STARÁ DÁMA VYPRAVUJE

Vchod do školy s vinnou révou po stranách. Snímek kolem roku 1930

Narodila jsem se za Rakouska-Uherska a to po tom, co c.k. nařízením byla obec Roudnice vyzvána ke stavbě nové školy. Však
tomu předcházelo nemálo debat,
kdy „odpůrcové stavby školy“
projevili obavy, že bude ochuzena
obecní kasa a nedejbože, kdyby
museli snad i něčím přispět. Tak
vypráví o mém počátku školní
kronika, kterou založil zdejší učitel Josef Kumštát v roce1861 - tedy
ještě před mým počátkem.
Po dlouhém dohadování, kde
vlastně budu stát, bylo vybráno
místo mezi čp.17 a 18. A tak přišel
rok 1875 – rok mého zrození.
Však se na mne moc lidí těšilo,
především žáci, kteří se tísnili
v baráku čp.56 a v jedné žákovně
u Barešů.
Když se začalo rozhodnutí o mé
stavbě uvádět v život, šlo všechno ráz na ráz. Sedláci s koňskými
potahy vozili lámaný kámen z Hořic, cihly ze Svobodných Dvorů
a z Hamplovy cihelny Na Horkách.
5. června 1875 byly vytyčeny základy a 23. června se konalo položení základního kamene, který byl
usazen pod jihozápadním rohem.

Pod tímto kamenem leží památeční schránka, v níž je uložena zakládací listina s podpisy a sepsané
projevy, které zde zazněly. 14. listopadu téhož roku nastal den, kdy
jsem byla s velkou slávou otevřena. Dnes mně to nechce nikdo věřit, že stačilo 162 dní na to, abych
tady stála v plné parádě. Arciť, že
jsem byla zcela jiná než dnes, ale
v tehdejší době jsem na sebe byla
pyšná. Samozřejmě, že jsem neměla ani tušení, že budou za 140
let existovat technické vymoženosti, díky nimž se úplně změním.
Původně byly v mých třídách
dřevěné podlahy, dlouhé lavice pro
čtyři žáky, vpředu tabule – později
se stupínkem, vzadu věšáky na kabáty. O přezouvání nebyla vůbec
řeč. Ve třídě taky visela rákoska,
kterou měl pan učitel vždycky po
ruce. Jen si vzpomínám, jak jsem
byla ráda, když tato „pomůcka“
ze školy zmizela se zákazem tělesných trestů.
Pan učitel bydlel ve škole, kde
byla postavena i pec na pečení
chleba. Ta později překážela, tak
ji kvůli prostoru vybourali. Dnes
už vůbec nechápu, jak se tady
učilo tolik žáků ve dvou třídách.

Bylo jich zapsáno 189! Až teprve v roce 1885 jsem se stala školou trojtřídní. Ono to ale bylo se
školní docházkou všelijaké. Když
byla práce na poli, žádali rodiče
o „úlevy od školní docházky“. To
nebyly prázdniny, ale udělené volno, aby děti mohly doma vykonávat polní práce, chudé děti pak za
účelem výdělku. Tak např. v roce
1892 udělila c.k. školní rada úlevu
od 1. května do 31. října celkem
33 žákům. A mnoho dalších nechodilo pravidelně do školy i bez
udělení úlevy. Nejhorší docházka
bývala v květnu a červnu.
Povinná školní docházka byla
od 6 do 14 let věku dětí. Císař pán
vydal 2. května 1883 zákon o tom,
že žáci mohou předčasně ze školy
vystoupiti, mají-li potřebné znalosti školám předepsané. To se
týkalo čtení, psaní, počítání a náboženství.
Součástí výuky byla i péče
o školní zahradu, která byla za
mnou směrem severním. Byla
rozdělena na stromovku, zelnici,
květnici a včelnici. Když děti pracovaly na zahradě, bylo radostné
pozorovat pracovní ruch. Větší
žáci se zde dokonce učili roubovat

