„Horní Roudnice“ a „Dolní Roudnice“

Tihle roudničtí kluci kopali na hřišti do mičudy v každé volné chvíli. Ani jim nevadilo, kdo je „hořeňák“ a kdo je „doleňák“. Snímek kolem roku 1946.

V letech 1770 – 1853 byla Roudnice rozdělena na dvě samostatné osady, a to na Horní Roudnici
a Dolní Roudnici. Jedním z důkazů je seznam „osedlých“ z roku
1770, kde jsou obyvatelé (osedlí)
rozděleni takto:
Dolní Roudnice – sedláků 26,
chalupníků 5, baráčníků 11
Horní Roudnice – sedláků 13,
chalupníků 7, baráčníci 4
Z téhož roku se zachoval i seznam roudnických robot, kde je
zvlášť uváděna Horní Roudnice
a Dolní Roudnice.
Jak tyto osady fungovaly, není
nám známo. Určité úseky hospodaření byly odděleny, naproti
tomu jsou uváděna jména „početvedoucích“ (účetních) pro
společné obecní hospodářství
obou osad. Zachoval se i jmenný
seznam rychtářů z Horní Roudnice a z Dolní Roudnice. Rokem

1849 skončili své funkce rychtáři
a konšelé obou osad a v roce 1850
nastoupil představený celé katastrální obce Roudnice. Na místa
konšelů nastoupili radové (radní),
zvaní také „přísežní“. Tito přísežní
skládali společně s představenými
úřední slib – přísahu. Celý první
obecní výbor samosprávné obce
měl devět členů. Tolik nám vypovídají písemné zprávy uložené
v Okresním archivu v Hradci Králové.
Do dnešních dnů se dochovaly
v naší obci památky, které svědčí
o existenci dvou osad. Především
jsou to dvě zvonice a dva křížky.
Na horním konci jsou na křížku
nečitelné zbytky nápisu vytesaného do kamene: „Postavili občané
obce“ – rok 1831, Na dolním konci je vytesán těžko čitelný nápis:
„Vystavěli nábožní sousedi Dolní
Roudnice MDCCCXLIII (1843).

Na obou je pak stejný nápis: „Obnovená 26. 7. 1863.“ Toto datum je
v historických materiálech zaznamenáno jako den, kdy proběhla
v obci velká slavnost spojená s obnovením a opravou obou křížků.
Vedle křížku stávala zvonice. Na
horním konci se zachovala dřevěná zvonice zvaná „jeřábek“ až do
roku 2010. Na dolním konci se původní zvonice nedochovala. Byla
nahrazena kovovou, ta vlivem
koroze spadla. Obě zvonice byly
v roce 2010 vyměněny za kamenné s elektrickým zvoněním v poledne a navečer. Oba křížky byly
oploceny a v bezprostřední blízkosti byly vysázeny lípy, na jejichž
místě jsou dnes nízké dřeviny.
Dále měla Roudnice dva obecní
domky. Říkalo se jim „pastoušky“. Byly vystavěny kolem roku
1770. Čp. 66 – domek vystavěný
pro chudé z Horní Roudnice. Zde

žily i dvě rodiny s dětmi společně v jedné místnosti. Později zde
v bídě dožívali osamocení staří
lidé. Domek nebyl zděný, později byl prodán a demolován. Čp.
45 – domek pro chudé lidi z Dolní
Roudnice. Začátkem 20. století byl
původní domek zbořen a vystavěn
nový. Bydlel zde obecní strážník
a později byl využíván pro potřeby
obce. Byl zde místní národní výbor, ošetřovna, mandl, nyní „Dům
služeb“.
Dalším pozůstatkem po dvou
osadách byly dvě roudnické pouti. Na dolním konci se pouť slavila o týden, někdy o dva týdny
dříve než na horním konci. Bylo
to dáno určitými církevními svátky. Na první pouť přijely houpačky a střelnice. Byly postaveny na
okraji dnešního Starého hřiště při
silnici ke hřbitovu.
(pokračování na str. 2)
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„Horní Roudnice“ a „Dolní Roudnice“
(pokračování ze str. 1)
V hostinci „Na Kopečku“ se tancovalo a „houpačkáři“ využívali
toho, že lidé chodili do hospody.
Hned v pondělí se stěhovali se svými atrakcemi na horní konec. Tam
přijel i řetízkový kolotoč. Pouťové
atrakce zabraly celou náves před
Mencákovými a Štěpánkovými.

V neděli odpoledne se tady sešla
celá vesnice. Houpačky a kolotoč
byly neustále plné, u střelnic nával. Papírové růže, opičky a vycpané balónky na gumičce, frkačky
a drobné hračky – to všechno se
dalo vystřílet. A v hostinci „Na
Sále“ byla taneční zábava odpoledne i večer.
Málokdo tehdy věděl o někdejší

existenci dvou roudnických osad,
ale pojmy „hoření a dolení konec“,
„hořeňáci a doleňáci“ přežívají dodnes.
Dávno jsou zapomenuty spory
obou konců při řešení obecních
záležitostí, dávno jsou zapomenuty sněhové bitky hořeňáků proti
doleňákům, jsou zapomenuty posměšné říkanky, kterými se zejmé-

na chlapci vzájemně častovali při
cestě ze školy. Jen jedno úsměvné
připomenutí nám zůstalo: Při setkání na Starém hřišti o Silvestru
závodí dvě družstva v přetahování
lana a tradičně jako před dvěma
sty lety - hořeňáci proti doleňákům.
Marie Doležalová,
kronikářka

