1919 – 2019 STO LET OD ZALOŽENÍ ROUDNICKÉ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL
Byli zvoleni tito první činovníci
Sokola:
STAROSTA:
Půlpán František, č. p. 30
MÍSTOSTAROSTA:
Zeman Josef, č. p. 44
CVIČITEL:
Dvořáček Josef, strojník
z Puchlovic
Dále byl zvolen výbor, náhradníci a revizoři.
V roce 2009 přinesl náš Zpravodaj podrobnou historii tělovýchovné jednoty Sokol všeobecně a následovně pak podrobné
informace o založení samotné
tělovýchovné jednoty v Roudnici. Dovolte mi krátké připomenutí článků z vydání 3, 4/2009
a 1/2010.
Počátky roudnického Sokola
zaznamenal pan Josef Charbuský
takto:
V lednu 1919 uvažováno o založení tělocvičné jednoty SOKOL.
Myšlenku propagoval na žádost Josefa Dvořáčka – strojníka
z Puchlovic – pan Josef Zeman,
rolník v Roudnici č. p. 44. Agitací Josefa Charbuského a Jaroslava
Syručka získáno 40 členů. Občané Roudnice a Puchlovic sezváni
na schůzi 10. května 1919. Přijeli
i zástupci jednoty z Nechanic.

Jednota nesla název: ODBOR
TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL V NECHANICÍCH - TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
ROUDNICE
První cvičení se konalo
13. května 1919 ve spolkové místnosti v hostinci „Na Kopečku“.
K osamostatnění roudnické jednoty došlo 28. března 1920. Od
tohoto dne nesla název TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
ROUDNICE
Z dochovaných zápisů o bohaté
činnosti zdejší TJ Sokol vyplývá,
že zde vznikla vyspělá sokolská
jednota, kde se soustavně cvičilo
a probíhala zde i činnost na poli
kulturně vzdělávacím
Činnost Sokola byla přerušena
druhou světovou válkou. Poslední
sokolská schůze se konala 6. dubna 1941. V té době měla roudnická tělovýchovná jednota 70 členů
(56 mužů a 14 žen). Sokol byl za
německého protektorátu nejen
zakázán, ale dvanáct tisíc jeho
členů bylo pozatýkáno a mnozí
se nedožili svobody. Přes všechny snahy německých okupantů se
nepodařilo sokolskou myšlenku
zničit. Volily se náhradní možnosti, aby se zákaz obešel.
V roce 1943 se projevila
v Roudnici snaha založit sportovní klub. Dochovala se svolávací
listina se 36 jmény a pozváním
pro další dobrovolníky. Ze schůze vyšel impulz začít hrát fotbal.
V roce 1944 bylo založeno Sdružení neregistrovaných klubů, jehož členy se staly sportovní kluby
Kratonohy, Syrovátka, Barchov,
Nechanice, Roudnice, Babice,
Suchá, Kunčice a Kosice. Byla
založena cena pro nejukázněněj-

ší mužstvo. Měl ji obdržet klub,
který měl po celý rok nejslušnější vystupování nejen hráčů, ale
i obecenstva.
Ihned po skončení války byla
svolána na 9. června 1945 valná
hromada Sokola, jejímž cílem
bylo obnovení cvičení všech složek, to znamená žactva, dorostu,
mužů a žen. Presenční listina s 37
podpisy z této významné události je zachována dodnes. Avšak
podmínky pro obnovení činnosti
Sokola byly velice těžké. Celostátně nastalo mnoho starostí s odstraňováním škod napáchaných
válkou, s obnovou průmyslové
výroby a zemědělství, budovalo
se poválečné Československo.
Přes všechny obtíže se ale činnost Sokola podařilo obnovit jak
po stránce tělovýchovné, tak po
stránce kulturní. Kromě cvičení

všech složek pořádal Sokol oslavy
významných výročí, vlastivědné
výlety, akademie, plesy, máje, nacvičovaly se divadelní hry a jednota se zúčastňovala okrskových
cvičení. Největší odměnou pro
členy byla účast na XI. všesokolském sletu v roce l947. Roudnický Sokol patřil rozsahem své činnosti k vyspělým jednotám.
Většina nejstarších roudnických seniorů má vzpomínky na
mládí spojené právě s činností
v Sokole, kde získávali nejen tělesnou zdatnost, ale i kulturní
vyžití.
Sokolové,
řízeni
heslem
„V zdravém těle zdravý duch!“ se
zasloužili o cvičení širokých vrstev obyvatelstva a tím i o zdraví
celého národa.
Marie Doležalová
kronikářka
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás již podruhé v tomto roce pozdravil na
stránkách našeho Roudnického
zpravodaje. Tentokrát v jarních
měsících, měsících vůní, květů
a očekávání.
Jak jste si jistě všimli, původně plánovaná revitalizace středu
obce nebyla zahájena dle plánu.
Abychom předešli spekulacím,
dlužím vám vysvětlení. Jako vždy
jde o peníze. Původně plánovaný dotační titul, který nám zajistí
významné finanční pokrytí úpravy zeleně, nebyl vypsán v listopadu loňského roku, ale až v dubnu
roku letošního. Z tohoto důvodu
nedošlo k částečnému vykácení
označených stromů ani k částečné sanaci stromů a dřevin, které
budou ponechány. Kácení bude
hrazeno z rozpočtu obce, veškeré
další činnosti, vč. výsadby zeleně
nové, za využití dotačního titulu.
Nechceme přeci vykácet v únoru – březnu stromy a celé jaro, léto
a podzim pozorovat prázdný střed
obce bez zeleně. To by byl skutečně smutný pohled. Z těchto důvodů byla revitalizace přesunuta na
konec roku 2019 a začátek roku
2020.
Kde se chceme realizovat, pro

mnohé z vás konečně, je hřbitov.
Vždyť nářky na cesty po hřbitově
a přerostlé stávající túje ohrožující
hroby, ty od vás slýcháme neustále.
V letních měsících a prvních podzimních měsících dojde k vykácení nebezpečných tújí, jejich odstranění, vč. vyfrézování pařezů,
odvoz stávajícího kačírku z cest
po hřbitově, odtěžení potřebného
materiálu a založení cest nových,
mlatových. Projektantem navržený materiál je přírodní, který dešťovou vodu propustí do spodních
vrstev zeminy. Zároveň je to materiál, který umožňuje zimní údržbu. Pro nás to znamená možnost
zametání cest po hřbitově i v zimním období. Tím se zvýší komfort
při návštěvě našich zesnulých. Na
zeleň nebylo zapomenuto, podél
cesty od vstupní brány po kapličku
dojde k výsadbě zeleně nové. Zeleň bude vysazena v kontejnerech
bránících kořenovému systému
narušit okolní hroby. Při realizaci
úprav na hřbitově bude maximálně dbáno na minimalizaci narušení pietního místa.
Od hřbitova se dostáváme
k sportovnímu vyžití dětí a mládeže. V letošním roce bychom rádi
rozšířili naše stávající dětská hřiště a sportoviště o další moderní

