou částku 660,- Kč jsme nezvolili náhodně. Vycházíme 
hned z několika hledisek – prvním je to, že okolní obce mají 
poplatek zhruba ve stejné výši. 

Dalším argumentem bylo to, aby částka odpovídala zhruba ná-
kladům, které měly domácnosti do teď. Nejčastěji mají obča-
né svoz jednou za 2 týdny s poplatkem 1730,- Kč ročně. Pokud 
budeme uvažovat, že průměrná rodina v obci má 3 členy, vy-
jde nám v novém systému 1980,- Kč na rok, což se od předešlé 
částky výrazně neliší.
Asi nejzásadnějším hlediskem bylo, že jako obec jsme se roz-
hodli polovinu celkových nákladů na hospodaření s odpady 

nést z obecního rozpočtu a druhou polovinou by se měli spo-
lupodílet všichni občané. A posledním důvodem bylo to, že jde 
o částku dělitelnou 12, neboť poplatek je krácen v případě při-
hlášení / odhlášení z obce v průběhu roku.
Pokud vydělíme celkové náklady na odpady počtem obyvatel, 
vyjde nám za rok 2020 hodnota cca 1 300,-  Kč na občana, což 
odpovídá výše uvedenému závazku obce nést polovinu těchto 
nákladů.
Nejen v otázce odpadů je důležité si uvědomit, že obec nese 
velkou část nákladů na služby, které svým občanům poskytuje. 
Sběrný dvůr je sice pro občany bezplatný, ale výdaje na odvoz 
uloženého odpadu v roce 2020 překročily 850 000,- Kč! A to je 
zhruba 1/20 příjmů obce za kalendářní rok. Navíc obec zajišťuje 
bezplatný svoz bioodpadu – v roce 2020 to bylo 248.670,- Kč.
Přehledně jsem se pokusil ukázat, jak jsou rozloženy náklady na 
odpadové hospodářství obce na grafu níže.

Celou situaci komplikuje navíc to, že do roku 2030 musíme 
snížit množství komunálního odpadu na 120 kg na občana. 
Z toho důvodu dochází k tomu, že svoz bude od roku 2022 
jen dvoutýdenní. Díky tomu budeme všichni více třídit odpad 
a v komunálním odpadu zbude méně materiálu, který by šlo 
recyklovat. Jsme si vědomi toho, že tato změna bude klást vyš-
ší nároky na dostupnost míst, kam lze ukládat tříděný odpad, 
proto připravujeme dvě místa, kam bude možné takovýto od-
pad ukládat. Abychom zamezili nepořádku, který u volně pří-
stupných míst vždy vzniká, budou nádoby na tříděný odpad 
umístěny v uzavřeném prostoru, který bude možné zpřístupnit 
jednoduše pomocí (jakéhokoliv) zaregistrovaného mobilního 
telefonu.
I když výše uvedený text nejspíše čtenáře nepotěší, doufám, že 
ozřejmil, proč ke změnám dochází a také smysl konání obce
v této záležitosti. V případě nejasností, či dotazů k problematice 
nás neváhejte kontaktovat.

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

Rok
Náklady

na sběrný dvůr  
HRADÍ OBEC

Bioodpad
svoz občanům 
HRADÍ OBEC

Náklady
na svoz odpadů,

HRADÍ
OBČANÉ

Celkem Počet 
obyvatel

Průměrný
náklad na svoz 

HRADÍ
OBČANÉ

Náklady na
odpady na

občana,
HRADÍ OBEC

Celkem 
náklady

na občana

2016 398 528 159 613 653 040 1 211 181 1 240 527 450 977 

2017 374 776 282 655 662 088 1 319 519 1 246 531 528 1 059 

2018 487 736 204 530 716 445 1 408 711 1 261 568 549 1 117 

2019 606 753 182 455 741 860 1 531 068 1 298 572 608 1 180 

2020 850 971 248 670 754 035 1 853 676 1 338 564 822 1 385 

do 10/2021 873 934 162 435 784 101 1 820 470 1 342 584 772 1 357 
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Nová odpadová legislativa a její zavedení do obecního 
systému likvidace komunálního odpadu



Užili jsme si krásné prázdninové dny. Opět přišlo září a moh-
li jsme se těšit zase do školky za kamarády. Do třídy Žabiček 
nastoupily nové děti, které se v průběhu září seznamovaly
s novým prostředím, pravidly a samozřejmě navazovaly nová 
kamarádství. Ve třídě Broučků jsme si povídali o prázdninách, 
děti si vyprávěly, co všechno o prázdninách zažily. U Broučků, 
předškoláčků, se většina dětí již ze školky zná, a tak první dny 
ve školce probíhaly ve veselé náladě. 

