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Slovo starosty
Utekla zima a v jarním období jsme se těšili, že i díky zlepšující se epidemiologické situaci a postupnému rušení různých
opatření a restrikcí, se život nás všech navrátí zase do normálních kolejí. Bohužel znovu stojíme před dalším nepřítelem,
který má nyní asi konkrétnější podobu, než měl dosud neznámý virus. Zpráv a informací o situaci na Ukrajině máme jistě
všichni dost, dění odehrávající se jen několik stovek kilometrů
od našich hranic ovlivňuje a jistě ještě na dlouhou dobu ovlivní
i náš život. Ukrajinské otázce je věnován samostatný příspěvek.
Jinak jsem rád, že se na konci zimy konečně uskutečnily některé kulturní akce, věřím, že alespoň v tomto směru se postupně zase vrátíme do normálu. Aktuálně připravujeme tradiční
Stavění máje, na které vás všechny srdečně zveme v sobotu
30. 4. 2022 od 17 hodin.
Od konce března jsou k dispozici dvě nová stanoviště pro
sdílená kola od společnosti REKOLA a to v parčíku Na Návsi
a pak na začátku nové čtvrti Velké Role u Plavské komunikace. Dle dat je o tuto službu ze strany občanů zájem, kola
byla využívána i v zimních měsících.

Po zimě nás čeká několik stavebních akcí – obnova části vodovodu podél Plavské komunikace. Zde probíhají přípravné
a projektové práce pro připravovanou rekonstrukci této komunikace a s ní související výstavbou chodníku. Během zimních
měsíců jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci
k realizaci nového sběrného dvora, dále projekt Boršovské
komunikace - oprava povrchu, veřejné osvětlení a chodník.
Umístění přístupných míst pro odkládání tříděného odpadu a
systém jejich využívání občany naší obce rozebírá v příspěvku
místostarosta obce Mgr. Jaroslav Koreš.
Chtěli bychom doplnit klidovou zónu u řeky Malše pod mostem u relax parku, dle možností vybudovat stezku kolem vysázených lip a její propojení se stávající stezkou a také podle
výsledků o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva pro místní
rozvoj (výsledky budou známy na konci dubna) rekonstruovat
dětské hřiště a případně též sál a prostory kulturního domu, ale
to vše dle situace a možností.
Přeji všem krásné a pokud možno klidné a nerušené jaro!
Gustav Had, starosta obce

Pomoc uprchlíkům
Zastupitelé naší obce se sešli na pracovní schůzce, na které se
shodli, že Obec Roudné nabídne pomoc válečným uprchlíkům
prostřednictvím koordinačního centra Jihočeského kraje. K danému tématu rovněž proběhlo jednání starostů jihočeských
obcí s hejtmanem našeho kraje.
Výsledkem jednání s hejtmanem kraje MUDr. Martinem Kubou
je povinnost pro všechny obce zajistit ubytování pro uprchlíky
z Ukrajiny. Počet uprchlíků, který by měly jednotlivé obce ubytovat je odvozen od počtu obyvatel obce. Naše obec by měla
zajistit ubytování pro 18 uprchlíků. Protože jsme si vědomi obtížnosti situace pro utečence i pro Jihočeský kraj a z lidského
hlediska je pomoc lidem zasaženým válkou samozřejmá, hledáme způsoby, jak zajistit alespoň základní ubytování.
Jediné řešení, které jsme schopni v krátké době nabídnout, je
rychlá a základní rekonstrukce domu č. p. 9 (vedle sběrného
dvora), ve kterém bychom chtěli do cca měsíce vytvořit v přízemí 4 malé byty se základním sociálním vybavením. Jiné vhodné
prostory mimo sál kulturního domu, což je z dlouhodobého
hlediska nevhodné a nedůstojné místo, obec nemá.
Dopředu nelze predikovat, jak dlouho bude válka a následné
obnovení Ukrajiny trvat, stejně tak nelze odhadnout, kolik lidí
zasažených válkou bude potřebovat naši pomoc. Jihočeský
kraj má státem přidělenou kvótu počtu míst k ubytování, která
bude rozložena na jednotlivé obce, přičemž ani stát zatím neví

