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PATNÁCT LET ROUDNICKÉHO ZPRAVODAJE
Roudnický Zpravodaj začal vycházet v roce 1998. Koncem roku
2012 završil 15 let od počátku vydávání. Dnešní vydání je v pořadí
padesáté druhé.
Dovolte malé ohlédnutí za historickými tématy, se kterými jste
se mohli seznámit.
První čísla přinesla stručné informace z dávné minulosti naší
obce. Další rozsáhlou kapitolou
byla roudnická škola od její stavby
r. 1875 až po zánik r. 1976.
K Roudnici patřila bohatá
kulturní činnost, zejména pak
ochotnické divadlo. V sedmi vydáních bylo zpracováno dění na
poli kulturním. Dalších šest vydání přineslo seznámení s obecní
kronikou, které končilo obdobím
osvobození po druhé světové válce. Zpravodaj přinášel podrobnou
historii nejstarších roudnických
spolků a to hasičského sboru
a Sokola. Vedle toho jste dostali
informace o historii místní skupiny Československého červeného
kříže (založené r. 1950) a o místní

knihovně (zřízené r. 1930).
Zajímavé byly informace o archeologických nálezech v roce
2006. Čtyři vydání Zpravodaje
(v roce 2008 - 2009) přinesla titul
„Patnáct roudnických zastavení“,
který navazoval na dvě projížďky obcí uskutečněné v roce 2008.
Zúčastnění cyklisté se zastavili na
patnácti místech, která se vážou
k historii Roudnice. Zde dostali
různé informace, např. kde bylo
nejstarší osídlení, kde byly různé
živnosti a obchody v obci, kde
s vyučovalo než byla postavena
škola, kde se odehrály válečné
události až po informace o započaté stavbě letiště „za humny“
na konci druhé světové války. Ve
Zpravodaji se objevila i témata,
která dokreslují život v naší obci v
19. a 20. století (válka 1866, obecní správa atd.).
Vzhledem k tomu, že často žáci
základní školy i studenti středních
škol shánějí různá data z historie obce, je na internetu založena stručná informace o historii

Roudnice v datech. Najdete ji na
stránkách www.obecroudnice.cz.
Vážení čtenáři, je mnoho témat,
kterých jsme se dosud nedotkli.
Např. smutný osud vynálezců ruchadla, jejichž předkové v Roudnici žili, dále pak selské bouře
a osobnost Matěje Chvojky, který
byl roudnickým rodákem.
Zajímavá je historie obce, kterou vypsal z Perštýnského archivu
pan František Pražák v letech 1940
- 1944. Tyto materiály zpracoval
pan Josef Charbuský se svým bratrem Františkem Charbuským.
Historická data doplnil pan Josef
Charbuský osobními prožitky.
Narodil se r. 1900 - byl tedy pamětníkem obou světových válek
a jeho stati o vzniku samostatného státu, dále pak o válečných
událostech a osvobození v r. 1945
jsou velmi zajímavým čtením.
Nejvíce zajímavostí z historie
Roudnice poskytují školní kroniky. Jsou obrazem života celé
vesnice od r. 1800 do roku 1945.
Tehdejší učitelé, kteří v Roudni-

ci působili, zapisovali do těchto
knih vedle školních událostí i to,
co se dělo ve vesnici. Knihy obsahují informace o počtu obyvatel,
o počtech žáků ve škole, také informace o hospodářství a zajímavosti ze společenského života.
Jelikož jsou z období Rakouska-Uherska, odráží se v nich těžký
život dětí, které často dostávaly
„úlevy“ z vyučování, aby pomáhaly doma při práci na poli nebo
i „na výdělek“. Jsou zde historky
úsměvné, ale i bolestné a smutné.
Okresní archiv v Hradci Králové nám zapůjčil v roce 2005 tyto
školní kroniky, abychom z nich
mohli čerpat materiály ke sjezdu
rodáků a přátel Roudnice.
Vážení čtenáři roudnické historie, těším se na shledávání s Vámi
při listování v pamětních knihách na stránkách našeho Zpravodaje. V nastávajícím roce Vám
přeji pevné zdraví a spokojenost
v osobním životě.
Marie Doležalová
kronikářka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ROUDNICE
VÝSADBA NOVÉ ZELENĚ
Na podzim proběhla výsadba
nových stromů na roudnických
návsích. Za vydatné pomoci brigádníků bylo vysázeno 34 stromů – převážně lípy, olše, javory
a kaštany. Na jaře letošního roku
budeme pokračovat ve výsadbě
keřů a ovocných stromů.
MODERNIZACE SPORTOVNÍHO A VOLNOČASOVÉHO ZÁZEMÍ
V jarních měsících bude realizován projekt Modernizace
sportovního a volnočasového zázemí, na který obec získala dotaci
prostřednictvím MAS Hradecký venkov. V kabinách na hřišti
V Lesejčku bude provedena
oprava sprch. Bude zakoupen
nový víceúčelový malotraktor
a vertikutátor na údržbu travnatých ploch a sportovního areálu a zakoupeny nové bezpečné
fotbalové branky pro děti a mlá-

