NAHLÉDNUTÍ DO ŽIVOTA NAŠICH PŘEDKŮ (2. ČÁST)
Pokračujeme v zobrazování společenského řádu a života našich předků žijících před dvěma sty lety.
Kapitola má název „Poddanský řád na panství pardubickém z roku 1790“.

Společenské poměry v komorním panství pardubickém nám
přibližuje poddanský řád, jež pocházel z různých dob. Zachycuje
období od 1.poloviny 17.století. Byl však často doplňován dle
potřeb vrchnosti. Některé jeho
články a paragrafy jsou i z konce
století osmnáctého. Celek nám
podává obraz života v patrimoniální době.
Pro přiblížení doby, v níž byl
řád sepisován, nahlédněme do
úvodního odstavce v původním
znění: „Lidé JMti císařské a královské věrní poddaní, který tomuto panství příslušíte, o tom vězte,
že toto a takové zřízení z vůle
JMti čísti a oznamovati se bude,
nejmilostivěji ustanoveno jest,
abyste nejen s pilností poslouchali,
nobrž to taky sobě bedlivě v paměť
uvozovali. Poněvadž s tím JMti
c.k. vůle naplněna jest.“
Po tomto úvodu následují články I. až XXVIII. Každý článek
obsahuje různý počet paragrafů,
které zahrnují předpisy a požadavky k plnění obsahu jednotlivých článků. Podle názvu článků, jejich seřazení a podle počtu
paragrafů v nich obsažených
snadno usoudíme, co bylo pro
udržení pořádku a poslušnosti
v panství důležité.
Článek I. – O přikázání božském, křesťanském a katolickém
Zde jsou poddaní nabádáni,
aby v neděli zanechali jiných věcí
a v kostelích mše svaté s horlivostí slyšeli. Rychtářové a konšelé
podle svých přísah bedlivý pozor mějte a žádných rozpustilostí
a neřádův netrpte.
Článek II. – O vůdcích neb
rychtářích a konšelích
Obsah tohoto článku je rozdělen do 5 paragrafů, v nichž se
rychtářům a konšelům poroučí,
aby na poddané nekřičeli, vyslyšeli je a též žádného nebili. Pokud
jsou rychtář a konšelé vrchností
vyzváni, že mají přijít na zámek,
musí se poslušně dostaviti.

Článek III. – O poslušnosti
sousedů a obyvatelů
Tento článek je rozpracován
do 9 paragrafů, což svědčí o tom,
jak bylo pro vrchnost důležité
udržovat poddané v bázni a úctě
k rychtáři a konšelům. Pokud si
někdo z poddaných půjde svévolně bez potřeby stěžovat na zámek, bude „citedlně ztrestán“. Vy
všichni z obce, co je potřebného
jednejte a rovnejte, zanechávajíce
užírání, vády a handrkování, jak
mnozí z vás v obyčeji máte.
Článek IV. – O ohni
Tento článek obsahuje nejvíce
paragrafů – a to 10. Jak bylo důležité čelit ohni, vyplývá z počtu
paragrafů, do nichž je tento článek rozpracován. V době, kdy se
stavěla vesnická stavení převážně
ze dřeva a byla pokryta slaměnými došky, byly požáry pohromou.
Tento článek (č. 10) je tak obsáhlý, že mu věnujeme samostatnou
stať v příštím vydání Zpravodaje.
Dále uvádím názvy dalších
článků, z nichž vyplývá, jak měla
vrchnost poslušnost poddaných
zajišěnou: Čl. V. O hranicích, VI.
O povinnostech zemských daní,
VII. O povinnostech do důchodu, VIII. O důchodu obilném, IX.
O desátku, X. O ohni, XI. O cestách, XII. O soli, XIII. O rybnících, XIV. O lesích, XV. O zvěři,
XVI. O gruntech, XVII. O pádu
dobytka, XVIII. O poručenství
neb kšaftu, XIX. O soudech gruntovních a purkrechtních, XX.
O zádušních a sirotčích penězích,
XXI. O slmouvách svatebních,
XXII. O čeládce, XXIII. O cizích
lidech, XXIV. O škodách, XXV.
O psech, XXVI. O mlýnech, XXVII. O krčmách, XXVIII. O pracech vrchnostenských.
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ně, abyste od žádnýho – ani od
vrchního vašeho – křivdy netrpěli.“
Podepsáni:
Waczlav Ján Wildt mp. vrchní
držitel
Francy Brünzer mp. Syrotežj
(?)… - nečitelné
Actu v JM královském zámku
Pardubském
dne 1. máje 1790
Závěrečná kapitola má název
„KONEČNĚ“ v tomto znění:
Čtení těchto starých textů v nás
„Všechna napomenutí, abyste poslušně, věrně a pilně plnili a po- vyvolává úsměv, ale zároveň vede
slušni byli. Jedině tak vám bude k zamyšlení, jak byl život v tehdejCM nakloněna a když to CM po- ší době nespravedlivý a přinášel
zná, bude vás míti v takové ochra- těžkosti. Poddaní měli povinnost

