70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 1945 - 2015
Jen nejstarší občané Roudnice
jsou pamětníky 2. světové války, ve
které prožívali své dětství. Přestože
je tomu již 70 let, dobře se pamatují na onen den, kdy válka skončila. Nedá se zapomenout na krásné pocity svobody, které prožívali
se svými rodinami, kdy všeobecná
radost a nadšení ovládly veškeré
česky smýšlející obyvatelstvo.
Ve vzpomínkovém večeru k 25.
výročí osvobození v roce 1970
přednesl pan Josef Charbuský
(nar. 1900) projev, kde popsal
utrpení českého národa v době
války, a vzpomínal, jak probíhaly v Roudnici poslední dny před
osvobozením. Pro přiblížení atmosféry oněch památných dnů
uvádím část jeho osobních vzpomínek:
„K velkému napětí duševnímu,
kdy byli lidé svědky ohlašovaných
poprav českých vlastenců, dále
zprávy o vypálení Lidic a Ležáků a neustálé šikanování českého
obyvatelstva, vnesla mezi občany
naší obce nejistotu a strach skutečnost, že Němci začínají na polích „Za Humny“ stavět letiště.
V lednu 1945 začali vyměřovat
a již v únoru se začalo s terénními úpravami. Měla zde být zbudována odpalovací rampa pro
záhadnou zbraň FAU 2. Jednalo
se o 50 metrů široký pás betonu
a po stranách 50 metrů široké pásy
trávníku. Betonový pás začínal na
poli u č.p. 25 a končil na poli u č.p.
7, tj. asi 2 km délky. V kopcích severně od obce měly být zbudovány
pod zemí potřebné sklady. Proslýchalo se též, že obyvatelstvo bude
z Roudnice vystěhováno. Práce
vykonávali italští a ruští zajatci,
kteří byli ubytováni v Libčanech,
Kratonohách a v hostincích Na
Sále a Na Kopečku. Vedle nich zde
pracovali čeští totálně nasazení

občané, kteří bydleli v místních
rodinách. Ve stodolách v obci bylo
skladováno víc než 200 vagónů
cementu, potřebný písek se vozil
úzkokolejnou drahou z písníku
pana Morávka. Práce prováděly tři
české firmy. Betonovalo se ve dne
i v noci. Obec měla za povinnost
dávat k dispozici koňské potahy
s kočími.
Na letišti se plně pracovalo do
30. dubna 1945. Tento den v odpoledních hodinách projel staveništěm na koni neznámý muž
v uniformě německého důstojníka. Byl to přestrojený partyzán.
Zvoláním „Je konec války, nepracujte!“ způsobil takový chaos, že
se české dělnictvo ihned rozprchlo
a druhý den ráno ani jeden český
totálně nasazený dělník v Roudnici nebyl. Od 1. května pracovali na
letišti pouze zajatci pod hrozbou
kulometů.
Nastaly dny, kdy nervy místních
obyvatel byly napnuty k prasknutí.
Dny plné nejistoty a zároveň plné
naděje…
Je sobota 5. května 1945. Podvědomě cítíš, že se ve vzduchu vznáší
něco, pro co nemáš slov. Odpoledne při odchodu z práce na letišti
byly odzbrojeny stráže, které střežily zajatce. Zbraně museli odevzdat i ostatní Němci, kteří ve vesnici byli. Po celou noc pak konali
místní občané hlídky v celé vesnici
a na obecním úřadě bylo posloucháno rádio, které vysílalo zoufalé
volání Prahy o pomoc.
V neděli 6. května bylo po vesnici plno radostného ruchu, neboť
lidé tušili, že je konec války na dosah. Odpoledne se však roznesla
zpráva, že Němci obklopují vesnici, která má být bombardována. Měl to být trest za odzbrojení
Němců, které proběhlo minulý
den. Za malou chvíli několikrát

přeletělo nízko nad domy letadlo
a střílelo z kulometu. Vesnici obklopil řetěz vojáků a projíždělo zde
vojenské auto plně obsazené vojskem. K bombardování nedošlo
jen díky neshodám mezi říšskými a rakouskými Němci na hradeckém letišti. Nervozita občanů
vyvrcholila, když se rozneslo, že
v poli „Za Humny“ byl německým
vojákem zastřelen místní občan
Václav Hrubý a u hostince „Na
Kopečku“ byl těžce postřelen mladý ukrajinský dělník. Zemřel po
převozu v nemocnici v Nechanicích, je pochován na nechanickém
hřbitově. Další obětí byl Ukrajinec, kterého Němci zastřelili u Jarkovského chalupy (dnes obydlí
pana B. Novotného). V tehdy neobydleném objektu měli Němci
sklad různých vojenských materiálů a pohonných hmot. Zastřelený
dvacetiletý hoch má hrob na roudnickém hřbitově.
Mrtvé ticho bylo i v pondělí
7. května. Němci neustále hledali
zbraně, které jim byly vzaty při odzbrojení a vyhrožovali trestem zástupcům obce. Bylo však na nich
možno pozorovat nejistotu, která
v úterý 8. května přerostla v paniku, když odpoledne pak pálili na
školní zahradě všechny doklady
o své činnosti. Týž den navečer
z Roudnice zmizeli.
Přišla středa 9. května. V ranních hodinách se jako bleskem
roznesla zpráva, že ruská Rudá armáda projíždí po státní silnici od
Hradce Králové směrem na Chlumec. Občané spěchali ke státní
silnici, aby pozdravili svoje osvoboditele, kteří v nepřetržité řadě
tanků a aut spěchali na pomoc
Praze. Lidé byli zároveň svědky
nepopsatelného útěku ustrašených
Němců, kteří zahazovali z aut různé vojenské potřeby. Vraky jejich