dež. Dále budou zakoupeny nové
herní prvky do areálu V Lesejčku
a na Starém hřišti. Původní
dětská hřiště jsou v současné
době demontována, neboť po
více než 12 letech dosloužila
a opravy se již nevyplatí.
ROZPOČET OBCE
ROUDNICE NA ROK 2013
Návrh rozpočtu Obce Roudnice na rok 2013 vypracovalo
zastupitelstvo na svém pracovním jednání. Vypracovaný návrh
rozpočtu byl zveřejněn na úředních deskách obce a schválen na
15. jednání ZO Roudnice dne
12. 12. 2012.
Příjmy

6 411 000,- Kč

Výdaje

5 887 500,- Kč

Rozdíl
(přebytek)

523 500,- Kč
Ing. Jana Rejlová,
starostka obce

 Sázení stromů (Foto: J. Rejlová)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Š
LIBČANY
Nechce se věřit, že je již za námi
polovina školního roku. Je to ale ten
správný čas bilancování a hodnocení
naší práce.
Jedním z nejlepších výsledků byla
účast našich žáků na soutěži, kterou
pořádala Střední technická a řemeslná škola v Novém Bydžově. Byli
jsme vyhodnoceni jako nejlepší škola. V různých oborech soutěže jsme
obsadili několik předních míst (Jindřich Kopřiva – 13. místo z 79 přihlášených v oboru Mladý kuchař).
Ze sportovních soutěží jsme se
zúčastnili přespolního běhu. Druhé
místo jsme obsadili v matematické
soutěži na SPŠS v Hradci Králové.
Proběhlo školní kolo olympiády
v českém jazyce.
Všechny třídy se zúčastnily programu, který byl zaměřen na etickou
a ekologickou výchovu.
Exkurzi do České televize a výrobny svíček absolvovala 3. třída.
Všechny třídy navštívily divadelní
představení. Některá se uskutečnila
v prostorách školy, sedmá a osmé
třídy spojily divadelní představení v divadle Na Fidlovačce v Praze
s návštěvou Vyšehradu.
Pozvání do naší školy přijal spisovatel Lubomír Müller. Žákům osmého a devátého ročníku přiblížil
svoji tvorbu. Již druhým rokem se
všechny třídy zapojují do projektu
Čte celá škola. Prvňáčkové si užili
dobrodružství Ferdy Mravence se
starostkou Libčan Mgr. Jaroslavou
Slavíkovou, která již tradičně četla
našim nejmenším školákům.
Celoročně probíhá na druhém
stupni projekt nazvaný „Cesta do
žákovy hlavy“, který je zaměřený na
rozšiřování a uplatňování znalostí
získaných ve škole i mimo ni.
Nezapomínáme ani na programy
zaměřené na seznamování žáků se

sociálně patologickými jevy. V tom
nám pomáhají organizace Mozaika
a Spirála z Hradce Králové. Těmito
programy prošli žáci druhého stupně.
Tradicí se stal i Den otevřených
dveří školy spojený s vánočním
tvořením. Vše proběhlo v předvánočním čase a účast na této akci
byla opět velká, a to nás velice těší.
Vyvrcholení celého předvánočního období byla školní vánoční besídka, na kterou se přišlo podívat
i mnoho rodičů a přátel školy.
Mažoretky nás reprezentovaly
svým vystoupením v Těchlovicích,
Nechanicích, Libčanech, flétnový
soubor Berušky pořádal několik
vánočních koncertů – v Novém Bydžově, ve Lhotě pod Libčany, v Libčanech.
S nástupem nového roku se vydala sedmá třída na lyžařský výcvik.
Lyžařské podmínky byly vcelku
dobré, a tak se žáci vrátili s mnoha
nezapomenutelnými zážitky.
I v letošním roce působí na škole
speciální pedagog Mgr. Jiří Pecháček. Pomáhá nám i rodičům řešit
různé problémy dětí.
A co nás čeká v nejbližší době:
24. ledna od 13.00 do 17.00 hodin se
uskuteční zápis budoucích prvňáčků
do naší školy. Všechny paní učitelky
se na děti již těší a připravují pro ně
malé překvapení.
12. února od 9.00 h. druhý ročník
soutěže O libčanskou básničku. Pokud máte zájem, můžete se soutěže
jako diváci také zúčastnit.
22. 2. pořádají osmé třídy školní
maškarní karneval.
15. března si Vás dovolujeme pozvat na ples Klubu rodičů, který se
uskuteční v hospodě U Bohouše
v Libčanech.
Květoslava Brožková