herní a sportovní prvky. Nabídky
se nám na obci scházejí a bude na
nás všech, které na nějakém dalším zasedání zastupitelstva obce
vybereme. Budu rád, když nás (zastupitele) ve výběru nenecháte samotné a přispějete svým názorem
k výběru toho nejvhodnějšího. Na
stole je i otázka skluzavky zabudované v zemi pro děti i dospělé
umístěné na fotbalovém hřišti,
resp. pod ním…
Co bylo dokončeno, je projekt
revitalizace zeleně realizovaný pod
hlavičkou Mikroregionu urbanická brázda. Zde je třeba připomenout využití dotačních titulů při
sanaci vzrostlých topolů podél cesty na Puchlovice a výsadbu nové
zeleně podél polní cesty od hájenky ke Třem dubům. Kdo z vás
tam ještě nebyl, zajděte se podívat.
Je to téma na procházku spojenou
s účelně vynaloženými náklady do
zeleně. Zeleně, která do přírody
patří. Zeleně, která zajistí úkryt
pro drobnou zvěř a zvelebí krajinu
po těžbě štěrkopísku pod dálnici.
Veškeré další informace o dění
v naší obci najdete na dalších
stránkách tohoto zpravodaje.
Závěrem, jako již tradičně, si
dovoluji opětovně požádat všechny občany naší obce, aby k údržbě

svých zahrad a nemovitostí využívali celý týden, mimo nedělního odpoledne. Stalo se již dobrou
tradicí, že nedělní odpoledne využíváme k čerpání síly a energie
na další pracovní týden. Veškeré
hlučné stroje a nástroje nám tento klid berou a to by bylo, myslím,
škoda. Jsem opravdu rád, že nám
tato vzájemná dohoda funguje již
několik let a nemusíme využívat
příslušné paragrafy zákona o obcích o omezení činností (sekání,
broušení…).
S blížícím se termínem letních
prázdnin si vám všem dovoluji
popřát příjemné prožití volného
času, který využije každý dle sebe.
Důležité je nezapomenout jeden
na druhého, odpočinout si a načerpat energii. Budu se těšit na setkání s vámi po prázdninách, když
ne osobně, tak alespoň na stránkách našeho zpravodaje.
I na dobu letních prázdnin jsme
pro vás, ve spolupráci s dobrovolnými spolky, připravili kulturní
akce. Více se dočtete na dalších
stránkách našeho zpravodaje (letní kino, divadlo, taneční zábava,
hasičské závody, fotbalové zápasy…).
Mgr. Svatopluk Kněžour,
starosta obce Roudnice

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z JEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ROUDNICE
• Odkup nemovitosti od současného majitele – prodejna potravin č.p. 20 (nájemce Hruška)
Starosta obce Mgr. Svatopluk
Kněžour seznámil zastupitelstvo
obce s nabídkou současného
majitele objektu ČFS ALFA Invest, s.r.o., zastoupeného společností Českomoravská finanční společnost, s. r. o., obě firmy
sídlící na totožné adrese Zakouřilova 611/29, 149 00 Praha 11,
k přednostnímu odkupu nemovitosti – budovy prodejny potravin
č. p. 20 vč. pozemků p. č. 157/4
a 157/3 obec Roudnice, k.ú.
Roudnice za cenu 3.300.000 Kč.
Zastupitelstvo obce po schválení
všech rizik schvaluje nákup budovy prodejny potravin do majetku Obce Roudnice.
• Uzavření Smlouvy o pracovně
lékařských
službách
s MUDr. Leošem Petrem. Na
základě předloženého návrhu
předmětné smlouvy dochází

k narovnání vztahu mezi Obcí
Roudnice na pozici zaměstnavatele a poskytovatelem pracovně
lékařských služeb MUDr. Leošem Petrem. Předmětem smlouvy je vyšetření členů SDH Roudnice za účelem ověření jejich
zdravotní způsobilosti v zásahové jednotce.
• Uzavření Smlouvy o pracovně
lékařských
službách
s MUDr. Petrem Šubrtem. Na
základě předloženého návrhu
předmětné smlouvy dochází
k narovnání vztahu mezi Obcí
Roudnice na pozici zaměstnavatele a poskytovatelem pracovně
lékařských služeb MUDr. Petrem
Šubrtem. Předmětem smlouvy je
vyšetření členů SDH Roudnice
za účelem ověření jejich zdravotní způsobilosti v zásahové jednotce.
• Uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene ve prospěch
ČEZ – kabelové vedení Vlasák na
pozemku p. č. 241/1 k.ú. Roudnice ZO byla předložena Smlouva
o zřízení věcného břemene, která

navazuje na předchozí Smlouvu
budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ. Smlouva řeší uložení elektrokabelu na
obecním pozemku pro novostavbu u Vlasáků za obvyklou cenu
1.000 Kč.
• Vyúčtování dotací dobrovolných spolků - v řádném termínu
do 28. 2. 2019 bylo doloženo vyúčtování všech třech dobrovolných spolků čerpajících dotaci
z rozpočtu obce. Po provedené
kontrole vyúčtování lze přistoupit k uzavření nových Veřejnoprávních smluv o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Roudnice pro rok 2019 dle
odsouhlaseného rozpočtu obce
letošního roku.
• Projektová dokumentace revitalizace zeleně – střed obce. Po
přepracování projektové dokumentace dle požadavku ZO došlo k přehodnocení plánovaného
termínu realizace takto – termín vykácení kolizních dřevin
11/2019-03/2020; výsadba nové
zeleně a sanace stávající zeleně