kdy a v jakém rozsahu bude potřeba místa obsadit.
Je jasné, že válka na Ukrajině se dotýká nás všech, minimálně
v ekonomických dopadech a lze očekávat, že tento stav potrvá
ještě dlouho a dost možná bude ještě více znatelný. Ale měli
bychom si uvědomit, že samotní Ukrajinci, kteří u nás budou
hledat pomoc, za danou situaci nemohou. Kdybychom byli
v jejich situaci, také bychom očekávali podobnou pomoc
a jsem přesvědčen o tom, že bychom tak měli k celému problému války na Ukrajině přistupovat.
Proto nám nezbývá nic jiného než se smířit s tím, že náš komfort bude o trochu nižší, myslím zejména ekonomické dopady,
ale nikdo z nás by jistě nechtěl zažít to, že během chvíle bude
muset sbalit pár nejcennějších věcí a odjet stovky kilometrů do
neznáma. A to nemluvím o ztrátách blízkých. Pokud budeme
takto celou krizi vnímat, jistě se nám podaří ji lépe zvládnout.
Na stránkách Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině
https://www.kraj-jihocesky.cz je rovněž možnost nabídnout
ubytovací kapacity v soukromých nemovitostech, pokud by
někteří vlastníci tuto možnost měli. Všem, kteří tak učiní, či učinili, děkujeme.
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Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.
místostarosta obce

Mateřská škola v novém roce
Nový rok jsme zahájili v pondělí 4. ledna společným sdílením
vánočních zážitků. A pak se škola rozběhla v běžném rytmu.
V prvním lednovém týdnu nás ve školce navštívil pan Boček
s ekologickým programem „Kapřík Metlík“, děti se seznámily
s Metlíkem formou pohádky, poznaly nové druhy ryb a osahaly
si živé jesetery a ráčky. Děti byly nadšené a tento výukový program je velmi bavil.
Navštívilo nás také divadélko Zvoneček s pohádkou „O neposlušných kůzlátkách“, i z této pohádky byly děti nadšené.

Měsíc únor se nesl v duchu her, básniček, písniček, tvoření
a v neposlední řadě také příprav na karneval, na který jsme se
společně těšili a připravovali. S dětmi jsme vyzdobili třídy veselými barvami, vyráběli karnevalové masky a povídali jsme si
o masopustních tradicích. Karneval se uskutečnil 18. 2. a připravila si ho pro nás společnost Bambini. Děti se proměnily
v různé pohádkové postavy, policisty, princezny a mnoho dalších. Pro děti byla nachystána řada soutěží a her, děti si zatancovaly na pohádkové písničky a společně si užily veselé dopoledne. Každé z dětí dostalo na památku diplom se svým jménem
a maličký dáreček.

Nenašel se nikdo, koho by tato aktivita nebavila. Tento edukační program se dětem velmi líbil a odnesly si mnoho zážitků.
S dětmi také trávíme dost času venku, i když nás trošku mrzí, že
letošní zima byla chudá na sníh a téměř jsme si ho neužili.

Chodíme na procházky kolem řeky, pozorujeme přírodu, která
se každým dnem mění, hledáme, jestli už kvetou nějaké květiny, chodíme navštěvovat kravičky do místního kravína. Když
počasí dovolí, trávíme čas na naší školkové zahradě, kde si děti
vyhrají – staví domečky z lístečků a jehličí, hrají si s kamínky, běhají a netrpělivě vyhlížejí jaro, aby mohly konečně na pískoviště.
Na jaře nás čeká spoustu krásných akcí. Třída Broučků absolvuje plavecký výcvik. Navštívíme Hvězdárnu a planetárium
v Českých Budějovicích.

Přijede za námi loutkové divadlo Víti Marčíka. Také nás čeká
sportovní dopoledne s Dynamem.
Na Velikonoce bude pro děti přichystána „ Zajíčkova cesta“, dále
nás čeká příprava na Čarodějnický rej, besídka ke Dni matek
a mnoho dalších nezapomenutelných akcí.
Jaroslava Tomková - učitelka
Třída Broučků navštívila poprvé Dům umění, kde děti čekala
výstava architekta Maranta. Hravou formou se děti se zájmem
seznamovaly s novým prostředím galerie. Naučily se v tomto
prostředí pohybovat. Po shlédnutí výstavy měly děti možnost
si na architekty zahrát. Tvořily budovy z různých materiálů a ty
poté zakreslovaly do návrhů.
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Zápis nových žáků do MŠ pro školní rok 2022 / 2023
se bude konat ve dnech 3.- 5. 5. 2022.
Zápis proběhne prezenční formou.
Více na www.msroudne.cz
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