vozidel v příkopech u silnic ještě
dlouho pak vydávaly svědectví
o porážce mocnosti, která si chtěla podmanit celý svět. Denně pak
přicházely nové události. Obcí
procházely transporty německých
zajatců, z jejichž tváří čišelo zklamání z nesplnění nacistických ideálů. Ve dnech všeobecné radosti
bylo smutné odpoledne, kdy se
konal pohřeb Václava Hrubého
a ukrajinského vojáka na místní
hřbitov.“
Tolik ze vzpomínek pana Josefa Charbuského, který zmíněné
události jako očitý svědek zapsal.
V závěru svého projevu v roce
1970 nabádal přítomné, aby nikdy
nezapomněli na to, co tak kruté
dny našemu národu připravilo.
Opět se dostáváme k památnému místu naší obce – k pomníku
padlých vojáků v 1. světové válce,
kam přibyla další deska se jmény místních občanů, kteří se stali
obětí 2. světové války:
František Půlpán (zemřel v koncentračním táboře v Terezíně)
Václav Hrubý (zastřelen v květnu 1945 v Roudnici)
Jaroslav Doležal (padl v dubnu
1945, člen partyzánského hnutí)
Na místním hřbitově je hrob, na
jehož pomníku je nápis psaný azbukou. Odpočívá v něm Ukrajinec
Mudročuk Michajl, který položil
svůj mladý život daleko od rodného Dněpropetrovsku.
5. květen a 28. říjen jsou dny,
kdy každoročně pokládá roudnický klub důchodců k pomníku
květiny. Každým rokem tak věnuje tichou vzpomínku na všechny
smutné události, které jsou s tímto
památným místem spjaty.
Marie Doležalová,
kronikářka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ROUDNICE
ZASTUPITELSTVO
OBCE ROUDNICE NA
SVÉM JEDNÁNÍ DNE
3. 4. 2015 SCHVÁLILO:

přehled příjmů a dotací, který je
výchozím podkladem pro sestavování ročních rozpočtů Obce
Roudnice.

bory. Kontrolní činnost dle odsouhlaseného plánu zajistí předsedové
výborů paní Drahuše Charbuská
a pan Radek Žilka.

o svobodném přístupu k informacím. V roce 2014 nebyla podána
žádná žádost o informaci dle zmiňovaného zákona.

• Rozpočtový výhled na obdo• Plán kontrolní činnosti na rok
• Výroční zprávu o poskytování
bí 2016-2020. Jedná se o rámcový 2015 pro finanční a kontrolní vý- informací dle zákona č. 106/1999,

pokračování na str. 2
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
pokračování ze str. 1

dební aparatury panu Martinu Roudnický potok mezi Obcí
Bitvarovi, Roudnice čp. 147 za Roudnice a firmou RYKOV Lib• Smlouvu o zřízení věcného částku 10.000,- Kč.
čany, s.r.o., Libčany 14, 503 22
břemene pro přípojku nn na poLibčany, IČ: 27502805, za celkozemku parc. č. 360/1 v k.ú. Roud• Prodej pozemku parcelní vou nabídkovou cenu 198 850,–
nice mezi Obcí Roudnice a ČEZ číslo 589/5 o celkové výměře 25 Kč bez DPH.
Distribuce a.s. Věcné břemeno se m2, druh pozemku: orná půda,
zřizuje úplatně za jednorázovou k.ú. Roudnice za celkovou cenu
DALŠÍ INFORMACE
náhradu ve výši 1.000,- Kč.
1.250,– Kč panu Merklovi JiříZ JEDNÁNÍ ZO:
mu, bytem: Školní 155, 533 54
• Smlouvu o bezúplatném Rybitví.
• Zastupitelstvo obce projedpřevodu majetku a smlounávalo na svých jednáních stuvu o zřízení věcného práva č.j.
• Inventarizační zprávu za rok dii o nástavbě tělocvičny nad
UZSVM/H/20939/2014-HM- 2014.
budovou mateřské školy, kterou
SU mezi Českou republikou vypracoval Ing. arch. MudruňÚřadem pro zastupování státu
• Obecně závaznou vyhlášku ka. Závěr je, že plocha nad buve věcech majetkových a Obcí obce Roudnice č. 1/2015 o sta- dovou MŠ nesplňuje technické
Roudnice na bezúplatný převod novení systému shromažďování, požadavky na případnou výstavvlastnického práva k účelovým sběru, přepravy, třídění, využí- bu tělocvičny ani jiných prostor
komunikacím v celkové účetní vání a odstraňování komunál- a cena stavby a nutných úprav
hodnotě 81.900,– Kč. Majetek ních odpadů a nakládání se sta- pro případnou nástavbu by se
získává obec bezúplatně z dů- vebním odpadem s účinností od po všech úpravách vyšplhala na
vodu veřejného zájmu. Majetek 1. 4. 2015. Vyhláška byla nove- 5 mil. Kč. Zastupitelstvo od rebude využíván jako plochy veřej- lizována dle platných zákonných alizace nástavby a dalších opatné cesty a zeleň.
norem.
ření ustupuje a bude řešit pouze
opravu stávající střechy.
• Kupní smlouvu mezi Obcí
• Uzavření smlouvy mezi Ing.
Roudnice a paní Marcelou Sý- arch. Mudruňkou a Obcí Roud• Zůstatek na účtech obce
korovou a panem Milanem Sý- nice na vypracování objemové Roudnice k 30. 4. 2015 činí
korou (jako s jedinými zájemci, studie Domov pro seniory a za- 6 985 788,– Kč.
kteří splnili původně uzavřené hrada MŠ Roudnice za částku
smluvní podmínky) na pro- 43.560,– tis. Kč.
• Mezi
Obcí
Roudnice
dej pozemků parcelní č. 583/4
a Ochranným autorským svaa 583/7 za celkovou kupní cenu
• Výsadbu zeleně na pozem- zem byla uzavřena smlouva za
28.560,- Kč.
ku parc.č. 115/1, kterou provede užívání hudebních děl při rozfirma OK ZAHRADY s.r.o., 504 hlasovém vysílání ve výši 2.400,• Smlouvu o prodeji 26 kusů 01 Nový Bydžov za celkovou na- Kč ročně.
akcií společnosti ČSAD BUS bídkovou cenu 75.582,– Kč bez
Chrudim a.s. za celkovou cenu DPH. Výsadba proběhne v sou• Oblastní charitě Červe33.176,-Kč firmě ČSAD BUS ladu s projektovou dokumentací ný Kostelec, středisku Hospic
Chrudim a.s., Na Ostrově 177, Ing. Hladíkové z roku 2014.
Anežky České poskytla obec
537 01 Chrudim, IČ: 60108835.
Roudnice v souladu se schvále• Uzavření Smlouvy o dílo ným rozpočtem dar ve výši 5 tis.
• Prodej nepoužívané hu- na dodávku ocelové lávky přes Kč.