informace obecního úřadu
Rozpočet Obce
Roudnice na rok 2017

telstvo obce Roudnice schválilo
nákup těchto pozemků do svého
vlastnictví za celkovou kupní cenu
Návrh rozpočtu obce Roudnice 39 000,– Kč.
na rok 2017 projednali zastupitelé
na svém pracovním jednání dne
Převod pozemku parc.
2. 11. 2016.
č. 157/18 v k. ú. RoudniV návrhu rozpočtu Zastupitelce do majetku obce
stvo obce Roudnice odsouhlasilo
na základě předložených žádostí
Bezúplatný převod do majetku
individuální dotace na činnost obce Roudnice pozemků parc. č.
roudnickým spolkům na rok 2017 157/18 v k. ú. Roudnice nabídli
ve výši: SK Roudnice 250 000,- majitelé domu čp. 19, aby vznikl
Kč, SDH Roudnice 75 000,- Kč ucelený pozemek, který bude vya Roudnické ženy 100 000,– Kč.
užíván jako příjezdová cesta do
Dále rozpočet obce zahrnuje této lokality.
příspěvek ve výši 470 000,- Kč na
Nákupem pozemků od paní
provozní náklady Mateřské ško- Lesákové a přijetím pozemku od
ly Roudnice.
majitelů domu čp. 19 získá obec
S ohledem na to, že obci díky do svého vlastnictví komunikaci,
upravenému rozpočtovému ur- která zpřístupňuje celou lokalitu.
čení daní v posledních letech Obec následně bude řešit nevynarůstají příjmy, byl upraven hovující stav přístupové cesty
i rozpočtový výhled obce na ob- a její osvětlení.
dobí 2017-2020.
Pan L. Kotek informoval zastupitele o tom, že sdružení vlastníROZPOČET OBCE
ků bytového domu čp. 19 obdrROUDNICE 2017 v tis. Kč želo na svůj účet částku ve výši
60 tis. Kč na přeložku vodovodu.
Příjmy
7.866
Tuto částku vlastníci převedou
po koupi cest na účet obce jako
Výdaje
6.578
příspěvek na vybudování kanaliRozdíl
začního sběrače.
1.288
(přebytek)
Zůstatek na účtech obce
k 31. 12. 2016 činil 11 241 225 Kč.
Nákup pozemků parc. č.
157/27 a 155/1 v k.ú. Roudnice do majetku obce
Pan starosta Bc. Kněžour informoval o návrhu smlouvy na
zakoupení pozemků v k.ú. Roudnice parc. č. 157/27 o výměře 498
m2 (přístupová cesta k bytovému
domu čp. 19) a 155/1 o výměře
282 m2 (část přístupové cesty za
bytovými domy, která navazuje
na obecní pozemky a zpřístupňuje záhumenní účelovou komunikaci). Pozemky po letech jednání
nabízí obci ke koupi paní Eva Lesáková za cenu 50,– Kč. Zastupi-

Vypracování projektové dokumentace
pro vytápění Mateřské školy Roudnice

Budova Mateřské školy Roudnice je v současné době vytápěna
akumulačními kamny a dle písemného požadavku ředitelky MŠ
paní Jany Bitvarové je nutné řešit
buď jejich výměnu, či zvolit jiný
typ vytápění.
ZO Roudnice na základě odborné studie Posouzení výhodnosti
zdroje tepla pro MŠ vypracované
firmou VK CAD Vysoké Mýto
diskutovalo o dvou řešeních:
1) plynový kondenzační kotel
s integrovaným zásobníkem umístěný v zadní části objektu s odkouřením přes střechu a odvodem
kondenzátu do kanalizace. Investiční náklad na pořízení 170 tis
Kč, provozní roční náklad 51,5 tis.
Kč, návratnost investice 4,8 roků.
2) vzduchové teplené čerpadlo
umístěné na rekonstruovanou
střechu MŠ, kde je pro něj připravena zpevněná plocha, která byla
vybudována v rámci kompletní
rekonstrukce střechy. Investiční
náklad na pořízení činí 310 tis. Kč,
provozní roční náklad 30,5 tis. Kč,
návratnost investice 5,5 roků.
Umístění radaru na
ZO Roudnice rozhodlo zadat
měření rychlosti
vypracování projektové dokuu hospody U Formana mentace na změnu vytápění v budově MŠ Roudnice pomocí tepelPo řadě jednání o řešení ne- ného čerpadla za částku 20 tis. Kč.
přehledného a nebezpečného
úseku pro chodce na křižovatce
ZO Roudnice schválilo uzavřeu hospody U Formana schválilo ní veřejnoprávní smlouvy mezi
ZO Roudnice umístění radaru Obcí Roudnice a SDH Roudnice
na měření rychlosti, aby se zvý- na částku 17 995,- Kč na činnost
šila bezpečnost obyvatel. Záro- kroužku pro děti s názvem Roudveň ZO odsouhlasilo pro zvýšení nický Hasík, který zahájil svou
bezpečnosti silničního provozu činnost v září 2016. Členové SDH
před budovou mateřské školy požádali o dotaci na vybavení
instalovat potřebné dopravní pro činnost kroužku také z fondu
značení. V současné době je za- RWE, z něho obdrželi dotaci 22
dána PD. Následně bude zakou- tis. Kč.
pen a umístěn radar a provedeno
Dne 6. 12. 2016 se uskutečnilo
osazení souvisejících dopravních jednání na MěÚ v Nechanicích
značek.
ohledně rekonstrukce silnice II.

