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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
právě uplynulo dvacet let od ničivých povodní v roce 2002,
které významně zasáhly i naši obec ležící na řece Malši. Mnozí
z nás máme ještě v živé paměti tehdejší události. Jsem rád, že
se nám od té doby podařilo vybudovat protipovodňový val
a další opatření, která do značné míry zamezují ničivému řádění
řeky při zvýšení jejího průtoku a hladiny. Velký vývoj od té doby
zaznamenal i vypracovaný varovný systém. Doufám, že se už
nikoho z našich obyvatel podobná zkušenost nedotkne.

DVACET LET OD POVODNÍ…
Řeka Malše je nedílnou součástí naší obce, umí být k užitku, ale
umí také řádně potrápit. Pramení v Rakousku pod Hengstbergem blízko Sandlu ve výšce 993 m n. m., její celková délka je
95 km, z toho 5,5 km na území Rakouska, v délce 20 km tvoří
státní hranici a během své cesty prochází i naší obcí. Historicky
se hladina Malše zvedá a klesá od nepaměti, jsou však vpravdě historická data, která se do pamětí zaryjí mnohem hlouběji.

Centrum obce 2002

Poslední „stoletá“ povodeň, kterou Roudné do osudného srpna 2002 poznalo, byla ta v roce
1888. Tehdy řeka Malše kulminovala při průtoku 414m3/s.
Průměrný průtok nad soutokem s Vltavou v Českých Budějovicích je přitom 7,35m3/s.
Voda, která prolétla korytem Malše v srpnu 2002, však byla
ještě na úplně jiné, neskutečné úrovni. Srážky v tu dobu byly
enormní. V noci ze 7. na 8. srpna 2002 to vpravdě začalo být
velmi vážné. Římovská přehrada, která je koncipována jako
zdroj pitné vody, nemohla zvládnout svůj přítok, její kapacita se
naplnila na maximum a hrozilo i protržení její hráze, pokud by
nadále zadržovala vodu. Samotní římovští vzpomínají, že když
se tehdy za zvuku výstražných sirén otevřely všechny komory
nádrže, tak se jim v domácnostech třásl nábytek a cinkaly skleničky v kuchyních. První povodňová vlna na úrovni pětisetleté
vody dosáhla maxima 8. srpna. Průtok v řečišti byl na úrovni
562m3/s a výška hladiny na měřící stanici v Roudném, kde
v letošních srpnových dnech je běžně pouhých 10 cm, byla
zaznamenána na úrovni 446 cm. Voda napáchala značné škody na majetku občanů, centrum obce bylo zaplaveno, obyvatelé zaplavených nemovitostí evakuováni. Po opadnutí první
vlny, začalo u dotčených nemovitostí zjišťování škod a pokus

