HISTORIE OBCE - ČÍSLA POPISNÁ
V době vlády Marie Terezie
(1740 – 1780) docházelo k mnoha
organizačním opatřením ve veřejné správě. Jedním z nich bylo zavedení popisných čísel. Proběhlo
ve většině obcí v letech 1770 – 71.
První číslování se provádělo s pomocí vojska. Domy byly popsány
křídou na dveře v přirozeném
sledu tak, jak se procházelo obcí.
Číslování obvykle začínalo prvním domem po pravé straně vesnice, a to ze směru, kterým přijížděla vrchnost. Od konce vesnice
se číslování pak vracelo. Původní
číslování se ve vesnicích většinou zachovalo, takže okruh čísel
z roku 1770 i jejich sled poskytuje
informaci o vývoji obce. Kostely,
kaple a neobývané věže se nečíslovaly. Významným budovám, např.
školám, se dávala snadno zapamatovatelná kulatá čísla.
V Roudnici začínalo číslování
ze směru od Libčan. Číslo popisné 1 bylo přiděleno prvnímu
statku vpravo (dnes Jezberovi)
a pak pokračovala čísla v přirozeném sledu po pravé straně silnice
a od mlýna se po druhé straně
vracela. Původní řada popisných
čísel podává svědectví o zástavbě v době číslování. Bývalá škola
v Roudnici, která stojí mezi čp.
17 a 18 byla po otevření označena
číslem popisným 100. Jednalo se o
významnou budovu, proto kulaté

číslo popisné.
Z uvedených skutečností vyplývá, že popisné číslo neznamená stáří gruntu. Když se stalo, že
usedlost zanikla, bylo její popisné
číslo přeneseno na jinou usedlost, bez ohledu na sled čísel. To
se zachovalo do dnešní doby. Při
listování v historii roudnických
popisných čísel najdeme různé zajímavosti. Např. u čp. 42 je tento
zápis: „…bývalá panská hospoda,
později krčma a řeznictví. Hospodu zde držel Bernard Patzelt, pak
Hynek Jeřábek, dále pak do roku
1837 jeho syn. Stavení vyhořelo „
do podvaly“, živnost zanikla, pole
byla odprodána a výčepní právo
bylo přeneseno na čp. 44. Dnes
stojí na tomto místě čp. 138 (Vítkovi), čp.163 (bývalí Hadincovi)
a čp. 147 (Bitvar M.) Čp. 42 bylo
pak přeneseno na výměnek k čp. 8
(Aleš Mencák).
Čp. 44 je bývalý Zemanův statek (později REKAR). Zde byla
v 16. století krčma. Vedle povinné
zbroje zde byly evidovány přídavky jako zařízení krčmy, což byly
3 stoly, 2 štoky, 1 šenktýř a hubatka. Tento statek s krčmou koupil
hospodský z Dolní Roudnice Ignác Jeřábek. Statek upadal, měnili
se majitelé a nakonec byl prodán
v exekuční dražbě. V roce l880
zde bylo zrušeno výčepní právo.
V historii popisných čísel jsou

nejstarší zápisy o roudnických
gruntech ze 16. století. První
gruntovní smlouva roudnická
náleží k již zmíněnému čp. 44.
Je napsána v Purkrechtní knize
pardubické 5, str. 14 a zní takto:
„Důra Zemanka prodala statek
Janovi Čtverovi za 26 kop. Zavdal 2 kopy, placení na masopust po 3 kopách až do vyplnění jmenované sumy. Přidává se
svině 1, slepice 3 a kohout, osení
všechno. Rukoumi čtvero Žiak
a Jan Vavřinku a Blažek. Actum
dato am Georgi Annori 1526“.
Jak je vidět z uvedeného textu,
není pro nás čtení starých zápisů srozumitelné co do obsahu
a navíc je v nich mnoho dnes již
neznámých výrazů. Např. výměnkářský barák, výměnek „in
natura“(v naturáliích), „zahradníci“ – to byli ti, kteří si postavili na zahradě gruntu další dům,
neživili se však zahradnictvím.
Slovo chalupa neoznačovalo
rekreační objekt jako dnes, ale
druh usedlosti. Obdobně i výměry polí (lán, půllán, jitro,
sáh), údaje o rozměrech pozemků (43 loket dlouhý a 20 loket
široký), platby jsou uváděny
v kopách – např. prodána zahrada za 50 kop (zřejmě zlatých)
a když někdo „zfrejmařil“ grunt,
znamenalo to, že ho směnil.
I přes všechny nesrozumitel-

nosti je čtení o historii popisných čísel zajímavé a dotváří
obraz o životě v minulých stoletích. Jak těžký byl život a práce lidí na vesnici ! Střídaly se
úspěchy i neúspěchy v hospodaření, někdy i boj o holé přežití
a uživení rodiny. Ze zápisů je
patrno, že velmi často probíhaly exekuční dražby. Stávalo se,
že i skrovný majetek přišel „na
buben.“ Majitelé se měnili podle
toho, jak se jim vedlo v hospodaření. Jak se vesnice rozrůstala,
přibývaly nové domy (domkáři)
a přidělovala se další popisná
čísla.
Místní starousedlíci jsou nejvíce spjati s budovou bývalé
školy (nyní OÚ). O jejím budování a otevření přinesl Zpravodaj několik článků v letech 1999
– 2000. Závěrem jen připomenutí: Škola zde byla otevřena
v listopadu 1875 a sloužila ke
vzdělávání žáků plných 100 let.
Byla školou trojtřídní, nejvíce
žáků bylo zapsáno v roce 1890
a 1905 - neuvěřitelný počet 186
žáků! (Roudnice měla v té době
kolem jednoho tisíce obyvatel.)
Budova bývalé školy patří k nejstarším objektům v obci a prošla
jí většina roudnické starší generace.
Marie Doležalová,
kronikářka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ROUDNICE
SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROUDNICE
(dle ustavujícího zasedání konaného dne 10. 11. 2014)
STAROSTA
Bc. Kněžour Svatopluk

FINANČNÍ VÝBOR
Charbuská Drahomíra
předsedkyně
Bártová Milena
Kopřivová Martina

MÍSTOSTAROSTKA
Ing. Rejlová Jana
ZASTUPITELÉ
Bártová Milena
Charbuská Drahomíra
Charbuský Milan
Klapka David
Klapka Miloslav
Kopřivová Martina
Žilka Radek

KONTROLNÍ VÝBOR
Žilka Radek
předseda
členka
členka

Klapka David
Klapka Miloslav

KOMISE PRO ÚDRŽBU
Charbuský Milan
předseda
člen
člen

Klapka Miloslav
Žilka Radek

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU V ROUDNICI
PONDĚLÍ
8.00 - 12.00
STŘEDA
8.00 - 12.00
PÁTEK