třídy trasa Dobřenice - Nechanice – odbočka na silnici na Hořice. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace
a připravují se podklady pro žádosti o dotace. Jsou připraveny
finance na výkup pozemků, aby
bylo možné komunikaci rozšířit.
Realizace je rozdělena na 5 až 7
etap a bude probíhat postupně až
do roku 2020, a to v závislosti na
celkové připravenosti těchto etap.
Starosta Bc. Kněžour požádal zastupitele, zda by mohli šířit osvětu
mezi majiteli dotčených pozemků,
aby etapa týkající se obce Roudnice byla připravena co možná
nejdříve. Obec Roudnice vznesla
v rámci přípravných prací požadavek na vybudování přechodu pro
chodce na křižovatce u hospody
U Formana. Jelikož je nutné, aby
přechod navazoval na chodníky
a byl osvětlený, navštíví projektant v průběhu prací Bc. Kněžoura, který bude definovat potřeby
obce.
Správa údržby silnic Královéhradeckého kraje představila obcím nového cestmistra pana Neuwirtha. Na OÚ Roudnice se uskuteční v jarních měsících setkání
ohledně spolupráce a zároveň
bude provedena pochůzka po obci
ohledně čištění propustků a další
problematiky týkající se spolupráce se SÚS KHK.
Místostarostka Ing. Rejlová informovala o jednání svazku obcí Mikroregion urbanická
brázda, které se uskutečnilo dne
1. 12. 2016 v Kratonohách. Byl
schválen plán akcí na rok 2017:
recitační soutěž O Libčanskou
básničku, pěvecká soutěž Praskačský zpěváček, Česenkovy Libčany,
Olympiáda MŠ, Lesní závod, Na
kolech mikroregionem, Adventní
setkání seniorů a Zpravodaj mikroregionu.
(pokračování na str. 3)
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informace obecního úřadu
(pokračování ze str. 2)
Je vydán stolní kalendář na rok
2017. V roce 2017 se bude realizovat projekt na nákup nádob na
odpady a pokud bude přidělena
dotace, tak i projekt na revitalizaci
zeleně.
V pondělí 5. 12. 2016 proběhlo
na OÚ Roudnice jednání druhého svazku obcí Plynofikace obcí
urbanická brázda. Zástupci všech
9 členských obcí zde diskutovali
ohledně uzavření dodatku ke kupní smlouvě, na základě které má
být kupující firmě RWE GasNet
převedena stavba plynovodů vybudovaných v rámci společného projektu „Plynofikace obcí urbanická

brázda“ do majetku. Pokud bude
dodatek podepsán ve schváleném
znění, nebudou muset obce na konečné vypořádání všech závazků
doplácet ze svých rozpočtů žádné
finanční prostředky. Případný zůstatek na účtu svazku obcí bude
rozdělen mezi členské obce a svazek obcí bude zrušen. Členské obce
budou muset ve svých zastupitelstvech schválit věcná břemena na
pozemcích ve vlastnictví obcí v dotčených katastrech.
Zástupci SDH vznesli při projednávání rozpočtu Obce Roudnice
na rok 2017 požadavek na vybavení spolku IT technickou. Pan
S. Kněžour se dohodl s panem R.
Kašparem, zástupcem SDH, na do-

vybavení a aktualizaci stávajícího auto, které splňuje potřebné parapočítače v knihovně, který bude metry. Návrh bude projednán na
poté předán k užívání do budovy příštím zasedání ZO.
Hasičské zbrojnice.
Pan M. Charbuský předal staStarosta Bc. Kněžour jednal s Po- rostovi kontakt na Ing. Doubravu
licií ČR ohledně zvýšení těžké do- ohledně nakoupení recyklátu na
pravy v obci. Toto navýšení souvisí opravu obecních místních komus otevřením těžby stěrkopísku ve nikací. Nutné zpracovat odhad
Lhotě pod Libčany. Je nutné jednat potřebného materiálu na opravu
se zástupci SÚS, těžebny i Policie účelových cest, která se uskuteční
ČR o řešení a nápravě této situace. v roce 2017.
Zápisy z jednání ZO RoudPan M. Klapka informoval nice jsou v plném znění zveřejo tom, že dotaci na hasičské auto ňovány na webových stránkách
SDH Roudnice v roce 2017 neob- www.obecroudnice.cz
drží. Bc. Kněžour navrhl, že vzhledem k technickému stavu a stáří
Ing. Jana Rejlová,
stávajícího auta je nutné, aby člemístostarostka obce
nové SDH zajistili nabídky na starší

SLOVO STAROSTY
Dobrý den, dovolte mi touto
cestou ještě jednou popřát všem
úspěšný a klidný rok 2017 plný
splněných přání a očekávání.
Hodně zdraví, tolerance a životní
pohody.
Letošní rok bude pro naši obec
zejména rokem plánovacím.
V této chvíli jsou vyčerpány veškeré rozvojové plány obce a nastává čas přijmout nový koncept
rozvoje obce na další časovou
etapu. Pro zodpovědné plánování oslovila naše obec společnost
CIRI Hradec Králové s žádostí
o pomoc a průvodcovskou činnost při sestavení moderně pojatého plánu rozvoje Roudnice.
Tento dokument bude zpracován
s výhledem na 15 let. Je to dosti
dlouhá doba na to, posunout naši
obec tím směrem, kam budeme
chtít. Využijme tuto šanci. Jedná
se o náš rozvojový plán, o naši
Roudnici.
Tímto se na vás obracím s žádostí o spolupráci. Jaký bude postup? Do každé domácnosti bude
spolu se Zpravodajem doručen
vypracovaný dotazník, který de-

finuje základní okruh uzavřených
i otevřených otázek. Odpovězte
na ně, prosím, s co největší rozvahou. Vždyť vaše odpovědi budou
následně zpracovány a zastupitelstvem obce vydefinované pracovní skupiny se budou vašimi návrhy zabývat. Výsledek pracovních
skupin bude představen na konfrontační schůzce s veřejností,
která je plánována na konec dubna, případně začátek května 2017.
Nebojte se uvést i „odvážné“
náměty. Slibuji, že každým nápadem se budeme zabývat. Pro
koho je dotazník určen? Pro
všechny osoby s trvalým pobytem na území naší obce starších
15 let včetně. Každý jednotlivec
nechť odpovídá za sebe. Dotazníky budou v papírové podobě, ale
i elektronické. Pokud bude třeba
více dotazníků v papírové podobě, na OÚ budou k dispozici. Na
webových stránkách obce lze tento dotazník stáhnout také. Dá se
vyplnit v el. podobě a odeslat na
zpracovatele plánu rozvoje Roudnice, či se dá vytisknout a v papírové podobě odevzdat do schrán-