• Zastupitelstvo jednalo o návrhu na zakoupení chladiče oleje
na sekací rameno ve vlastnictví
obce ve výši 36 tis. Kč bez DPH.
Komise pro údržbu obce prověřila účelnost nákupu tohoto
zařízení a doporučila rameno
zakoupit
• Za přítomnosti starosty
obce Bc. Svatopluka Kněžoura
bylo provedeno dne 4. 2. 2015
prošetření stavu koryta Roudnického potoka. Bylo dohodnuto, že Povodí Labe vyčistí problémové úseky v letošním roce.
• Dne 8. 4. 2015 bylo za přítomnosti zástupce Magistrátu
města Hradec Králové, odboru
životního prostředí p. Rückera
a zástupců Státního pozemkového úřadu p. M. Holcové a p. T.
Purkrábka provedeno prošetření
zanesené Hubenické svodnice.
Na jednání bylo dohodnuto, že
k údržbě (pročištění) této svodnice dojde v roce 2015. Před
vlastním prohloubením budou
odebrány vzorky a dle jejich výsledků bude postupováno. Termín bude realizován po domluvě s uživateli polí.
• Retardéry u RD čp. 17 p.
Macháčka z důvodu stížností
na špatný stav rodinného domu
je podána žádost na Policii ČR.
Projektant zpracovává požadovanou dokumentaci.
Ing. Jana Rejlová,
místostarostka obce

SLOVO STAROSTY
Vážení občané, přišel k nám
čas jara a blíží se tolik očekávané léto. Děti odloží školní tašky
a hurá na prázdniny. Doba dovolených, přátelských setkání, výletů a letních posezení. Nejen dětem, ale nám všem přeji krásné
prožití prázdnin, hodně pohody,
klidu a načerpání sil.
Než se dostaneme do prázdninového období, čeká nás ještě
dost práce. Chtěl bych vás informovat o tom, že zastupitelstvo
obce rozhodlo o přihlášení naší
obce do soutěže Vesnice roku. Je
to velká výzva a šance, jak zviditelnit Roudnici před očima celé
ČR. Naší snahou je ukázat krásu
naší obce, seznámit okolí s tím,
co se nám povedlo, co plánuje-

me. Přiblížit práci našich spolků,
předvést širokou paletu činností, které zajišťují. Prostě jedním
slovem ukázat, jak se nám tu žije
a že je nám tu spolu hezky.
V této souvislosti bych vás rád
požádal o spolupráci. Hodnotitelská komise přijede na prohlídku naší obce v měsíci červnu.
Prosím o provedení údržby před
vašimi domy, úpravu předzahrádek, případně na upozornění,
kde je třeba ještě něco dopracovat. Pokud se mezi vámi najdou
dobrovolníci, kteří by se spolu
s námi chtěli věnovat komisi během její návštěvy, budeme jenom
rádi. Úkolů je opravdu hodně.
Pevně věřím v to, že Roudnice
v konkurenci dalších obcí ob-

stojí, a tajně doufám, že by nám
nějaká ta cena mohla dopadnout.
Doba sluníčka přeje i růstu
travin, zde bych si vás dovolil
požádat o jistou dávku tolerance
ke svému okolí. O potřebě sekání
trávy není třeba diskutovat. Mějme však k sobě tolik slušnosti
a nerušme se navzájem zvukem
sekaček. Byl bych rád, abychom
respektovali tu skutečnost, že budeme udržovat trávníky od pondělí do neděle s výjimkou nedělního odpoledne. Je to dostatečně
dlouhá doba k tomu, abychom
provedli údržbu trávníku, a zároveň je zachován klidový prostor
pro odpočinek a přípravu sebe
i dětí na pondělní povinnosti.
Předem všem děkuji za to, že

v neděli od 12.00 hodin již budeme respektovat nárok sousedů
na odpočinek.
K tématu sekání travin ještě
jedna připomínka. Pokud kdosi
používá zelená veřejná prostranství k venčení svých pejsků, bylo
by slušné po nich jejich exkrementy sebrat a hodit do nejbližšího koše. Vím, že namítnete,
že nejsme ve městě, ale je třeba
si uvědomit, že některá veřejná
prostranství si sečou lidé sami.
Suší na nich seno, které poté berou do rukou a manipulují s ním,
a také si tam hrají naše děti. Děkuji za pochopení.
Bc. Svatopluk Kněžour,
starosta obce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Š
LIBČANY
Další část školního roku je za
námi, jaro je v plném proudu
a ve škole pilně pracujeme. Plníme mnoho povinností spojených
se školní výukou, ale snažíme se
všední dny doplnit zajímavými
doprovodnými akcemi, soutěžemi a kulturou.
V únoru se uskutečnil čtvrtý
ročník recitační soutěže O libčanskou básničku, kterého se
zúčastnilo více než 60 recitátorů
z šesti okolních škol. Mezi úspěšné recitátory patřili i žáci naší
školy a vybojovali si postup do
okresního kola v Hradci Králové.
Patřil mezi ně i Patrik Rejl, který
postoupil až do kola krajského.
Tradičně naše škola pořádala
soutěž ve zpěvu lidových písní.
Ta se konala v úterý 24. března.
Z třídních kol postoupilo do kola
školního 25 žáků. Mezi velmi
dobré zpěváky patřili také Petra
Václavková (2. tř.), Karolína Nováková (1. B tř.), Nela Jelínková
(3. tř.), Jakub Krupka (3. tř.), Adéla Balická (4. B tř.). Na Praskačském zpěváčkovi 28. dubna nás

reprezentovaly Adéla Balická,
která získala čestné uznání, a Karolína Nováková.
V měsících březen a duben se
konají soutěže matematické. Mezi
úspěšné řešitele matematického
Klokana patřil Michal Skala z 8.
tř., v Pythagoriádě Lukáš Kolář
z 8. tř. a František Rejl ze 7. tř.
Vybraní žáci 2. st. se zapojili do
soutěže Matboj.
Ze sportovních soutěží jsme se
zapojili do vybíjené 4. - 6. ročníku. Dobrého výsledku dosáhly
žákyně 6. ročníku. V okresním
kole obsadily druhé místo.
Divadelní představení Jan zvaný Hus a vystoupení šermířské
skupiny Pernštejni navštívili žáci
4. - 9. roč. Spisovatel Jan Opatřil
představil žákům 1. - 4. roč. knihu Kapřík Metlík.
Na exkurzi do Výzkumného
ústavu v Holovousech se vypravili
žáci 7. ročníku a kroužek Mladého objevitele. Prohlédli si sklady
celého objektu. Celý program byl
zakončen ochutnávkou různých
druhů jablek.