8.00 - 12.00

16.00 – 17.00

Bc. Svatopluk Kněžour, starosta
Ing. Jana Rejlová, místorostka

15.00 - 17.00

p. Lenka Balická, účetní

16.00 – 18.00

Bc. Svatopluk Kněžour, starosta
Ing. Jana Rejlová, místorostka

14.00 - 18.00

p. Lenka Balická, účetní
p. Lenka Balická, účetní

člen
člen
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
OPRAVA STÁVAJÍCÍCH
KANALIZACÍ V OBCI
ROUDNICE
V závěru loňského roku byly
dokončeny stavební úpravy kanalizačního sběrače v ulici K písníku. Díky těmto úpravám bude
možné napojit na kanalizační
sběrač všechny nové parcely
v této lokalitě. Stavbu provedla
firma STAVOKA Hradec Králové a.s. na základě uzavřené
smlouvy o dílo, kterou schválilo
zastupitelstvo obce Roudnice.
ROZPOČET OBCE
ROUDNICE NA ROK 2015
Návrh rozpočtu obce Roudnice na rok 2015 vypracovalo
zastupitelstvo na svém pracovním jednání 18. 11. 2014. Návrh
rozpočtu byl zveřejněn na úředních deskách obecního úřadu
od 20. 11. do 7. 12. 2014. V roce
2015 se budou kromě běžného
provozu, údržby a oprav obecního majetku realizovat především tyto akce: nový mostek přes
roudnický potok u zastávky na
horním konci obce, výsadba ze-

leně v obci, zahradní domek pro
děti z Mateřské školy v Roudnici,
oprava střechy na zvoničce na
hřbitově a zavěšení opraveného zvonu, oprava hřbitovní zdi,
oprava chodníků. Návrh rozpočtu na rok 2015 schválilo zastupitelstvo obce v předloženém
znění.
ROZPOČET OBCE
ROUDNICE 2015 V TIS. KČ
Příjmy

7.757

Výdaje

6.370

Rozdíl
(přebytek)

1. 387

Zůstatek na účtech obce k 31.
12. 2014 činil 6,544 mil. Kč.
BEZÚPLATNÝ PŘEVOD
MAJETKU OD ÚŘADU
PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH DO MAJETKU
OBCE ROUDNICE
Starosta informoval o předloženém návrhu smluv, kdy po
více než ročním jednání přistoupil Úřad pro zastupování státu

ve věcech majetkových k převodu majetkových práv pozemků
parc. č. 297 (na návsi u křížku na
dolním konci obce) a 388 (nádrž
před Autobazarem p. Kalvody)
v k.ú. Roudnice zdarma do vlastnictví obce. Jedná se o 2 vodní
nádrže na Roudnickém potoce
v celkové hodnotě 18 980,- Kč.
Zastupitelstvo obce Roudnice
schválilo uzavření této smlouvy
a pověřilo starostu obce Bc. Kněžoura jejím podpisem.
TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKU
NA KOPCÍCH
V roce 2014 byla firmou Ing.
Petr Jedlinský, Ječná 570, HK3
opět zahájena těžba štěrkopísku
na kopcích. Starosta informoval
na jednání zastupitelstva o jednání s Ing. Jedlinským ohledně
úprav stávajícího smluvního
vztahu za užívání obecních komunikací a seznámil zastupitele s návrhem Dodatku č. 1 ke
smlouvě o využití pozemku ze
dne 22. 3. 2005, kde je cena za
1m3 odtěženého štěrkopísku dopravovaného po obecních komunikacích stanovena na 3,- Kč.
ZO schválilo uzavření Dodatku

č. 1 a pověřilo starostu Bc. Svatopluka Kněžoura jeho podpisem.
KANALIZACE – UZAVÍRÁNÍ
SMLUV O VYPOUŠTĚNÍ
ODPADNÍCH VOD DO
KANALIZAČNÍCH SBĚRAČŮ V MAJETKU
OBCE ROUDNICE
Obec Roudnice, jako provozovatel obecní kanalizace, musí mít
dle § 8 odst. 6 zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích),
v platném znění uzavřeny písemné smlouvy se všemi, kteří do kanalizace vypouštějí odpadní vody
z domovních čistíren odpadních
vod. Smlouvy budou s majiteli
nemovitostí, jejichž ČOV jsou
napojeny na obecní kanalizační sběrače, uzavírány v průběhu
roku 2015. Na základě usnesení
Zastupitelstva obce Roudnice
č. 11 ze dne 15. 3. 2012 se za odvádění vyčištěných odpadních
vod do kanalizačních sběračů neplatí žádný poplatek.
Ing. Jana Rejlová,
místostarostka obce

SLOVO STAROSTY
Dobrý den, úvodem bych vám
všem chtěl popřát do nového roku
hodně zdraví, štěstí a životní pohody, hodně úspěchů a pozitivní
nálady. Každý má své sny, přání
a touhy. Přeji všem, aby se jim vše
vyplnilo tak, jak si jen přejí.
Věřte mi, že i my na obci máme
určitá přání a nápady, kam obec
směřovat v nastávajícím roce,
dvou, třech... Nicméně nikdo není
dokonalý, proto si vás dovolím požádat o podněty, co bychom mohli
v obci vylepšit, zdokonalit, případně jakým směrem se dál rozvíjet.
Budu rád, když se ještě více zapojíte do dění v obci a své názory
nám sdělíte. V průběhu roku bude
pro setkání opět dost prostoru, jak

neformálních na společenských
akcích pořádaných obcí ve spolupráci s místními spolky, tak na
těch formálních. Mám na mysli
zasedání zastupitelstva a úřední
hodiny obecního úřadu. Nebojte
se nám sdělit svůj názor či podnět.
Pokud se o něm nedovíme, těžko
lze očekávat jeho splnění.
V informacích o dění v obci se
můžete dočíst, co je naplánováno
a jaký rozsah činností je pro rok
2015 ve schváleném rozpočtu
obce pro tento rok. Je tam dost
rozličný rozsah činností, od zeleně, přes úpravy a opravy chodníků, autobusových zastávek, lávky,
hřbitova, ale i potřebné investice
do naší školky a jejího okolí.

Samostatně si dovolím upozornit na nově vypracovaný kanalizační řád obce, který nám, jako
provozovateli kanalizace, ukládá
mít a dodržovat příslušný zákon.
V průběhu roku budou majitelé
domovních čistíren odpadních
vod zaústěných do kanalizace
postupně vyzýváni k podpisu
předložené smlouvy o odvádění
odpadních vod. Pro nikoho z Vás
se podpisem předmětné smlouvy
nemění žádné podmínky při vypouštění odpadních vod. Dovolím
si Vás proto požádat o podepsání
těchto smluv a jejich zpětné doručení na obecní úřad.
Opět, tak jako v jiných letech, je
pro Vás připraven pestrý program

a typy na společné vyžití na celý
rok. První, co nás čeká, je Masopust. Těším se na Vás v masopustním průvodu. Povolme trošku své
fantazii a pojďme se pobavit do
průvodu. Nápaditost masek, zábava, veselé oči dětí, to vše jsme
my.
Obecně se dá říct, že spokojenost, úsměv, ale i tolerance a pochopení je to, co dělá domov domovem. Chovejme se k sobě tak,
abychom se všichni domů těšili.
A doma, to je pro nás zde v Roudnici. Jaké si to uděláme, takové to
tu budeme mít.
Bc. Svatopluk Kněžour,
starosta obce