ky na OÚ, případně do uzavřené
nádoby v obchodě Hruška. Na
webových stránkách obce najdete
i link pro přímé vyplnění dotazníku. Jak vidíte, možností je dost.
Každý může uvést své nápady
a podněty způsobem, který mu
vyhovuje nejvíce.
Dovoluji si vás požádat, aby
každý občan vyplnil pouze jeden
dotazník. Dotazníky jsou anonymní. Termín uzávěrky sběru
dotazníků je 12. 2. 2017.
Zajímá nás i názor žáků, proto
je připraven zjednodušený dotazník pro žáky druhého stupně
navštěvující ZŠ v Libčanech, kam
většina našich dětí dochází za základním vzděláním. I tyto názory
budou zapracovány.
Pokud by kdokoliv potřeboval
doplňující informace, neváhejte
kontaktovat kohokoliv ze zastupitelstva obce. Všichni zastupitelé
jsou náležitě proškoleni a dokáží
vám na vaše otázky odpovědět.
Dále připomínám úřední hodiny,
kdy se vám můžeme individuálně věnovat na OÚ (pondělí 16.00
- 17.00 hod, středa 16.00 - 18.00

hod.). Po dohodě lze i tento časový prostor upravit dle vašich
potřeb.
Všem nám jde o to bydlet
v obci, která využívá všech možností, které moderní doba přináší. Tím, že se nás zapojí většina,
můžeme lépe využít přípravu
projektových dokumentací pro
jednotlivé vydefinované oblasti.
Ve chvíli zveřejnění příslušného
dotačního titulu tak „sáhneme“
po zpracované projektové dokumentaci a budeme se ucházet
o daný finanční příspěvek. S využitím dotací dokážeme zrealizovat daleko širší rozsahy činností,
než při využívání pouze vlastního
rozpočtu obce Roudnice.
O výsledcích budete průběžně
informováni na webových stránkách obce, případně na úřední
desce před OÚ.
Pevně věřím, že společně si dokážeme naplánovat rozvoj naší
obce tak, aby se nám tu bydlelo
hezky.
Bc. Svatopluk Kněžour,
starosta obce

knihovna
V loňském roce navštívilo knihovnu 1589 návštěvníků
a bylo půjčeno 3276 knih a časopisů. Noví čtenáři jsou vítani. Informace, fotografie z akcí
a dění v knihovně naleznete na
www.knihovnaroudnice.webk.cz
Březen - měsíc čtenářů
(1.–31. 3. 2017) - 8. ročník

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce
2017 již osmý ročník celostátní
akce na podporu čtenářské gramotnosti. Roudnická knihovna
se také připojí k této celostátní
akci.

hlídka cestopisných besed a promítání se uskuteční 4.-5. 2. 2017,
konferenční sál Úřadu práce,
Wonkova ul., Hradec Králové.
Podrobnější informace o programu naleznete na:
www.cyklocestovani.cz

Festival cyklocestování

Ivana Novotná,
knihovnice

Tradiční specializovaná pře-
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBČANY
Na úvod našeho článku si dovolujeme Vám všem popřát do
nového roku pevné zdraví mnoho
štěstí, úspěchů a spokojenosti.
Ohlédněte se společně s námi
za uplynulým obdobím probíhajícího školního roku a seznamte se
s aktivitami naší školy.
Zúčastnili jsme se několika
soutěží, které pravidelně pořádají
střední školy zřizované Královéhradeckým krajem. V soutěži žáků
2. st. ve Střední škole technické
a řemeslné v Novém Bydžově jsme
jako škola obsadili čtvrté místo
(František Rejl – 6. místo v oboru
mladý rybář), dále soutěže na SOŠ
Vocelova a matematického orienťáku na Gymnáziu J. K. Tyla.
Většina tříd navštívila v podzimním období kulturní představení, např. v divadle Drak, ve Východočeském divadle Pardubice,
či zhlédla různá představení v prostorách naší školy. Žáky velmi zaujala i bubenická dílna, ve které si
každý zkusil práci s rytmem a poznal, že bubnování je umění i určitý druh relaxace.
Na exkurzi do vánoční Prahy do
divadla Spejbla a Hurvínka vyje-

li naši čtvrťáci a žáci 3 B. Ti, kteří mají zájem o cestování, jazyky
a evropské kulturní a historické
pamětihodnosti a jsou žáky druhého stupně, si mohli prohlédnout
nejen vánoční Drážďany, Zwinger
a vánoční trh v tomto městě, ale
i zámek Moritzburg, kde se natáčela snad naše nejpopulárnější pohádka Tři oříšky pro Popelku.
Ve všech třídách prvního stupně
proběhla beseda na téma: Starosti
se školou a Počítač a jeho nebezpečí, ve třídách druhého stupně
probíhají preventivní programy ve
spolupráci se společností Prostor
pro.
Chlapci 8. a 9. ročníku si vyslechli zajímavou a myslíme si,
že v současnosti velmi aktuální
přednášku o nebezpečí rakoviny
varlat.
Na konci kalendářního roku
pořádáme tradiční akce, kterými
jsou Adventní den otevřených
dveří a Vánoční besídka. Vysoká návštěvnost svědčí o tom, že
jsou tyto aktivity dobrou vizitkou činnosti naší školy. V rámci
dne otevřených dveří pravidelně
spolupracujeme i s roudnickými
ženami, a tak touto cestou dě-