pracovat pro vrchnost, mlčet a se
skloněnou hlavou snášet všechna
příkoří, která život přinášel.
Vysvětlivky:
JM ti C.K. = Jeho Milosti císařské a královské
CM = Císařská Milost
mp. = místopřísežný
slovo důchod (viz čl. VII.) neznamená penzi, ale každoroční
povinný poplatek pro vrchnost –
např. obilný důchod (čl. VIII.).
Marie Doležalová
kronikářka
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po delší odmlce způsobené
tolik obtěžujícím virem COVID
19 se opět máme možnost potkat na stránkách našeho zpravodaje. Jak jste postřehli, jarní
číslo našeho zpravodaje nevyšlo.
Důvod byl více než prostý – nejistota a neznalost nového infekčního prostředí. Popisovat ve
zpravodaji, co se v obci možná
dít bude, anebo také nebude, mi
přišlo marné.
Položím si otázku, zlepšila
se situace od jara 2020? Odpovím si sám, ne, ale naučili jsme
se v ní žít a fungovat. Restrikce
nařizované Ministerstvem zdravotnictví a Hygienickou stanicí
se staly součástí našich životů.
Proto s optimismem píšu tyto
řádky s vědomím, že možná
některé aktivity nebudou moci
býti zrealizovány, ale alespoň se
o ně budeme společně snažit.
Co se dělo v naší obci od začátku roku?
Revitalizace zeleně ve středu
obce byla úspěšně dokončena
v prvních dvou částech - vykácení nepůvodních a nevhodných dřevin spolu s dokončením
omlazujících a zdravotních řezů
na dalších stromech a keřích.
Závěrečná třetí etapa je před
námi – výsadba nových dřevin
a květinových ploch, osazení
zahradních laviček a definitivní
úprava zelených ploch.
Došlo k rekonstrukci Součkova rybníku, který si již svoji
opravu zasloužil. Zpevněním
břehů kamenným záhozem
a rozprostřením jílové vrstvy po
dně rybníka jsme udělali další
krok pro zvýšení bezpečnosti
v naší obci. Musíme si uvědomit, že se jedná o první z kaskády rybníků v obci, který má za
úkol zachytit případnou povodňovou vlnu. V době sucha má
rybník naopak za úkol zachytit
efektivní množství vody.
S ohledem na omezení pohybu osob v době prázdnin a jejich
svobodnému rozhodnutí o místě jejich strávené dovolené rozhodlo zastupitelstvo obce o doplnění stávajících dětských hřišť
a sportovišť o nové herní a sportovní prvky. Výsledek vidíte při
průjezdem obcí sami. Naše děti
herní prvky využívají a workoutová cvičící sestava umístěná vedle hřiště s umělým trávníkem
si také našla své příznivce.
Ani v budově mateřské školy

se nezahálelo, došlo k rekonstrukci dětských toalet vč. instalací a opravě fasády na MŠ. Děti
tak mohla naše školka uvítat
v novém školním roce již v novém kabátě.
Nový územní plán obce je
v současné době schválený
(projednaný) s kompetentními
orgány a organizacemi. Jeho
navržená podoba bude veřejně
představena a projednána v měsíci říjnu letošního roku. Žádám
o co největší účast, neboť je to
poslední možnost ujasnit si své
představy o využití území.
O konkrétním termínu projednání budete včas informováni obvyklými informačními
cestami.
Po poněkud problematickém
projednání rozšíření sběrného
kontejnerového místa u prodejny potravin Hruška je zadán
u zpracovatele pasport stavby. Po jeho vypracování projde
povolovacím řízením na stavebním úřadě. Podle rychlosti
vydání povolení stavby dojde
k rozšíření tohoto místa koncem
tohoto roku, případně z jara
roku následujícího. Předmětem
naší snahy je navýšit počet kontejnerů o 10 kusů.
Zde si dovolím opět připomenout, že kontejnery jsou určeny
pouze pro tříděný odpad v kategorii papír, plasty a sklo. Žádný
jiný odpad zde nemá své místo.
Bohužel někteří občané toto
nerespektují a přes opakované
výzvy umisťují do kontejnerů
(i mimo ně) veškerý odpad. Výsledkem je navýšení pracnosti
pro obec, kdy musí dojít k přebrání těchto odpadů a odvozu
na sběrné místo za Obecním
úřadem.
Obec je donucena zefektivnit
odpadové hospodářství a začít
vybírat od občanů nerespektujících nadefinované obsahy
kontejnerů pokuty. O výši pokut
bude rozhodnuto na veřejném
zasedání zastupitelstva obce.
V kategorii papír opět důrazně žádám o sešlápnutí krabic
před jejich umístěním do kontejnerů. Platit za odvoz „vzduchu“ je nesmyslné.
Dále se jeví jako neefektivní
umisťování odpadů mimo kontejnery. Obec za tyto odpady
umístěné mimo sběrné nádoby
doplácí odvozci dle skutečné
doby strávené pracovníky firmy
při likvidaci těchto odpadů. Tím

se snižuje obci finanční zisk od
firmy Ekokom za tříděný odpad. Nikdo z nás nechce navyšovat poplatky za svoz odpadů,
tak se podle toho chovejme.
Opět připomínám, že kontejner u hřbitova je určen pouze
pro ukládání hřbitovního odpadu. Pro likvidaci zeleného
odpadu pocházejícího ze zahrad
jsou určené kontejnery na hřišti
a u bazaru p.Kalvody. Hřbitovní
odpad je odvážen na skládku do
Lodína, kde se za uložení odpadu platí mnohonásobně více,
než za zelený odpad na skládce
firmy Agro Lhota pod Libčany.
Výše sankce za uložení jiného
než hřbitovního dopadu již byla
zmíněna v minulém zpravodaji – částka 10.000,– Kč.
Parkování u hřbitova – připomínám, že se jedná o účelové
parkoviště určené pro návštěvníky hřbitova. Pokud si někdo
z občanů bydlících v okolí pořídí další automobil, musí řešit
parkování na svém pozemku,
případně komerčním pronájmem jiné plochy.
Ještě si zde dovolím zveřejnit
žádost našich sportovců – nevenčete psi na herní ploše. Není
příjemné jít sportovat a vyhýbat se psím „výtvorům“. Pokud
se situace nezlepší, opět bude
muset obec sáhnout k represivnímu postupu. Musíme si uvědomit, že na hřiště chodí i naše
děti… S tímto tématem souvisí
i volný pohyb psů po obci. Žádám všechny občany, aby si zajistili své psy na svých pozemcích. Volný pohyb není žádoucí
pro nikoho. Zabráníme tím případných nehodám a nepříjemnostem.