KLUB SENIORŮ
Jako v minulých letech pokračujeme ve své dosavadní
činnosti. Kladně jsme hodnotili přednášku archeologa p. Bohumíra Dragouna, který přivezl
ukázky vykopávek z roudnických
kopců. Objevil je zde při skrývce zeminy v roce 2006. Nádoba,
stará tři tisíce let, poskládaná

z drobných zlomků a další artefakty, objevené v roudnickém katastru, působily silným dojmem.
Vše bylo doplněno zajímavým
odborným komentářem.
Byli jsme mile překvapeni, když
se u roudnického pomníku padlých (naproti OÚ) objevila výzdoba, kterou zhotovili žáci libčan-

ské školy, kteří bydlí v Roudnici.
V souvislosti s učivem o první světové válce ji na pokyn p.
učitelky Aleny Zajícové položili
k pomníku u příležitosti 100. výročí této historické události, která se smutně dotkla naší vesnice.
Klub důchodců zdobí pomník
k výročí Květnového povstání

a 28. října. Jsme rádi, že se tradice těchto upomínkových akcí
dostává mezi školní děti. Možná
zde někdo z nich objeví jméno týkající se jeho rodiny. Navíc si děti
uvědomí historické souvislosti
v návaznosti na naši vesnici.
Marie Doležalová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Š
LIBČANY
Školní rok utíká jako voda, rok
2014 je u konce a my se nezadržitelně blížíme k závěru 1. pololetí
školního roku.
Uplynulé období bylo naplněno nejen školní prací, ale nezapomněli jsme ani na volný čas
našich žáků. Důkazem toho je široká nabídka kroužků, které nabízí opravdu rozmanité aktivity.
Velkou pozornost věnujeme také
žákům s výukovými problémy
a úzce spolupracujeme se speciálním pedagogem Mgr. Jiřím Pecháčkem, který rodičům i dětem
pomáhá svízelné situace řešit.
Žáci se během uplynulého období zapojili do několika sportovních soutěží – např. florbal,
halová kopaná, přespolní běh
(postup do krajského kola), soutěže ve skoku vysokém (ziskem
2 zlatých, 2 stříbrných a jedné
bronzové medaile jsme v hodnocení zúčastněných škol obsadili 1. místo) a navštívili řadu
kulturních představení. Někdy si
herci přijeli zahrát své představení přímo do naší školy nebo jsme
navštívili divadelní představení

v Hradci Králové popř. v Praze.
Nezapomínáme ani na prevenci sociálně patologických jevů,
která probíhá celoročně v rámci
programu Spirála. Připravuje ho
pro nás společnost Prostor pro.
Každoročně se naši osmáci
a deváťáci zapojují do soutěže Já
už to znám, já už to umím, kterou pořádá Střední škola technická a řemeslná v Novém Bydžově.
V letošním roce jsme obsadili
v konkurenci 32 škol druhé místo. V soutěži jednotlivců si výborně vedl Lukáš Kolář - 3. místo
v oboru mladý řidič a Radek Macháček - 3. místo v oboru mladý
opravář zemědělských strojů.
V listopadu se žáci druhého stupně zapojili do projektu
1. světová válka.
Proběhlo také tradiční čtení
starostky Libčan Mgr. Jaroslavy Slavíkové našim prvňáčkům,
tentokrát z knihy o loupežníku
Rumcajsovi.
S velkým ohlasem veřejnosti
se setkává naše vánoční tvoření
spojené s dnem otevřených dveří. Nechybělo ani v letošním roce

KNIHOVNA

CVIČENÍ PAMĚTI

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje celostátní akci BŘEZEN- MĚSÍC
ČTENÁŘŮ 2015. Roudnická

se představili téměř všichni žáci
naší školy.
Ihned po vánočních prázdninách odjeli naši sedmáci na
lyžařský výcvik do Krkonoš. Zúčastnili jsme se závodu ve skoku
vysokém nazvaný Hradecká laťka.
Na 8. ledna jsme připravili od
15 do 16,30 h. seznámení budoucích prvňáčků se školou nazvané
Škola před školou. Zápis do 1.třídy proběhl ve čtvrtek 22. ledna od 13 do 17 hodin. Přišlo 40
předškoláků.
Chtěli bychom Vás touto cestou pozvat na ples Klubu rodičů
a přátel školy, který se koná 20.
března v hospodě U Bohouše a
jeho výtěžek je věnován žákům
naší školy.
Na závěr našeho ohlédnutí se
za čtyřmi měsíci školního roku
nám dovolte popřát Vám vše
nejlepší do roku nového, hlavně
pevné zdraví a osobní pohodu.
Za zaměstnance a žáky libčanské
školy Mgr.Lenka Šlechtová
a Mgr.Květa Brožková

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE

knihovna se také připojí k této
akci.
Pro děti z MŠ bude připraveno povídání o knížce To nejlepší
z VEČERNÍČKŮ.Tento televizní
pořad slaví letos 50. narozeniny.

V loňském roce navštívilo knihovnu 1814 návštěvníků
a bylo půjčeno 3361 knih a časopisů. Noví čtenáři jsou vítáni.
V knihovně jsou k dispozici
deskové hry, které si děti mohou
přijít do knihovny zahrát.

a účast rodičů a dalších hostů
byla opravdu bohatá. Na této
akci se podílejí také roudnické
ženy, které pro nás opět napekly
výborné perníčky a vedly dílnu,
kde učily jak si tuto dobrotu pěkně ozdobit. Stejně tak i Klub rodičů a přátel ZŠ Libčany s námi
na této akci spolupracuje a jejich vánoční andílci se stali jistě
ozdobou nejedné domácnosti.
Další novinkou adventního dne
byl svařený džus se skořicí paní
hospodářky a perník našich kuchařek. V prostorách školy se
prodávaly výrobky z chráněné
dílny Daneta a byla možnost přispět na nadaci Život dětem prostřednictvím nákupu různých
drobností. Vedení školy děkuje
všem za pomoc při organizaci
této akce.
Svůj vánoční koncert měl i flétnový soubor Berušky v libčanském kostele. Opět jsme o adventu cestovali po Evropě, tentokrát
jsme se vydali na návštěvu předvánoční Budapešti a Bratislavy.
Závěr roku byl opět ve znamení
velké vánoční besídky, na které

Na podzimní měsíce byl připraven kurz trénování paměti, který vedla lektorka Mgr.
Ludmila Valešová. Pro velký zájem posluchačů kurz
pokračuje i v letošním roce
(14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2. 2015)
vždy ve středu od 9.00 hodin na
OÚ v Roudnici.
Každá lekce má samostatné
téma. Kdo má zájem, může se
dalších lekcí zúčastnit.
Ivana Novotná
knihovnice