03-05/2020.K tomuto rozhodnutí vede ZO využití vegetačního
klidu v zimních měsících, kdy
klimatické podmínky umožní kácení dřevin bez narušení
travnatých ploch v okolí těžby
(ztuhlé podloží eliminující narušení zelených povrchů). Dalším,
neméně důležitým důvodem je
zkrácení doby od těžby dřevin
k výsadbě nových dřevin. Veškeré práce budou realizovány
v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami dotačního titulu, který bude na tuto
činnost využit (dotace ve výši
60 % nákladů). Vypsání předmětné dotace bylo posunuto na
04/2019 s časovým přesahem do
roku 2020.
• Úprava zeleně a chodníků na
hřbitově v Roudnici - dle zpracované projektové dokumentace
dojde ke smýcení stávajících tújí
a jejich nahrazením vhodnou náhradní výsadbou, vč. rekonstrukce chodníků po hřbitově.
(pokračování na str. 3)
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
(pokračování ze str. 2)
• Starosta obce informoval
přítomné o postupu prací na
zpracování nového územního
plánu obce Roudnice – návrh ÚP
byl UHA MMHK schválen a dochází k prověření jeho oprávněnosti dotčenými orgány veřejné
správy. V případě souladu s požadavky dojde ke svolání společného veřejného projednání.
• Projektová
dokumentace
na opravu obecních rybníků po
obci Roudnice. Schválená PD
byla rozeslána ke schválení na
dotčené orgány a organizace
spolu s žádostí o vydání stavebního povolení. Po prověření lze

využít dotační tituly Ministerstva zemědělství – rybníky, kdy
je pokrytí dotací ve výši 80 %
a výše do 2.mil. Podmínkou je
PD a platné stavební povolení.
• Realizace rekonstrukce polních cest – rozeslaná PD k vyjádření dotčených orgánů a organizací, aktualizace propadlých
vyjádření; PD k vypsání VŘ
do 07/2019; stavební povolení požadované stavebním úřadem MMHK bude vydáno do
12/2019. Plánovaná realizace 0306/2020.
• Postup v odkupu pozemku
u bytovky – do 05/2020 bude
předložena studie budoucí obslužné komunikace spolu s vy-

definováním plochy potřebné
k účelnému odkoupení pozemku od současného majitele. Následně dojde k zahájení jednání
o odkupu.
• Po setkání s odborným garantem provozování kanalizace
po obci Roudnice Ing. Koubou
IKKO Hradec Králové došlo
k vyjasnění možností odkanalizování obce. S ohledem na účelnost a efektivitu vynaložených
nákladů dojde k monitoringu
spádových podmínek po obci
a vytipování lokalit, kde je možné zrealizovat kanalizační sběrače. Obec bude nadále provozovat
jednotlivé kanalizační sběrače
a podporovat výstavbu domov-

ních ČOV. Jednotná kanalizace
zaústěná do centrální ČOV je
nereálná.
• Zadání geometrických plánů
k uložení kanalizačního sběrače
stoky H v pozemku p. č. 412/1
k.ú. Roudnice firmě GesParsec
Pardubice – tato firma zaměřovala kanalizaci během výstavby;
po vypracování GP bude tento poskytnut majiteli pozemku
(Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, územní
pracoviště Hr. Králové) k přípravě smlouvy o věcném břemenu.
Mgr. Svatopluk Kněžour,
starosta obce Roudnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBČANY
Příjemné jarní počasí nám všem
zlepšilo náladu a dodalo další chuť
do práce v náročném období posledního čtvrtletí školního roku.
Jakých úspěchů jsme však dosud dosáhli?
V úterý 23. dubna jsme se zúčastnili soutěže mladých zpěváčků v ZŠ Praskačka. Čtyři soutěžící
naší školy si odvezli tři medailová
umístění. Samuel Nun – žák pátého ročníku - obsadil ve své kategorii vynikající první místo. Dojem u poroty zanechala i Karolína
Nováková.
Celoročně se zapojujeme do
různých
odborných
soutěží
a olympiád. V chemické olympiádě dosáhl dobrých výsledků
Jakub Marek (9. ročník), v matematických soutěžích si dobře
vedla Lucie Kobrlová – celoroč-

ní korespondenční matematická
soutěž, Jakub Marek- úspěšný řešitel matematického KLOKANA,
Matěj Šimůnek - úspěšný řešitel
matematické Pythagoriády.
Své zástupce jsme poslali i do
olympiády zeměpisné, matematické, dějepisné a českého jazyka.
Do krajského kola recitační
soutěže se podařilo postoupit
dvěma žákyním, jednou z nich je
Zuzana Olahová (9. ročník), jejíž přednes i písemný projev jsou
opravdu na vynikající úrovni. Velmi dobrých výsledků dosáhli naši
žáci i v recitační soutěži Libčanská
básnička -Zuzana Olahová, Matěj
Šimůnek, Lucie Kobrlová.
V březnu navštívili sedmáci
a osmáci pražské Divadlo na Fidlovačce. Mimo představení si prohlédli i některé zajímavosti naše-

ho hlavního města.
Všichni žáci zhlédli program
mobilního planetária v prostorách školy, který byl přizpůsoben
obsahu výuky v jednotlivých ročnících.
Průběžně se zúčastňujeme
i sportovních soutěží – vybíjená,
přehazovaná, kopaná. V soutěži Hradecká laťka si velmi dobře vedl Tomáš Kolář. Výkonem
153 cm obsadil 1. místo ve skoku
vysokém a naše škola na těchto
závodech patřila mezi nejlepší.
Budoucí prvňáčky jsme pozvali na den otevřených dveří a poté
k zápisu do 1. třídy. Bylo zapsáno
36 prvňáčků pro školní rok 2019
- 2020.
Co nás čeká ještě do konce školního roku?
Bude to řada sportovních sou-

těží – Pohár rozhlasu, štafetový
závod žáků 1. st, vybíjená v Nechanicích, soutěž zdravotních hlídek, Den zdraví na 2. stupni, dopravní soutěž a konečně na úplný
závěr školy v přírodě a školní výlety. A pak už bude čas rozloučit
se s našimi deváťáky. Na závěrečném setkání učitelů, žáků a rodičů, které se uskuteční 25. 6., jim
půjdeme popřát mnoho úspěchů
v další přípravě na jejich budoucí
povolání a aby do nového období
svého života vykročili tou správnou nohou (Tereza Bitvarová,
Tereza Kotková, Dominik Mádlo,
Jakub Marek, Zuzana Olahová).
Krásné a pohodové prázdniny!!!
Za ZŠ a MŠ Libčany
Mgr. Lenka Šlechtová
a Mgr. Květa Brožková