Na exkurzi do Národního technického muzea v Praze se vypravili naši páťáci.
Během dubna probíhala dopravní soutěž. Úspěšní řešitelé
testů postoupili do praktické části
a nejlepší z nich, mezi nimi i Lukáš Kolář a Aneta Moravcová, pojedou hájit naše barvy do okresního kola.
Ve čtvrtek 30. 4. se konal Den
zdraví pro žáky 6. - 9. roč. Všichni žáci těchto ročníků se během
dne zapojili do různých sportovních aktivit nebo si poslechli
přednášky o zdraví či zdravém životním stylu. Odpoledne proběhla beseda s hokejisty hradeckého
Mountfieldu panem Jaroslavem
Kudrnou a Martinem Pláňkem.
V květnu nás čeká řada atletických soutěží, všechny třídy 1.
stupně se vypraví na školu v přírodě, žáci 2. stupně na školní
výlety, proběhne beseda s ornitologem panem Bártou. V pátek
8. května se uskuteční Lesní závod, na týden odjedou zájemci
na poznávací pobyt do Londýna,

zúčastníme se zápasu ve vybíjené
v Nechanicích.
V sobotu 13. června se u příležitosti 40. výročí otevření školy,
vystavěné na základech libčanského zámku, uskuteční na fotbalovém hřišti SK Libčany Hry
pro radost. Během celé akce bude
probíhat doprovodný program
žáků 1. stupně, proběhne tipovací
soutěž na nejúspěšnější družstvo,
uvidíte mažoretky, aerobik a další
aktivity. Na hřišti budou i atrakce
pro děti. Prodávat se budou koláče a další sladké dobroty. Srdečně
Vás všechny zveme na tuto naši
školní slavnost.
A bude tu konec školního roku
a s ním i rozloučení s našimi deváťáky (Tomáš Kotek, Radek Macháček, Lukáš Marek, Jakub Mičiak, Marek Vítek). Přejeme jim,
aby cesta, kterou si do budoucího života zvolili, byla ta pravá.
Školní rok zakončíme již v pátek
26. června.
Za zaměstnance a žáky libčanské
školy Mgr.Lenka Šlechtová
a Mgr.Květa Brožková

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE
Vážení spoluobčané,
školní rok pomalu končí a pro
nás začíná nejhezčí část roku.
Hodně času budeme trávit na zahradě, v přírodě, zajdeme si i do
lesa na pěší výlet. Připravujeme
pro děti spoustu akcí, abychom
si čas strávený ve školce zpříjemnili. Na 30. dubna připravujeme
Velký slet čarodějnic a čarodějů,
budeme čarovat, závodit a bavit se celé dopoledne. 12. května
v 9. 30 hodin se budeme fotografovat v retro stylu a fotografování
se mohou zúčastnit i rodiče s malými dětmi, které ještě mateřskou
školu nenavštěvují. Rodiče se
mohou s dětmi také vyfotografovat. 14. května se budeme fotografovat společně, abychom měli
vzpomínku na tento školní rok.
Po celý týden od 18. - 22. 5. pořádáme v mateřské škole kurz jízdy na in line bruslích, kde se děti
naučí základům ježdění. Do kurzu je přihlášeno 10 dětí. V sobotu 30. května se zúčastníme jako
každoročně Sportovní olympiády mateřských škol, kterou letos
pořádá MŠ Dobřenice. Dárkem
ke Dni dětí bude 2. června divadelní představení Včelí medvídci
zpívají v Aldisu v Hradci Králové. 9. června pojedeme na školní
výlet do čokoládovny v Šestajovi-

Čarodějnice v MŠ Roudnice (Foto: L. Balická)

cích, kde se děti seznámí s výrobou čokolády a samy si čokoládu
odlijí, ozdobí a přivezou domů
jako dárek. Na konec června plánujeme tradiční Rozloučení se
školáky.
4. a 6. března letošního roku
nás navštívila Česká školní inspekce.
Závěry všech sledovaných oblastí byly v pořádku.
• Řízení školy odpovídá potřebám jednotřídní MŠ, je komplexní a systematické.
• Školní vzdělávací program
(ŠVP) je vytvořen s ohledem na
podmínky školy, po dopracování
je ve všech kritériích v souladu

s Rámcovým vzděl. programem
(RVP).
• Partnerství, materiální i personální podmínky k realizaci ŠVP
jsou na standardní úrovni, další
vzdělávání pedag. pracovníků je
organizováno podle potřeb školy.
• Škola zajišťuje bezpečné prostředí pro zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj dětí.
• Poskytovaná nabídka činností
zahrnuje více vzdělávacích oblastí
a směřuje k vytváření žádoucích
klíčových kompetencí dětí. Výuka měla standardní úroveň.
• Zavedený systém hodnocení
individuálních výsledků vzdělávání dětí je na velmi dobré úrov-

ni. Učitelky naplňují vytyčené cíle
ŠVP.
ZÁVĚR:
Mateřská škola je velice dobře
vybavena učebními pomůckami
a didaktickou technikou. Učitelky soustavně monitorují a diagnostikují vzdělávací pokroky
dětí. Ve škole panuje vstřícná
a kooperativní atmosféra. MŠ
nabízí řadu doprovodných
vzdělávacích aktivit pro děti.
Za kolektiv MŠ Roudnice vám
všem přeji krásné jaro i léto
Jana Bitvarová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE

ČINNOST SDH
V pátek 23. 1. a v sobotu 24. 1.
jsme v Hasičské zbrojnici uspořádali školení výjezdových jednotek
DVPS tak, jak to ukládá zákon.
V pátek proběhla teoretická část
s výkladem zákona, jak postupovat
při zásahu. Všichni zhlédly i ukázková videa a prezentace. V sobotu jsme pokračovali s praktickou
částí, kde jsme si ukázali veškerou
techniku a provedli její kontrolu a odzkoušení. V úterý 31. 3. ve
21:00 jsme vyjížděli na odstranění
spadlého stromu přes komunikaci
za Roudnicí směrem na Homyli.
V pátek 15. května pořádáme hasičský výlet, kde navštívíme pevnost Dobrošov, zámek a pivovar
v Náchodě. Druhý den po výletě
- v sobotu 16. května nás čeká jako
každoročně okrsková soutěž v po-

žárním útoku. Letos se bude konat
v Boharyni. Této soutěže se z našeho spolku zúčastní dvě družstva
mužů a jedno družstvo žen. Plán
dalších závodů je uveden níže v tabulce. V sobotu 14. 2. a 21. 3. jsme
uspořádali brigády na úklid nově
vybudované zásahové místnosti
v Hasičské zbrojnici. Kompletně se
umyla podlaha a okna, vše se vyčistilo a nastěhovaly se nové skříňky
na zásahové obleky a obuv. V současné době probíhají již přípravy na
jarní soutěžní sezónu. 30. 4. jsme
prováděli dohled nad ohněm při
pálení čarodějnického ohně.
SEZNAM ZÁVODŮ 2015
Datum

Název soutěže

Pořadatel

16. 5.