stromy.
Byly ale doby, kdy mně bylo
moc smutno. To když přišly nemoci a hodně dětí ulehlo, nebo
dokonce zemřely. Někdy se ani
neučilo. V roce 1887 zemřely
3 děti na mázdřivku, to byl záškrt.
Nejhorší obavy byly z cholery asiatské, která se šířila z „říše Ruské“
a úřadové říšští a zemští vyvíjeli
všemožnou péči, aby do Rakouska
zavlečena nebyla. V Roudnici měli
všichni v paměti rok 1885, kdy zde
zemřelo „Na Kopci“ deset dětí na
choleru a v roce 1856 řádila v celé
vesnici horká nemoc (tyfus), při
které horečky sklátily 400 lidí.
Ve všech obcích byla činěna
opatření, aby se nemoci, zejména
cholera, nešířily. Na návsi byly zaváženy louže, upravena hnojiska,
nařízeno časté vyvážení hnoje na
pole a komise kontrolovaly větrání
domů. Obce zřizovaly „nemocnice“, což byly ošetřovny. V Roudnici v obecním domku byly připraveny pro isolaci dvě postele
a obstarány zásoby desinfekčních
prostředků pro případ vypuknutí
cholery.
(pokračování na str. 2)
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Díky různým nařízením jsem
i já zaznamenala změny k lepšímu. Na rozkaz c.k. školní rady byly
zbudovány v přízemí dva záchody
pro chlapce a dva pro dívky, nahoře pak po jednom. Tím skončilo
dosavadní používání suchých záchodů na školním dvoře. Ty nové
uvnitř se dnešním nepodobaly
ani trochu, ale pokrokem bylo, že
děti nechodily v mrazech za potřebou ven. Byla také vystavena nová
studna, ta dřívější byla zasypána,
protože voda v ní byla závadná.
V roce 1896 opět zemřely 4 děti
na mázdřivku, v pozdějších letech
pak hrozily černé neštovice, byvše
zavlečeny do Čech z Vídně.
Protože jsem stále byla přeplněna žáky, bylo již za 5 let po otevření
nutno provést větší opravy uvnitř.
Již v roce 1880 se dávaly nové podlahy, opravovaly se otlučené zdi,
veřeje a okna.
Ve školní kronice mimo jiné
stojí: „… k výstavné budově školní úpravná zahrada sluší.“ A tak
jsem dostala darem obecní pozemek až k silnici, aby zde vznikla
okrasná zahrada. Učitelé s žáky

zde vysázeli révu vinnou, jabloně,
růže a okrasné dřeviny. Pozemek,
jenž mně připadl, byl oplocen železným plotem, vchod do zahrady
byl od silnice uzavřen vrátky. Děti
se s učiteli staraly i o tuto okrasnou zahradu, pilně zalévaly, plevel
vytrhávaly a seznamovaly se tak se
vším, co s péčí o zahradu souvisí.
Také se musím zmínit, že jsem
vlastnila dobře vybavenou učitelskou knihovnu o 78 svazcích a žákovská knihovna čítala 300 svazků.
A ne ledajakých! Např. Palackého
dějepis, Říše vědy a práce a jiná
díla trvalé hodnoty.
I počasí si se mnou zahrálo.
V červenci 1891 přišlo krupobití,
po kterém jsem měla téměř všechna okna vytlučena. Po opravě mne
během prázdnin rodiče uvnitř celou vybílili vápnem, vydrhli podlahy a zase jsem dychtivě čekala na
malé i velké žáčky.
Na chod školy dohlížela místní
školní rada a dozíral zvolený „školdozorce“. Ten řešil nejvíce nedbalou docházku žáků na vyučování
a taktéž neúčast žáků na službách
božích v kostele, kam měli chodit
se svými učiteli.
Když se přehouplo 19. a 20. sto-

letí, bylo mně již 25 let. Mezi žáky
bylo mnoho chudých dětí. Pro ty
se v zimních měsících vařila ve
škole polévka, ke které dostávaly
kousek chleba. Vše bylo hrazeno
z darů škole, např. od divadelních
ochotníků, ze vstupného na zábavu
od zdejších mládenců a dívek nebo
od různých dobrodinců školy.
Nastávalo také oživování vyučování naučnými vycházkami
za poznáváním přírody. Dokonce
i školní výlet z 12. 7. 1891 je v kronice takto popsán: „…. uspořádán
byl výlet mládeže školní na obecní
pozemek pod topoly na dolejším
konci obce. Na podělení žáků pokrmy a nápoji sešlo se dohromady sbírkou 51 zl., a tak dostalo se
všem žákům hojně, čehož k nasycení potřebovali. Sešlo se zde i obyvatelstvo zdejší a žáci přednášeli
zpaměti, zpívali písně a předváděli
výkony tělocvičné ke všeobecné
spokojenosti rodičů.“ (K uvedenému datu podotýkám, že školní rok
trval do poloviny července.)
Všechno, co vám tady vyprávím, je jen zlomek toho, co učitelé
zapsali do školní kroniky od roku
1800 do roku 1906. Jak se zde střídali učitelé, měnil se i obsah zápi-