Děti ze třídy Broučků v průběhu září navštívily zoologickou za-
hradu v Hluboké nad Vltavou, kde si se svými učitelkami měly 
možnost prohlédnout všechna zvířátka. Nejvíce děti zaujaly 
legrační vydry, malá vlčátka a poníci. Děti se zúčastnily pro-
jektové výuky na téma „Motýlí kouzla“ od spolku Cassiopeia.          
V průběhu zážitkového programu se seznámily s vývojem mo-
týla, s paní lektorkou si na motýly společně hrály a všechny 
tento projekt moc bavil. 

V září jsme měli štěstí na krásné sluníčkové počasí. Využívali 
jsme s dětmi proto všechny slunečné a teplé dny k pobytu 
venku. Sluníčka jsme si užívali s dětmi zejména na školní za-
hradě. Starali jsme se o slunečnici, která se nám na zahradě 
objevila pravděpodobně ze zatoulaného semínka. Při vycház-
kách se děti seznamovaly s okolím školky, sbíraly přírodniny 
a poznávaly nové rostliny a plodiny, o kterých se v průběhu 
měsíce učily.

Pomalu přišel říjen. Sluníčko zesláblo, ochladilo se, už se musí-
me tepleji oblékat a také se již objevily i deštivé dny. Rozveselit 
nás přijela zvířátka ze zoologické zahrady. 

Děti se mohly seznámit s želvou, lupenitkou a krajtou. Paní 
ošetřovatelka, která se zvířátky přijela, dětem zvířátka před-

stavila, pověděla jim o zásadách péče o tato zvířata a děti si 
mohly želvu i krajtu pohladit.

S příchodem chladnějšího počasí nám ubylo slunečných dní, 
to nám ovšem náladu nezkazilo. Jelikož také přišel vítr, vyrobili 
jsme s dětmi z obou tříd krásné pestrobarevné draky, které 
jsme také na hřišti pouštěli. V prvním listopadovém týdnu nás 
navštívilo divadlo Zvoneček s krásným ztvárněním pohádky 
„O veliké řepě“. Do pohádky se mohly děti i zapojit a zazpí-
vat si společně písničky, což děti velice bavilo. U třídy Brouč-
ků proběhl ještě program, zaměřený na ekologii od spolku 
Cassiopeia na téma „Sýkorka modřinka“. Děti se seznámily se 
světem ptactva, naučily se pojmenovat některé druhy ptáčků.
V průběhu programu „prožily“ vývoj ptáčků a zkusily si posta-
vit hnízda. Při těchto aktivitách bylo veselo, děti krásně s lek-
torkou spolupracovaly a odnesly si spoustu nových poznatků 
o ptácích.

Podzim pomalu odešel a brzy nastane zima. V tomto období 
se budeme všichni snažit zůstat zdraví, proto musíme pravi-
delně doplňovat vitamíny a udržovat si veselou náladu. Spo-
lečně s dětmi se v prosinci těšíme na další divadélko a to Mi-
kulášskou pohádku spojenou se sladkou nadílkou. K příchodu 
Vánoc si v rámci tvořivé dílny vyrobíme kapříky. Samozřejmě 
před vánočními prázdninami strávíme společné chvíle u stro-
mečku, a protože všechny děti byly moc hodné, Ježíšek nám 
pro ně ve školce jistě nechá nějaké dárečky.

Vánoční prázdniny budou letos v termínu:
24. 12. 2021 – 31. 12. 2021

V novém roce se zase potkáme v naší školce a budeme se těšit 
na to, že si budeme moci společně povědět, jak krásně jsme 
si Vánoce užili.

Přejeme krásnou zimu a hlavně hodně zdraví !
Mgr. Veronika Machýčková – nová ředitelka MŠ

S platností od 1. listopadu 2021 došlo v mateřské škole 
ke změně na pozici ředitelky. Bývalá dlouholetá ředitelka
Mgr. Miroslava Hálková se rozhodla pro odchod do před-
časného starobního důchodu. V červnu proběhlo výbě-
rové řízení na uvolněné místo ředitelky a na základě jeho 
výsledků jmenoval starosta novou ředitelkou Mateřské 
školy Roudné jednu z členek stávajícího učitelského sboru
Mgr. Veroniku Machýčkovou.