Okrsková soutěž

Boharyně

23. 5.

VČHL

Velký Třebešov

30. 5.

VČHL

Trnov

7. 6.

VČHL

Bystřec

21. 6.

VČHL

Myštěves

5. 7.

VČHL

Letohrad - Kunčice

6. 7.

VČHL

Letohrad - Orlice

5. 9.

VČHL

Havlovice

12. 9.

VČHL

Roudnice

13. 9.

VČHL

Pšánky

19. 9.

VČHL

Pšánky

SEZNAM ČLENŮ JEDNOTKY DVPS

Velitel zásahu
Velitel družstva
Strojník

Družstvo 1

Družstvo 2

Kašpar Roman

Klapka Miloslav

Panchártek Zdeněk

Charbuský Milan

Klapka Petr

Charbuský Milan ml.

Člen č. 1

Kuric Jan

Papik Michal

Člen č. 2

Panchártek Petr

Košťál Zdeněk

Člen č. 3

Papik Roman

Klapka Milan

Člen č. 4

Macháček Radoslav

Bitvar Aleš

Člen č. 5

Novotný Miloš

Gráf Jan

OHLAŠOVNY POŽÁRU
ANEB JAK A KDE NAHLÁSIT
POŽÁR NEBO JINOU
UDÁLOST
Stačí přeci, že každý v rodině má
minimálně jeden mobilní telefon
a v takovém telefonu jsou důležitá telefonní čísla nastavena. Asi se
také nestane, že by někdo, komu
hoří dům, běžel přes celou obec na
ohlašovnu požárů požár nahlásit.
A pokud někdo telefon nemá doma,
tak určitě zazvoní u souseda. Jak
tedy k ohlašovně požárů v obci přistupovat? Ustanovením § 29 odst.
1 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o požární ochraně“), je obcím stanovena povinnost v oblasti výkonu
samostatné působnosti zřídit ohlašovnu požárů a další místa, odkud
lze hlásit požár. Ohlašovnu požárů
definuje § 1 písm. n) vyhlášky o
požární prevenci, kde je uvedeno,

že ohlašovna požárů je místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými
komunikačními prostředky, které je
určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné
události a k vyhlášení požárního
poplachu, jakož i k plnění dalších
úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany. Součástí řádu
ohlašovny požárů je seznam důležitých telefonních čísel, zejména
na územně příslušné operační a
informační středisko, na jednotky
požární ochrany zařazené do prvního stupně požárního poplachu pro
obec dle požárního poplachového
plánu kraje a na pohotovostní služby. Obce podle § 29 odst. 1 písm. o)
bod 1. zákona o požární ochraně
dále vydávají obecně závaznou vyhláškou požární řád obce. Podrobnosti k požárnímu řádu obce upravuje § 1 odst. 2 písm. b) a zejména §
15 NV č. 172/2001 Sb., kde je v odst.
1 písm. g) uvedeno, že požární řád
obsahuje seznam ohlašoven požá-

rů a dalších míst, odkud lze ohlásit požár, jejich označení, přičemž
ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a další
místa pro hlášení požárů tabulkou
„Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150. Dalšími
funkcemi ohlašovny požárů je vyhlášení požárního poplachu místní
jednotce požární ochrany, její vyslání na místo události a vyhlášení
požárního poplachu v obci. Jedná
se o specifické činnosti, které nelze
vykonávat bez stanoveného technického a informačního vybavení.
Technické vybavení tvoří zvukové
výstražné zařízení (siréna), rozhlas,
pevné a mobilní telefonické spojení,
svolávací zařízení, požárně bezpečnostní zařízení a další spojovací a
technické prostředky. Tato zařízení
nebo jejich řídící části jsou dislokovány v místě ohlašovny požárů. Co
se týče technického vybavení ohlašovny požárů, zejména komunikačních prostředků určených k přijí-

mání hlášení o vzniku požáru nebo
jiné mimořádné události (např. k
vyhlášení požárního poplachu, k
předávání informací s příslušným
operačním a informačním střediskem) a požárně bezpečnostních zařízení, musí být udržovány v provozuschopném stavu a v případě jejich
poruchy je třeba provést náhradní
opatření.
A JAK JE TO U NÁS
V ROUDNICI?
V současné době probíhá užší
výběr pro zřízení nových ohlašoven požárů. Kde tyto ohlašovny
budou, vás budeme včas informovat. Pokud dojde k nějaké události,
lze vyhlásit poplach pomocí sirény
u Hasičské zbrojnice. V té chvíli
začnou odcházet SMS zprávy všem
členům jednotky DVPS s textem
„požár“. A po té neodkladně volat
číslo 150.
Roman Kašpar, SDH Roudnice
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TJ SOKOL ROUDNICE
„A“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ

„B“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ

jsou dvakrát týdně a docházka je kubovi Novotnému a Tomášovi
slušná. Doufám, že se nám bude Jarkovskému, kteří jsou zraněni.
Na jarní sezónu jsme se připraPo zimní přípravě jsme již v dalších zápasech dařit jak v povovali v domácích podmínkách odehráli 4 mistrovská utkání háru, tak v mistrovských utkáPetr Klempíř,
2x až 3x týdně. Přišli nadějní do- (2 výhry a 2 prohry). Tréninky ních. Přeji brzké uzdravení Jatrenér B mužstva
rostenci: Tomeš, Novák – OlymIII. TŘÍDA - AKTUÁLNÍ TABULKA
pia HK a Hopko – Předměřice.
18
14
2
2 58:20 44
Do přípravy se zapojil i Denis 1. AFK DOBŘENICE
Koutník.
2. BYSTŘICE BOHARYNĚ
18
11
3
4 39:20 36
Do soutěže jsme nevstoupili 3. SOKOL ČERVENĚVES 18 11 2 5 38:31 35
zrovna nejlépe, když jsme v Ho18
10
3
5 40:28 33
řicích utrpěli debakl 1:6. Dal- 4. TJ OHNIŠŤANY
ší zápasy: Roudnice – Vrchlabí 5. FK VYSOKÁ n. L. „B“ 18 9 2 7 48:27 29
1:1(Tomeš), Sobotka – Roudnice 6. TJ SOKOL ROUDNICE „B“ 18 9 1 8 49:49 28
4:1(Bednář), Roudnice – Třebeš 2:2(2x Kmoníček), Ohnišov 7. TJ SOKOL CEREKVICE 18 8 3 7 46:40 27
– Roudnice 2:2(2x Kmoníček), 8. SK TŘEBECHOVICE „B“ 18 7 3 8 46:45 24
Třebechovice – Roudnice 1:3(2x 9. TJ SPARTAK KOSIČKY „B“ 18 7 2 9 50:52 23
Novák, Kmoníček).
5
5
8 23:35 20
10. TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO n.C. 18
Doufám, že navážeme na dob11. TJ SOKOL HOŘÍNĚVES
18
5
4
9 24:38 19
ré výkony z posledních zápasů
a bude se nám dařit i nadále. Hrá- 12. TJ SOKOL MAL. LHOTA 18 4 6 8 32:45 18
če chválím za přístup k trénin- 13. TJ JISKRA PRASEK
18
4
2 12 26:59 14
kům, kde je dobrá účast. Věřím,
18
2
2 14 20:50
8
Za B mužstvo dospělých nastupují i Vojta Voříšek a Denis Koutník (Foto: Z. Zasadil)
že se budou diváci naší hrou bavit 14. FK LUŽEC n. C.
a že nás přijdou povzbudit v hojDOROST
Štěpánek. Víťa z důvodů školních i když vědí, v jakém stavu jsme,
ném počtu.
povinností a Jirka z důvodu za- se snaží dát do utkání dle svých
Koudelka Vladislav ml.,
Přípravu na novou jarní část se- pojení se do pracovního poměru. možností vše. Držte nám palce.
trenér A mužstva
zóny jsme začali v polovině ledna. Toto v již tak úzkém kádru hrálo
1. A TŘÍDA KRAJSKÁ SOUTĚŽ - AKTUÁLNÍ TABULKA
Příprava se odehrávala vesměs velmi významnou negativní roli.
Aleš Javůrek,
1. FC KOSTELEC n. O.
18
10
7
1 45:21 39
na našem tréninkovém hřišti Po intervenci vedení Lhoty pod
trenér dorostu
v Roudnici. Na začátku zimní pří- Libčany se podařilo Víťu zajistit
2. SOKOL PROVODOV
19
11
3
5 37:19 37
KRAJSKÁ SOUTĚŽ SK. B - AKTUÁLNÍ TABULKA
pravy a v jejím průběhu nebyl dů- alespoň k odehrání mistrovských
3. TJ SOKOL ROUDNICE
19
7
7
5 34:25 33
1. FKM JAVORKA
5
5
0
0 26:3
15
vod k obavám, vše fungovalo tak, zápasů. Tato skutečnost i v návaz4. TJ SOKOL B. TŘEMEŠNÁ 19
8
5
6 29:25 32
6
5
0
1 29:13 15
jak má být, hráči absolvovali tré- nosti na tréninkový proces, zra- 2. N. PAKA / S. PAKA
ninkové jednotky velmi poctivě nění a nemoci ovlivnila začátek 3. MAL. LHOTA / TŘEBEŠ „B“ 6 3 0 3 12:24 9
5. MFK TRUTNOV B
19
7
6
6 34:30 31
a v dostatečném počtu. Ovšem ke soutěže, který se nám nepovedl, 4. SOKOL MYŠTĚVES
4
2
0
2 13:11
6
6. TJ SOKOL TŘEBEŠ
19
7
6
6 37:36 30
konci zimní přípravy defacto těs- a ze čtyř utkání, které jsme ode- 5. FK KOPIDLNO
4
1
0
3 10:14
3
7. FC VRCHLABÍ
18
9
3
6 26:30 30
ně před začátkem soutěže ukon- hráli, jsme získali pouze jeden
6. DOHALICE / HOŘICE
5
0
1
4 7:23
2
8. JISKRA HOŘICE
18
7
5
6 41:34 28
čily své učinkování dvě opory bod. I přes problémy, které máme ,
7.
ROUDNICE
/
LHOTA
p.
L.
4
0
1
3
7:16
1
našeho týmu, Jiří Vanc a Vítězslav mám dobrý pocit z toho, že hráči,
9. SK BYSTŘIAN KUNČICE 19
8
2
9 31:37 27
10. SK SOBOTKA

19

7

3

9 33:26

26

11. SK TŘEBECHOVICE p .O.

18

8

1

9 27:24

26

12. NOVÝ HK

19

5

5

9 24:38

24

13. FK ČERNILOV

19

3

5

11 18:39

16

14. TJ START OHNIŠOV

19

3

4

12 24:56

14

MLADŠÍ ŽÁCI „A“

KRAJSKÁ SOUTĚŽ SK. A - AKTUÁLNÍ TABULKA
1. SLOVAN BROUMOV

7

5

1

1 29:8

16

2. NÁCHOD

7

4

2

1 30:13

16

3. DVŮR KRÁLOVÉ

8

4

1

3 14:13

13

4. SOKOL TŘEBEŠ

7

3

3

1 19:19

12

5. ROUDNICE / LHOTA p. L. „A“ 8

2

3

3 13:26

9

6. TŘEBECHOVICE

9

1

2

6 9:20

5

7. VAMBERK / DOUDLEBY

8

0

4

4 9:24

4

Trénuje se od 5. ledna 2015
v zimě 2 x týdně a od jarní části
již 4 x týdně. Během zimní pří- o rok starší hráče.
Cílem na jaře je získat co nejpravy se tým zúčastnil mnoha
turnajů na krajské úrovni, kde více zkušeností a zúročit je již na
se rozhodně neztratil. Jarní ven- podzim.
Více web:
kovní část začala finálovou skuhttp://roudnice-mz-a.webnode.cz/
pinou krajského přeboru mladších žáků, kde se utkáváme s nejHlavní trenér: David Klapka
lepšími v kraji. Po dvou turnaAsistent trenéra:
jích mají kluci na kontě 2 výhry
Jaroslav Mádlo
a 3 porážky a zejména poslední
Vedoucí mužstva:
turnaj ukázal, že lze porazit kažLibor Pavlíček
dého, i když soupeř má většinou

