Obec Roudná otevřela nové prostory pro
příměstský tábor a dětskou skupinu
Typ: ostatní

V pátek 12. července obec Roudná slavnostně otevřela v rámci Dne
otevřených dveří nové prostory, které byly zřízeny za účelem provozu dětské skupiny
„Korálky“ a letního dětského příměstského tábora „Barevné léto“. Obojí mohou za
specifických podmínek využít i děti ze Soběslavi.
Vzniklé prostory jsou po rekonstrukci čisté, prosvětlené, pěkně zařízené a září novotou.
V areálu také vzniklo nové dětské hřiště o celkové hodnotě 200 000 Kč. Náklady byly
spolufinancovány nadací ČEZ, která poskytla příspěvek 150 000 Kč. Obec Roudná
uhradila zbylé náklady ve výši 50 000 Kč.
Bližší informace k účelu rekonstrukce poskytla redakci starostka obce Roudná Eva
Kropáčková: „Prostory jsme vybudovali na žádost rodičů, kteří mají malé děti.
Po odsouhlasení zastupitelstvem jsme přistoupili k přepracování volných obecních prostor
na prostory dětské skupiny. Rekonstrukce proběhla na vlastní náklady za pomoci
vlastních zaměstnanců a firem, které nám vyšly vstříc. Nyní čekáme na dotaci na provoz
od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.“
Pokud by Roudná dotaci neobdržela, bude muset náklady na provoz, včetně platů, řešit
z vlastních zdrojů nebo školného od rodičů. Do dětské skupiny může být v současnosti
umístěno 12 dětí pod dozorem dvou pečujících osob. Obec Roudná uvažovala také
o variantě využití prostor za účelem zřízení mateřské školy. Tento záměr ale nevyšel
z důvodu nesplnění hygienických požadavků na odpovídající výšku stěny ke stropu 3,3 m.
Dětská skupina a mateřská škola se řídí jinými předpisy. Zatímco fungování dětské
skupiny z hlediska legislativy, financování a požadavků spadá pod Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR, fungování mateřské školy se řídí předpisy Ministerstva školství ČR.
Kdyby byla v prostorách zřízena mateřská škola, obec by snáze zajistila finance na provoz
tohoto zařízení.
Roudná bude v nových prostorách také pořádat příměstský tábor, který se koná
od 15. 7. do 2. 8. a na kterém se prostřídají tři skupiny. Náklady související s pořádáním
tábora budou hrazeny z dotace, poskytnuté spolkem MAS Lužnice.

O umístění dětí do dětské skupiny a na letní příměstské tábory je zájem i z řad
soběslavských rodičů. Roudenské zařízení tak může pomoci řešit případný převis
poptávky po umístění dětí do mateřských škol a na dětské tábory v Soběslavi. Jeho vznik
proto ocenila zastupitelka a členka Rady města Soběslavi Alena Krejčová, která se akce
zúčastnila spolu s pracovnicemi odboru OOSM na Městském úřadě Soběslav Marií
Lustovou a Irenou Klečatskou.
Nové prostory vznikly přímo v budově obecního úřadu, kde se dříve nacházela
samoobsluha a kadeřnictví. O tyto služby místní obyvatelé nepřijdou, přesunuly se ale
jinam. Samoobsluhu v současnosti naleznete nedaleko obecního úřadu směrem na jih,
kde se momentálně buduje také nové komunitní centrum. To bude sloužit místním
spolkům a obyvatelům za účelem pořádání různých společenských a kulturních akcí.
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