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE
Vážení spoluobčané,
jarní sluníčko nás s dětmi táhne ven a my se snažíme být venku
co nejvíce. Školní zahrada nám
umožňuje různé hry, ať jsou to
tvořivé hry v písku, jízda na koloběžkách, odstrkovadlech, hry
s míči i na herních prvcích. Pozorujeme probouzející se přírodu, hnízdění ptáků a od loňského
roku také čápů na web kamerách
rozmístěných po celé naší republice. Děti sledují dění v hnízdě po
celý rok.
Do konce roku nás ještě čekají
různé akce. Společně v mateřské
škole oslavíme „Čarodějnice“,
a v květnu nás čeká společné foto-

grafování, zápis do mateřské školy
a v červnu školní výlet s plavbou
lodí po Labi a návštěvou Muzea
kouzel v Pardubicích. Ve školce
uspořádáme „Dřevíčkovou dílničku“, kde budou děti pracovat
s nástroji potřebnými při zpracování dřeva. V posledním červnovém týdnu se rozloučíme s našimi školáky a prožijeme s nimi
i jednu noc ve školce. Pojedeme
na kolách na výlet, opečeme si
vuřty a děti si na rozloučenou namalují trička.
Přejeme vám krásné jarní i letní dny.
Za kolektiv MŠ Roudnice
Jana Bitvarová, ředitelka

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY,
ROUDNICE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020
se koná

VE ČTVRTEK
9. KVĚTNA OD 10.30 – 15 HODIN.
S sebou vezměte rodný list a zdravotní průkaz dítěte
a občanský průkaz zákonného zástupce.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE

V současné době probíhají přípravy na jarní soutěžní sezónu.
Provedli jsme kontrolu a opravu
veškeré techniky. Dále v rámci
brigád provádíme jarní úklid hasičárny a přípravu sportovního
hřiště. V pátek 10. května pojedeme opět na hasičský výlet. Tentokrát navštívíme hrad Křivoklát,
Muzeum motocyklů na Křivoklátě a Muzeum železnice v Lužné

u Rakovníka. V pátek 22. února masopustního průvodu jako do- ve spolupráci s ostatními spolky
proběhla v Boharyni Výroční provod. V úterý 30. dubna jsme pořádali pálení čarodějnic.
valná hromada okrsku Bystřice,
kterou navštívila náměstkyně starosty Okresního sdružení hasičů
VÝCHODOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA SEZNAM ZÁVODŮ 2019
Hradce Králové. V návaznosti na
tuto schůzi se konala v PuchloviDatum
Místo
Datum
Místo
cích 18. dubna okrsková schůze.
18. 5. VCHL – Velký Trebešov
5. 7. VCHL – Roudnice
V sobotu 18. května proběhne
jako každoročně okrsková soutěž
1. 6. VCHL – Horní Třešňovec
27. 7. VCHL – Letohrad Kunčice
v požárním útoku. Letos se bude
2. 6. VCHL – Bystřec
28. 7. VCHL – Letohrad Orlice
konat v Puchlovicích. Plán dalších závodů je uveden níže v ta8. 6. VCHL – Trnov
24. 8. VCHL – Myštěves
bulce. V průběhu února jsme jako
každoročně pořádali školení vý29. 6. VCHL – Dubenec
25. 8. VCHL – Pšánky
jezdových jednotek DVPS. V so30. 6. VCHL – Nepomuky
7. 9. VCHL – Velichovky
botu 16. února jsme se účastnili

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ HOŘLAVIN V LÉTĚ:

Velmi teplé počasí s sebou přináší nejen značnou zdravotní
zátěž pro obyvatelstvo, ale také
požární rizika. Nebezpečí se pojí
např. se skladováním a manipulací hořlavých kapalin, se kterými
se lidé běžně setkávají. Málokdo
ví, že vysoce hořlavé kapaliny I.
třídy nebezpečnosti (například
benzín, aceton nebo metanol)
mají teplotu vzplanutí do 21° Celsia. To znamená, že již při této relativně nízké teplotě se z kapaliny
uvolní tolik par, že se vytvoří zapalitelná směs se vzduchem. Pak
stačí pouze neopatrné zacházení
se zdrojem otevřeného ohně –
např. zapálit si v blízkosti cigaretu - a začne hořet. Při vysokých
teplotách se kapaliny odpařují
více a tím pádem roste i riziko,
že dojde ke vznícení a výbuchu
jejich hořlavých výparů. Opatrně
je třeba zacházet s hořlavými kapalinami jako jsou nafta, benzín,
petrolej, aceton, metanol, toulen,
líh, či různé barvy, laky, ředidla,

oleje, lepidla. Tyto hořlavé kapaliny nevystavujte slunci a vůbec
vysokým teplotám, jinak zvyšujete riziko vzplanutí a následného
požáru. Dávejte si rovněž pozor
na zacházení se zdroji otevřeného
ohně v jejich blízkosti (cigarety,
zápalky nebo zapalovače). Chráníte tak nejen sebe, ale i své okolí.
Při skladování hořlavých či nebezpečných látek dodržujte tato
pravidla: Pevná paliva ukládejte
odděleně od jiných druhů paliv,
hořlavých anebo hoření podporujících látek. Hořlavé kapaliny
skladujte v souladu s návodem
výrobce, v uzavřených nádobách
na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti
zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla) ani na slunci. Hořlavé
kapaliny neukládejte ve společných a ve sklepních prostorách
bytových domů nebo ubytovacích zařízení. Hořlavé kapaliny,
hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách,
které jsou k tomuto účelu určeny.
Je zakázáno ukládat hořlavé kapaliny ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů
nebo ubytovacích zařízení. Ukládat lze jen maximálně 40 litrů
hořlavé kapaliny potřebné k vytápění těchto objektů, a to v nerozbitných přenosných obalech pro
jeden tepelný spotřebič. V jednotlivých a řadových garážích lze
ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot
pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech
a nejvýše 20 litrů olejů na jedno
stání. V hromadných garážích se

pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou
součástí vozidel. Garáž je třeba
vybavit hasicím přístrojem.
Při vysokých teplotách roste
riziko i v zacházení s hořlavými
plyny (např. přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly
být vystaveny vysokým teplotám
a nadměrným tlakům. Nádoby
s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. s LPG,
lahve, sudy, kontejnery, nádrže)
umísťujte na snadno přístupných
a dostatečně větraných a proti
nežádoucím vlivům chráněných
místech. Pozor tedy na příliš intenzivní sluneční paprsky, otevřený oheň, kamna, svářecí zařízení apod. Např. plynový zapalovač
ponechaný za sklem automobilu
vystavenému vysokým teplotám
představuje doslova časovanou
bombu, která dokáže vašeho
plechového miláčka nejen těžce
poškodit, ale způsobit i vážná
zranění. Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkosti hořlavých
látek a zdrojů hoření – nekuřte
u nich!!! Nádoby s hořlavými
plyny, tedy ani propanbutanové
lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo
společných prostorách bytových
domů či ubytovacích zařízení – např. ložnici. Propan-butan
je totiž těžší než vzduch, mohl
by se tedy hromadit u země či
v prohlubních, což zvyšuje riziko
požáru nebo výbuchu. Nádoby
s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy,
kontejnery, nádrže) umísťujte na