KNIHOVNA
V uplynulém
roce knihovnu
navštívilo 1688
návštěvníků
a bylo půjčeno 3699 knih.
V knihovně jsou k dispozici jak knihy z vlastního fondu, tak knihy z výměnného
fondu z Hradce Králové. Pro
návštěvníky jsou připraveny
i časopisy – Květy, Bravo, Praktická žena, Moje země, Cestopisy, Naše krásná zahrada, Amos
a Golem které si můžete v knihovně zapůjčit.
Na konec měsíce ledna plánu-

Exkurze do České televize (Foto: S. Čech)

Vánoční besídka (Foto: S. Čech)

KLUB DŮCHODCŮ

Klub důchodců Roudnice vstujeme cestopisnou besedu. Termín
puje do desátého roku své existence.
bude upřesněn.
Od ledna 2004 vždy ve středu od 14
Festival cyklocestování se usku- hodin se scházejí senioři na Obecteční v Hradci Králové - BIO ním úřadě. Posezení při kávě a čaji,
návštěva knihovny nebo jiný proCENTRÁL 2.2- 3.2.2013
Podrobnější informace o pro- gram, jsou náplní středečních schůgramu naleznete na www.cyklocestovani.cz

zek. Dík patří Obecnímu úřadu, že
nám umožňuje tato setkávání. Závěrem podotýkám, že cesta na středeční posezení je pro všechny seniory
otevřena. Čas neúprosně běží, rozšiřte naše řady, těšíme se na Vás.
Marie Doležalová

Děkujeme obecnímu úřadu za
spolupráci v uplynulém roce a za
pěkné ukončení starého roku 2012
a přivítání nového roku 2013 přípitkem a ohňostrojem které se konalo
na Starém hřišti.
Nové tuzemské zájezdy na rok

2013 jsou již známi, přihlášky
a informace u p. A. Vítkové.
V letošním roce se plánuje týdenní zájezd do Maďarska, termín bude
upřesněn během měsíce února.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje čtvrtý
ročník celostátní akce BŘEZEN měsíc čtenářů. Roudnická knihovna se také připojí k této akci.
Ivana Novotná,
knihovnice

Anna Vítková předsedkyně
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE

Po letní pauze jsme dojezdili
podzimní část Východočeské
Hasičské ligy. Výsledky za celý
rok si můžete prohlédnout níže
v tabulce. 20.10.2012 jsme se
zúčastnili slavnostního vyhlášení VCHL v Červeném Kostelci.
O týden později 26.10. proběhlo
v Hasičské zbrojnici ukončení
soutěžní sezóny pro naše závodníky. Po té již následovala v rámci brigádnické činnosti příprava
našeho zázemí a to techniky, ha-

sičárny a sportovního hřiště na
zimní období. 3.listopadu jsme
brigádně pomáhali s ostatními
spolky Obecnímu úřadu se sázením stromů. 7.12.2012 se konala jako každoročně v Hasičské
zbrojnici Výroční Valná hromada. Tím jsme zakončili úspěšně
rok 2012. 11. 1. jsme v hospodě
u Formana uspořádali Hasičský
ples, s hojnou účastí kde nám
již poněkolikáté hrála skupina
NOTA BENE. Na letošní rok
již máme plán hasičských závodů, který si můžete prohlédnout
níže v tabulce. V Roudnici se
soutěž VCHL bude konat ve státní svátek v pátek 5.července 2013
od 10:00 hodin na Starém hřišti.
Roman Kašpar
SDH Roudnice

Výroční Valná hromada konaná 7. 12. 2012 (Foto: R. Kašpar)

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ
Datum

Název
soutěže

20. 5. 2012

VČHL

2. 6. 2012

Pořadatel

Muži

Ženy

Stračov

11.

--

VČHL

Letohrad Kunčice

14.

3.

3. 6. 2012

VČHL

Trnov

14.

2.

15. 6. 2012

VČHL

Horní Radechová

28.

4.

17. 6. 2012

VČHL

Myštěves

22.

5.

30. 6. 2012

VČHL

Roudnice

13.

NP

1. 7. 2012

VČHL

Bystřec

22.

4.

6. 7. 2012

VČHL

Velichovky

22.

NP

26. 8. 2012

VČHL

Velký Třebešov

NP

4.

2. 9. 2012

VČHL

Lhota za Č. Kostelcem

23.

7.

16. 9. 2012

VČHL

Pšánky

21.

10.

22. 9. 2012

VČHL

Častolovice

15.

9

21.

4.