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE
Vážení spoluobčané,
V průběhu podzimu jsme plně
využívali nově zrekonstruovanou školní zahradu pro hry dětí,v nové venkovní učebně jsme s
dětmi pobývali i při horším počasí a využívali ji k výtvarným i
pracovním činnostem. Společně
jsme osázeli záhon jarními cibulovinami a těšíme se, až nám na
jaře vykvetou.
Koncem září jsme navštívíli
výstavu „Jak se v Roudnici učilo“ na obecním úřadu. Děti si
prohlédly učební pomůcky, které se ve škole dříve používaly a
prohlédly si i některé školní slabikáře.
Koncem září jsme uspořádali kurz malé techniky - Stavitel
města, kde si děti stavěly podle
nákresů a plánů z plastových
kostek. V listopadu jsme vystoupili s krátkým programem na
Rozsvěcení vánočního stromu
v Roudnici. Za vystoupení jsme
si vykoledovali 1391 Kč a všem,
kteří nám do košíčků přispěli,
moc děkujeme. Peníze použi-

jeme ještě v letošním školním
roce na akce pořádané pro děti.
V prosinci jsme s dětmi navštívili „ Peklo“ na zámku ve Sloupně. Výlet se nám všem líbil a děti
se i trošku bály. Před vánočními
svátky jsme pro rodiče uspořádali Vánoční vystoupení. Děti
se po celý měsíc připravovaly a
za odměnu dostaly pod stromeček dárky. Od začátku ledna do
konce března jezdí starší děti do
Hradce Králové na plavecký výcvik. Na další pololetí máme připravené již další akce a nejblíž je
začátkem února návštěva divadla
Drak v Hradci Králové s představením O kočičce a pejskovi.
Nyní si užíváme po několika letech zimních radovánek se
sněhem. Děti využívají zahradu
k bobování a hrám se sněhem.
Děti i kolektiv Mateřské školy Roudnice vám přejí v novém
roce zdraví a pohodu
v soukromém i pracovním životě
Jana Bitvarová,
ředitelka MŠ Roudnice

kujeme za vynikající spolupráci
především paní Vladimíře Ježkové, paní Marii Šimůnkové, paní
Zdeně Křenkové a paní Martině
Kopřivové.
Nový rok přivítal strávníky
školní jídelny novým nábytkem,
který přispívá ke zlepšení kultury
stravování našich žáků a za který
všichni z libčanské školy děkují obci Roudnice, která tak svým
příspěvkem umožnila tuto příjemnou změnu.
V úterý 21. února nás čeká další
ročník literárně - recitační soutěže
Libčanská básnička, která je podporována Mikroregionem Urbanická brázda. V recitaci a vlastní
tvorbě zde soutěží nejen žáci naší
školy, ale i děti z dalších okolních
základních škol (Praskačka, Lhota
pod Libčany, Osice, Chlumec nad
Cidlinou, Skřivany, Nechanice,
Stěžery, atd.).
V neděli 26. února odjedou naši
sedmáci na lyžařský výcvik do
Krkonoš. V úterý 28. března mohou naši školu navštívit budoucí
prvňáčci, budou mít možnost seznámit se s prostředím školy a vyzkoušet si některé podobné úkoly,
které je čekají při zápisu do prv-

ního ročníku. Ten se uskuteční ve
čtvrtek 20. dubna. V té době čekají také na naše deváťáky přijímací zkoušky na střední školy. Ať se
jim tedy podaří zvládnout je na co
nejvíce bodů a škola, kterou si vyberou, ať je tou nejlepší přípravou
na „opravdový“ život“, který je
po skončení základní školy čeká.
(Vojtěch Balický, Veronika Křenková, František Rejl).
17. března se uskuteční tradiční
školní ples v hospodě U Bohouše
v Libčanech, na který si Vás dovolujeme touto cestou pozvat.
Na první květnovou sobotu,
která letos připadá na 6. května,
připravujeme tradiční Lesní závod. Bude to již 15. ročník, a tak
již dnes podrobně plánujeme, jak
závodníky překvapit.
Ve stručnosti jsme Vám popsali
život v uplynulém čtvrtletí v naší
základní škole a přiblížili termíny
a obsah plánovaných akcí. Máte-li
nějaký dotaz, připomínku, obraťte
se na nás, rádi Vás vyslechneme,
poradíme, pomůžeme, bude-li to
v našich silách.
Za ZŠ a MŠ Libčany Mgr.Lenka
Šlechtová a Mgr.Květa Brožková

ZŠ a MŠ Libčany zve všechny předškoláky a jejich rodiče

v úterý 28. března 2017
od 15:00 do 16:30 hod
na den otevřených dveří pro
předškoláky nazvaný

„ŠKOLA PŘED ŠKOLOU“
• spojený s ukázkou práce ve škole
• s poznáváním nových kamarádů a pedagogů
• zbavení se ostychu z pobytu v novém prostředí
• s příležitostí vyzkoušet si, jaké je to být školákem
• s prohlídkou školy
• s možností dozvědět se všechny potřebné informace
o zápisu, požadavcích na školáka a o životě ve škole
Těšíme se na vaši návštěvu!

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBČANY
SE KONÁ VE ČTVRTEK

20. DUBNA 2017 od 13.00 do 17.00 HODIN
Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte
a svůj občanský průkaz.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE

V úvodu bychom chtěli všem
občanům popřát do nového roku
2017 hodně zdraví a osobní spokojenosti. 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. 9. prosince 2016 proběhla v hasičské zbrojnici Výroční valná hromada sboru.
Na této schůzi jsme zhodnotili celý
rok jak po stránce pracovní, tak
sportovní. Nakonec jsme odsouhlasili plán na rok 2017. 13. ledna

jsme jako každoročně uspořádali
v hospodě U Formana hasičský
ples. K poslechu a tanci hrála
skupina Bylo nás pět. V pátek
24. února proběhne v Puchlovicích Výroční valná hromanda
okrsku Bystřice. V pátek 12. května pojedeme opět na hasičský výlet. Tentokrát navštívíme Stezku
v oblacích na Dolní Moravě, hrad
Bouzov a Javoříčské jeskyně. V sobotu 24. května proběhne jako
každoročně okrsková soutěž
v požárním útoku. Letos se bude
konat opět u nás v Roudnici. Plán
dalších závodů je uveden níže v tabulce. V průběhu února budeme
pořádat školení výjezdových jednotek DVPS. Dále připravujeme
jako každoročně účast v masopustním průvodu a pomoc při pálení čarodějnic.