Tradiční roudenský dětský karneval
Po dvouleté vynucené přestávce se v sobotu 5. 3. 2022 konal
dětský karneval s Kostkáčem. Karnevalové odpoledne se neslo v duchu soutěží a her pro všechny zúčastněné, společným
tématem byla zvířátka a život na farmě. Celý prostor sálu a přilehlých prostor byl vyzdoben kulisami k danému tématu, nechyběly ani omalovánky pro všechny příchozí.
Nedostatek kulturních aktivit v uplynulém období se projevil
velkou účastí, sál byl zcela zaplněn dětmi v krásných maskách
a jejich doprovodem.

Madeta a. s. České Budějovice, Evě a Jiřímu Štětinovým a Obci
Roudné za poskytnuté odměny a finanční prostředky. Dále pak
paní Petře Čutkové – Bal Fantasy s. r. o. za krásnou balónkovou
výzdobu, panu Standovi Hrubcovi za výtvarné zpracování
všech kulis a pomůcek a samozřejmě všem dobrovolným pomocníkům, maminkám, tatínkům a dětem, kteří přiložili ruce
ke společnému dílu a bez jejichž pomoci by to nešlo!
Dětský karneval je vždy hojně navštěvován, letošní účast byla
opravdu rekordní, ať již díky zmíněné pauze v konání akcí nebo
díky nárůstu nových obyvatel v obci. Do budoucna se opět vrátíme k předprodeji vstupenek.

V průběhu odpoledne si děti zasoutěžily a vyzkoušely si různé
disciplíny, jednoznačně nejatraktivnějším zážitkem byla možnost podojení kravičky nebo sběr slepičích vajíček, chytání myšek do pastičky, sběr a hledání známé zeleniny či sklizeň jablíček ze stromu. Samozřejmě nechyběla ani promenáda masek,
taneční soutěže nebo židličkovaná a závěrečné vyhodnocení
masek a společný rej na sále. Rozdáno bylo celkem 110 medailí
a odměn všem dětem v masce, z nich pak bylo vyhodnoceno 13
nejkrásnějších masek v jednotlivých kategoriích (princezny, piráti, zvířátka, pohádkové postavičky, policisté, sestřičky, klauni…).
Pro zpestření nechyběl také fotokoutek vyzdobený zvířátky
a dokonce živými morčaty a myškami nebo stánek, kde si děti
mohly nechat pomalovat obličej různými motivy.

Již nyní se na všechny těšíme na Dětském dni v sobotu
11. 6. 2022. Případní dobrovolní pomocníci se mohou dostavit
10. 6. 2022 v 17 hodin do prostoru za MŠ u májky.

Díky sponzorům si odměnu a občerstvení odnesl každý malý
účastník ve formě nápoje, ochuceného mléka, jablka, omalovánek a samozřejmě sladkostí. Poděkování patří společnosti

Za Kostkáčův tým všechny zdraví
Simona Dvořáková a Petra Majorová
Více fotografií naleznete na www.roudne.cz v galerii.

Z roudenského sportu - zimní příprava fotbalistů
Období přelomu roku je vždy vyhrazeno zimní přípravě na jarní
boje ve fotbalových soutěžích. Trávníky se co nevidět začnou
zelenat a na mistrovské zápasy se již jistě těší všechny celky Malše. Mladší i starší přípravky hrály v zimním období pravidelné
víkendové turnaje v nafukovací hale na Složišti.
Domácí zimní turnaj odehráli mladší žáci A i B, áčko skončilo na
prvním místě a béčko na pátém. Starší žáci v přípravě vyrazili
do Českého Krumlova, kde zvítězili 6:3 a také do Strakonic, opět
se vraceli s výhrou, v poměru 3:1. Krásným výsledkem 4:1 pak
porazili divizní SKP České Budějovice. Starší dorost pak hraje
na domácím hřišti kvalitně obsazený Turnaj přátelství, který zakončí nejspíše na druhém místě za vítěznou Lokomotivou ČB.
Muži B hráli zatím dva přátelské zápasy, s Ledenicemi 11:1
a rakouským Windigsteigem 3:1.
ROUDENSKÝ ZPRAVODAJ

A tým Malšanů pak sehrál doposud čtyři utkání. S krajskými
účastníky Protivínem a Třeboní o branku prohrál (2:1 a 3:2),
se Čtyřmi Dvory pak 2:2. Potěšující výkon a remíza 2:2 s půlročním krajským mistrem Slavojem Český Krumlov je příslibem pro jaro. Aktuální informace k utkáním najdete na webu
www.malseroudne.cz		
Za TJ Malše Miroslav Vaňata
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Blahopřání jubilantům
Životní výročí 70 a 80 let v měsících leden, únor a březen oslavili:
Jan Pitálek, Růžena Drboutová, Marie Stupková
VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ
A PŘEDEVŠÍM HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI DO DALŠÍCH LET.