snadno přístupných a dostatečně
větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech, zamezte ale přístupu dětí. Pozor dejte
i na netěsnost tlakové láhve, kdy
není spotřebič (např. vařič) dostatečně připevněn. Může dojít
k unikání plynu a v uzavřených
prostorách pak hrozí nebezpečí výbuchu. Chodby, schodiště
a únikové cesty ponechte volně
průchozí, neskladujte materiál na
pavlačích. Pozor také na nebezpečí samovznícení uskladněného
obilí, sena či uhlí. Značné riziko
hrozí zejména u velkokapacitních seníků nebo u stohů se slámou. K požáru může dojít tehdy,
pokud je materiál vlhký a není
zajištěno dostatečné odvětrávání.
Uvnitř složeného materiálu bychom také měli pravidelně měřit teploty a dávat pozor na jeho
přílišné zahřátí. V případě, že
překročí kritickou mez 65 st.C.
Pokud skladujete velké množství
hořlavých látek např. v garáži,
markantně se tím zvyšuje riziko
vzniku požáru, neboť k zapálení
hořlavých výparů stačí jen okamžik nepozornosti – zapálená
cigareta, zapalovač, nebo i jiskra
v elektrickém osvětlení. Ke zvýšení požární bezpečnosti ve své
domácnosti si neváhejte pořídit
požární hlásiče k včasné detekci případného požáru a hasební
prostředky k jeho rychlému zdolání (přenosné hasicí přístroje).
Tato investice se vyplatí, zejména
pokud skladujete větší množství
hořlavin na jednom místě.
Roman Kašpar,
SDH Roudnice

obec

Zima nám utekla jako lusknutím
prstů a my mezitím stihli navštívit
Krkonoše, blíže Velkou Úpu, kde
se konalo pro Hasíky víkendové
soustředění na chatě Evě ve dnech
15. – 17. 3. 2019. Poměrně vydařené soustředění, jen pro příště si
pro nás připravilo plno ponaučení.
Počasí nám přálo k dopolednímu
výletu na Portášky a ani hrátky ve
sněhu nám nebyly odepřeny.

ROUDNICKÝ HASÍK

Dále jsme stihli udělat menší
brigádu ke Dni Země v pátek 12. 4.
2019 a byli jsme překvapeni, kolik
toho na nás čekalo. V sobotu jsme
na to mohli jít ale bohužel znovu.
Tím bych chtěla upozornit naši
vesnickou omladinu, že by těch
pár kroků, které je dělí od lavičky
k odpadkovému koši, občas udělat
mohli.
V následujících dvou měsících

Soustředění (Foto: L. Macháčková)

3

Roudnice

nás čeká pár víkendových závodů
v blízkosti našeho bydliště. Takže
kdybyste nás chtěli jet podpořit,
budeme jen a jen rádi. Zde přikládám informační tabulku. Je však
jen orientační, neboť ne vždy se podaří sesbírat plný počet dětí. Snad
bude letos účast na závodech lepší,
neboť jsme přibrali dalších pět nových členů.
V neposlední řadě jsme se ale

rozhodli k většímu kroku, a to
uspořádat u nás v obci dětské hasičské závody, které se uskuteční
5. 7. 2019 od 15:00 hodin na Starém
hřišti. Vezmeme to z jedné vody na
čisto hned po Východočeské lize.
Tudíž jste všichni srdečně zváni
a věříme ve vaši účast a podporu.

Velcí Hasíci - Den Země (Foto: L. Macháčková)

SEZNAM NÁSLEDUJÍCÍCH ČINNOSTÍ A ZÁVODŮ:
18. 5. 2019

15. 6. 2019

Sobota, 13:30

Okresní soutěž
Putovní pohár obce
Praskačka
Pohárová soutěž

21. – 23. 6. 2019

Pátek - Neděle

Hasičské soustředění

Staré hřiště

28. 6. 2019

Pátek, 17:00

Ukončení sezóny

Roudnice - Staré hřiště

5. 7. 2019
5. 9. 2019

Pátek, 15:00

Hasičská soutěž

Roudnice - Staré hřiště

Čtvrtek, 17:00, 18:00 1. schůzka po prázdninách

Roudnice - Staré hřiště

14. 9. 2019

Sobota, 9:00

Humburská Bodlinka

Humburky – areál
Racek

28. 9. 2019

Sobota, 10:00

Libřický pohár

Libřice

12. 10. 2019

Sobota, 8:00

Závod požární všestrannosti Hradec Králové

25. 5. 2019

Sobota, 9:00
Sobota, 9:30

Puchlovice
Sedlice - hřiště
Urbanice - fotbal. hřiště

Malí Hasíci - Den Země (Foto: L. Macháčková)

KNIHOVNA
Roudnická knihovna se připojila
k desátému ročníku celostátní akce
Březen - měsíc čtenářů.
Knihovnu navštívily děti z mateřské školy, byl pro ně připraven program- Včely a med.

Kutná Hora a rozhledna Havířská
bouda.
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, Moje země, Cestopisy, Naše krásná zahrada, Amos,
Golem, Venkov a Styl a Rozmarýna,
které si můžete v knihovně zapůjčit.
Noví čtenáři jsou srdečně vítáni.