V současné chvíli po aktuálních úpravách projektové dokumentace je vypsáno výběrové
řízení na výběr nejvhodnějšího
dodavatele opravy polní cesty od Obecního úřadu směrem
na mysliveckou chatu v délce
cca 800 m. Cílem je zrealizovat
opravu této cesty do konce roku.
Téma silnic ještě neopouštím – je pro mě zarážející, jak se
nám zvedá rychlost projíždějících automobilů po obci. A nejedná se o cizí řidiče. Jsme to
my sami, kteří riskujeme zdraví
a majetek svůj a našich spoluobčanů. To doopravdy je nutné
jezdit tak rychle? Sáhněme si
každý do svého svědomí, zda je
spěch při jízdě autem tak nutný.
Nechceme se přeci dožít chvíle,
kdy nás řidiče bude trápit svědomí za to, že někomu ublížíme…
Co si popřát na závěr – hodně zdraví, rozumu a životní pohody. Vždyť každý z nás se těší
domů, na své blízké, známé, do
svého domova. Přeji nám všem,
aby se nám v té naší Roudnici
žilo příjemně a těšili jsme se jeden na druhého.
Těším se na setkání s vámi,
minimálně na společenských
akcích, které pro vás pořádáme
ve spolupráci s dobrovolnými
spolky. Seznam akcí najdete na
dalších stránkách zpravodaje.
Pokud budou muset být jednotlivé akce zrušeny, bude naše
snaha je nahradit, to nám věřte.
Mgr. Svatopluk Kněžour,
starosta obce Roudnice

KNIHOVNA
TÝDEN KNIHOVEN
(5. 10.–11. 10.) - 24. ROČNÍK.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již
24. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven.
Téma bude regionální historie.
Pokud to situace dovolí, budeme pořádat pravidelné akce jako
je cvičení paměti, cestopisné besedy a další. Termíny akcí budou
včas zveřejněny.
Ivana Novotná
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBČANY
Po dlouhé době, ovlivněné pandemií virového onemocnění, se
většina žáků 1. září 2020 opět setkala ve školních lavicích. Mnozí
z nich zaznamenali změny, které
se za tu dobu ve škole staly. Přes
prázdniny probíhala oprava střechy na budově 1. stupně a byla přistavena třída mateřské školy.
Také v jídelně jsme se posunuli
o krok dále. Internetové přihlašování a odhlašování obědů bylo
spuštěno od 1. 9. 2020. Chvíli asi
bude trvat, než si zvykneme, hlavně zapomínání a ztráty čipů a také
pozdní platby nás trochu potrápí,
ale snad všechno zvládneme a tato
vymoženost bude časem všem ku
prospěchu.
Naše prvňáčky (Viktor Papík,
Vladislav Halva, Barbora Bednářová, Dominik Bezrouk, Petr
Olah) přivítali do první třídy Káťa
a Škubánek společně s paní ředitelkou Mgr. Lenkou Šlechtovou
a starostou obce Libčany Bc. Petrem Veselkou. Popřáli jim krásný
vstup do první třídy.
Vlivem virového onemocnění
covid - 19, které stále ohrožuje
běžný život nás všech, musí škola přizpůsobit tomuto stavu svůj
režim. Výuka probíhá dle nastavených pravidel, jsou zvýšeny
požadavky na dodržování hygienických opatření pro žáky a zaměstnance školy. Cizím osobám je
pohyb po škole omezen, vstup do
školních budov je možný pouze
v rouškách a po povolení vstupu.
Proto také v prvním pololetí bude
škola organizovat kulturní a další akce až dle vývoje celé situace.
Ředitelské volno bude 16. 11. 2020
a 21.–22. 12. 2020.
V letošním školním roce se
neomezila nabídka zájmových
útvarů. Žáci si mohou zvolit práci
v kroužcích sportovních, jazykových, rukodělných, zdravotnických, počítačových, hudebních
a dalších. Celá nabídka je zveřejněna na školních stránkách.
Pokud se situace ve společnosti

Pasování prvňáčků (Foto: pan Šebek)

uklidní, budeme se tomu přizpůsobovat i my a uskutečníme námi
pořádané pravidelné akce jako
je Adventní den otevřených dveří (1. 12. 2020), Vánoční besídka
(18. 12. 2020) a rádi se vrátíme do
„normálu“.
V prvním pololetí se všichni
maximálně soustředíme na výuku, abychom vše docvičili, doučili
a splnili tak všechny plány.
I když soutěží je velice málo,
jeden úžasný výsledek už máme.
Lucie Kobrlová, žákyně 6. třídy, se
svým literárním dílem soutěžila
na celorepublikové literární soutěži na téma: O čarovné vodě, kterou společně vyhlásily Knihovna
Václava Čtvrtka v Jičíně, Nadační
fond Jičín – město pohádky. Přišlo
mnoho příběhů z různých koutů
naší republiky a mezi třemi nejlepšími se ve své kategorií umístila práce Lucie Kobrlové s názvem
„Čarovná voda“, které byl udělen
Dekret literární soutěže.
Tak doufejme, že tento školní
rok bude lepší a klidnější než ten
uplynulý, že se budeme moci vě-

novat své práci a koníčkům tak,
Za děti, žáky a zaměstnance ZŠ
jak jsme zvyklí.
a MŠ Libčany.
Přejeme vám všem příjemný podzimní čas, pohodové dny
Za ZŠ a MŠ Libčany
a hlavně to nejdůležitější, pevné
Mgr. Lenka Šlechtová
zdraví.
a Mgr. Květa Brožková