Zákrok brankaře mladších žáků „A“ Davida Klapky ml. (Foto: L. Pavlíček)
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TJ SOKOL ROUDNICE
MLADŠÍ ŽÁCI „B“

a našim fanouškům za podporu.
Více web: http://roudnice-mz-b.
Zimní přípravu jsme zahájili webnode.cz/
koncem ledna, kdy jsme trénovali
2x – 3x týdně. Využívali jsme těloTrenér: Roman Kratochvíl
cvičnu v Libčanech, hřiště ve Lhotě
OKRESNÍ PŘEBOR SK. FINÁLE - AKTUÁLNÍ TABULKA
p. L. a umělku v Roudnici. V rámci
1. HOŘINĚVES
2
2
0
0 21:2
6
přípravy jsme v únoru sehráli ha2
2
0
0 11:0
6
lový turnaj v Hostinném (6. místo) 2. STĚŽERY
a předsezónní turnaj v Předměři- 3. PŘEDMĚŘICE
2
2
0
0 8:1
6
cích, kde jsme skončili na pěkném
4. FC HK DÍVKY
2
1
0
1 6:5
3
3. místě.
5.
ROUDNICE
/
LHOTA
p.
L.
„B“
2
1
0
1
7:6
3
V současné době máme za sebou
dvě mistrovská utkání, kdy jsme 6. FK CHLUMEC „B“
2
1
0
1 3:5
3
jednou odešli poraženi a jednou 7. MYŠTĚVES / OHNIŠŤANY 2 1 0 1 3:13 3
zvítězili.
Věřím, že se na jaře popereme 8. BYSTŘIAN KUNČICE 2 0 0 2 2:7 0
2
0
0
2 0:8
0
o přední příčky finálové skupiny 2. TŘEBEŠ „B“
okresního přeboru. Velmi rád bych 10. SOKOL NOVÉ MĚSTO 2 0 0 2 1:15 0
ještě poděkoval všem rodičům
STARŠÍ ELÉVOVÉ „B“
Mužstvo je složeno z hráčů
ročníků 2005-2006. Na zápasy je
nás však málo, a proto využíváme
i hráče z A mužstva ročník 2004.
Sehráli jsme zatím 3 mistrovská
utkání, v nichž jsme prohráli, remizovali a vyhráli. Kluci se snaží
a bojují a já jsem s jejich přístupem spokojen.
Trenér: Tomáš Rejl
MLADŠÍ ELÉVOVÉ
MINIELÉVOVÉ
Přes zimní pauzu jsme trénovali v tělocvičně v Libčanech
a pokud počasí dovolilo, využívali jsme umělku v Roudnici. Od
začátku března jsme začali chodit
pouze ven. Přístup dětí byl velmi
dobrý, tréninky byly pestré, abychom u dětí rozvíjeli celkovou tělesnou zdatnost a byli jsme dobře
nachystáni na jarní část sezóny.
Začátkem dubna nám propukla
soutěžní utkání a opět se rozběhl systém turnajů. O výsledcích
i předvedené hře se můžete dočíst
na stránkách Sokola. Děti nadáDALŠÍ ČINNOST TJ SOKOL
Přehled akcí, které jsme uskutečnili od minulého vydání Roudnického zpravodaje a které plánujeme v nejbližší době:
• Naší první akcí tohoto roku
byl v pátek 6. února SPORTOVNÍ
PLES. K tanci hrála kapela Bylo
nás pět. Bylo téměř vyprodáno a
tančilo se do pozdních ranních
hodin.
• 1. března v hospodě U Formana se konala VALNÁ HRO-

STARŠÍ ELÉVOVÉ „A“

minimem chyb a potěšit rodiče
a trenéry.
Kluci trénují od 5. ledna 2015
Více web: http://sokol-roudni2x týdně, v jarní části již 4x týdně ce2004.webnode.cz/
společně s mladšími žáky venku.
V zimní části v hale se jim dařiHlavní trenér: David Klapkalo proti krajským, či dokonce liAsistent trenér: Martin Šolc
govým soupeřům a získali nejen
Vedoucí mužstva: Libor Pavlíček
poháry za 1. místo v turnajích,
KRAJSKÝ PŘEBOR SK. FINÁLE - AKTUÁLNÍ TABULKA
ale hlavně zkušenosti. Jarní venkovní část začala jako u mladších 1. DVŮR KRÁLOVÉ
8
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2
0 16:4
20
žáků finálovou skupinou s nej2. SOKOL TŘEBEŠ
7
4
3
0 15:5
15
lepšími týmy v kraji. 1x výhra, 3x
remíza a 1x prohra je bilance po 3. ROUDNICE / LHOTA p. L. „A“ 8 3 4 1 15:8 13
dvou turnajích. Výsledky velmi 4. VAMBERK / DOUDLEBY 8 3 1 4 15:21 10
pěkné, nicméně chybami se klu- 5. TŘEBECHOVICE
9
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5 10:21
6
ci připravili o ještě lepší výsledky.
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Cílem na jaře je určitě předvá- 6. BROUMOV
7
1
1
5 14:21
4
dět hru hodnou vítěze skupiny s 7. NÁCHOD

OKRESNÍ PŘEBOR - AKTUÁLNÍ TABULKA
1. SKŘIVANY
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2. ROUDNICE / LHOTA „B“ 11

8

2

1 46:25

26

3. CHLUMEC „B“

11

7

0

4 63:21

21

4. TŘEBEŠ „B“

10

4

2

4 40:33

14

5. STĚŽERY

11

3

3

5 28:48
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6. TŘEBEŠ „C“

10

2

1

7 19:61

7

7. ČERNILOV „B“

11

1

1

9 14:94

4

8. TŘEBECHOVICE „B“

3

0

1

2 5:17

1

le přistupují k tréninkům dobře,
i když někdy je potřeba mít pochopení a trpělivost. Na tréninku
se nám scházejí chlapci a dívka
s věkovým rozdílem až 4 roky a je
někdy těžké skloubit odpovídající
zátěž pro různě velké borce. Nadále trénujeme s kluky ročníku 05
a někteří naši hráči za ně chodí hrát
utkání. Je to pro ně dobrá průprava
a přestup do vyšší kategorie bude
lehčí. I přítomnost těchto hráčů
vede ty mladší k lepším výkonům.
Budeme rádi, když nás přijdete na
domácí utkání podpořit a zkrášlit
si nedělní dopoledne.
Trenéři:
Mikan, Nun, Tomáš, Fikr
MADA. Na ní jsme zvolili nové
zástupce, ale i nový název klubu
SK Roudnice, z.s., který se bude
používat od nového ročníku soutěží.
• Další jarní akcí byl každoroční SBĚR STARÉHO ŽELEZA,
který se konal v sobotu 4. dubna.
• Jako každý rok tak i letos se

K oporám týmu starších elévů patří Dominik Šolc (Foto: L. Pavlíček)

30.dubna pořádal SLET ČARODĚJNIC. Akce se uskutečnila
v areálu V Lesejčku.
• Na 11.-12. července je opět
naplánován POUŤOVÝ VÍKEND. V sobotu odpoledne bude
turnaj dospělých, po něm bude
následovat pouťová zábava. K tanci a poslechu bude hrát skupina