Informace o dění v knihovně
najdete na:
www.knihovnaroudnice.webk.cz/
Ivana Novotná,
Výlet knihovníků MUB se uskuknihovnice
teční v sobotu 8. 6. 2019, cílem bude

Včely a med (Foto: I. Novotná)
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Lucie Macháčková,
vedoucí kroužku.
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SK ROUDNICE
„A“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ

1. A TŘÍDA KRAJSKÁ SOUTĚŽ - AKTUÁLNÍ TABULKA

Zimní příprava
V přípravě na jarní část sezóny
jsme využívali umělku a běžecké
tratě v obci. Tréninkové jednotky byly společné pro hráče A+B
týmu. Společná příprava na tréninku i v přátelských zápasech
by měla sladit projev obou týmů.
V zimě jsme odehráli 8 přípravných
utkání, ve kterých jsme 2x zvítězili, jednou remízovali a 5x prohráli. Ukázalo se, hlavně v zápasech
s týmy z krajského přeboru, na
čem musíme zapracovat. Byla to
pro nás dobrá konfrontace.
SKR - Olympia HK dorost 2:4
SKR - FCHK juniorka 0:6
SKR - Vysoká n/L 3:7
SKR -Pardubičky 3:3
SKR - RMSK Bydžov 0:7
SKR - R. Bělá 1:0
SKR - Slavia HK 1:3
SKR - Třebeš 6:1
Jarní část 2018/19
Začátek této části sezóny pro
nás začal o týden později. Utkání
proti Kunčicím bylo odloženo na
květnový termín pro nezpůsobilé
hřiště. Chtěli jsme navázat na výsledkově i herně povedený konec
podzimu. Ale hned první jarní boje
ukázaly, že to nebude tak jednoduché. Dvě prohry venku o branku

„A“ Mužstvo (Foto: M. Kitller)

a hlavně nula na kontě vstřelených
gólů nadělaly vrásky trenérům.
Doma jsme zabrali a uhráli plný
počet bodů. Až v derby proti Kratonohům jsme venku vstřelili branky a odvezli si tři body ze soupeřova hřiště.
Kádr se oproti podzimu rozrostl
o Čiháka a Dostála z Olympie HK
a Pospíšila, který se vrátil z hostování z FC HK. Opačným směrem
putoval Vítek. Do Třebechovic
odešel Jan Krejcar. Tomu děkujeme za dlouholeté účinkování
v našich řadách. Původně avizovaná absence Kučery se změnila z
roční pauzy na pouze tříměsíční.
Doufáme, že se rychle dostane do
své střelecké formy z podzimu.
Kádr je vyrovnaný a i na tréninku
se ukazuje, že hrát v základní sesta-

vě chce každý. Pro trenéry jsou to
starosti příjemné. Hráči nadále pokračují v poctivém přístupu ze zimní přípravy. Kdo nehraje za první
tým, ochotně nastupuje za B tým.
První jarní kola ukázala, že boj
o čelo tabulky bude velmi těžký.
Jsou to však místa, na kterých chceme tým SK Roudnice vidět.
Prozatímní výsledky:
Týniště - SKR 1:0
SKR - Broumov 2:1
Koutník D., Čihák
Úpice - SKR 1:0
SKR - Kobylice 4:1
Čihák, Krejcar, Tykva, Houser
OlympiaHK/Kratonohy - SKR
2:5
Koutník D. 4, Pospíšil

1.

FK NÁCHOD B

21

15

0

6

46:30 43

2.

TJ LOKOMOTIVA HRADEC KRÁLOVÉ

21

15

0

6

66:31 42

3.

SPARTAK POLICE N. M.

20

12

0

8

57:31 42

4.

FK ČERNILOV

21

12

0

9

50:35 38

5.

SK ROUDNICE

20 13

0

7

41:28 38

6.

SK BYSTŘIAN KUNČICE

20

10

0

10 46:41 32

7.

SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

21

10

0

11 48:47 31

8.

TJ SLOVAN BROUMOV

20

10

0

10

9.

SK SPARTA ÚPICE

20

10

0

10 39:45 29

10.

MFK TRUTNOV B

21

10

0

11 41:51 29

11.

MFK NOVÉ MĚSTO N. M. 21

9

0

12 32:42 28

12.

SK ČESKÁ SKALICE

21

10

0

11 37:50 27

13.

FC OLYMPIA HK - FK
KRATONOHY B

21

8

0

13 58:64 26

14.

TJ VELKÉ POŘÍČÍ

20

9

0

11 29:32 24

15.

FC SPARTAK KOBYLICE

21

6

0

15 42:73 19

16.

FC NOVÝ HR. KRÁLOVÉ

21

6

0

15 27:56 18

V květnu nás čekají dva anglické
týdny. Obě sváteční středy budou
vyplněny fotbalem.
Aktuální informace najdete na
našem facebooku.
Na domácích utkáních Vás jistě
potěší nově zprovozněná udírna.
Přijďte nás povzbudit!
Mikan Zdeněk,
asistent trenéra A mužstva
STARŠÍ ŽÁCI
ROUDNICE / KUNČICE

„B“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ

krát týdně a docházka je dobrá. chů a fanouškům hodně příjemV poháru jsme prohráli se Slavií ných zážitků.
V jarní části máme odehrané Hradec 2:1. Do dalších utkání
Klempíř Petr,
4 zápasy. Doma jsme dvakrát přeji všem hráčům mnoho úspětrenér B mužstva
remizovali a venku dvakrát prohráli.
Doufám, že zlepšíme koncovku a dál budeme předvádět dobrý fotbal. Tréninky máme dva-

38:41 29

Máme za sebou velice úspěšný
vstup do jarní části sezóny starších žáků krajské soutěže 2018/19.
Z šesti zápasů jsme zatím nepoznali hořkost porážky a se skóre
26:1 vedeme celou tabulku.
(pokračování na str. 7)

OKRESNÍ PŘEBOR - AKTUÁLNÍ TABULKA
1.

SLAVIA HRADEC B

18

12

3

3

52:22 35

2.

TŘEBEŠ B

18

12

3

3

56:28 29

3.

LHOTA P.L. A

18

12

2

4

58:31 29

4.

MYŠTĚVES A

18

11

3

4

55:36 28

5.

CHLUMEC B

18

9

4

5

47:33 26

6.

MALŠOVA LHOTA A

18

9

3

6

41:30 22

7.

ROUDNICE B

18

8

4

6

46:37 21

8.

STĚŽERY A

18

7

5

6

37:33 21

9.

LOVČICE A

18

8

0

10 37:35 18

10.

DOHALICE

18

5

2

11 25:38 17

11.

BOHARYNĚ

18

4

5

9

16:42 12

12.

ČERVENĚVES A

18

5

1

12 35:50 10

13.

PROBLUZ

18

3

3

12 32:63 10

14.

CEREKVICE

18

1

2

15 19:78
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KRAJSKÁ SOUTĚŽ - AKTUÁLNÍ TABULKA

„B“ Mužstvo (Foto: M. Kitller)

DOROST

jsou většinou na hostování v dalších klubech hrajících dorosteTým dorostu jsme v této sezó- necké soutěže (2. liga až krajská
ně nepřihlašovali. Věkově máme soutěž).
v této kategorii 11 hráčů, kteří

1.