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Chceme poděkovat obecnímu
V únoru 8. 2. – 15. 2. 2015 se
úřadu za spolupráci v roce 2014.
zúčastníme rekondičního pobytu v
Na rok 2015 jsou již nabídky na Sezimově Ústí.
rekondiční pobyty, informace poAnna Vítková,
skytne p. A. Vítková č.p.138.
předsedkyně

Vážení spoluobčané,
podzim letošního školního
roku nám i dětem udělal velikou
radost. Počasí bylo suché a teplé
a tak jsme mohli pobývat venku
na školním dvoře i na zahradě
jak dopoledne tak i odpoledne až
do konce listopadu.
Letos mají děti možnost navštěvovat kroužek angličtiny,
keramiky, tenisu a plavání. Plavecký výcvik v bazénu v Hradci
Králové jsme zahájili 11. prosince a budeme plavat do poloviny
března.
27. listopadu k nám do školky
přijely děti ze ZUŠ Habrmanova
v Hradci Králové s podzimním
a vánočním pásmem písní
a skladeb. Po celý listopad jsme
se pečlivě připravovali na naše
první zpívání při rozsvěcení vánočního stromu v sobotu
29. listopadu a ve čtvrtek
4. prosince jsme vystoupili s pásmem vánočních písní a básní
při setkání seniorů v Hospodě
U Formana. 3. prosince přišla do
mateřské školy Barborka, děti jí
zazpívaly a byly obdarovány adventním kalendářem. Příchod
Mikuláše s čerty jsme oslavili
5. prosince Čertovskou diskoté-

kou se spoustou her. 10. prosince
jsme pozvali do školky rodiče k
vánočnímu tvoření s dětmi. Společně si vyrobili různými technikami vánoční hvězdu a andílka.
Poslední předvánoční týden,
16. prosince, jsme pro rodiče,
prarodiče a přátele naší školky
uspořádali Vánoční vystoupení
a 17. prosince jsme jeli na výlet
na vánočně vyzdobený zámek
Potštejn s programem Putování za Ježíškem. Program se nám
i dětem moc líbil.
Nyní se už moc těšíme na
zimu, která se nám po novém
roce trochu ukázala, ale ještě to
není ono. Doufáme, že přijde
i sníh a mráz a že si zasáňkujeme na novém kopci u rybníka
Páclák.
Fotografie z našich akcí si můžete prohlédnout na adrese:
materska-skola-roudnice.webnode.cz
V letošním roce vám všem
přejeme hodně zdraví, pohody a
osobních i pracovních úspěchů.
Jana Bitvarová,
ředitelka MŠ Roudnice
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TJ SOKOL ROUDNICE
„A“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Podzimní část sezony jsme odehráli nejlépe za posledních pět let.
Vítězstvím 8:0 ve Vrchlabí jsme si
udělali rekord ve venkovních zápasech. Nebýt zraněných hráčů
a pracovních povinností, troufám
si tvrdit, že jsme získali daleko více
bodů. Kromě Kostelce n. O. nás
nikdo vyloženě nepřehrál. Naopak
my jsme v některých zápasech selhali v koncovce. Celkově panuje
s podzimní sezonou spokojenost.
Na postupové příčky ztrácíme
6 bodů. Na jarní odvety se budeme
připravovat 3x týdně v domácích
podmínkách. Sehrajeme 4-5 přátelských utkání. Rádi bychom kádr
lehce doplnili. Postupně chceme
zabudovávat do sestavy i naše nadějné dorostence.
Koudelka Vladislav ml.,
trenér A mužstva
1. A TŘÍDA KRAJSKÁ SOUTĚŽ - AKTUÁLNÍ TABULKA
1. FC KOSTELEC n. O.

15

9

4

2 44: 22

34

2. TJ SOKOL TŘEBEŠ

15

9

4

2 38: 21

33

3. SK BYSTŘIAN KUNČICE

15

8

3

4 32: 25

29

4. FC VRCHLABÍ

15

9

2

4 26: 22

29

5. TJ SOKOL ROUDNICE

15

7

4

4 29: 16

27

6. JISKRA HOŘICE

15

7

4

4 35: 24

27

7. SOKOL PROVODOV

15

8

2

5 34: 21

26

8. MFK TRUTNOV „B“

15

6

5

4 30: 25

26

9. SK SOBOTKA

15

8

1

6 37: 25

24

10. TJ SOKOL B. TŘEMEŠNÁ

15

5

5

5 23: 20

22

11. FC NOVÝ HK

15

4

4

7 17: 29

19

12. SK TŘEBECHOVICE p. O.

15

5

1

9 21: 22

17

13. ZD START OHNIŠOV

15

4

3

8 24: 40

16

14. AFK ČASTOLOVICE

15

2

5

8 23: 42

14

15. FK ČERNILOV

15

1

5

9 12: 33

11

16. TJ DVŮR KRÁLOVÉ n. L. „B“ 15

2

0

13 14: 52

6

1

2 43:16

34

III. TŘÍDA - AKTUÁLNÍ TABULKA
1. AFK DOBŘENICE

14

11

2. TJ OHNIŠŤANY

14

9

2

3 32:20

29

3. BYSTŘICE BOHARYNĚ

14

8

3

3 30:17

27

4. SOKOL ČERVENĚVES

14

8

2

4 31:23

26

5. SK TŘEBECHOVICE p. O. „B“ 14

7

2

5 40:31

23

6. TJ SOKOL ROUDNICE „B“14

7

1

6 33:37

22

7. FK VYSOKÁ n. L. „B“

14

6

1

7 26:20

19

8. TJ SPARTAK KOSIČKY „B“ 14

6

1

7 37:34

19

14

5

2

7 28:35

17

10. TJ SOKOL N. MĚSTO n. C. 14

9. TJ SOKOL CEREKVICE

4

4

6 16:25

16

11. TJ SOKOL HOŘINĚVES

14

4

3

7 17:28

15

12. TJ SOKOL MAL. LHOTA

14

3

5

6 27:29

14

13. TJ JISKRA PRASEK

14

3

2

9 23:46

11

14. FK LUŽEC n. C.

14

2

1

11 16:38

7

 Dlouholetý kapitán „A“ mužstva Zdeněk Mikan (Foto: Z. Zasadil)

„B“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Do první poloviny sezóny jsme
vstoupili úspěšně. První tři zápasy sice body nepřinesly, ale pak
se nám začalo dařit. V poháru
jsme postoupili do jarního kola
a v soutěži jsme na krásném šestém místě. Hodně nám pomohla
spolupráce s A-týmem. Bez jejich
podpory by nebylo možné odehrát
tak kvalitní utkání. Všechny hráče
chci pochválit za kladný přístup.
Také chci poděkovat za podporu
fotbalového výboru a diváků.
Všem funkcionářům a hráčům
B-mužstva i A-mužstva přeji hodně úspěchů a vyhraných zápasů
v roce 2015.
Petr Klempíř, trenér B mužstva
DOROST
Podzimní sezóna podle mého
názoru dopadla pro naše dorostenecké mužstvo velmi pozitivně, jak
v návaznosti na výsledky v soutěži
tak i v přístupu hráčů k tréninkovému procesu. Myslím si, že se herní
vzestup projevil hlavně v domácích
utkáních a hodně tomu napomohl
i herní systém odehrání mistrovských zápasů jak ve Lhotě pod Libčany tak zejména v předzápasech
na hřišti v Roudnici.
(pokračování na str. 5)

Jeden z nejzkušenějších hráčů „B“ mužstva Zdeněk Kučera (Foto: Z. Zasadil)
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TJ SOKOL ROUDNICE
(pokračování ze str. 4)
Pro hráče to bylo něco nového
a nová motivace se svým výkonem
prezentovat v jiném fotbalovém prostředí. Jsem moc rád, že za podzimní
sezónu můžu hráče pochválit a věřím, že v nastolené, jak sportovní, tak
i lidské filozofii budou pokračovat i v
jarní sezóně. Osobně si to moc přeji.