FORSÁŽ. V neděli odpoledne se
nejprve uskuteční miniturnaj mládeže a poté bude sehráno utkání
„svobodných“ proti „ženatým“.
• V sobotu 15. srpna se uskuteční další ročník žákovského turnaje SOKOL CUP 2015.
Za TJ Sokol Roudnice,
Tomáš Rejl

Rádi v našich řadách přivítáme chlapce a děvčata starší 5 let.
ČERSTVÉ INFORMACE O VŠECH MUŽSTVECH I DĚNÍ V KLUBU NA
WWW.SOKOL-ROUDNICE.WEBNODE.CZ
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ROUDNICKÉ ŽENY
Čas prázdnin se nám pomalu
blíží a v našem spolku se pilně
pracuje.
Květen je pro nás, co se týká
akcí, pracovně bohatý.
Na 10. května od 14.00 budou
děti na OÚ vyrábět dárky pro maminky k svátku.
Ve středu 13. 5. proběhne již 19.
ročník celonárodní sbírky ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ,
kterou pořádá Liga proti rakovině. V letošním roce Liga slaví již
25 let svého působení. Novinkou
v letošním roce je, že se kytičky

prodávají i ve čtvrtek 14. 5. Náš
spolek se již několik let této veřejné sbírky účastní. Naše členky
Vám ve středu 13. 5. nabídnou
k prodeji žlutý kvítek měsíčku
lékařského - znaku ligy, za symbolickou minimální cenu 20,- Kč.
Věřím, že se nám jako každý rok
podaří všechna kvítka prodat
a přispět tak na dobrou věc.
Další květnovou akcí je Pletení
z pedigu na horách, která nás čeká
ve dnech 14. - 17. 5. V penzionu
U lanovky ve Velké Úpě si společně budeme plést košíky a motat

Kurz vaření pro děti (Foto: M. Kopřivová)

kytičky z papírového lýka.
Na poslední květnovou sobotu
jsme připravily kurz malování triček s Aptákem. Jsou připraveny 2
kurzy , dopolední a odpolední.
Na červen plánujeme výlet do
zábavného parku Mirakulum
v Milovicích. Termín je 20. 6. Podrobnější informace budou včas
vyvěšeny.
V sobotu 27. 6. si děti budou
moci na OÚ vyrobit prázdninový deník, do kterého mohou o
prázdninách sbírat razítka z míst,
která po České republice navštíví.

Po prázdninách si nad deníky s
dětmi popovídáme a všechny odměníme.
S prázdninami se rozloučíme
29. 8. na hřišti V Lesejčku, kde
pro děti chystáme zábavné odpoledne. Podrobnější program bude
včas zveřejněn.
Těšíme se na setkání s Vámi na
našich akcích.
Závěrem mi dovolte popřát
Vám krásné a slunečné léto.
Za Roudnické ženy,
Martina Kopřivová

Velikonoční tvoření (Foto: M. Kopřivová)

KLUB DŮCHODCŮ

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

Jako každým rokem tak i letos v hradecké hvězdárně.
zajistil klub důchodců průběh
70. výročí osvobození jsme
sbírky pro Diakonii Broumov.
vzpomněli 5. května položením
Děkujeme knihovnici p. Iva- květin k pomníku padlých.
ně Novotné, že zorganizovala
Marie Doležalová
zájezd do nového planetária

V letošním roce jsme dostali ViLLA AL Parco - Forio.
nabídku na rekondiční pobyt do
Bližší informace poskytne p.
termálních lázní v Maďarsku do A. Vítková Roudnice č. p. 138
městečka Hévíz - hotel Helios
a Panorama. Další nabídka je
Anna Vítková,
Itálie pro seniory na Ischi předsedkyně

KNIHOVNA
V měsíci březnu v rámci
Března měsíce čtenářů navštívily knihovnu děti z MŠ, kde pro
ně bylo připraveno povídání o
pohádkových bytostech z knížky To nejlepší z VEČERNÍČKU.

V letošním roce se knihovny
MUB zapojí do akce - Sběr klubíček a zbytků látek pro nedonošené děti, kterou pořádají východočeské DOBROTETY. Roudnická
knihovna se také připojila k této
akci. Děkuji všem, kteří se zúčastVe středu 15. 4. 2015 se usku- nili.
tečnila beseda o včelách a včelaření, kterou si pro děti z MŠ
Knihovna má své internetové
připravila trojnásobná mistry- stránky - www.knihovnaroudně republiky a mistryně Evropy nice.webk.cz, na kterých najdete
v soutěži Zlatá včela, slečna Šeb- informace o dění v knihovně a seková Veronika. Děti se seznámi- znam knih z výměnného souboru
ly s životem včely medonosné, z Hradce Králové.
se včelími produkty a s prací
Ivana Novotná,
včelaře.
knihovnice

MŠ v knihovně (Foto: I. Novotná)
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INFORMACE KULTURNÍ KOMISE
ROUDNICKÁ LÁVKA
Roudničtí rybáři ve spolupráci
s myslivci připravují na rybníku
Páclák rybářské závody pro děti.
Akce se uskuteční během letních
prázdnin, program a termín bude
včas oznámen.
HRY PRO RADOST
Pořadatelé Her pro radost prosí rodiče a další příznivce školy

o sponzorskou pomoc při konání
• Satény - různé barvy
akce.
• Brokáty - různé barvy
Potřebujeme:
• Linoleum
• Bílé plátno
• Modrobílé pruhované plátno
• Bílé pánské košile
(např. staré povlečení)
• Bílá prostěradla
• Černé barety
• Černé pánské kalhoty, černé
• Žluté plátno
plátno
Půjčit dva dřevěné trakaře
• Stuhy, zbytky štykování
Pokud máte možnost poskytnout nám tyto věci, ozvěte se do 10.
apod.
5. 2015
• Barevné lemovky, vlnovky
• na telefon 495 585 188 nebo
(přízdoba na krojované vesty)
• Červená vlněná příze
736 749 345

Výlet do hvězdárny a planetária (Foto: L. Balická)

• na email: zs.libcany@tiscali .cz
NA KOLECH
MIKROREGIONEM
URBANICKÁ BRÁZDA
V sobotu 5. září se uskuteční cyklovýlet na kolech mikroregionem
Urbanická brázda – pořadatel obec
Syrovátka. Podrobnosti a mapky
budou včas zveřejněny.
Ivana Novotná

Kroužek keramiky (Foto: I. Novotná)

Pozvánka
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