Konečné pořadí VČHL

PLÁN HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ
NA ROK 2013
Datum

Den

Název
soutěže

18. 5. 2013

SO

VČHL

Velký Třebešov

25. 5. 2013

SO

VČHL

Horní Radechová

2. 6. 2013

NE

VČHL

Myštěves

Pořadatel

8. 6. 2013

SO

VČHL

Letohrad Kunčice

15. 6. 2013

SO

VČHL

Trnov

22. 6. 2013

SO

VČHL

Velichovky

23. 6. 2013

NE

VČHL

Bystřec

5. 7. 2013

PÁ

VČHL

Roudnice

7. 9. 2013

SO

VČHL

Havlovice

8. 9. 2013

NE

VČHL

Lhota za Červeným Kostelcem

15. 9. 2013

NE

VČHL

Pšánky

Družstvo žen (Foto: R. Kašpar)

ŠIPKAŘI ROUDNICE
Do nového ročníku jsme
vstoupili slušně a po 5 kole
jsme drželi postupové 2.místo.
Pak odstoupil tým Krušovická
a v tabulce došlo ke změnám. Po
dalších třech odehraných kolech
jsme si drželi 3-4 místo což zaručuje baráž o 1.ligu.Jenomže tři
porážky v řadě a také odstoupení
druhého mužstva ze soutěže,kterým byla tentokrát Šanta,jsme se
propadli až na 7 příčku tabulky.
V závěru podzimu se nám podařilo polepšit si o jedno místo
a bodovou ztrátu malinko snížit,
takže po podzimní části jsme
na 6.místě a ztráta na 3 pozici je

pouze 2 body.Určitě je v našich
možnostech zabojovat alespoň
o tu barážovou pozici.V poslední době se nám moc nedařilo na
závěrech a tým na mně působil
dost otráveným dojmem.Snad
se to do jarní části zlepší.Jarní
část soutěže začínáme 3.2. doma.
Podrobné rozlosování jarní části a další zajímavosti najdete na
našich stránkách: http://sipkariroudnice.webnode.cz/. Do nového roku 2013 vám všem přeji
hodně zdraví a spokojenosti.
kapitán týmu Rumídci
Vladimír Novotný
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TJ SOKOL ROUDNICE
„A“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Úvod sezóny se nám výsledkově
nepovedl i přes to, že předváděná hra nebyla špatná. V zápasech
nás povětšinou zrazovala koncovka. Hlavně zápasy v Ohnišově
a Kostelci n.O. pro nás měli jednoznačně skončit ziskem tří bodů.
Ve druhé polovině podzimní části
jsme provedli několik, jak fotbalových tak i manažerských změn
a výsledky se záhy dostavily. Když
jsme po prvních 7 zápasech měli
pouze 4 body, tak ve zbývajících
6 zápasech se nám podařilo získat bodů 14. I přes výsledkově
nevydařený start do soutěže jsem
stále týmu věřil, že podzimní část
soutěže zvládne, protože kluci
v trénincích pracovali opravdu poctivě. V součtu jsme s podzimem
spokojeni.
Zimní příprava startuje 14.ledna
a bude v duchu příprav z posledních dvou let, tedy kombinace
spinningu, herních tréninků na
hřišti s umělým povrchem a tvrdé
fyzické přípravy v prostředí domácího areálu v Roudnici. Přípravu

1. A TŘÍDA KRAJSKÁ SOUTĚŽ - TABULKA PODZIM 2012
1. SK BYSTŘIAN KUNČICE

13

11

1

1 34:15

34

2. FK CHLUMEC n. C.

13

8

2

3 33:21

26

3. FC VRCHLABÍ

13

7

2

4 27:21

23

4. FC NOVÝ HK

13

7

1

5 31:26

22

5. FK VYSOKÁ n. L.

13

7

1

5 17:17

22

6. SK SPARTA ÚPICE

13

6

3

4 21:13

21

7. TJ DOBRUŠKA

13

5

4

4 22:18

19

8. TJ SOKOL ROUDNICE

13

5

3

5 19:21

18

9. FC KOSTELEC n. O.

13

4

3

6 21:16

15

13

4

3

6 21:26

15

10. SK PŘEPYCHY
11. SK TŘEBECHOVICE p. O.

13

5

0

8 16:26

15

12. ZD START OHNIŠOV

13

4

1

8 18:34

13

13. FK ČERNILOV

13

3

1

9 15:28

10

14. TJ SPARTAK POLICE n. M.

13

2

1

10 18:31

7

pro letošek obohatíme jednotkami v nedávno otevřené posilovně
ve Lhotě pod Libčany. Vše doplní
přípravná utkání v rámci zimní
ligy v Chudonicích (program na
našich www stránkách), na které
ve finální fázi přípravy navážou
přátelská utkání na travnatých hřištích. Věříme, že hráči naváží na
velmi dobrou tréninkovou činnost
z podzimní části a zadělají tak na
úspěšnou jarní sezónu.
Vladislav Koudelka ml.,
trenér „A“ mužstva