Přípravu na jarní část zahájíme
v pondělí 19.1. prozatím v režimu
dvou tréninkových jednotek v týdnu s využitím umělého povrchu
v Roudnici. V návaznosti na počasí budeme operativně zařazovat
i tréninkové jednotky ve Lhotě pod
Libčany a také tréninkové poznávací jednotky přírodních krás našeho

mikroregionu. V průběhu měsíce
února se herně zapojíme do zimního
turnaje KFS a odehrajeme také několik přípravných utkání. Pevně věřím, že si jarní část soutěže užijeme
a budeme se společně radovat při
hře našich dorostenců.
Aleš Javůrek,
trenér dorostu

MLADŠÍ ŽÁCI „A“

cházka je naprosto příkladná. Zimní příprava probíhá také ve spojení
s mladšími borci, tedy 3x týdně.
Kluky musím především pochválit
za bojovnost a nasazení, neboť soupeří s hráči ročníku 2002 a výškový
rozdíl je více než znatelný. Zmiňovaná výška je však, jediným odlišným znakem, co se týče kvality hry
a vůbec celkové fotbalovosti. Hrají
se staršími hráči vyrovnanou partii

a jsem přesvědčen, že v roce příštím
budou v této kategorii dominovat.
I hráči tohoto týmu byli pozvání k
reprezentaci výběrů okresu Hradce
Králové OFS U-12 ( Novák, Šalda,
Chvojka, Císař, Picka, Sciskala)
Více web: http://roudnice-mz-a.
webnode.cz/
Hlavní trenér:David Klapka
Asistent trenéra Jaroslav Mádlo
vedoucí mužstva: Libor Pavlíček

me dobře a popereme se o co nejlepší konečný výsledek. Nakonec
bych velmi rád poděkoval rodičům
a dalším fanouškům za podporu.
Více web: http://roudnice-mz-b.
webnode.cz/
Trenér: Roman Kratochvíl
Asistent: Jakub Vach

STARŠÍ ELÉVOVÉ „A“

Tým v podzimní části obsadil
krásné 6. místo Krajského přeboru a v konečném součtu bodů se
starší přípravkou obsadili konečné
2. místo a postoupli také do jarní finálové skupiny, kde se budou
utkávat s nejlepšími týmy soutěže.
Mladší žáci A trénují se Starší přípravkou A a i jejich tréninková doMLADŠÍ ŽÁCI „B“
S naším účinkováním v podzimní části okresního přeboru
jsme spokojeni. Zlepšená práce
v tréninku a následná snaha naučené věci předvést i v zápasech
určitě přinesla ovoce. Získali jsme
24 bodů a skončili na průběžném
2. místě, když jsme osmkrát vyhráli
a jednou prohráli. Tímto výsledkem jsme se probojovali do jarní
finálové skupiny. Jsem rád, že někteří hráči z našeho kádru sehráli
několik turnajů krajského přeboru
za A-mužstvo.
Přípravu na jarní část sezony zahájíme ve středu 21. 1. 2015. Máme
v plánu trénovat dvakrát - třikrát
týdně, kdy přes zimní měsíce budeme využívat jak tělocvičnu v Libčanech, tak umělou trávu v Roudnici.
Věřím, že se na jarní boje připravíSTARŠÍ ELÉVOVÉ „B“
Tento tým, složený z hráčů ročníku 2005, obsadil v podzimní
části soutěže Okresního přeboru
1. místo. Musíme ale sportovně
přiznat, že osa týmů byla složena
z hráčů ročníku 2004. Bohužel
nás po celý podzim trápila špatná tréninková morálka, což se
doufám zlepší příchodem nového
trenéra Tomáše Rejla, kterému za
to děkuji a přeji mu hodně sportovních úspěchů.
Hlavní trenér David Klapka
Vedoucí mužstva: Svatopluk Kněžour
Pro jarní část okresního přeboru chceme maximálně využívat
hráče ročníku 2005, ale už i roč-

OKRESNÍ PŘEBOR SK. ZÁPAD - AKTUÁLNÍ TABULKA
1. FK CHLUMEC „B“

9

8

1

0 53:11

25

2. ROUDNICE / LHOTA p. L. „B“ 9

8

0

1 64:11

24

3. SOKOL NOVÉ MĚSTO

9

7

1

1 33:24

22

4. MYŠTĚVES / OHNIŠŤANY 9

5

0

4 31:27

15

5. BYSTŘIAN KUNČICE

9

4

1

4 32:27

13

6. SOKOL NEPOLISY

9

3

2

4 33:32

11

7. URBANICE / LIBČANY

9

3

1

5 44:41

10

8. LUŽEC / LOVČICE

9

2

0

7 30:32

6

9. SOKOL ČERVENĚVES
10. SPARTAK KOSIČKY

9

1

2

6 14:42

5

9

0

0

9 15:102

0

Hráči ročníku 2004 v podzimní
části sezóny opět prokázali, že patří k nejlepším ve své věkové kategorii a právem obsadili 1. místo
v Krajském přeboru a zajistili si
tak postup do jarní finálové skupiny. Kluci za naprosto výborné
tréninkové docházky potvrdili
ono okřídlené přísloví „Těžce na
cvičišti-lehce na bojišti“ a sklidili
odměny za svoji poctivou práci,
kterou byla nominace a reprezentace 8 hráčů tohoto týmu ve
výběru OFS U-11( Kutík, Hruška, Pospíšil, Petira, Koutník, Šolc,
Pavlíček, Klapka ) Zároveň si borci zaslouží pochvalu za pomoc
hráčům ročníku 2005 v utkáních
Okresního přeboru. Ani zima
není důvodem přestat pracovat,
proto hoši i nadále trénují 3x týdně. V únoru odjíždí tento tým na