Valná hromada (Foto: R. Kašpar)

Pozor na nedostatečně zamrzlé hladiny
Ne všechny případy ale končí
šťastně. Ještě než Vy, Vaše děti či
zvířecí miláčci vstoupíte na led,
přesvědčte se o jeho dostatečné
síle a pevnosti. Bezpečná síla ledu
je minimálně 10 cm a v takovém
případě má led namodralou barvu.
Uvědomte si, že tloušťka ledu není
konstantní po celé ploše vodní hladiny, zeslabený led bývá zejména
v místě přítoků, odtoků a také tam,
kde jsou různé nečistoty, např. listí.
Zvýšené opatrnosti dbejte na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi. Myslete i na to, že do ledu
jsou často prosekány otvory nebo
je zeslaben kvůli provzdušňování
vody pro ryby. K těmto místům je
lepší se vůbec nepřibližovat. Nikdy
nezůstávejte při bruslení a pohybu
po ledě sami, zejména děti a mládež by měly vždy informovat rodiče o místě bruslení. Pokud při
vstupu nebo pohybu na ledě slyšíte

praskání, vraťte se ihned na břeh,
případně si lehněte a rozložte tak
svoji váhu. Pokuste se doplazit na
břeh, pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.
Když se led proboří:
Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody,
zachovejte klid. Snažte se dostat
na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním
nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh. Pokud se led
stále propadá, zvolte jiný postup.
Vyhlédněte si nejkratší cestu ke
břehu a začněte si cestu prolamovat rukama. Při pokusech dostat
se na led, případně na břeh, moc
dlouho neváhejte. Studená voda
vás brzy vyčerpá a záchrana bude
náročnější.

ROUDNICKÝ HASÍK

Jak již bylo zmíněno, Hasík
odstartoval 7. 9. 2016. Scházíme
se každý pátek od 17:00 hodin.
V zimním čase nás můžete najít
v hasičské zbrojnici, kde si děti
postupem času vytvořily spolu
s námi přátelské a milé zázemí.
V Hasíkovi rozhodně nezahálíme,
seznamujeme se s topografickými
značkami, s grafickými značkami
požární techniky a výzbroje, s hasičskými signály v případě zásahu
či nebezpečí, s první pomocí apod.
V současné době Hasíka navštěvuje 13 dětí v různém věkovém roz-

Když zachraňujete:
Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte vestoje,
ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, případně
delší větev, bundu, opasek nebo
lano. Zachránce by se měl vždy
jistit a dbát zvýšené opatrnosti,
aby se z něho nestal zachraňovaný. Zachráněného, kterého se vám
podaří vytáhnout z vody, se snažte
převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo. Zachráněného nikdy nenechávejte samotného, bez
dozoru. Pokud při záchraně začne
praskat led i pod vámi, ihned se
vraťte na břeh a přivolejte hasiče
prostřednictvím tísňové linky 150
nebo 112. Do příjezdu záchranářů
se snažte se zachraňovaným co
nejvíce komunikovat.
Roman Kašpar,
SDH Roudnice

Východočeská Hasičská liga
SEZNAM ZÁVODŮ 2017
Datum

Místo

20. 5.

VCHL – Rohovládová Bělá

21. 5.

VCHL – Velký Třebešov

10. 6.

VCHL – Trnov

11. 6.

VCHL – Myštěves

17. 6.

VCHL – Horní Třešňoves

18. 6.

VCHL – Bystřec

25. 6.

VCHL – Nepomuky

5. 7.

VCHL – Roudnice

15. 7.

VCHL – Dubenec

23. 7.

VCHL – Letohrad - Kunčice

24. 7.

VCHL – Letohrad – Orlice

9. 9.

VCHL – Zderaz

10. 9.

VCHL – Pšánky

16. 9.

VCHL – Velichovky

mezí. A jaké větší akce proběhly?
Např. 4. 11. 2016 jsme si udělali
volnější hodinu a opekli jsme si na
Starém hřišti buřty. 16. 12. 2016
jsme přespávali v hasičské zbrojnici, kde nás navštívil hasičský
Ježíšek a 17. 12. 2016 jsme měli
možnost navštívit HZS Hradce
Králové, hasiči nám zde umožnili prohlídku celého areálu včetně
veškeré hasičské techniky. Výlet
jsme ukončili kinem v OC Futurum. Rozhodně tato akce nebyla v letošním roce čekají. Chystáme ani hasičské soustředění.
Lucie Macháčková,
poslední, byla pouze první z mno- se s dětmi navštívit první hasičské
vedoucí kroužku
ha a mnoha dalších akcí, které nás závody a rozhodně nás nemine
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SK ROUDNICE
„A“ mužstvo dospělí

pravou bude zápas, který sehrajeme v neděli 5. 3. od 14:00 h se SK
Z umístění a výsledků mužstva Solnice na hřišti v Dobřenicích.
panuje trochu zklamání. Potýkali jsme se s neúčastí hráčů, ať už
Milan Frýda, trenér A mužstva
z důvodů pracovních, zranění,
1. A TŘÍDA KRAJSKÁ SOUTĚŽ - AKTUÁLNÍ TABULKA
nemoci, nebo vyloučení. Herně to nebylo špatné, ale bojovali 1. FC VRCHLABÍ
15
11 0
4 44:27 33
jsme s neproměňováním šancí
2. TJ SOKOL TŘEBEŠ
15
10 0
5 43:18 31
a naopak jsme dost laciných branek obdrželi. Cílem pro jaro je co 3. TJ TATRAN HOSTINNÉ 15 11 0 4 37:30 31
nejdříve získat dostatečný počet 4. SK BYSTŘIAN KUNČICE 15 9 0 6 45:34 29
bodů, potřebných k záchraně, 5. FK NÁCHOD B
15
9
0
6 42:25 27
a dále pracovat na zlepšování cel6. FC NOVÝ HK
15
9
0
6 34:28 27
kového herního projevu mužstva.
V kádru nedošlo přes zimu k žád- 7. TJ SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ 15 8 0 7 41:35 24
ným podstatným změnám.
8. MFK TRUTNOV B
15
8
0
7 35:36 24
První přípravu hraje naše „A“
9. SK SPARTA ÚPICE
15
7
0
8 29:29 21
mužstvo v neděli 22. 1. od 16:00 h
10.
FK
ČERNILOV
15
7
0
8 23:35 20
na UMT na Všesportovním stadionu v HK se starším dorostem 11. SK ROUDNICE
15
7
0
8 25:26 19
Olympie HK. Další týden hra- 12. TJ SOKOL NEPOLISY 15 6 0 9 32:41 18
jeme v sobotu 28. 1. od 14:30 h
15
5
0 10 29:43 17
v Pardubicích na Hůrkách se So- 13. SK SOBOTKA
15
6
0
9 28:36 16
kolem Dobříkov. Potom budeme 14. TJ LOKOMOTIVA HK
hrát 4 víkendy na UMT v Chu- 15. SK TŘEBECHOVICE p. O. 15 4 0 11 17:38 13
donicích, tyto zápasy však ještě
16. SK TÝNIŠTĚ n. O.
15
3
0 12 21:44 10
nemáme upřesněny. Poslední pří-