Odcházející paní ředitelce děkujeme za dlouholetou práci
a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do nové životní eta-
py. Nové paní ředitelce pak spoustu energie, nových nápadů
a spokojených dětí a rodičů.
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Mateřská škola v novém školním roce
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Lidé a koně z Vladykova dvora
Děti z hiporehabilitačního střediska Vladykův dvůr, z. s. re-
prezentovaly naši obec na Evropské konferenci o hipore-
habilitaci letos v září v Praze. 

Jejich vystoupení mělo název “Duhový sen” a trvalo sice 
pouhých dvanáct minut, ale na místo konání musely děti 
s koňmi přijet o několik dní dříve, aby pomohly koním zvyk-
nout si na nové prostředí a velkou halu v jezdeckém areálu 
Královický dvůr. 

Představení se zúčastnilo pět dětí, z toho tři z naší obce - Klár-
ka Trnková, Kačka Kadlecová, Verča Ludačková a dále Anička 
Mylerová a Majda Mrzenová. Děti si program představení 
vytvořily samy a jejich přípravě a tréninku se věnovala Klárka 
Šedivá, která v hiporehabilitačním středisku Vladykův dvůr, 
z. s. pracuje již čtvrtým rokem jako dobrovolník. 

Děti předvedly sestavu synchronizovaných cviků s koňmi 
ze země, a to jak na vodítku, tak ve volnosti. Tím okouzlily 
publikum, které tvořilo více jak tři stovky účastníků z celého 
světa a sklidily obrovský aplaus ve stoje. Účastníci oceňova-
li dokonalou souhru dětí a koní. Vzhledem ke koronavirové 
situaci byla konference přenášena i on-line pro další stovky 
účastníků, kteří se nemohli zúčastnit. 

Vystoupení je možné shlédnout na youtube:
2021-09 European Conference on EFT Rainbow dream

Klubový Kentaur 2021
I přes chladné a mlhavé ráno, které lákalo spíše k lenošení
v posteli s hrnkem teplého čaje, byl nakonec krásný podzim-
ní den, při kterém si i sluníčko našlo chvilku, aby nás zahřálo 
a potěšilo. V loňském roce nám všem tradiční klubový „Ken-
taur“ chyběl, a tak bylo moc příjemné strávit takový krásný 
sobotní den i s diváky u koní, pozorováním úžasných „ken-
tauřích“ výkonů, tak, jako tomu bývávalo každý podzim.

I letos se do turnaje o „klubového Kentaura“ přihlásilo spous-
ta závodníků, od nejmenších, až po velké. Výkony na prvních 
čtyřech místech byly dost vyrovnané, většinou rozhodova-
lo jen pár vteřin. Zlaté medaile si odnesla Verča Ludačková
s koněm Jasmínkou v disciplíně ze země a Lucka Janouško-
vá s Jasmínkou v disciplíně ze sedla. Stříbrné a bronzové po-
zice v obou disciplínách patří Mie Kaukušové s koněm Juwi 
(ze země, ze sedla) a Peťe Ptákové s Hamletem a Juwi (ze 
sedla, ze země). Obě čtvrtá místa obsadila Anička Mylerová 
s Jasmínkou, které do bronzové pozice chybělo doslova pár 
vteřin. 

Jasmínka se tedy tento rok stala zlatým koněm závodu
a spolu s Juwi obsadila téměř všechna medailová místa.
I naši nejmladší závodníci si vedli skvěle. Například pětiletá 
Anička Návarová provedla koně Týnku bezchybně celým
závodem a obsadila v obou disciplínách úžasné 15. místo.

Všem závodníkům moc blahopřejeme, předvedli se svými 
koňskými parťáky krásné výkony a dokázali, že jim dokážou 
být klidnou oporou a vést je i v tak výjimečné situaci, jako je 
závod.

Moc děkujeme všem, kteří nám pomohli shromáždit ceny, 
připravit občerstvení, kteří pomáhali s organizací celého dne 
a i všem, kteří přišli a užili si s námi krásný den. Velký dík patří 
i naší obci, která nám svou každoroční fi nanční podporou 
pomáhá přinášet radost dětem i dospělým.