KRAJSKÁ SOUTĚŽ SK. B - AKTUÁLNÍ TABULKA
1. SOKOL STĚŽERY

12

10

1

1 61:16

32

2. VAMBERK / DOUDLEBY

12

10

3. RASOŠKY – JOSEFOV

12

6

0

2 63:13

30

2

4 35:33

4. ROUDNICE / LHOTA p. L. 12

6

2

22

4 26:30

20

5. MAL. LHOTA / TŘEBEŠ „B“ 12

2

6. FC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

12

2

3

7 25:42

11

0

10 19:61

7. SLAVOJ PŘEDMĚŘICE

12

1

6

2

9 16:50

5

KRAJSKÁ SOUTĚŽ SK. A - AKTUÁLNÍ TABULKA
1. HOŘICE / DOHALICE

18

10

4

4 41:21

2. CHLUMEC / RMSK

18

10

4

4 36:22

34

3. FK ČERNILOV

18

8

5

5 20:23

29

4. SOKOL TŘEBEŠ

18

7

4

7 39:29

25

5. NOVÝ HRADEC / VYSOKÁ 18

5

6

7 24:28

21

6. ROUDNICE / LHOTA p. L. „A“18

5

5

8 34:50

20

7. FC OLYMPIA HK

1

6

11 21:42

9

18

zimní soustředění do Rokytnice
v Orlických horách a završením
zimní části bude roudnickým
klubem pořádaný halový turnaj
v Předměřicích Lootto cup 2. ročník
Více web: http://sokol-roudnice2004.webnode.cz/
Hlavní trenér: David KlapkaAsistent trenér: Martin Šolc
vedoucí mužstva: Libor Pavlíček
KRAJSKÝ PŘEBOR SK. A - AKTUÁLNÍ TABULKA
1. ROUDNICE / LHOTA p. L. „A“ 18

16

1

1 63:14

49

2. SOKOL TŘEBEŠ

18

14

0

4 63:17

42

3. CHLUMEC / RMSK

18

10

1

7 56:42

31

4. FK ČERNILOV

18

6

2

10 25:48

20

5. FC OLYMPIA HK

18

5

4

9 16:32

19

6. HOŘICE / DOHALICE

18

4

3

11 20:52

15

7. NOVÝ HRADEC / VYSOKÁ 18

2

1

15 14:52

7

níku 2006. Hlavním cílem bude
připravit kluky na hru na větším
hřišti. Nebude to jednoduché a na
jaře nám určitě nepůjde o výsledky, ale je to nezbytné, protože od
podzimu budou hrát krajský přebor. Do začátku sezony sehrajeme
několik přípravných zápasů.
Trenér: Tomáš Rejl
OKRESNÍ PŘEBOR - AKTUÁLNÍ TABULKA
1. ROUDNICE / LHOTA „B“ 8

7

1

0 40:12

22

2. SKŘIVANY

8

6

3. CHLUMEC „B“

8

5

0

2 82:22

18

0

3 42:15

15

4. TŘEBEŠ „B“

7

5. STĚŽERY

8

3

2

2 31:19

11

1

2

5 14:43

5

6. TŘEBEŠ „C“

7

1

7. ČERNILOV „B“

8

1

1

5 12:50

4

0

7 9:69

3

34

 Mužstvo starších elévů „A“ po halovém turnaji v Třebši (Foto: L. Pavlíček )
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TJ SOKOL ROUDNICE
MLADŠÍ ELÉVOVÉ
MINIELÉVOVÉ
Konec podzimu zastihl naše
borce v dobré pohodě. V zápasech
se projevila celkem dobrá účast na
trénincích. To, co se děti naučily,
přenesly do zápasů a bylo vidět, že
je fotbal baví a mají chuť se poprat
o dobré výsledky. Po konci soutěžních zápasů, jejichž výsledky
najdete na stránkách Sokola, jsme
absolvovali rozlučku se sezónou.
DALŠÍ ČINNOST TJ SOKOL
Přehled akcí, které jsme uskutečnili od minulého vydání roudnického Zpravodaje a které plánujeme v nejbližší době:
• Již tradičně jsme se podstatnou měrou podíleli na pořádání
Silvestrovského setkání 31. 12. od
17 hodin. Bylo to důstojné rozloučení se starým rokem 2014,
zakončené krásným ohňostro-

Poté nás čekal halový přebor. Tam
jsme, ač v neúplné sestavě, odvedli dobrý výkon a jen menší počet
vstřelených branek přispěl k našemu nepostupu do finálové části. V
tréninku pokračujeme nadále, do
Vánoc jsme trénovali jednou týdně v tělocvičně a jednou venku na

umělce. Od ledna máme tréninky
pouze v tělocvičně v Libčanech a to
dvakrát týdně. Do těchto tréninků
se zapojili také chlapci, kteří přešli
v létě do starších elévů. Po dobu
zimní přípravy budou tito chlapci
trénovat s námi. Na jaře pak budou
někteří naši hráči zkoušet zápasy

i za starší elévy B. Doufáme, že se
dětem budou vyhýbat nemoci a jejich účast bude co největší.
Soutěž minielévů se hraje pouze
na jaře. Bude se týkat těch mladších borců.
Trenéři:
Mikan, Nun, Tomáš, Fikr

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
jem, na kterém se setkala většina
roudnických občanů.
• Naší první akcí tohoto roku
bude v pátek 6. 2. Sportovní ples.
K tanci bude hrát kapela Bylo nás
pět.
• V březnu nás čeká Valná hromada, která se uskuteční
v hospodě U Formana. O přesném termínu budete včas informováni.
• Další jarní akcí bude každoroční sběr starého železa.

I o termínu sběru budete dopředu
informováni.
• Jako každý rok, tak i letos budeme 30.dubna pořádat Slet čarodějnic. Akce se uskuteční v areálu
V Lesejčku. Budou připraveny
soutěže, opékání buřtů i čarodějnická diskotéka.
Rok 2014 z pohledu naší TJ
se nám hodnotí velmi příjemně.
Konstatování, že nás v soutěžích
reprezentuje 9 mužstev (2 dospě-

lých a 7 mládeže) by se před pár
lety zdálo nemožné. Nesmírně si
toho vážíme a děkujeme všem,
kteří se o to zasloužili a doufáme,
že jim vydrží elán i do dalších
let. Všem našim hráčům, trenérům, funkcionářům, fanouškům,
sponzorům, ale i všem spoluobčanům bych chtěl popřát do roku
2015 především pevné zdraví a ať
se vše daří.
Za TJ Sokol Roudnice,
Tomáš Rejl

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE

V úvodu bychom chtěli všem
občanům popřát do nového roku
2015 hodně zdraví a osobní spokojenosti. Na podzim 2014 proběhly
volby do Obecního zastupitelstva.
Z kandidátky SDH byly zvoleni tři
zastupitelé. Tímto bychom chtěli
poděkovat občanům za podporu.
V průběhu října a listopadu jsme
zazimovali sportovní hřiště, provedla se kontrola veškeré techniky a její příprava na zimní provoz.
Dále jsme uklidili okolo hasičské
zbrojnice a při této příležitosti
jsme osázeli východní a jižní stěnu
zbrojnice keři buxusu. Během prosince jsme osadili nové dveře mezi
velkou garáží a bývalou kulturní
místností, kterou postupně přestavujeme na zásahovou šatnu. 12.
prosince 2014 proběhla v hasičské
zbrojnici Výroční valná hromada
sboru. Na této schůzi byl zvolen
nový jedenáctičlenný výkonný výbor na další pětileté funkční období, dále jsme zhodnotili celý rok jak
po stránce pracovní, tak sportovní.
Nakonec jsme odsouhlasili plán na

rok 2015 a po večeři byla volná zábava. 10. ledna jsme jako každoročně uspořádali v hospodě U Formana hasičský ples. V průběhu února
proběhnou dvě školení výjezdové
jednotky DVPS, tak jak nám to
ukládá zákon. V pátek 15. května
pojedeme po roční pauze opět na
hasičský výlet. Tentokrát navštívíme pevnost Dobrošov, zámek
a pivovar v Náchodě. Koncem
května proběhne okrsková soutěž v požárním útoku. V letošním
roce se bude konat v Trnavě. Plán
dalších závodů je uveden níže
v tabulce. Od letošního roku bude
vycházet v každém Zpravodaji informační článek s hasičskou tematikou. Jako první je níže uveden
již dlouho diskutovaný výňatek ze
zákona o komínech.
(pokračování na str. 7)