Pasování prvňáčků (Foto: pan Šebek)

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE
Vážení spoluobčané,
druhé pololetí loňského školního roku bylo jiné z důvodu
uzavření škol v jarních měsících.
Starším dětem jsme každý týden
posílali úkoly přes náš školní web.
Po znovuotevření mateřské školy
děti přinesly vypracované úkoly
s sebou. Do konce školního roku
byla docházka dětí nižší, někteří

rodiče si děti nechali doma.
Ani v letních měsících o prázdninách jsme nezaháleli. Opravili
jsme protékající dětské toalety
a vyměnili již nevyhovující nábytek v šatně dětí a celkově ji upravili. Nejvíce viditelná je však nová
fasáda budovy, o kterou se postaral místní zedník pan František
Žák.

Na začátku nového školního
roku jsme v mateřské škole přivítali 25 dětí, z toho 14 chlapců
a 11 holčiček. Letos budeme
pracovat podle školního vzdělávacího programu
„Z pohádky do pohádky“, kde
se budeme věnovat všemu, co nás
zajímá a baví. Chůva nám letos
pomáhat nebude, protože nespl-

ňujeme podmínky k jejímu financování.
Během celého školního roku
budeme plnit sportovní úkoly
v projektu České obce sokolské
„Se sokolem do života“ a dětem
připravíme několik projektových
dnů.
Za kolektiv MŠ Roudnice
Jana Bitvarová, ředitelka
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE
V průběhu letošního jara a léta
byla naše činnost spíše pasivní,
mimo rozsáhlé akce, a to výměny obou vrat garáží v hasičárně. Dále jsme po obci rozváželi
dezinfekci a udržovala se v poho-

tovosti pouze technika. Bohužel
jsme si museli v letošním roce
odříct všechny akce jako okrskovou soutěž, soutěže VCHL
a v neposlední řadě i hasičský
výlet. V závěru roku nás čeká

zazimování hřiště a techniky.
Celý rok zhodnotíme na Výroční
valné hromadě, která proběhne
v pátek 4. prosince, pokud nám
to doba dovolí.

ZAČÍNÁ TOPNÁ SEZÓNA – MÁTE VYČIŠTĚNÝ KOMÍN?
Přestože topná sezóna začíná
oficiálně až 1. října, chladné počasí posledních dnů vede řadu domácností k tomu, že už si alespoň
na noc začínají přitápět. Jak ale
vypadají naše kotle a komíny po
létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník,
abychom si byli jisti, že topení
v nadcházející topné sezóně bude
LEGISLATIVA
Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském
záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Tak
je tato problematika již pevně
ukotvena v zákoně.
Jak často kontrolovat a čistit
komín? Základními lhůtami pro
čištění spotřebiče paliv do 50 kW

Zdravíme čtenáře Roudnického
zpravodaje, hlásíme, že jsme se nenechali zastrašit a Hasík od září opět
odstartoval svoji sezónu. Máme
nové hasíky, takže žádné zahálky
nejsou rozhodně na místě.
Respekt před onemocněním Covid-19 je samozřejmě aktuální, ale
rozhodně není zapotřebí přehnaná
panika. Rozhodli jsme se tedy, že co
to půjde, budeme se s dětmi scházet
ve venkovních prostorách Starého
hřiště a v případě pochmurných
dní zavedeme taková opatření, abychom se mohli scházet bez problémů v hasičské zbrojnici.
Na podzim, již už každoročně,
chceme uspořádat sběr odpadků
po vsi. Dále máme v plánu pěší
výlet pro děti a v neposlední řadě
bychom se chtěli zúčastnit trhů
na Rozsvěcení vánočního stromu
v Roudnici, kde nově již druhým rokem budou děti prodávat své ručně
vyrobené výrobky. A pokud nám
zdraví a situace dovolí, vystoupí děti
na Silvestrovském setkání na Starém hřišti.
(pokračování na str. 5)

bezpečné. Během loňské topné
sezóny, tedy od října 2018 do
března 2019, došlo k 843 požárům způsobených komíny. Nejvíc
požárů vznikne přímo v komíně,
kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen
během loňské topné sezóny bylo
takových požárů 682 z celkového
počtu 843. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce

komína, zazděný trám v komíně
a špatné spáry v komíně. Přímá
škoda dosáhla částky 42,6 mil. Kč.
Při těchto požárech došlo k usmrcení 1 osoby a 27 osob se zranilo.
Jasně vyplývá, že nevyčištěný
komín může za převážnou většinu požárů komínových těles.
Tuto skutečnost by lidé rozhodně
neměli podceňovat. Zvláště když

uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při
požárech jsou právě při požárech
v domácnostech. Stejně tak je potřeba mít v pořádku samotné topidlo. V loňské topné sezóně došlo
k 97 požárům topidel. Nejčastější
příčinou byla špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umístění, dále pak technická závada na
topidle a jeho špatný stav.

vod propálený?
3: Fungují uzávěry komínových dvířek?
4: Jsou funkční přívodní šňůry
a zásuvky u kotle?
5: Je dimenzování pojistek
v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
6: Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
7: Je zařízení domácnosti v doCo mohu zkontrolovat sám? statečném odstupu od tepelného
1: Je kouřovod řádně upevněn? zdroje, případně je použita te2: Není spotřebič nebo kouřo- pelná a nehořlavá izolace?

Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý
hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku
150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít
k jeho popraskání nebo i výbuchu.
Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy
do komína.
Roman Kašpar,
SDH Roudnice

při celoročním provozu: je 3x
ročně u spotřebiče na pevná
paliva, 3x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.
Nové nařízení vlády je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni,
si čištění provést i sami. Minimálně jednou do roka by měl komín prohlédnout kominík.

ROUDNICKÝ HASÍK
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ROUDNICKÝ HASÍK

(pokračování ze str. 4)

ROZVRH HASÍK šk. rok 2020 / 2021
DATUM

SCHŮZKA

SRAZ

ČAS SETKÁNÍ

4. 9. 2020

1. schůzka

Staré hřiště

11. 9. 2020

2. schůzka

Staré hřiště

18. 9. 2020

3. schůzka

Staré hřiště/ hasičská zbrojnice

Menší děti: 17:00 hodin
Větší děti: 18:00 hodin
Menší děti: 17:00 hodin
Větší děti: 18:00 hodin
Menší děti: 17:00 hodin
Větší děti: 18:00 hodin

25. 9. 2020

4. schůzka

Staré hřiště/ hasičská zbrojnice

Menší děti: 17:00 hodin
Větší děti: 18:00 hodin

26. 9. 2020

Hasičské závody – Libřický pohár

Libřice – fotbalové tréninkové hřiště

Sraz v 9:30 hodin v Libřicích nebo v 9:00 hodin
v Roudnici před hasičskou zbrojnicí

2. 10. 2020

5. schůzka sběr odpadků po vsi

Hasičská zbrojnice

Všichni od 17:00 hodin

9. 10. 2020

6. schůzka – procházka po vsi

Hasičská zbrojnice

Všichni od 17:00 hodin

16. 10. 2020

7. schůzka

Staré hřiště/ hasičská zbrojnice

Menší děti: 17:00 hodin
Větší děti: 18:00 hodin

23. 10. 2020

8. schůzka

Staré hřiště/ hasičská zbrojnice

Menší děti: 17:00 hodin
Větší děti: 18:00 hodin

30. 10. 2020

9. schůzka

Hasičská zbrojnice

Všichni od 17:00 hodin

6. 11. 2020

10. schůzka - překvapení na Horkách

Hasičská zbrojnice

13. 11. 2020

11. schůzka – tvoření na trhy

Hasičská zbrojnice

20. 11. 2020

12. schůzka – tvoření na trhy

Hasičská zbrojnice

27. 11. 2020

13. schůzka – tvoření na trhy

Hasičská zbrojnice

28. 11. 2020

Rozsvěcení Vánočního stromu v Roudnici – vánoční trhy

Obecní úřad

Menší děti: 17:00 hodin
Větší děti: 18:00 hodin
Menší děti: 17:00 hodin
Větší děti: 18:00 hodin
Menší děti: 17:00 hodin
Větší děti: 18:00 hodin
Menší děti: 17:00 hodin
Větší děti: 18:00 hodin
Může kdokoliv od 14:00 hodin

4. 12. 2020

Výroční valná hromada

HASÍK ZRUŠEN

HASÍK ZRUŠEN!!!

11. 12. 2020

14. schůzka – nácvik na Silvestrovské vystoupení

Hasičská zbrojnice

18. 12. 2020

15. schůzka – nácvik na Silvestrovské vystoupení

Hasičská zbrojnice

28. 12. 2020

16. schůzka – nácvik na Silvestrovské vystoupení

Hasičská zbrojnice

Menší děti: 17:00 hodin
Větší děti: 18:00 hodin
Menší děti: 17:00 hodin
Větší děti: 18:00 hodin
Menší děti: 17:00 hodin
Větší děti: 18:00 hodin

Pozn.: TABULKA JE S OHLEDEM NA VYVÝJEJÍCÍ SE SITUACI TÝKAJÍCÍ SE COVID – 19 POUZE INFORMAČNÍ. KTERÁKOLIV
ZMĚNA JE VYHRAZENA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!!! Za kolektiv vedoucích mladých hasičů – Lucie Macháčková.
Neboť je tato nynější situace všelijaká, přejeme všem lidem pevné duševní i tělesné zdraví a respekt, avšak zároveň i nadhled nad tím vším co
se kolem nás děje.
Za kolektiv mladých hasičů,
Lucie Macháčková, vedoucí kroužku.
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SK ROUDNICE
„A“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Do předsezónních hodnocení
do medií jsem napsal toto vyjádření. „Na podzim chceme všechny
soupeře porazit minimálně dvouciferným rozdílem a nepustit je celý
zápas na naši polovinu. Tím uspokojíme náročného roudnického fanouška.“ Překvapivě bylo poměrně
často citováno, i když bylo řečeno
v poměrně velké nadsázce. Trochu
však odráží to, co slyšíme ve stánku u piva. Rádi plníme fanouškům
„B“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Letní příprava proběhla společně
s A mužstvem, některé tréninky
byly spojené i s naším dorostem.
Účast byla dobrá, jsem velmi
spokojen s přístupem hráčů. Do
nové sezóny chceme ustálit kádr
B týmu, více se sehrát a mít ze
hry radost. Kostra týmu by měla
být doplňována jak z A týmu, tak
i z dorostu. Právě našim mladým
hráčům chceme dávat větší prostor. Dalším cílem zůstává zachoSTARŠÍ DOROST
ROUDNICE / KUNČICE
Do sezóny 2020/21 jsme vstoupili na přelomu července a srpna.
Kompletní přípravu jsme absolvovali v domácích podmínkách
za hojné účasti celého týmu.
I přes to, že většina hráčů patří do
mladšího dorostu, přihlásili jsme
2. ligu staršího dorostu, protože
věříme, že právě konfrontace se
starším soupeřem pomůže klu-