 „A“ mužstvo (Foto: Z. Zasadil)

„B“ mužstvo dospělí
Podzimní část soutěže hodnotím kladně, 9. místo a 18 bodů.
Zimní přípravu začínáme v úterý
17.1.2017. Věřím, že se všichni
hráči zapojí do přípravy. Cílem
v druhé části sezóny je posunout
se ještě více v tabulce dopředu.
Přeji všem hráčům dobrý vstup
do sezóny.
Petr Klempíř,
trenér B mužstva
III. třída - AKTUÁLNÍ TABULKA
1. LHOTA p. L.

14

14

0

0 80:10

2. PRASEK

14

10

2

2 43:22

32

3. OHNIŠŤANY

14

8

0

6 36:25

24

4. NEDĚLIŠTĚ

14

7

3

4 29:24

24

5. NOVÝ HRADEC B

14

6

5

3 44:35

23

6. MALŠOVA LHOTA

14

6

4

4 30:27

22

7. KOSIČKY B

14

7

1

6 38:38

22

8. STARÝ BYDŽOV

14

6

3

5 35:38

21

9. ROUDNICE B

 „B“ mužstvo (Foto: Z. Zasadil)

42

14

5

3

6 28:30 18

10. LOVČICE

14

5

1

8 30:38

16

11. NOVÉ MĚSTO

14

2

4

8 24:48

10

12. LOKOMOTIVA HK B

14

2

3

9 21:49

9

13. NEPOLISY B

14

2

2

10 28:52

8

14. RMSK NB C

14

2

1

11 28:58

7
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SK ROUDNICE
Dorost
Kunčice / Roudnice

je fakt, že hru mu dělají odchoMladší elévové
vanci Roudnice.
Jaroslav Mádlo,
Podzimní část mladších eléDorostenecký tým hraje v Kuntrenér starších žáků vů bych hodnotil velice kladně.
čicích. Někteří naši hráči trénují
Naše tréninkové jednotky proOKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ ŽÁCI
v Roudnici a zároveň hrají i za
bíhaly každé pondělí a středu od
10
10 0
0 50:9
30
A i B tým mužů, další trénují i hra- 1. TŘEBEŠ B
18:00, a to až do konce sezóny.
10
7
0
3 25:23 21
jí v Kunčicích. V tabulce okresní- 2. NOVÉ MĚSTO n. C.
I přes nelichotivé výsledky, kdy
ho přeboru jsou na 1. místě. Tyto 3. ROUDNICE / KUNČICE 10 7 0 3 24:14 20 jsme z dvaceti utkání dokázali
hráče se snažíme postupně zapravyhrát pouze dvě, se nám poda4. MYŠTĚVES / KOBYLICE
10
3
0
7 17:29 10
covávat do obou dospělých týmů.
řilo vstřelit krásných 38 branek.
5. NEPOLISY
10
3
0
7 13:29
8
Konec roku 2016 jsme završili
OKRESNÍ PŘEBOR DOROST
tréninky v tělocvičně v Libča6. MALŠOVA LHOTA
10
0
0 10 11:36
1
nech, kde jsme natrénovali na
1. KUNČICE/ROUDNICE
10
9
0
1 32:13 25
Starší elévové
2. STĚŽERY
10
8
0
2 42:9
24
Lhota p. l. / roudnice
3. TŘEBEŠ B

10

7

0

3 48:17

20

4. DOHALICE / CEREKVICE

10

4

0

6 23:21

14

5. LOVČICE

10

1

0

9 22:63

4

6. KOBYLICE/MYŠTĚVES

10

1

0

9 13:54

3

Starší žáci
Roudnice / Kunčice
Podzimní část soutěže dopadla dle očekávání, ale 3.místo
v okresním přeboru není odrazem kvality týmu. Trápení v koncovce stálo tým mnoho bodů.
Důležitá ale byla hra a ta byla na
velmi dobré úrovni. Cílem pro
jaro bude druhé místo v tabulce,
o které budeme bojovat s Novým
Městem, které jsme sice herně
přehráli, ale neporazili.
Vítězem soutěže je již tým
Třebše, který má mnohonásobně
větší základnu hráčů a potěšující

náš zatím jediný halový turnaj
v Předměřicích, kde jsme obsadili velice slušné 3. místo. Od nového roku trénujeme dále v Libčanech a v současné době jsme
přihlášeni do dalších halových
turnajů. Do budoucna máme
v plánu zlepšit svoje fotbalové
dovednosti a začít je uplatňovat
na hřišti, kde bychom rádi udělali svojí hrou radost jak nám, tak
rodičům.
Denis Koutník,
trenér mladších elévů

V
soutěžním
ročníku
2016/2017 hrají naši starší elévové (r. 2006 - 2007) v souklubí
Lhota p. L. / Roudnice. Trénují
i hrají ve Lhotě p. L. Po podzimu jsou na 4. místě a rozhodně
máme v této kategorii šikovné
borce.
OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ ELÉVOVÉ
1. PRASEK