 Výroční valná hromada SDH (Foto: R. Kašpar)

SEZNAM ZÁVODŮ 2015
23. 5.
30. 5.
7. 6.
21. 6.
5. 7.
6. 7.
5. 9.
12. 9.
13. 9.
19. 9.

VCHL - Velký Třebešov
VCHL - Trnov
VCHL - Bystřec
VCHL - Myštěves
VCHL - Letohrad – Kunčice
VCHL - Letohrad – Orlice
VCHL - Havlovice
VCHL - Roudnice
VCHL - Pšánky
VCHL - Velichovky

 Brigáda - sázení keřů buxusu u zbrojnice (Foto: R. Kašpar )
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SBOR DOBROVOLNÝCH
Ý
HASIČŮ ROUDNICE
JAK JE TO S REVIZÍ KOMÍNŮ?
Od 1. ledna 2011 platí nová
pravidla pro údržbu komínů.
Přinášíme vám proto stručnou
rekapitulaci nejčastějších otázek
kolem revizí komínů a konkrétní
odpovědi. Rozhořčené hlasy, které si stěžují na zbytečné poplatky a byrokracii, nejsou v tomto
případě na místě. Po třech letech
platnosti zákona můžeme říci, že
změna vedla ke zlepšení a zjednodušení. Vždyť popud ke změně dali samotní hasiči. Princip
je snadný. Komín musíte nechat
zkontrolovat jednou ročně. Pokud
tak neučiníte, nic se neděje. Jestli
ale nezkontrolovaný komín začne
hořet, nedoplatíte se. A nyní už
konkrétně.
Který komín musí projít revizí?

né fasádou. Nepoužívané komíny
nemusí být kontrolovány. Je ovšem nutné je chránit před deštěm
a jasně označit jako nefunkční nápisem MIMO PROVOZ.
Kdo provádí revizi?
Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kvalifikaci kominíka si ověříte tím, že si na internetu
zkontrolujete jeho osmimístné
IČO v živnostenském rejstříku.
Kdy revidovat?
Na jaře. Na konci topné sezóny
je komín opotřebovaný a najde se
tak nejvíce závad. Na bezpečnosti
komínu se nikdy nevyplatilo šetřit. Snadno vám totiž zapálí celý
dům. Většina lidí řeší závadu komínového systému na podzim,
když se začne topit. Kominíci tak
mají obrovský nával klientů. V listopadu si proto můžete na opravu
počkat a prožít začátek topné sezóny bez topení. Před opravou se
totiž nemůže topit vůbec, aby spalinové cesty mohly vychladnout.

Podle zákona je nutné provádět
revizi všech palivových cest. Mezi
ně patří teoreticky i digestoře u
plynových sporáků, které se samozřejmě běžně nekontrolují.
V případě požáru však může mít
s digestoří bez revize problém pojišťovna. Problémovou záležitostí
jsou tzv. turbokotle. Ty mají spalinové cesty, které mají ke klasickým komínům daleko. Ústí do fasády a samotná spalovací cesta je
Jak probíhá kontrola?
jenom krátká plastová trubka, do
které je dost nesmyslné vyvrtávat
Vaší povinností je zajistit příkontrolní otvor. Kontroly se ne- stup ke všem částem komínového
vztahují ani na vafky odvětráva- systému. Kontrolní technik nebo

kominík provádí také revizi požární bezpečnosti v souvislosti se
stavebním provedením komínu.
Celá kontrola trvá běžně zhruba
hodinu. Jedním z hlavních cílů
změny zákona bylo, aby revize
měly větší váhu a pojišťovny nemohly pochybovat o jejich platnosti. Namísto obyčejné stvrzenky dostanete kompletní zprávu
o kontrole. Pokud o zprávu přijdete, například při požáru, měli
byste dohledat kopii u kominíka.
Zpráva má platnost jeden rok.
Pokud hasiči zjistí závadu na zrevidovaném komínu, nese zodpovědnost kominík.
Co čištění?
Z revize nejčastěji vzejde rozhodnutí, že se komín musí pročistit. Čištění komínu stojí běžně
jen pár stovek korun. Můžete si jej
ale sami zdražit, pokud kominické
firmě zkomplikujete práci špatným přístupem ke komínovému
systému. Zajistěte proto předem
přístup ke všem částem. Pokud
topíte pevnými palivy, měli byste

komín čistit sami aspoň 3x ročně.
Žádný zákon vás k tomu nedonutí, ale pokud opravdu nechcete
vyhořet, radíme vám, nezanedbávejte to. Pomůcky pro čistění stojí
opět pár set korun. Vyčištění zabere max. 15 minut.
Co když nereviduji?
Jak již bylo řečeno, za samotnou absenci revize komínu nejsou
žádné finanční postihy. Pokud
ale váš komínový systém způsobí požár, čeká vás pokuta do výše
25 000 Kč. Při vyšetřování vychází
pojišťovny z hasičské zprávy. Jakmile je požár zaviněn zanedbáním
péče o komín, vyplatí vám méně,
než kolik škoda skutečně stála.
I kdyby vás peníze, o které přijdete kvůli špatné péči o komín,
vůbec nezajímaly, myslete alespoň na svůj život. Ucpaný komín
snadno způsobí otravu oxidem
uhelnatým všech členů domácnosti.
Roman Kašpar,
SDH Roudnice
Pevné palivo