SOUPISKA – brankáři: Hopko
Miroslav (1996), Ruml Jan (1989)
Obránci: Černý Josef (1992),
Cuberka Miloš (1995), Houser Patrik (1998), Novotný Miloš (1997),
Dostál David (1998)
Záložníci: Bárta František
(1996), Koutník Denis (1998),
Koutník Lukáš (1996), Obermajer Richard (1998), Tomeš Josef
(1996), Tykva Marek (1998), Pejchal Jan(1985)
Útočníci: Čihák Pavel (1998),
Šiška Jakub (1994), Pospíšil Vojtěch

(2000), Kučera Tomáš (1996), Vítek
Marek (2000)

slav Hopko (1996)
Obránci: Patrik Dostál (2001), Stanislav Trnka (1991), Zdeněk Mikan
(1975) Aleš Svatoň (1993), Miloš
Novotný (1997), David Dostál
(1998), Lukáš Koutník (1996), Jan
Gráf (1985)
Záložníci: Jakub Novotný (1991),
Tomáš Vlasák (1990), Marek Tykva
(1998), Richard Obermajer (1998),
Jakub Mičiak (1999), Patrik Obermajer (2000)
SOUPISKA
Útočníci: Jakub Šiška (1994), VojBrankáři: Jan Ruml (1989), Miro- těch Pospíšil (2000), Marek Vítek

(2000)
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Zdeněk Mikan Asistent:
Petr Pajgrt. Vedoucí mužstva: Jakub Novotný. Masér: Vladimír
Ulrich

přání, ale cesta bude ještě složitá,
soupeři silní. Zatím se nám to nedaří na 100%. Jedna prozatímní domácí prohra kalí jinak plný bodový
počet. Limitují nás zranění některých hráčů, ale kádr je poměrně široký, tak se i ostatní mohou poprat
o své místo na slunci.
Reálně se chceme dle trenéra
pohybovat na předních příčkách
tabulky, nejlépe skončit nejhůře do
5. místa.
Přijďte nás povzbudit a pobavit
se o fotbale, dokud to bude možné.
vat okresní přebor.
V prvních podzimních kolech se
ukázalo, že to nebude tak jednoduché, jak jsme plánovali. Herní
projev mužstva není špatný, ale
řešení situací v obou vápnech
nám moc nejde. Branky těžko
střílíme a lehce dostáváme. Budeme pracovat na zlepšení tabulkového postavení, zatím se zdá, že
nás čeká boj o záchranu.

STARŠÍ ŽÁCI
LHOTA P. L. / ROUDNICE

MLADŠÍ ELÉVOVÉ
ROUDNICE / KRATONOHY

V
soutěžním
ročníku
2020/2021 hrají naši starší žáci (r.
2006-2007) v souklubí Lhota p.L./
Roudnice. Trénují i hrají ve Lhotě
p. L. Tým působí v okresním přeboru.

Od této sezóny je opět založeno
mužstvo mladších elévů (Roudnice/Kratonohy), které jsem začal
trénovat. Snažíme se u těchto dětí
probudit zájem o kopanou a zatím se to snad daří (z Roudnice
dochází 7 hráčů, z Kratonoh také
7). Od 3. 9. nám začala soutěžní
utkání, která nás prověří.
Závěrem chci poděkovat všem
rodičům i výboru za spolupráci
a doufám, že budeme pokračovat
v započaté činnosti a posuneme
děti v jejich fotbalových dovednostech o kousek dál.
Svatoň Pavel,
trenér mladších elévů

MLADŠÍ ŽÁCI
LHOTA P. L. / ROUDNICE
V
soutěžním
ročníku
2020/2021 hrají naši mladší žáci
(r. 2008-2009) v souklubí Lhota
p. L. / Roudnice. Trénují i hrají ve
Lhotě p.L. O co nejlepší umístění
se budou snažit v okresním přeboru.

Mikan Zdeněk,
asistent trenéra A mužstva

ZMĚNY V KÁDRU
Příchody: Patrik Dostál (Olympia
HK), Patrik Obermajer (Olympia
HK).
Mikan Zdeněk,
trenér B mužstva

Kratonohy/Roudnice – Lhota
pod Libčany 13:9,
Kratonohy/Roudnice – NepoPo jarním výpadku jsme zača- lisy 17:3.
li koncem prázdnin trénovat 2x
týdně. Zúčastnili jsme se 2 příDoufám, že hráči neusnou na
pravných turnajů s průměrnými vavřínech a budou dále pilně trévýsledky. Vstup do mistrovské novat a pracovat na zlepšování
soutěže se nám vydařil. První tři svých fotbalových dovedností.
zápasy jsme vyhráli:
Koudelka Vladislav ml.,
Klapka David,
trenér staršího dorostu
Urbanice – Kratonohy/Roudtrenér starších elévů
nice 4:8,

kům k tomu, aby se lépe zapracovali do soutěže dospělých. Tento
přechod je velmi těžký, ale věřím,
že hráči využijí svých kvalit a vrátí se jim poctivě odvedená tréninková práce. Závěrem chci popřát
všem čtenářům především pevné
zdraví a rodičům a fanouškům
poděkovat za podporu.

STARŠÍ ELÉVOVÉ
KRATONOHY / ROUDNICE

REALIZAČNÍ TÝM – trenér:
Frýda Milan Asistent: Mikan Zdeněk Vedoucí mužstva: Koutník
Petr Asistent vedoucího mužstva,
kustod: Koutník Denis
Příchody: Pejchal Jan (Lhota
p/L), Vítek Marek (FC HK)
Odchody: nikdo.