Přeji všem poklidný zbytek pěkných dnů a dětem dobré vyšlápnutí do nového školního roku.
Osobně děkuji všem obyvatelům, kolegům a spolupracovníkům
za podporu v končícím volebním období, které významně poznamenala covidová pandemie. Rád bych společně s ostatními
zastupiteli pokračoval v práci pro obec a dokončil tak řadu rozpracovaných projektů. Děkuji všem, kteří nám to svým hlasem
v nadcházejících volbách umožní. Gustav Had, starosta obce
o záchranu vybavení domů. Okamžitě se vše v domácnostech
čistilo od nánosů, které voda přinesla, i od vyplavených kanalizací. Byl to neskutečně silný nápor na psychiku dotčených
obyvatel, lidé se cítili proti tomuto živlu absolutně bezmocní.
Chvályhodné byly časté projevy solidarity a vítána jakákoli pomocná ruka. Lidé v naší obci nebyli neteční k neštěstí druhých.
Jenže matka příroda si ještě nedala pokoj. Dne 11. srpna začalo opět silně pršet a občané hleděli k obloze opět s obavami.
Dne 13. srpna se hladina v Malši dostala na ještě vyšší úroveň
než při první vlně. Cílové číslo průtoku znělo 695m3/s při výšce
465 cm, více jak tisíciletá voda. Domy v centru obce měli vodu
do půlky oken. Vpodvečer osudného dne voda začala klesat
a veškeré práce mohly začít nanovo. Naprostá většina majetku,
který se pokoušeli dotčení obyvatelé zachránit, vzala při druhé
vlně zasvé. Centrum obce se proměnilo v jednu velkou skládku, na pomoc tehdy dorazila i armáda. Jistě každého již tehdy
napadlo, zda by bylo možné se velké vodě ubránit. Však i naši
předkové se o to pokoušeli, zbytky starého povodňového kamenného valu byly u mostu patrné.
O pět let později, v roce 2007 se díky snaze vedení obce začal
připravovat projekt na protipovodňové opatření. Za další dva roky, v roce 2009, kdy
se dokončila výměna mostu
přes řeku Malši, se mohlo začít řešit napojení zvažovaného
opatření na nový most a získat
následně stavební povolení. Protipovodňový val 2013
Stavba ochranného valu, koncipovaného na stoletou vodu,
začala v roce 2012 a hned následující rok 2013 byl val podroben těžké zkoušce. První červnový den v noci se začala hladina
řeky nebezpečně zvedat, kulminace proběhla dne 3. června na
naměřené úrovni 379 cm. Čerstvě dokončený val, s mírnou rezervou, tento nápor vydržel. Roudenští tehdy posilovali novou
hráz pytli s pískem v místech, kde hrozilo její poškození nejvíce.
Na osm hasičských jednotek čerpalo vodu zpoza valu do proudu řeky.
Přejme si, ať se naší obci velká voda po dlouhé roky vyhýbá
a vzpomínky dvacet let staré neobživnou a nestanou se po letech opět drsnou realitou.
Miroslav Vaňata, kronikář obce
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Volební období 2018-2022
– pohled člena zastupitelstva obce
Konec jednoho období, prožité chvíle a situace v průběhu
něho, to vše mě přivedlo na myšlenku podělit se o ně se svými
spoluobčany.
Osobně mám za sebou první volební období působnosti
v zastupitelstvu Obce Roudné, do kterého jsem vstupoval jako
řadový občan, přející si bezproblémový chod všeho, co aktuálně může k životu v obci potřebovat. Reagoval jsem tehdy na
podnět současného pana starosty a jsem za tuto příležitost rád.
Během čtyř let fungování v zastupitelstvu obce jsem postupně upravoval svůj pohled na správu a chod obce. Původní,
z dnešního pohledu naivní představa, postupně brala za své.
Jako běžný občan jsem si představoval, že například výstavba,
rekonstrukce, realizace čehokoliv je otázkou chvíle. Rozhodnu se, schválíme si a jde se na věc! Ale postup při správě věcí
veřejných podléhá jiným, složitějším, pravidlům a postupům.
Zejména je potřeba dodržet legislativní postup – např. zveřejnění záměru, následné odsouhlasení v zastupitelstvu, vyjádření
příslušných kompetentních orgánů, z nichž každý má své postupy a lhůty. K tomu připočteno období uzavření či omezené
fungování úřadů v době covidové pandemie a zjistíte, že rok
není žádná doba… Další věcí je znalost terénu, posloupnost
jednotlivých věcí, které na sebe navazují a ne každý si je uvědomuje. Jako příklad uvedu ožehavé téma chodníku podél