SK ROUDNICE/SK
BYSTŘIAN KUNČICE

5

5

0

0

93:8

50

2.

SK TŘEBECHOVICE
POD OREBEM

5

4

0

1

62:6

47

3.

TJ DVŮR KRÁLOVÉ
NAD LABEM

4

3

0

1

85:14 43

4.

TJ SOKOL MALŠOVA
LHOTA/FC SLAVIA HK

5

2

0

3

46:33 33

5.

TJ BANÍK VAMBERK/
1. FC ROKYTNICE V O. H.

4

2

0

2

61:57 24

6.

SK DOBRUŠKA/TJ
SPARTAK OPOČNO

4

1

0

3

43:46 23

7.

TJ VELKÉ POŘÍČÍ

5

2

0

3

33:52 18

8.

SK TÝNIŠTĚ N. ORL.

5

3

0

2

33:65 17

9.

TJ LOKOMOTIVA
BOROHRÁDEK

4

1

0

3

30:83 12

10.

1. FK NOPAKA/TJ
SOKOL STPAKA

5

1

0

4

29:100 10

11.

TJ TATRAN HOSTINNÉ

4

1

0

3

15:66

8
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SK ROUDNICE
(pokračování ze str. 6)
Klukům se konečně dostává
odměny za tvrdou a poctivou
práci v zimní přípravě. V další
části sezóny nás čeká velice nabitý
program, kdy budeme dohrávat

základní část soutěže a následovat
budou nadstavbové zápasy o celkové umístění. Postoupili jsme do
osmifinále KHF poháru U15, kde
se budeme snažit dostat co nejdále. Tento tým má velkou budoucnost, a i když zcela jistě dojde k

MLADŠÍ ŽÁCI
LHOTA P. L./ROUDNICE

STARŠÍ ELÉVOVÉ
LHOTA P. L./ROUDNICE

MLADŠÍ ELÉVOVÉ
KRATONOHY/ROUDNICE

V soutěžním ročníku 2018/2019
hrají naši mladší žáci (r. 20062007) v souklubí Lhota p. L./Roudnice. Trénují i hrají ve Lhotě p. L.
Tým působí v okresním přeboru,
kde jim patří velice dobré 4. místo.

V soutěžním ročníku 2018/2019
hrají naši starší elévové (r. 20082009) v souklubí Lhota p. L./Roudnice. Trénují i hrají ve Lhotě p. L.
V základní skupině okresním přeboru po podzimu skončil tým na
výborném 3. místě. Na jaře hraje
finálovou část, kde je zatím na 8.
místě.

Na jarní sezónu jsme se připravovali 2x týdně v tělocvičně v
Libčanech. Absolvovali jsme zimní soustředění v Horní Branné,
kde jsme měli ideální podmínky
pro přípravu.
Sezónu jsme začali dvěma porážkami se Stěžery A 2:9 a Stěžery
B 5:6. Poté se naše výkony zlepši-

OKRESNÍ PŘEBOR - AKTUÁLNÍ TABULKA
1.

NOVÝ HRADEC B

14

12

1

1

78:16 37

2.

KUNČICE

13

9

3

1

54:16 30

3.

STĚŽERY,

13

7

4

2

40:27 25

4.

LHOTA/ROUDNICE

13

7

1

5

42:35 22

5.

DOHALICE/PROBLUZ

12

6

3

3

36:28 21

6.

VYSOKÁ/TŘEBEŠ C

14

6

1

7

43:36 19

7.

PRASEK

14

6

1

7

43:45 19

8.

SKŘIVANY/ČERVENĚVES

13

5

3

5

30:23 18

9.
10.
11.

PŘEDMĚŘICE/LOK.HK

13

4

1

8

28:38 13

FC HRADEC DÍVKY

12

0

1

11

9:60

TŘEBEŠ DÍVKY

13

0

1

12 13:92

nějakým změnám (odchody-pří- a rodičům poděkovat za podporu
chody hráčů, změna trenérského a spolupráci.
obsazení, atd), jsem velmi rád, že
po dlouhých dvaceti letech budeKlapka David a Novotný Jakub,
me moci na příští sezónu přihlátrenéři starších žáků
sit dorosteneckou soutěž. Závěrem bych chtěl všem fanouškům
ly a z pěti zápasů máme na kontě jednu porážku (Kunčice 7:12)
a čtyři vítězství. Celkem máme na
jaře bilanci 3 prohry a 4 vítězství,
skóre 47:30. Doufám, že budeme
v nastoleném trendu pokračovat. Na hráčích je vidět, že chtějí
pracovat a zlepšovat se. Velkou
pochvalu zasluhují oba asistenti
(Pozler, Váňa).
Koudelka Vladislav ml.,
trenér mladších elévů

OKRESNÍ PŘEBOR - AKTUÁLNÍ TABULKA
1.

MALŠOVA LHOTA A

6

6

0

0

50:6

2.

NEPOLISY

6

6

0

0

51:21 18

18

3.

PRASEK

4

4

0

0

40:10 12

4.

PŘEDMĚŘICE

6

4

0

2

44:34 12

5.

HOŘINĚVES

8

4

0

4

46:45 12

6.

STĚŽERY

4

3

0

1

19:9

9

7.

FC HRADEC DÍVKY

6

3

0

3

22:29

9

8.

LHOTA P. L. /
ROUDNICE

6

2

0

4

19:31

6

MALŠOVA LHOTA B

6

0

0

6

12:36

0

SKŘIVANY/
ČERVENĚVES

6

0

0

6

6:44

0

1
1

9.
10.