Děkujeme
Za Vladykův dvůr Markéta Schestauberová
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Aktivity roudenských spolků a obyvatel
ROUDENSKÁ RAKETA
Již tradiční završení tenisové sezóny proběhlo na začátku 
září na antukovém kurtu ve sportovním areálu Malšanů. 
Na perfektně připraveném dvorci bylo k vidění mnoho pes-
trých výměn, slovních i těch tenisových. Je skvělé, že radost  
i úsměv na tváři tato akce vždy přinese všem zúčastněným. 
Vítězem letošního ročníku, převážně smíšených dvojic, se 
stal Jiří Bláha se svou, bohužel neroudenskou, spoluhráč-
kou. Těsné druhé místo v turnaji pak opanovala favorizovaná 
dvojice Martin Jindra s Aničkou Nováčkovou. Tak opět za rok!

Z KOPANÉ
Tělovýchovná jednota Malše v kopané odstartovala kom-
pletně ve všech soutěžích od mladších přípravek až po 
muže. A jak si jednotlivé celky stojí? A muži v I. A třídě jsou 
po 12. kole pátí a ztrácejí osm bodů na vedoucí tým z Tr-
hových Svinů. Právě Trhové Sviny na našem hřišti zvítězily 
5:1, což byl pro Malšany tvrdý direkt, následovaly ztráty ve 
Vimperku či ve Vodňanech. Záložní tým mužů vede I. B tří-
du o dva body před Kamenným Újezdem. Starší dorost je 
v divizní tabulce rovněž první, dotírá na ně pražská Aritma, 
mladší dorost je desátý. Starší žáci po skvostném úvodu 
vinou zranění a výpomoci dorostu klesli v krajském přeboru 
na sedmou příčku, mladší žáci jsou v téže soutěži na šes-
tém místě. B tým mladších žáků je v okresním přeboru 
druhý, má však o zápas méně a ve všech utkáních prozatím 
zvítězil. Starší přípravky v okresním přeboru jsou ve svých 
skupinách shodně na sedmé příčce z desetičlenné tabulky. 
U mladších přípravek se tabulka neuvádí, dětičky na hřišti 
zažívají výhry i prohry, jak to nejen ve sportu chodí. 

DRAKIÁDA
V sobotu dne 16. října se v krásném roudenském sportovním 
areálu uskutečnil druhý ročník drakiády. Účast soutěžících 
byla veliká, na nebi se prohánělo celkem 28 draků. Vyhod-
nocen byl nejhezčí vyrobený drak v barvách Malše, největší 
a nejmenší drak. Věříme, že se v krásném počasí všem akce 
líbila a za rok si ji opět zopakujeme. 

HOSPODA NA STARÉM HŘIŠTI
Dlouholetý nájemce Václav Šmíd ukončil po letní sezóně 
svou činnost v Restauraci U hřiště a současný majitel objektu 
se rozhodl přistoupit k náročné rekonstrukci.

Oblíbená odpočinková destinace roudeňáků tak dozná ob-
rovských změn a všichni věří, že se vložená investice vrátí 
v podobě komfortu a pohodlí pro budoucí hosty. Plány jsou 
veliké, tak snad se dílo podaří!  

Za TJ Malše Roudné,
Miroslav Vaňata 

MARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Po dlouhé pauze způsobené koronavirovými opatření-
mi mohla proběhnout jedna z tradičních podzimních akcí

v téměř normálním režimu. 
Martinský lampiónový průvod 
se vždy těšil velkému zájmu
a účasti jak dětí, tak dospělých. 
Nejinak tomu bylo i letos. Spo-
lečný průvod s rozsvícenými 
lampióny, strašidelná stezka 
a zasloužená odměna, to vše 
vykouzlilo spokojený úsměv 
na tvářích všech účastníků a 
rovněž na straně organizátorů, 
kterým společné chvíle také 
chyběly.
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Vítání občánků v době vládních opatření
Vzhledem k situaci, která panovala v celé společnosti od 
loňského jara, nemohli jsme zrealizovat přivítání nový dětí 
tradičním slavnostním způsobem na společném setkání
a s kulturním programem.

Čekali jsme na zlepšení situace, které nastalo v letním obdo-
bí, kdy zase bylo těžké dát rodiny a děti dohromady, proto 
jsme se rozhodli pro individuální způsob vítání. 