Plavské silnice. Vědí všichni, komu patří přilehlé pozemky? Jsou
jejich vlastníci, kterých není právě málo, ochotni a za jakých
podmínek, poskytnout pozemek pro veřejný chodník? Mám
na místě všechny potřebné sítě, abych za rok nemusel chodník
rozebírat? Odpovídají prostorové možnosti nárokům silničního
provozu a platné legislativě? Dále následuje fáze zpracování
projektu, zajištění financování akce, hledání nejefektivnějšího
způsobu realizace… Práce až nad hlavu, že? A když se to konečně podaří dostat do fáze žádosti o stavební povolení, naskytne se spolupráce s krajským úřadem, který akci rekonstrukce uvedené komunikace zahrne do svého rozpočtu, řízení je
zastaveno z důvodu podání námitek problémového vlastníka
sousedních pozemků… takže, práce několika let opět v nejistotě. Chci tím říct, že právě ta fáze příprav jednotlivých projektů,
která není vůbec vidět, je většinou ta nejdelší a nejnáročnější
a obyvatelům se může zdát, že se kolem dané záležitosti nic
nekoná. Obdobných akcí je několik – vybudování nového sběrného dvora, odkládacích míst na tříděný odpad, stezky kolem
řeky, chodníků a osvětlení v ulici Boršovská, revitalizace obecního rybníčku a obnova starého ramene řeky Malše, rekonstrukce
objektu stávajícího sběrného dvora, rekonstrukce sálu kulturního domu, využívání dostupných dotačních programů apod.
V průběhu volebního období v zastupitelstvu převažovaly
chvíle radostné, když se povede uvést některé projekty ke zdárnému konci a ukázalo se, že jsou pro naše lidi přínosem, ať už
jde o sdílená růžová kola, která se po prvotním zkušebním období rozrostla do dalších lokalit obce, doplnění dětského hřiště o další herní prvky a v současnosti připravená rekonstrukce
hřiště tak, aby si i další generace mrňousů měla kde bezpečně hrát. Nebo takové samozřejmosti, jako pojmenování nově
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vznikajících ulic a rekonstrukce inženýrských sítí (veřejné osvětlení, kanalizační řad,…) v lokalitách, kde ještě nebyla provedena.
Jsem rád, že i v době nepřející kulturním akcím se díky spolkům
a aktivním lidem podařilo alespoň část akcí uskutečnit. Díky
dobrovolníkům se našly způsoby, jak i během covidu připravit
akce pro děti i dospělé.
K zamyšlení mě ale vede postoj některých opozičních členů
zastupitelstva, kteří se chovají, jako by ani zastupitelem být nechtěli. Každý asi chápe svou roli zastupitele jinak. Práce v zastupitelstvu je především dobrovolná a kolektivní činnost, kdy má
zastupitel svou prací jedinečnou šanci svému bydlišti vrátit to,
co mu obec dává, zlepšit a vytvořit to, co naší obci chybí nebo
nefunguje ideálně.
Z mého pohledu mi přijde nezodpovědné a nemorální přijmout toto poslání, být v zastupitelstvu, a pak ani nedocházet
na jednání nebo na vyvolané pracovní schůzky. Projednávání
důležitých záležitostí na pracovních schůzkách slouží k tomu,
aby všichni zastupitelé získali co možná nejvíce informací o daném tématu, byly zodpovězeny důležité otázky od přítomných
odborníků a zaujalo se jasné stanovisko. Toto vše pak urychlí
práci a čas celého zastupitelstva, protože se během hlasování
nemusíme vracet k věcem, které byly na pracovních schůzkách
zodpovězeny a vysvětleny. Toto se však z řad opozice neděje
a účasti na pracovních skupinách jsou minimální, ne-li žádné.
Pokud představa práce zastupitele je pouze vyjadřovat nespokojenost a rozporovat předložené návrhy, ale nic nedělat, případně raději nepřevzít zodpovědnost za danou situaci, nevím,
jak by obecní záležitosti měly fungovat.
Nicméně jsem za získané zkušenosti rád a děkuji za podnětné
a přínosné názory, pracovitost a obětavost všech ostatních zastupitelů, díky čemuž se nám v obci daří realizovat projekty ke
zlepšení podmínek života nás všech.
Vzhledem ke končícímu volebnímu období, přikládám informativně přehled účasti zastupitelů na zasedáních zastupitelstva v letech 2018 - 2022.
Martin Piskač, zastupitel
Účast na jednáních zastupitelstva 2018 - 2022
celkem 27 zasedání (k 22. 8. 2022)
Účast