Mladší elévové (Foto: Tomáš Rejl)
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SK ROUDNICE
MINIELÉVOVÉ
Začínáme 2. rok fungování
fotbalového kroužku minielévů.
Chtěli bychom děti vést obecně
k pohybu a postupně zasvěcovat
do základů fotbalu. Trénujeme
zatím každou středu od 18:00h na
hlavním hřišti. V zimě budeme

chodit do tělocvičny ZŠ Libčany.
Sehráli jsme již 2 přátelská utkání
a budeme v nich pokračovat. Na
jaře 2021 budeme hrát již mistrovské turnaje. Tímto zveme do
našich řad chlapce i děvčata od
cca 4 do 6 let.
Tomáš Rejl,
trenér minielévů

RÁDI V NAŠICH ŘADÁCH PŘIVÍTÁME
CHLAPCE A DĚVČATASTARŠÍ OD 4 DO 6 LET.
NOVÉ INFORMACE O VŠECH MUŽSTVECH I DĚNÍ V KLUBU NA

WWW.SOKOL‑ROUDNICE.WEBNODE.CZ

Mini elévové (Foto: Tomáš Rejl)

POUŤOVÝ VÍKEND ROUDNICE 2020
V sobotu a v neděli 11. a 12. 7.
proběhla tradiční akce v roudnickém areálu V Lesejčku. Za pěkného počasí a velkého zájmu diváků
z Roudnice i okolí se začínalo v sobotu od 13 hodin Pouťovým turnajem. V něm byl nakonec nejúspěšnější tým Roudnice B, sestavený
většinově z hráčů dorosteneckého
věku, doplněný několika zkušenými borci.
Večer ukončila od 20 hodin Pouťová zábava, kde hrála skupina KABÁT REVIVAL.
V neděli si to nejdříve rozdali od
13:30 místní mladší elévové se soupeřem z Kratonoh a stejné složení měl i zápas od 14:15, ve kterém
se střetli starší elévové. Od 15:00h
si mezi sebou zahráli dorostenci
a vyvrcholením byl od 16:00 zápas
ROUDNICE HORNÍ - ROUDNICE DOLNÍ. Zápas nakonec skončil
výsledkem 5:3 pro „Dolní Roudnici“.
Tradiční rivalita mezi oběma
konci přispěla ke kvalitě utkání,
kterému nechyběl náboj a hrálo ve
DALŠÍ ČINNOST
SK ROUDNICE
Přehled akcí, které jsme uskutečnili od minulého vydání Roudnického zpravodaje a které plánujeme v nejbližší době:
• V pátek 7. 2. se uskutečnil
Sportovní ples. K tanci a poslechu
hrála skupina UNIDUO.
• Sběr starého železa proběhl
v sobotu 9. 5. Děkujeme všem za
podporu našeho spolku touto formou.
• Volební valná hromada se
uskutečnila na fotbalové tribuně
V Lesečku v neděli 7. 6. Zhodnotili jsme svoji činnost a naplánovali

Pouťový víkend - Mužstva HORNÍ - DOLNÍ (Foto: Petr Koutník)

svižném tempu. I letos jsme viděli čák, Nun, Mikan, Bednář Vl.
spoustu branek i pěkných fotbaloo 3. místo: TJ Sokol Lhota p.L.
vých akcí. Diváci se bavili a to bylo - Jiskra Lampertice 5:0, branky: 2x
cílem celé akce.
Pejchal, Hegr, Janktovský, Pavlis
o 1. místo: SK Roudnice B Výsledky Pouťový turnaj:
Roudnice OLD STARS 6:4, branSK Roudnice B - TJ Sokol Lhota ky: 3x Rejl, 2x Mičiak, Hruška – 2x
p. L. 3:3, pen. 10:9, branky:2x Rejl, Nun, Bednář Vl., Jakubec
Hruška – Čihák, Pavlis, Pejchal
Roudnice OLD STARS - Jiskra
Pořadí:
Lampertice 5:0, branky: 2x Maruš1) SK Roudnice B, nejlepší hráč:

Zima Matěj
2) Roudnice OLD STARS, nejlepší hráč: Maruščák Miroslav
3) TJ Sokol Lhota pL., nejlepší
hráč: Šilha Petr
4) Jiskra Lampertice, nejlepší
hráč: Karásek Vít
Cena Ivana Nykla pro nejlepšího
brankáře turnaje: Nagel Wolfgang
(Jiskra Lampertice)

fungování SK Roudnice v dalším
roce. Zároveň jsme zvolili Výkonný výbor a Revizní komisi na dalších 5 let.
• V sobotu 13. června se uskutečnil další ročník žákovského
turnaje SOKOL Cup 2020. Vítězem se stalo nakonec mužstvo FK
Chlumec n. C. Týmy si opět pochvalovaly výbornou organizaci
akce.
• 11. – 12. července se uskutečnil Pouťový víkend. Více samostatný článek.
• Tradičně se budeme podílet
31. 12. na Silvestrovském rozloučení s rokem 2020 na Starém hřišti.
• Sportovní ples je plánován na
pátek 5. 2. 2021 a hrát bude opět

s okolními týmy). Je to velký závazek a zároveň spousta práce. Doufáme, že to zvládneme a náš klub
zase posuneme o krok dále.
Věříme, že momentální situace
se bude postupně uklidňovat a mistrovské soutěže nebudou zrušeny,
nebo omezeny. Vás spoluobčany tímto zveme na utkání našich
týmů do areálu V Lesejčku, ale i na
venkovní zápasy.
Ještě velké poděkování obci
Roudnice za zakoupení vřetenové sekačky, která podstatně zlepší
kvalitu trávníku na našem hřišti.