 Vladimír Bednář ve střelecké pozici (Foto: Zdenek Zasadil)

„B“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ

IV. TŘÍDA OKRESNÍ SOUTĚŽ - TABULKA PODZIM 2012
1. AFK DOBŘENICE

Příprava na podzimní část soutěže začala spolu s „A“ mužstvem.
Účast hráčů na trénincích nejen
v přípravě, ale v celé podzimní časti byla opravdu slabá. Důvodem ve většině případů byla
pracovní vytíženost hráčů. Slabá docházka se také projevila
i v některých zápasech, kdy jsme
na soupeře nestačili nejen herně,
ale i fyzicky. Ne že bychom propadli ve všech zápasech, myslím
si, že kromě úvodního zápasu ve
Starém Bydžově, byla první polovina podzimu jak herně, tak
i bodově dobrá, ta druhá, ale horší.
Po podzimu jsme tedy skončily na
7.místě s 20 body při skóre 30:28.
Toto mužstvo má určitě na víc.
Nejlepším střelcem se stal M.Koudelka. Zimní přípravu pro jarní
část soutěže, která pro hráče není
moc příjemná začínáme opět spolu s „A“ týmem v polovině ledna.
Doufám, že si kluci uvědomí, že

13

11

1

1 59:12

34

2. TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO n.C. 13

9

3

2 45:22

28

3. TJ SLAVOJ SYROVÁTKA

13

7

4

3 31:27

23

4. SK STARÝ BYDŽOV

13

6

3

3 34:26

22

5. TJ SOKOL LHOTA p.L. „B“

13

6

4

3 21:17

21

6. TJ AGRO ZD LUŽEC n. C.

13

7

6

6 31:25

21

7. TJ SOKOL ROUDNICE „B“

13

6

5

6 30:28

20

8. TJ SOKOL MYŠTĚVES „B“

13

6

6

4 38:47

19

9. TJ SOKOL NEPOLISY „B“

13

5

7

7 38:47

16

10. SK ČECHIE HLUŠICE „B“

13

3

7

5 20:33

12

11. TJ SOKOL LOVČICE „B“

13

3

8

7 21:41

11

12. SK LIBČANY „B“

13

3

10

9 21:41

9

13. SK PŘEVÝŠOV „B“

12

1

9

11 18:41

5

bez tréninku to nejde. Impulsem k
tomu by měl být i příchod nového
trenéra Vládi Novotného, který by
svými zkušenostmi mohl mužstvo
pozvednout. Důvodem mého odstoupení je špatné propojení pozice trenéra a hráče zároveň. Novému trenérovi přeji hodně úspěchů
a zároveň hodně trpělivosti s námi
hráči.
Kučera Zdeněk,
trenér B mužstva

 Nejlepší střelec mužstva Miroslav Koudelka (Foto: Zdenek Zasadil)

MLADŠÍ ŽÁCI
Příprava na nový ročník začala 6.srpna. Soutěž jsme začali bez
ostřejšího testu po pár trénincích.
Hned první utkání, ale naznačilo,
že jsme připraveni na slušné úrovni. A to nám ještě citelně chyběl
dlouhodobě zraněný Halberštát,
který začal chodit až před koncem
soutěže a k němu se přidali po pár
odehraných zápasech Říha a Šikl.
pokračování na str. 5