Omluven

Neomluven

Gustav Had

27

0

0

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.

24

3

0

Petra Majorová

25

2

0

Ing. Petr Děkan

23

4

0

Martin Piskač

24

3

0

Josef Nováček

25

2

0

Bohuslav Zikeš

23

3

1

MUDr. Ondřej Teplý

19

8

0

Ing. Vladimír Vaněk

24

2

1

MUDr. Radim Klíma

22

4

1

Martin Brousek

18

2

7
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Roudné fest 2022

2022

ROUDNÉ FEST? Co to je?
To tu ještě nebylo….. Ano, nebylo
Jak jsme slíbili v předchozím vydání Roudenského zpravodaje, přinášíme více informací k chystané kulturní akci.
Po vynucené covidové pauze můžeme realizovat naše plány
na zlepšení kulturního vyžití v naší obci, využívat příležitostí
se potkávat, seznamovat, bavit se.

- živá hudba
- v průběhu celé akce – stánky s občerstvením a drobnými
dárky - nabídka z minipivovarů - káva a prosecco - výrobky
lokálních pekařů a cukrářů - skákací hrady
pro děti - malování na obličej
- vstup ZDARMA

Všechny zveme na
ROUDNÉ FEST 2022, který
se uskuteční 17. 9. od 13:00
v centru obce a jeho okolí.
Hlavní akce budou probíhat
v parku před mateřskou školkou.
Proč FEST?
Obec Roudné nemá žádné
historické slavnosti, borůvky
nemáme, zelí nám „vzal“ Vidov,
múzy na vodě jsou
v Budějovicích…
Takže máme FEST s letošním
podtitulem:
„POZNEJ SVOJI OBEC“
Proč 2. týden v září?
Protože nechceme loučení
s létem jako všichni, nechceme
soupeřit se ZELNOBRANÍM,
nechceme přetahovat lidi z oslav
na Včelné apod. Chceme mít
samostatnou akci, kam přijde
co možná nejvíce lidí, pobaví se
a další roky se budou vracet
vždy 2. týden v září.
A na co se můžete na FESTU
těšit?
- ukázky práce a techniky
Hasičského záchranného sboru
a týmu záchranářů
- stezka „POZNEJ SVOJI OBEC“,
jízda na koni, střelba
- různé soutěže pro děti a rodiče
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Přijďte se zeptat….
V návaznosti na proběhlá online setkání prostřednictvím aplikace TEAMS (konané v době covidové pandemie)

Vás zveme na setkání s občany obce „Z OČÍ DO OČÍ“
 realizované projekty
 výhled do budoucnosti obce
 prostor pro vaše dotazy

Pondělí 12. 9. 2022 od 18:00 v sále KD Roudné – doba umožňuje osobní setkání
Letní MINIKINO
Jak jste si někteří všimli, a mnozí z vás i navštívili, během letních
prázdnin jsme pro vás připravili promítání v letním MINIKINĚ.
Vhodným místem pro promítání byl prostor vedle restaurace, kde jsme
měli klid, zázemí a restauraci s obsluhou. Každý týden bylo možné na
„Roudné-sousedé“ hlasovat pro film, který chcete vidět.
Během léta jsme tedy promítali filmy jako: Teorie tygra, Přes Prsty,
Ženy v pokušení, Mamma Mia 1-2 a na závěr prázdnin BOHEMIAN
RHAPSODY se závěrečnou afterparty.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří s kinem pomáhali. Viktorovi W. za otevření restaurace, Janě G. za zapůjčení
projektoru, rodině Hrubců, Aleně Š. za pomoc v přípravě a Tadeášovi M. za pomoc s občerstvením.
Rádi bychom s kinem pokračovali i v podzimních měsících, uvidíme, jaké budou
možnosti…

Ing. Petr Děkan, zastupitel

Dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“
jednorázový příspěvek v max. výši 4.000,- Kč
Určeno pro
- děti do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022, žádá zákonný zástupce)
- děti do dovršení 8 let pobírající příspěvek na péči (věk k 1. 8. 2022, žádá zákonný zástupce)
Nutno doložit výši čistých příjmů za poslední 3 měsíce.
- osoby pobírající starobní, invalidní důchod (důchod přiznán nejpozději k 1. 8. 2022, ne pro osoby
využívající pobytové sociální služby)
Nutno doložit výši důchodu a všech dalších případných příjmů.
Žádost nutno podat na příslušném OÚ od 15. 9. 2022 do 31. 1. 2023
Statutární orgán obce posoudí dle doložených podkladů nárok na přiznání příspěvku a vyplatí příspěvek na účet
žadatele. Potřebné formuláře pro podání žádosti a podrobné informace naleznete na webových stránkách
Jihočeského kraje – www.myvtomjihocechynenechame.cz/domu
Sběrný dvůr bude uzavřen - sobota 17. 9. 2022 - technické důvody, středa 28. 9. 2022 - Státní svátek

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:
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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