skupina UNIDUO.
Také naše činnost v tomto roce
byla silně poznamenána pandemií
koronaviru. Na začátku jara byly
pozastaveny a později zrušeny
všechny soutěže. Pomalu se začalo
trénovat na konci května a během
června se již hrály přátelské nebo
pohárové zápasy. Tradiční sběr
starého železa, ale i Valnou hromadu jsme museli odkládat. S konáním Sokol Cupu 2020 i Pouťového víkendu jsme čekali do poslední chvíle, ale obě akce nakonec
proběhly bez problému a myslím,
že se velmi vydařily.
Do nové sezóny jsme přihlásili
rekordních 8 mužstev (2 dospělé a 6 mládežnických v souklubí

Za SK Roudnice
Tomáš Rejl
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ROUDNICKÉ ŽENY
Činnost našeho spolku poznamenala epidemie COVID 19.
Před vypuknutím jsme ještě stihly
uspořádat Rohatou zábavu a Karneval pro děti. Ostatní akce byly
zrušeny. Abychom si trochu zvedly náladu v době zákazů, založily
jsme na FC skupinku Roudnice
tvoří, kde jsme si mezi „Roudničáky“ sdílely náměty na tvoření.
Všichni jsme uvítali postupné rozvolnění zákazů a omezení.
V červnu jsme proto mohli oslavit konec školního roku s Vosičkou Verčou. V přírodním divadle
v Lesejčku byl pro děti připravem
dvouhodinový program pro děti
a dospělé. Počasí moc nepřálo, ale
zmzlinu, kterou si pro nás připravila pí. Bezrouková a „Roudnická
zmrzka“, si přesto všichni rádi vychutnali.
Po prázdninách jsme se opět
sešli a tentokrát oslavili konec
prázdnin. Zábavným odpolednem nás provedla Vosička Verča.
Děti si zasoutěžily, malovalo se na
obličej, vyhrálo se plno cen. V letošním roce jsme si konec prázdnin opravdu užili.
Nechyběl ani tradiční zájezd do
Mirakula. Do zábavného parku
jsme jeli 5. 9. Účast byla veliká,
jsme rádi že si to všichni užili.

Květinový den, který se koná
v měsíci květnu, se přesunul na
září. Ve středu 30. září proběhne
tradiční prodej měsíčku lékařského, znaku „ČESKÉHO DNE
PROTI RAKOVINĚ“.
V září, v termínu 28. 9. - 4. 10.
se ženy chystají na pletení z pedigu na horách.
V letošním roce se bude konat
mimořádně Výroční schůze již
v říjnu. Na programu bude volba
nového výboru. Všem členkám
současného vedení bych touto
cestou ráda poděkovala za jejich
obětavou práci. Rády bychom
přivítaly i nové posily do našeho
spolku.
Advent přivítáme 28. 11. Věříme, že celá situace kolem epidemie se uklidní a budeme tak
moci přivítat advent tradičními
dílničkami, punčem, svařákem
a perníčky.
Na všechny naše akce Vás srdečně zveme a těšíme se na setkání
s Vámi.
Dovolte mi popřát Vám krásný
podzim, hodně zdraví a šťastné
a veselé Vánoce.

Oslava konce školního roku s Vosičkou Verčou (Foto: M. Kopřivová)

PONDĚLNÍ HRANÍ SI S DĚTMI

Zveme maminky s předškolákovými dětmi na „Pondělní hraní si
Za Spolek Roudnické ženy
KopřivováMartina s dětmi na OÚ“. Od pondělí 19. října se začneme opět scházet ve velké
zasedací místnosti OÚ od cca 9:30. K dispozici je pro děti herní koberec
včetně hraček.
Těšíme se na viděnou

INFORMACE KULTURNÍ KOMISE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 1. listopadu se v budově
Obecního úřadu uskuteční vítání
občánků. Osobní pozvánku obdrží
rodiče nově narozených dětí.

kdy společně rozsvítíme vánoční strom. Kulturním pásmem se
představí děti z roudnické mateřské
školy. Od 14:00 hodin bude probíhat již tradiční vánoční tvoření ve
velké zasedací místnosti OÚ. NebuADVENTNÍ SETKÁNÍ
de chybět prodej vánočního punče
SENIORŮ
a svařáku, který připraví roudnické
Setkání roudnických seniorů se ženy.
uskuteční ve čtvrtek 10. 12. 2020 od
16:00 hodin v hospodě U Formana.
ROUDNICKÝ SILVESTR
Bude připraven kulturní program
Ve čtvrtek 31. 12. 2020 se v 17:00
a občerstvení.
hodin sejdeme na Starém hřišti, abychom se rozloučili s rokem
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO 2020 a společným přípitkem a ohSTROMU
ňostrojem přivítali nový rok 2021.
Letošní adventní čas zahájíme
v sobotu 28. 11. 2020 v 17:00 hodin,
Ivana Novotná

ROUDNICKÉ DÝŇOBRANÍ
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26. 9. 2020 od 14:30 hod na Starém hřišti
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Můžete si přijít vyrobit podzimní dekoraci, ochutnat bramboráky.
Zapojte se do soutěže ve vaření, v letošním roce to budou
„VEJCE STOKRÁT JINAK“. Talíř se soutěžním vzorkem a recept
odevzdejte do stánku na Starém hřišti. Porota vybere nejlepší.

ZR

Obecní úřad Roudnice ve spolupráci s
Občanským sdružením Diakonie Broumov
VYHLAŠUJÍ

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

• letního a zimního oblečení
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
• peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
• v hale Obecního úřadu Roudnice (za budovou OÚ)
• ve středu 21. října 2020 od 14 do 17 hodin
• v pátek 23. října 2020 od 9 do 11 hodin
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