Rodiče dětí narozených v období od září 2019 do srpna 2021 
dostali pozvánku k návštěvě obecního úřadu v konkrétním 
termínu a čase, kdy je pan starosta přivítal do obce a pře-
dal dětem a rodičům praktické a vzpomínkové dárky, tak jak 
bylo obvyklé i v minulosti. V uvedeném období se v obci na-
rodilo 29 dětí.

Osobní setkání vždy provází uvolněná
atmosféra a je možno probrat případné
radosti či starosti jednotlivých rodin.
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Rádi byste pečovali
o svého těžce nemocného blízkého doma?

Máte obavy, zda-li péči zvládnete?
...rádi Vám pomůžeme!

„Osamělost, neosobní jednání nastupují,
když je nemocný vytržen z domácího prostředí

a je horečně dopravován do nemocnice.
Kdo předtím toužil, aby mu v takovém okamžiku

byl dopřán klid a dána útěcha,
nikdy nezapomene na to,
jak ho naložili na nosítka 

a s vyjící sirénou ho dopravili do nemocnice.“

(Elisabeth Kübler-Ross)

adresa
Dobrovodská 105/32

370 06 České Budějovice
(zřizovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.)

telefon
731 648 328

e-mail
info@hospicveronika.cz

web
 www.hospicveronika.cz

IČ:
70853517

Bez Vaší podpory bychom nemohli
smysluplně pomáhat potřebným.

…pomůžete nám pomáhat?
sbírkový účet: 221 410 046 / 0600
běžný účet: 171 157 619 / 0600

variabilní symbol: 202

www.daruj.se
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Informace pro občany
Domácí Hospic sv. Markéty

Chcete pečovat o své blízké v domácím prostředí? 
Domácí Hospic sv. Markéty nabízí své služby
a pomoc při péči v Českých Budějovicích a okolí.
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Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová zelená úsporám pro

obytné domy

Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem, kterým se snaží být zase o něco 
zajímavějším, přehlednějším a přístupnějším většímu okruhu žadatelů.

Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý bytový segment, nejen pro pro rodinné 
domy, ale nově též pro bytové domy po celé ČR a třeba i rekreační objekty, které jsou využívány 
k trvalému bydlení.

Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevřela poměrně široká nabídka
dotací. Vedle hlavní nabídky na zateplení a výměnu oken ve stávajících objektech, výstavby nových 
domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu zdrojů tepla, řízeného větrání a instalaci 
solárních systémů, lze z programu NZU žádat i na instalaci venkovní stínící techniky, výstavbu zelené 
střechy, hospodaření s dešťovou vodou a nově také na zřízení dobíjecích stanic pro elektromobil nebo 
výsadbu stromů v okolí bytových domů.

Po delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových dotací, je nyní opět možné žádat o 
dotaci na výměnu zdrojů ve stávajících objektech. Pokud stále někdo provozuje jako hlavní zdroj
vytápění kotel 1. či 2. emisní třídy na pevná paliva či lokální topidla na pevná paliva (uhlí, dřevo), má 
nyní poslední příležitost využít dotaci pro přechod na ekologičtější zdroj. Od září 2022 bude totiž provoz 
těchto původních zdrojů zakázán pod pokutou až 50 tis. Kč.

U některých opatření došlo k navýšení dotačních částek a byly zavedeny tzv. bonusy, které mají 
motivovat žadatele ke kombinaci více opatření. Např. za každé další opatření lze získat bonus v řádech 
desítek tisíc u rodinných domů.

Příjem žádostí odstartoval v polovině října a měl by trvat minimálně do poloviny roku 2025. Jednou 
z dalších novinek je, že veškerá administrace žádosti probíhá již zcela online a to jednoduchým
nahráním dokumentů přes informační systém.

V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na spolek Energy Centre České Budějovice 
(www.eccb.cz), které nabízí jak bezplatné a nezávislé poradenství, tak i služby energetických 
specialistů. Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580, email: eccb@eccb.cz.

Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 2022

Na co lze kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy čerpat?
Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují
3., 4. nebo 5. emisní třídu a jejichž provoz je od 1. 9. 2022 zakázán.
Dotaci lze získat pouze pro výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Jaký nový zdroj tepla si lze z dotace pořídit a jak vysoká je dotace?