OKRESNÍ PŘEBOR - TABULKA PODZIM 2012
1. TJ SOKOL ROUDNICE

10

10

0

0 109:3

2. SK BYSTŘIAN KUNČICE

10

8

1

1 90:8

30
25

3. TJ SPARTAK KOBYLICE

10

7

1

2 44:12

22

4. TJ SLAVOJ SKŘIVANY

10

7

0

3 46:30

21

5. TJ SOKOL ČERVENĚVES

10

6

0

4 48:27

18

6. TJ JISKRA PRASEK

10

5

1

4 21:62

16

7. TJ SOKOL KRATONOHY

10

3

1

6 26:40

10

8. TJ OHNIŠŤANY

10

2

0

8 24:50

6

9. TJ SOKOL LOVČICE

10

2

0

8 25:54

6

10. SK LIBČANY

10

2

0

8 27:57

6

11. AFK URBANICE

10

1

0

9 6:123

3

 Mužstvo mladších žáků (Foto: Zdenek Zasadil)
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TJ SOKOL ROUDNICE
pokračování ze str. 4
Utkání jsme, ale zvládali a to bylo
důležité pro naši psychiku.
Na mistrovská utkání jsme
v případě potřeby jako každý rok
oslovovali hráče ze starších elévů.
Jednou jsme požádali Michala Sobotku a Marka Chudobu a nejčastěji jsme prosili o výpomoc Fandu
Rejla. Ten se ukázal nejen jako
skvělý a pohotový střelec a nahrávač, ale v posledním utkání dokonSTARŠÍ ELÉVOVÉ
Podzimní část se nám vydařila, a tak jsme obsadili 1. místo
v tabulce s 22 body za 7 vítězství
a 1 remízu. V prvním utkání se
mužstvo ještě sehrávalo, a tak se
soupeřem ze Lhoty pod Libčany
se zrodila divoká remíza 13:13.
Pak již následovala série výher
kterou nepřerušilo ani mužstvo
z Předměřic , kde se nám podařilo po výborném kolektivním výkonu zvítězit 11:7. Lze očekávat,
že tyto dva výše jmenované týmy
budou našimi největšími soupeři
i na jaře. Mužstvu chybí brankář,
takže chytá Klapka David z mladších elévů a vede si nadmíru dobře. Nejlepším hráčem a i střelcem
se stal František Rejl (45 branek),
ale je třeba pochválit všechny
MLADŠÍ ELÉVOVÉ „A“
Podzimní sezónu jsme začali
pod novým realizačním týmem.
Na postu hlavního trenéra zůstává David Klapka, asistentem trenéra se stává Martin Šolc a pozici
vedoucího mužstva se ujal Libor
Pavlíček. Od podzimní části jsme
také přivítali nového hráče Martina Seiferta, který k nám přišel na
hostování z Urbanic. Podzimní
sezonu jsme začali přípravnými
zápasy v Dohalicích, Kunčicích
a v Černilově. Mistrovské turnaje
jsme začali 8. 9. 2012 na domácím
hřišti. V této podzimní části jsme
zaznamenali jednu prohru a jednu
remízu, v ostatních zápasem jsme
vyhráli. Celý podzimní kolotoč
jsme ukončili ve Velichovkách,
kde jsme završili celkové skóre
podzimní části na 145:24. Rozloučení s podzimní sezónou se
uskutečnilo na domácím hřišti v
místní hospůdce, kde jsme zrekapitulovali celý průběh podzimu a s
rodiči odsouhlasili plán na zahájení zimních halových turnajů a pokračování tréninkových jednotek

ce i jako výborný gólman. Všem
moc děkujeme a těšíme se na další
spolupráci v jarní části.
Skoro ke konci soutěže jsme odehráli přátelské utkání se staršími
elévy Olympie. Hosté nás ale moc
neprověřili a odjeli s prohrou 0:9.
Soutěžní výsledky v podzimní
části: Prasek 9:0, Urbanice 28:0,
Červeněves 16:4, Ohnišťany 10:1,
Kobylice 11:0, Kratonohy 12:2,
Lovčice 11:0, Libčany 22:1, Kunčice
3:1 a Skřivany 10:0.

Neztratili jsme tedy ani bod,máme 10 výher, 30 bodů a skóre
132:9.
Za zmínku jistě stojí,že v pěti
domácích utkáních jsme obdrželi
pouze 1 branku.
Nejlepší docházku měl Vojta Balický,nejlepším střelcem podzimu
byl se 34 brankami Vojta Pospíšil a
nejlepší hráč podzimu byla Monika
Srpková.
Zúčastnili jsme se halového přeboru v Předměřicích.Po jasném

postupu ze skupiny jsme, ale ve
finálové skupině s našimi soupeři
těsně prohrávali a obsadili tak konečné 4. místo.
Od února máme zajištěnou tělocvičnu a podle počasí se budeme
snažit trénovat i venku.
Závěrem mi dovolte, popřát vám
všem hodně zdraví a osobních
i sportovních úspěchů v roce 2013.
Novotný Vladimír,
asistent trenéra mladších žáků

OKRESNÍ PŘEBOR - TABULKA PODZIM 2012
1. TJ SOKOL ROUDNICE

8

7

1

0 128:42 22

2. TJ SOKOL LHOTA p. L.

8

6

1

1 84:31

19

3. TJ SLAVOJ PŘEDMĚŘICE

8

6

0

2 61:29

18

4. TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO n.C. 8

5

0

3 74:56

15

5. FC SLAVIA HK/MALŠOVICE

4

1

3 54:49

13
7

8

6. TJ SPARTAK KOSIČKY

8

2

1

5 30:87

7. SK BYSTŘIAN KUNČICE

8

1

3

4 35:66

6

8. TJ SOKOL NEPOLISY

8

0

2

6 36:99

2

9. TJ SOKOL MYŠTĚVES

8

0

1

7 38:81

1

hráče za celý podzim. Na podzim se trénovalo 3x týdně někdy
i s mladšími žáky, za což patří poděkování trenérům MŽ. Příprava
na jarní část započne v únoru v
tělocvičně v Libčanech a bude
pokračovat venku dle počasí.
Mádlo Jaroslav,
trenér starších elévů