16

16

0

0 112:35 48

2. KUNČICE

16

12

1

3 108:43 37

3. SKŘIVANY / ČERVENĚVES 16

10

3

3 101:48 33

4. LHOTA p. L. / ROUDNICE 16

8

4

4 97:61 28

5. URBANICE

16

6

2

8 77:66

20

6. KRATONOHY

16

6

1

9 84:68

19

7. DOHALICE

16

6

1

9 61:104 19

8. LIBČANY

16

1

0

15 29:136 3

9. MYŠTĚVES

16

1

0

15 39:147 3

 Mladší elévové (Foto: P. Švadlenka)

Rádi v našich řadách přivítáme chlapce a děvčata starší 5 let.
nové informace o všech mužstvech i dění v klubu na
www.sokol-roudnice.webnode.cz
Další činnost SK
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 2016
zakončené krásným ohňostrojem,

na kterém se setkala většina roudnických občanů.
• Naší první akcí tohoto roku
bude v pátek 3. 2. Sportovní ples.
K tanci bude hrát kapela BRAVO.
• 5. března od 17:00 h nás čeká
Valná hromada, která se uskuteční v hospodě U Formana.
• Další jarní akcí bude každoroční sběr starého železa. 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. Určitě budou soutěže,
opékání buřtů i čarodějnická diskotéka.
Rok 2016 se nám z pohledu
našeho SK hodnotí určitě velmi
příjemně. V soutěžích nás reprezentuje 6 mužstev (2 dospělých
a 4 mládeže). Nesmírně si vážíme

práce těch, kteří se starají o fungování všech mužstev i chod celého
klubu a doufáme, že jim vydrží
elán i do dalších let. Za práci jim
děkujeme. Všem našim hráčům,
trenérům, funkcionářům, fanouškům, sponzorům, ale i všem spoluobčanům bych chtěl popřát do
roku 2017 především pevné zdraví a ať se vše daří.
Za SK Roudnice,
Tomáš Rejl

rumídci roudnice
Zdravím všechny příznivce
šipek v nové sezoně. V září nám
začal nový hrací rok a jeho začátek pro nás nebyl vůbec špatný.
Dokázali jsme porazit i silnější soupeře, ale přišel i čas, kdy
se nám tolik nedařilo. Obzvlášť

když jsme hráli derby s Hrádkem
a Želí. Na tyto zápasy jsme se
opravdu těšili, jenže v obou bohužel bral body za výhru soupeř.
Zřejmě nám ruce svázala příliš
velká motivace. Teď máme zimní
pauzu a po podzimní části jsme

v tabulce na krásném 6. místě, ci si znovu najdou trochu času
což je pro nás dobré umístění. a přijdou náš tým podpořit na
Na konci ledna začínáme hrát domácí zápasy.
jarní část, ve které věříme, že se
nám povede trošku lépe a v taZa Rumídky Roudnice kapitán,
bulce se posuneme ještě o kouPetr Štěrba
sek výš. Doufáme že naši fanouš-

8

obec

3

Roudnice

ROUDNICKÉ ŽENY
Úvodem bych chtěla Vám všem
popřát za spolek Roudnické ženy
hodně štěstí a zdraví v novém
roce.
Svou činnost v novém roce
jsme začali tradiční pochůzkou tří
králů. Do Vašich domácností zavítali tři králové, aby Vám popřáli
a požehnali štěstí, zdraví v novém
roce. Vybralo se krásných 9.800,Veškeré peníze budou využity na
akce pro děti v naší obci. Velice
děkujeme za Váš příspěvek.
Na měsíc únor chystáme dvě
akce. První akcí bude kurz malování na trička s APTÁKEM. Kurz
se uskuteční 4. 2. 2017. Tentokráte v dopoledním bloku budeme
malovat na bílá trička a v odpoledním bloku na trička černá.
Veškerý materiál včetně triček
bude k dispozici.
Tradičně se také budeme podílet na přípravě roudnického masopustu.
V březnu chystáme společenskou zábavu. V letošním roce to
bude 10. 3. 2017 od 20:00 hod.
v hospodě U Formana.V neděli
12. 3. 2017 se bude konat dětský
karneval.
Velikonoce společně přivítáme
na tradičním velikonočním tvoření 8. 4. na OÚ. Opět budete mít

MASOPUST 2017

Tři králové (Foto: M. Kopřivová)

možnost vyrobit si velikonoční
dekorace.
V květnu se opět vydáme na
hory plést košíky. V letošním
roce to bude v termínu 5.-8. 5.
Další květnovou akcí bude zapo-

jení se do akce Ligy proti rakovi- rok pojedeme do Mirákula oslaně-prodeje symbolu organizace - vit den dětí.
kytičky měsíčku lékařského.
Těšíme se na setkání s Vámi na
Dále bychom rádi pokračovali našich akcích.
v akcích pro děti, tvoření a vaZa Roudnické ženy,
ření,v měsíci červnu jako každý
Kopřivová Martina

informace kulturní komise

pustním tanečku začne v hospodě teřské školy a Berušky ze ZŠ LibU Formana masopustní merenda. čany. Budou připravena stanoviště,
Organizační schůzka ohledně Všichni jste srdečně zváni.
kde si děti budou moci vyrobit veorganizace masopustního průvodu
likonoční dekoraci. Nebude chybět
se uskuteční ve středu 1. 2. 2017 od
VELIKONOČNÍ SVÁTKY
ani malé pohoštění.
18.00 hodin v hospodě U Formana.
Na sobotu 8. 4. 2017 od 14.00
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
V sobotu 25. února 2017 projde hodin připravujeme na Obecním
Roudnicí již tradiční masopust- úřadě v Roudnici Velikonoční tvoNa začátku dubna se uskuteční
ní průvod. Po posledním maso- ření. Celou akci zahájí děti z ma- humanitární sbírka pro Diakonii

 Keramika děti (Foto: I. Novotná)

Broumov. Přesný termín výběru
věcí bude včas oznámen.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V květnu se v budově Obecního
úřadu uskuteční již tradiční vítání
občánků. Osobní pozvánku obdrží rodiče nově narozených dětí.
Ivana Novotná

 Keramika MŠ (Foto: I. Novotná)
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