Zdroj tepla Maximální dotace
Kotel na biomasu (pelety) s automatickým přikládáním 95 %, max. 130 000,- Kč
Kotel na biomasu (kusové dřevo) s ručním přikládáním 95 %, max. 130 000,- Kč
Tepelné čerpadlo 95 %, max. 130 000,- Kč
Kondenzační kotel na zemní plyn 95 %, max. 100 000,- Kč

Kdo může o dotaci žádat?
Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale 
obývaného rekreačního objektu) v Jihočeském kraji, vytápěné kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 
nesplňujícím 3., 4. nebo 5. emisní třídu.

Kdo má nárok na kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy?
Nárok na kotlíkovou dotaci pro domácnosti nižšími příjmy mají domácnosti splňující jeden z níže uvedených 
předpokladů:

• Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod 
nebo invalidní důchod 3. stupně. Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.

• Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, 
trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci 
nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let. Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.

• Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo 
příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu). Příjmy této domácnosti 
nebudou sledovány.

• Domácnost je tvořena osobami (vč. seniorů a dětí), jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena 
domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170 900 tis. Kč. Příjmy této domácnosti musejí být za všechny členy 
domácnosti doloženy, a to se zohledněním níže uvedených podmínek:
• Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště, a dále ostatní osoby, které 

s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne čestné prohlášení 
a příjem této osoby se do příjmu domácnosti započítávat nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání 
žádosti o podporu.

• Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, 
pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory, 
podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp.

• Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním studiu, se uvažují ve výši 0. 

Kdy a jak bude možné podat žádost o dotaci?
Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy se předpokládá na jaře 2022. 
Žádost o dotaci bude podávána výhradně elektronicky přes webovou aplikaci Portál občana 
s následným povinným doručením listinné verze žádosti a příloh na Krajský úřad Jihočeského kraje. Pro 
podání žádosti bude k dispozici podrobný návod.

Informační zdroje:
Informační linka: 386 720 323
Mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz
Webové stránky: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz



S platností od 1. 1. 2022 platí pro všechny poplatníky jeden termín vývozu
komunálního odpadu 1 x za 14 dnů v pondělí v sudých týdnech

- první vývoz v roce 2022 je pondělí 10. 1. 2022
-  lhůta pro úhradu poplatku za svoz KO na rok 2022 do 28. 2. 2022

Do tohoto termínu bude komunální odpad vyvážen všem vždy 1 x za 14 dnů bez ohledu na předchozí frekvenci vývozu.
Po úhradě poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle platné obecně závazné vyhlášky na rok 2022, obdrží 
poplatník nový typ známky, kterou nalepí na nádobu na komunální odpad.

-  vývoz pouze nádob o objemu 120 l, vždy pouze jedna tato nádoba pro maximálně čtyři osoby
Občané dosud využívající nádob o větším objemu si nádoby mohou vyměnit v průběhu prosince či ledna v kanceláři OÚ.

- uživatelé kontejneru – bytový dům Lesní ulice – bude možno  nadále využívat, změna poplatků viz nová vyhláška

-  pro nemovitosti určené k podnikání si podnikatelský subjekt zajistí svoz KO na základě smlouvy se společností
Marius Pedersen a.s. – Dana Valešová, 734 411 740, dana.valesova@mariuspedersen.cz

Svoz bioodpadu zůstáva stejně
1 x za 14 dnů ve středu v sudých týdnech od 9. 3. 2022 do 30. 11. 2022

Svozové termíny v roce 2022

Blahopřání jubilantům
Životní výročí 70, 75, 80, 85, 90 let a více v měsících
červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec oslavili:

Jan Rys, Věra Lhotáková, Petr Dvořák, Jiřina Čutková,
Jiří Fučík, Ivanka Tibitanzlová, Alena Gramanová,
Jiří Klimeš a Marie Píchová

Informace pro občany

Obecní úřad: 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:  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: 9:00 -12:00 14:00 - 18:00
 Středa a Pátek: 9:00 -12:00

Roudenský zpravodaj č. 62/63 Prosinec 2021

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

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA:

Od 1. 11. 2021 – zimní provoz
 Každý týden středa: 14:00 – 16:00
 sobota: 09:00 – 12:00

sobota 25. 12. 2021 a 1. 1. 2022 zavřeno
středa 29. 12. 2021 otevřeno 10:00 - 16:00

POSLEDNÍ SVOZ KO 27. 12. 2021

Budou svezeny všechny typy svozů
– týdenní, čtrnáctidenní a měsíční

Kancelář OÚ od 23. 12.  do 31. 12. 2021
pro veřejnost uzavřena.