v zimní sezóně. Také realizační tým
si vyslechl poděkování od mluvčího hráčů Davida Klapky mladšího
a obdržení Fidorkových medailí
za nejlepší trenéry. Závěrem si děti
zahrály fotbálek na PS3.
17. 11. 2012 jsme zahájili zimní
halový turnaj v Předměřicích nad
Labem, kde Roudnice nastoupila
se dvěma týmy „A“ „B“ a umístila
se na krásném druhém a čtvrtém
místě. V deníku 5+2 dny jsme se
také mohli dočíst, že nejlepším
hráčem na tomto turnaji byl vyhlášen Dominik Šolc z Roudnice.
Další zkušenosti jsme jeli posbírat 24. 11. 2012 na halový turnaj
do Třebše, kde jsme ve finálovém
boji porazili Nový Hradec Králové a vybojovali krásné třetí místo. Ocenění si také přivezl David
Klapka mladší, který byl vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje.
8.-9. 12. 2012 jsme odjeli na dvoudenní halový turnaj do Hlušic,
kde jsme se utkali s týmy z kraje.
Na tomto turnaji jsme zaznamenali 6 proher, 1 remízu, 4 výhry
skončili jsme na předposledním
9. místě za FC Hradec Králové

 Mužstvo starších elévů (Foto: Zdenek Zasadil)

 Mužstvo Mladších elévů A (Foto: Libor Pavlíček)

a domů jsme odjeli s uspokojivým
skóre 35:24. Poslední předvánoční
turnaj se uskutečnil 15. 12. 2012
v České Skalici kde jsme se umístili na 9 místě a každý hráč obdržel
překrásné medaile. Tímto turnajem jsme ukončili zimní sezónu
2012 a nyní se připravujeme na
zahájení zimní sezony, která začíná 12. 1. 2013 na Olympii Hradec
Králové. Závěrem chci poděkovat
rodičům za podporování svých

dětí a pochválit hráče za perfektní docházku a tréninkovou
morálku. Spoustu podrobností
a zajímavostí o našem mužstvu
najdete jak na našich www stránkách, tak nově i na facebookových
stránkách http://www.facebook.
com/pages/TJ-Sokol-Roudnice-2004/427433440663834
David Klapka,Jaroslav Mádlo,
trenéři mladších elévů
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TJ SOKOL ROUDNICE
MLADŠÍ ELÉVOVÉ „B“
+ MINIELÉVOVÉ
V průběhu podzimu jsme pokračovali v započaté práci z léta.
Stále se snažíme zdokonalovat v
práci s míčem, učíme se základní herní prvky, poznáváme pravidla hry a hlavně se radujeme.
Ze hry, z nových dovedností, z
nových spoluhráčů a z prohlubování přátelství s těmi stávajícími.
Trenéři stále trápí své svěřence
novými úkoly a povinnostmi.
Děti trápí trenéry svou živelností
a zaujetím pro vše jiné než pro
fotbal. V několika turnajích, které jsme na podzim absolvovali
jsme branky obdrželi, vstřelili,
byli jsme faulováni, faulovali
jsme, respektovali jsme soupe-

ře i rozhodčí. Na ty jsme někdy
i křičeli. Tedy hlavně trenéři.
Na konci podzimní části jsme
se sešli, zahráli si s trenéry fotbálek, snědli spoustu dobrot od
maminek, vypili všechno šampaňské a vyslechli si hodnocení.
Potom jsme si dali chvíli pauzu
a od prosince začali chodit jednou týdně do tělocvičny. V tom
budeme pokračovat i v roce
2013, až do jara. Jsme přihlášeni
na nějaké turnaje do haly. Až je
absolvujeme, vyrazíme na snad
už zelený trávník a budeme se
připravovat na jarní část sezony.
Pokud někoho opravdu zajímají
výsledky a statistiky, najde je zde
http://sokol-roudnice.webnode.cz/ml-elevove-b/
Rádi do naších řad přivítáme