Opět k odpadům
Protože změny ve svozu odpadů a zejména změny ve způsobu
zpoplatnění odpadového hospodářství vyvolaly v některých případech negativní reakce, chtěl bych se odpadům věnovat i tentokrát. Důvody proč došlo ke změně vývozu ve frekvenci na 1x za
2 týdny a proč došlo ke změně ve způsobu výpočtu poplatku za
svoz komunálního odpadu jsem vysvětloval již dříve.
Při výběru poplatků jsme se občas setkali s reakcí některých spoluobčanů, že se jim nevyplatí třídit odpad a budou tedy recyklovatelné materiály odkládat do komunálního odpadu. Tento přístup
jsme při stanovení nového způsobu plateb předpokládali a proto jsme se snažili, aby pro většinu obyvatel nedošlo k dramatické
změně jak v objemu vyváženého odpadu, tak ve výši poplatků.
Zatím se ukazuje, že celkové množství komunálního odpadu je za
poslední 2 měsíce menší než v roce předešlém, což je patrné z dat,
která nám poskytuje společnost Marius Pedersen a.s – viz graf (na
ose y jsou tuny odpadu).

Na dalším grafu lze vidět rozložení hmotností jednotlivých složek
odpadů, nejvíce je vyvážen bioodpad (pro občany obce zdarma,
hnědá výseč), pak komunální odpad (platí občané, šedá výseč)
a následuje stavební suť (pro občany také zdarma, zelenomodrá
výseč). Zjednodušeně lze říci, že zhruba 1/4 odpadů si platí občané, zbytek platí obec (což je snad argumentem na další reakce, že
obec chce na výběru poplatků za odpad zbohatnout).
V předchozích příspěvcích jsem
zmiňoval, že obec plánuje vytvořit
sběrná místa na základní tříděný odpad (papír, sklo, plast) dostupná celý
den. Řešíme technické požadavky
na vybraných místech - přívod elektrické energie, oplocení, přístupnost
pro svozovou techniku apod. Vstup
bude opatřen elektromagnetickým
zámkem, který se otevře zavoláním na konkrétní telefonní číslo.
Hovor nebude spojen, proto nebude volajícímu nic účtováno.
Tento způsob otevírání nevyžaduje chytrý telefon, stačí jakýkoliv
mobilní telefon s možností volat. Chtěli bychom projekt spustit
během prvního pololetí tohoho roku.
Pokud budete mít zájem o zřízení přístupu,
vyplňte formulář na: https://1url.cz/@roudne.
V příštím příspěvku se snad po delší době vyhnu tématu odpadů
i grafům, do té doby se budu těšit „na přečtenou“.
Přeji všem hezké jaro, nejen v naší obci.
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D, místostarosta obce

Inzerce

MY JSME...
PARTNERS MARKET
ČESKÉ BUDĚJOVICE
– Srovnáváme stovky finančních produktů na trhu
a vybíráme z nich ty nejlepší.
– Věříme v celoživotní partnerství mezi klientem
a poradcem. Pokud se finanční poradenství
dělá dobře, pomáhá klientům k bohatšímu
a svobodnějšímu životu. A to je náš cíl.
– Jsme symbolem novodobého finančního
plánování.

Partners Market
České Budějovice
B. Němcové 1692/38,
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 604 507 519
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY:
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:
Středa a Pátek:

8:00 -18:00
8:00 -14:00
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Svoz bioodpadu v roce 2022
- středa 1 x za 14 dnů v sudých týdnech
- svoz zajištěn od 9. 3. 2022 do 30. 11. 2022
Sběrný dvůr – každý týden
Středa 14:00 – 18:00
Čtvrtek 15:00 – 18:00
Sobota 09:00 – 12:00
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