RÁDI V NAŠICH
11. LOVČICE
6
0
0
6 17:61 0
ŘADÁCH PŘIVÍTÁME
CHLAPCE A DĚVČATA v areálu V Lesejčku. Proběhly
soutěže, opékání buřtů, lampióSTARŠÍ 5 LET.
NOVÉ INFORMACE
O VŠECH MUŽSTVECH
I DĚNÍ V KLUBU NA

WWW.SOKOL‑ROUDNICE.
WEBNODE.CZ

DALŠÍ ČINNOST
SK ROUDNICE
Přehled akcí, které jsme uskutečnili od minulého vydání
Roudnického zpravodaje a které
plánujeme v nejbližší době:
• Naší první akcí tohoto roku
byl v pátek 1. 2. Sportovní ples.
K tanci hrála kapela BRAVO.
• 9. března proběhla Valná
hromada, která se uskutečnila v
hospodě U Formana.
• Další jarní akcí byl každoroční Sběr starého železa, který
jsme sbírali 6. 4.
• Jako každý rok i letos jsme
30. dubna spolupořádali Slet
čarodějnic. Akce se uskutečnila

nový průvod i čarodějnická diskotéka.
• V sobotu 22. června se uskuteční další ročník žákovského
turnaje Sport Fotbal Cup 2019.
• 13. - 14. července se uskuteční Pouťový víkend. V sobotu odpoledne proběhne turnaj
dospělých, kterého se zúčastní
domácí B tým a další tradiční
soupeři. Poté bude následovat
pouťová zábava, na které bude
hrát TEPLÁ BUCHTA a jejich
předkapela. V neděli odpoledne
se nejprve uskuteční miniturnaj
mládeže a poté bude sehráno
utkání „svobodných“ proti „ženatým“.
• V rámci Pouťového víkendu
proběhne v neděli 14. července
oslava 100 let Sokola a především 40 let organizované kopané v Roudnici. S programem
budete včas seznámeni.
Za SK Roudnice
Tomáš Rejl

Mladší elévové - zimní soustředění (Foto: P. Švadlenka)

Fotbalový turnaj hráčů ročníku narození 2010 a mladší

22. 6. 2019 v 9.00 hod, sportovní areál SK Roudnice

7. ročník

D
Doopprroovvooddnnéé aakkccee,, aauuttooggrraam
miiááddaa lliiggoovvýýcchh ffoottbbaalliissttůů,, ttoom
mbboollaa aattdd..
O
Obbččeerrssttvveenníí zzaajjiiššttěěnnoo..
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ROUDNICKÉ ŽENY
Jarní počasí láká na výlety
a my jsme uspořádaly tematický zájezd Upeč si chleba, vyrob
sýr. Zájezd se uskutečnil na konci března a slunce nám opravdu
přálo. Navštívili jsme statek u Syrovů v Lozicích. Naučili jsme se
péct chléb a vyrobit sýr riccota.
Děti si rozpálily pec, vlastníma
rukama zadělaly těsto na chléb,
vytvarovaly ho do bochánků
a naskládaly do pece upéct. Nebavili se jenom děti, ale i dospělí.
Zavzpomínali si na mladá léta,
když bylo doma hospodářství,
a podojili si kozy. Legrace byla
veliká. Než se nám upekl chléb,
vyzkoušeli jsme si zpracování
obilí: vymlátit, vyčistit a umlít
ho. Výborný a voňavý chléb jsme
si odvezli domů. Vyrobený sýr se
snědl, ještě než se chleba upekl.
Výlet se povedl.
Na Velikonoce jsme uspořádaly velikonoční tvoření. Děti
z mateřské školy vynesly Moranu, zahrál nám flétnový soubor
Berušky ze Základní školy Libčany. Vyráběli se ovečky, vážky,
zajíčci z květináčů a zdobily perníčky.
Jako každý rok jsme se podílely
na pálení čarodějnic. Připraveny
byly pro děti soutěže a nechyběl
ani tradiční lampiónový průvod.
Začátkem května jsme se opět
vydaly na tradiční víkend na horách – pletení z pedigu.
Každoroční tvořivý kurz „výrobu dárku pro maminky“ připravujeme na neděli 12. 5. od
14:00 hod.
Letos se opět zapojíme do Květinového dne, který se uskuteční
ve středu 15. 5. Naše členky Vám
nabídnou k prodeji žlutý kvítek
měsíčku lékařského – znaku ligy,
za symbolickou minimální cenu
20,- Kč. Všem, kteří si kytičku
zakoupí, moc děkujeme.
Tradičně plánujeme výlet do
zábavného parku Mirakulum
v Milovicích. Termín je 25. 5.
Odjezd bude od autobusových
zastávek v 9:00 hod. V červnu
budeme pokračovat dalším kurzem pro děti – vaření.
Prázdniny sice ještě nezačaly, ale už plánuje akci na jejich
zakončení. V neděli 1. září se
v přírodním divadle V Lesejčku
uskuteční akce „Konec prázdnin
s Vosou“.

Vynášení Morany (Foto: J. Mahnová)

Na záři připravujeme zájezd na
muzikál Trhák do Prahy. Lístky
budou k prodeji u p. Novotné
v knihovně od 3. 6. Cena je
400,- Kč.
Těšíme se na setkání s vámi na
našich akcích.
Závěrem mi dovolte popřát
vám krásné a slunečné léto.
Za spolek Roudnické ženy
KopřivováMartina

INFORMACE
KULTURNÍ
KOMISE
MIKROREGION URBANICKÁ
BRÁZDA ZVE NA
FILMOVÉ LÉTO 2019
Ve spolupráci s okolními obcemi jsme pro vás připravili na
letošní prázdninové měsíce letní
kino. V Roudnici se bude promítat v sobotu 10. 8. 2019 v areálu V Lesejčku. Plakáty s názvy
filmů a časy promítání budou
včas zveřejněny obvyklými způsoby.

Výlet - Upeč chleba, vyrob sýr (Foto: M. Kopřivová)

Obec Roudnice srdečně zve na veselohru
Gabriela Vaszaryho

BUBLINKA
Přeložil Oldřich Nový

V areálu V Lesejčku, neděle 23.6.od 18:00hodin
Obsazení

Felix Schneider – Jiří Turek
Lili, jeho manželka - Eva Havranová
Klárka, jejich dcera – Kateřina Kulhánková
Mamá, matinka Lili - Eva Lukášová
Pavel Felmayer – Pavel Šefčík
Olga, jeho choť – Lucie Nováková
Profesor Stieglitz – Petr Nosek
Hilda – Kateřina Nováková
Kraus – Lukáš Hroník
JUDr. Štefka, právní zástupce –
Jaroslav Berný/Petr Nosek
Slečna k dětem - Marie Stěhulková

NA KOLECH MIKROREGIONEM URBANICKÁ BRÁZDA
V září se uskuteční cyklovýlet na kolech Mikroregionem
urbanická brázda. Podrobnosti
a mapky budou včas zveřejněny.

Služebná Anny – Ilona Matoušková/Bohumila Menclová
Zvuk, osvětlení – Karel Roll, Jiří Turek, Jaroslav Berný
Text sledují – Bohumila Menclová, Jitka Vodrážková, Tomáš Pozler
Režie – Zuzana Kramářová

Vstupné dobrovolné
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