další spoluhráčky a spoluhráče
• V druhé polovině března
ročníků 2005, 2006, 2007.
nás čeká členská schůze, která se
Mikan Zdeněk, trenér uskuteční v hospodě U Formana.
mladších elévů „B“ a minielévů O přesném termínu budete včas
informováni.
DALŠÍ ČINNOST TJ SOKOL
• Další jarní akcí bude každoroční Sběr starého železa.
Přehled akcí, které jsme usku- I o termínu sběru budete dopředu
tečnili od minulého vydání informováni.
roudnického zpravodaje a které
• Jako každý rok, tak i letos
plánujeme v nejbližší době:
budeme 30. dubna pořádat Slet
• Jako každoročně jsme pro- čarodějnic. Akce se uskuteční
vedli po sezoně zazimování v areálu v Lesejčku. Určitě budou
sportovišť, kabin a celého areálu soutěže, opékání buřtů i čarodějV Lesejčku.
nická diskotéka.
• Spoluorganizovali jsme SilČerstvé informace o všech
vestrovské setkání na Starém mužstvech i dění v klubu na
hřišti.
www.sokol-roudnice.webnode.cz
• První akce v tomto roce je
v pátek 25. 1. Sportovní ples. K tanZa TJ SOKOL Roudnice
ci bude hrát kapela Bylo nás pět.
Tomáš Rejl

KLUB ŽEN ROUDNICE
I v letošním roce jsme činnost
v našem spolku zahájili tradiční
obchůzkou TŘÍ KRÁLŮ. Kašpar,
Melichar a Baltazar popřáli i pro
letošní rok hodně zdraví a štěstí.
Obchůzky se ujali zástupci naší
mládeže v doprovodu dospělé
osoby. Děkujeme všem, za příspěvek do pokladničky. Celková
částka ve výši: 8681,-Kč bude použita na dětské akce konané během celého roku. Dne 8. 3. 2013
se bude v hospodě „U Formana“
konat PLES SPOLKU ŽEN. Zveme Vás na tradiční společenský
večer s bohatou tombolou.
Všechny děti bychom chtěly
pozvat na DĚTSKÝ KARNEVAL.
Bude se konat jako již tradičně
v hospodě „U Formana“. Pro děti
bude připravena diskotéka s různými soutěžemi. Dále se můžou
těšit na bohatou tombolu. Termín a čas budou včas oznámeny.
23. 3. 2013 ve 14.00 hod
bude pro děti připraveno VE-

LIKONOČNÍ TVOŘENÍ. Vyrobit si nějakou velikonoční
dekoraci mohou přijít větší
i menší děti. Každý si určitě odnese krásnou vlastnoručně vyrobenou dekoraci. Tvořit budeme
na OÚ. Dne 18. 4. 2013 se odjíždí
na čtyřdenní pobyt na chalupu do
Velké Úpy. Pobyt bude rezervován s plnou penzí. Na programu
bude kromě tradičního pletení
z pedigu i výlet a procházky po horách. Zájemci se mohou nahlásit
u p. Kopřivové na telefonním čísle
723 640 453.
V květnu budeme při příležitosti výročí DNE MATEK tvořit
s dětmi dárečky pro maminky.
Všechny děti, které chtějí udělat
mamince radost mohou přijít na
OÚ a něco pěkného vytvořit. Da-  Tři králové (Foto: M. Kopřivová)
tum a čas budou včas oznámeny.
na měsíc červen. Přesné informaDalší akcí v květnu celostátní- podporu léčby rakoviny prsu.
Největší akcí letošního roku ce budou včas zveřejněny.
ho charakteru bude „KVĚTINOZa Klub žen
VÝ DEN“. Zakoupením symbo- bude opět DĚTSKÁ ROUDNICKateřina Nováková
lické kytičky můžete přispět na KÁ OLYMPIÁDA. Plánujeme ji

INFORMACE KULTURNÍ KOMISE
ROUDNICKÝ
SILVESTR 2012
Poslední kulturní akcí loňského roku bylo Silvestrovské
setkání na Starém hřišti. Na
úvod odpoledního setkání si
připravily roudnické zájmové
spolky prezentace o své činnosti v roce 2012, poté jsme
si zasportovali na trávě neboť
zase nebyl sníh (jako již ně-

kolik let). Na závěr po společném přípitku následoval
ohňostroj, který pro Roudnici
tradičně zajišťuje firma CBS
z Nového Bydžova. Náklady na tuto akci jsou hrazeny z rozpočtu obce Roudnice
(15 tis. Kč ohňostroj, 5,5 tis. Kč
šampaňské na přípitek). Přípravu a organizaci celé akce
pomáhají zajišťovat roudničtí
sportovci.

MASOPUST 2013

hrát Berušky. Budou připravena stanoviště, kde si děti budou
V sobotu 16. 2. 2013 projde ves- moci vyrobit velikonoční dekonicí tradiční masopustní průvod. raci, nebude chybět ani ukázka
pletení pomlázky.
VELIKONOČNÍ SVÁTKY
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Na sobotu 23. 3. 2013 od 14.00
hodin připravujeme na Obecním
V jarních měsících se uskuteční
úřadě v Roudnici velikonoční humanitární sbírka pro Diakonii
tvoření se sousedským poseze- Broumov. Přesný termín výběru
ním. Na úvod nám přijdou za- věcí bude včas oznámen.
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