Jak často čistit
Čištění spalinové cesty
Do 50 kW
včetně

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

3x

2x

Kapalné

Plynné

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí
a kondenzátu

1x

1x

1x

Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU „ROUDNICKÁ BŘEZINA“
Myslivecký spolek „Roudnická březina“ (dále jen „MS“)
vznikl transformací z „Mysliveckého sdružení Roudnice“ a to
z titulu vynuceného postupu dle
platného Občanského zákoníku.
Tato změna zároveň přinesla do
praxe a činnosti MS nové nebo
staronové členy, kteří se chtějí
sdružovat a pracovat ve spolku jako myslivci, byť MS nemá
pronajatou honitbu. Přesto vykazuje pravidelnou schůzovou
činnost, na které řešil v minulém období především nové stanovy a Provozní řád MS, které

byly schváleny a zaregistrovány.
V současné době řeší především
strategii získání do pronájmu
nějakou honitbu, aby MS mohl
„žít“ i myslivecky. To znamená,
aby členové MS mohli vykonávat právo myslivosti.
Vedle tohoto hlavního úkolu
má MS v plánu na rok 2015 věnovat se dětem z obce Roudnice, pro které chce v rámci programu „Lesní pedagogiky“ děti
seznamovat s přírodou, jejími
prvky a také s myslivostí, jako
odvětvím národního hospodářství. Aby myslivec nebyl vnímán

jenom jako lovec, ale jako nezastupitelný hospodář v přírodě,
kde nahrazuje již neexistující
predátory, kteří „drželi“ početní
stavy zvěře. Přemnožení zvěře
vede ke škodám na zemědělských a lesních kulturách a k vyvolání nerovnovážného stavu
v krajině. Proto myslivci z MS
v rámci programu „S Hubertem
do lesa“ ve spolupráci se školami
a Řádem sv. Huberta uspořádají
pro děti přednášku, na které se
budou moci seznámit s přírodou
a živočichy (i se zvěří). Ve formě
jednoduchých pracovních listů

a otázek zjistí, kolik se toho děti
naučily. Dobré odpovědi budou
odměněny drobným věcným darem nebo sladkostí.
Další činnost MS a její rozšíření bude závislé na získání finančních prostředků, ze kterých
se může tato činnost realizovat.
Půjde o prověření dotačních
a jiných titulů, na které bude
moci MS dosáhnout.
Zpracoval:
Luděk Hrdina s kolektivem, MS,
úřadující předseda MS

ŠIPKAŘI ROUDNICE - RUMÍDCI
Jak víte z předchozího článku,
letos jsme postoupili a hrajeme
1. ligu. Přineslo to pro nás spoustu změn a hlavně nové soupeře. Ničeho jsme se ale nezalekli

a mohu s klidem napsat, že všem
týmům jsme vyrovnaným a důstojným soupeřem. Naše bilance
je vyrovnaná a tak se v půlce sezóny pohybujeme zhruba upro-

střed tabulky. Momentálně máme se nám do ní podaří vstoupit.
zimní pauzu, ve které se rozhodVíce z našich zápasů na stránne, jak náš tým bude dále fungo- kách:
vat. Na začátku února začíná jarní
sipkariroudnice.webnode.cz
část sezóny, tak uvidíme, zda a jak
Za Rumídky Petr Štěrba
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ROUDNICKÉ ŽENY
V první řadě bychom Vám všem
chtěly popřát mnoho zdraví, štěstí
a pohody v novém roce.
Dovolte nám malé připomenutí
akcí loňského roku.
V říjnu jsme pořádaly společně
s obecním úřadem Dýňobraní. Naším hlavním úkolem bylo dlabání
dýní a tradiční podzimní tvoření.
Dýně jsme si vypěstovaly samy,
na každého se dostalo. Vydlabané
dýně ozdobily prostranství před
obecním úřadem.
Na listopad jsme pro děti připravily tvoření s materiálem FIMO,
které se těší stále velké oblibě.
V pátek 14. 11. 2014 jsme pořádaly Martinskou „retro“ zábavu,
která se setkala s vaší hojnou účastí.
Na rozsvěcení vánočního stromu jsme připravily pro děti tradiční vánoční tvoření. Nezapomněly
jsme ani na dospěláky, pro které
byl připraven punč a svařák.
Opět jsme se vydaly na výlet do
vánoční Prahy. Tentokrát jsme navštívily Svíčkárnu RODAS - v Šestajovicích, kde jsme prošly výrobnou svíček, samy si také nazdobily
svíčky, namíchaly směs koupelových solí a vykrojily mýdlo.
V neděli 7. 12. 2014 jsme pro
děti uspořádaly Mikulášskou nadílku. Zavítal mezi nás čert s Mikulášem a andělem. Rádi bychom
touto cestou poděkovaly za sponzorský dar od p. Košťála Iva, který
dětem věnoval dobrá jablíčka do

 Roudnické dýňobraní (Foto: M. Kopřivová)

balíčků.
Balíčky jsme také nadělily do
Dětského domova v Nechanicích.
V letošním roce jsme činnost
v našem spolku zahájily tradiční
obchůzkou TŘÍ KRÁLŮ. Kašpar,
Melichar a Baltazar Vám popřáli
pro letošní rok hodně zdraví a štěstí. Naší obcí prošly 4 skupinky dětí.
Děkujeme všem za příspěvek do
pokladničky. Peníze budou použity na akce pro děti během celého

roku.
Na březen chystáme taneční zábavu, na kterou jste srdečně zváni.
Konat se bude 6. 3. 2015 v hospodě
U Formana.
V březnu se bude konat Dětský
karneval, chtěly bychom tímto pozvat všechny děti. Těšit se mohou
na různé hry, taneční dovádění
a bohatou tombolu. Přesný termín
bude včas upřesněn.
Na duben připravujeme veliko-

noční tvoření na OÚ.
Nově chystáme pro děti pravidelné kurzy tvoření a vaření. Budou
se konat jednou za měsíc. Začaly
jsme v sobotu 24. ledna kurzem
vaření. Zveme tímto všechny děti
a věříme, že se jim budou kurzy líbit.
Těšíme se na Vaši účast na našich
akcích.
Za Roudnické ženy,
Irena Hajnová

INFORMACE KULTURNÍ KOMISE
MASOPUST 2015
Organizační schůzka ohledně
organizace masopustního průvodu se uskuteční ve středu 28. ledna
2015 od 18.00 hodin v hospodě
U Formana.

teční autobusový zájezd na hory
do Deštného v Orlických horách.
Cena zájezdu 50,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u p. Novotné
v knihovně do pátku 13. února 2015.

ním úřadě v Roudnici velikonoční
tvoření se sousedským posezením a
pohoštěním.
Na úvod se představí děti z mateřské školy a Berušky ze ZŠ Libčany.
Budou připravena stanoviště, kde si
VELIKONOČNÍ SVÁTKY
děti budou moci vyrobit velikonočZÁJEZD NA HORY
Na sobotu 21. března. 2015 od ní dekoraci.
V sobotu 21. února se usku- 14.00 hodin připravujeme na ObecCelá akce bude zahájena vynáše-

ním Smrtky od OÚ a přinešením
léta.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 29. března se v budově Obecního úřadu uskuteční již
tradiční vítání občánků. Osobní
pozvánku obdrží rodiče nově narozených dětí.
Ivana Novotná

Obecní úřad Roudnice ve spolupráci s
Občanským sdružením Diakonie Broumov
VYHLAŠUJÍ

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
•
•
•
•

letního a zimního oblečení
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční
peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:

 Kurz trénování paměti, který vedla lektorka Mgr. Ludmila Valešová

• v hale Obecního úřadu Roudnice (za budovou OÚ)
• v pátek 17. dubna 2015 od 16 do 18 hodin a
• v sobotu 18. dubna 2015 od 9 do 11 hodin
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