sů. Vedle zpráv o škole se v kronice
dočteme o různých sporech ve vesnici, o požárech, o úrodě i neúrodě
nebo o událostech ve společnosti.
Najdeme zde i tehdejší statistiku.
V roce 1890 stojí zapsáno:
Celkem obyvatel: 959
mužů 438 - 243 svobodných, 180
ženatých, 15 vdovců, žen 521 - 290
svobodných, 180 vdaných, 51 vdov
Zvířata: 104 koní (64 klisen, 31
valachů, 9 hříbat) 477 krav (171
jalovic, 237 krav, 20 býků, 49 volů)
170 prasat, 99 koz, 13 včelích úlů.
Na všechno dění ve škole shlížel z portrétu na zdi vousatý císař
pán, za jehož zdraví se děti modlily. Když slavila Jeho Výsost jmeniny, narozeniny nebo 50. výročí
usednutí na trůn, neobešlo se to
bez povinné návštěvy služeb božích v kostele. A dodnes se dobře
pamatuji, jak jsem každé ráno poslouchala společnou modlitbu dětí:
„Zachovej nám, Hospodine, císaře
a jeho zem!“
V dalším vydání vám budu vyprávět, jak jsem se s postupujícím
časem měnila a jaké přicházely
nové události.
Obecná škola v Roudnici

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
ROUDNICE ZE DNE
2. 9. 2015
• ZO projednalo návrh vyhlášky o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních
komunikací. Vyhláška vychází ze
zpracovaného a schváleného Pasportu místních komunikací obce
Roudnice z roku 2014. Zastupitelé po diskusi návrh vyhlášky neschválili a pověřili starostu a místostarostku zajištěním právního
výkladu k jednotlivým článkům
vyhlášky.
• ZO schválilo Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu k budově Hasičské zbrojnice v obci
Roudnice mezi Obcí Roudnice
a Správou silnic Královéhradeckého kraje. Za omezení běžné
činnosti na komunikaci při budování tohoto sjezdu byla stanovena
jednorázová peněžitá náhrada ve
výši 1 271,- Kč.
• ZO schválilo zpracování projektové dokumentace pro společný projekt s názvem „Revitalizace
zeleně v mikroregionu Urbanická

brázda“, jehož předmětem bude
výsadba zeleně v krajině. Pro
Roudnici je zpracovávána dokumentace na úpravu břehů Hubenické svodnice, aby nedocházelo
ke splavování půdy do vyčištěného
koryta (v souladu s navrženými
opatřeními z komplexních pozemkových úprav), dále pak část
lesního pozemku „U Habru“, pozemek podél účelové komunikace
Na horka (svah po těžbě štěrkopísku) a vyřešení havarijního stavu
topolů podél komunikace na Kratonohy. Zpracovaný návrh projektové dokumentace bude před podáním žádosti o dotaci předložen
ke schválení ZO.
• Obec Roudnice zveřejnila záměr na prodej nadbytečného majetku v podobě dřevěné lávky (dříve umístěné na Roudnickém potoce na dolním konci obce) na úředních deskách Obecního úřadu
od 14. 7. do 30. 7. 2015. Zájemci
mohli zasílat své písemné nabídky
na Obecní úřad Roudnice nejpozději do 28. 8. 2015. Jelikož nebyla
žádná nabídka podána, rozhodlo
ZO o vyřazení lávky z majetku
obce Roudnice a její likvidaci.

Vyhlášení výsledků Vesnice roku ve Stračově (Foto J. Rejlová)

• ZO diskutovalo o možnosti
zpracování Strategického plánu obce Roudnice. Rozvojový
plán je důležitým podkladem
pro zastupitelstva obce při plánování konkrétních investičních
akcí i rozvoje služeb pro občany
s přesahem několika volebních
období. Je jedním ze základních
podkladů pro zpracování nového
Územního plánu obce Roudnice,
který musí naše obec mít zpracovaný. Strategický plán je pozitiv-

ně vnímán při získávání dalších
finančních prostředků z EU pro
rozvoj obce v novém programovém období 2014 - 2020. Podstatou tohoto plánu je zapojit do
jeho zpracování co nejvíce občanů všech věkových kategorií,
zájmových spolků, podnikatelů,
zemědělců, ale i návštěvníků obce
tak, aby plán společně vytvořili,
projednali ho a dohodli se na jeho
realizaci.
(pokračování na str. 3)
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Touto rozsáhlou diskuzí dojde k zjištění objektivního názoru většiny obyvatel k směřování
rozvoje obce na dalších deset až
dvacet let.
Strategický plán rozvoje obce je
věcí složitou, dlouhodobou (vzniká cca 1 rok) a relativně novou.
ZO přistoupilo k tomuto plánu
velmi zodpovědně. Po rozsáhlé
diskuzi směřující k rozhodnutí
o přijetí tohoto dokumentu došlo k názoru svolat pracovní zastupitelstvo, kam bude přizván
specialista na strateg.plány PhDr.
Alena Bauerová. ZO bude odprezentován tento moderní prvek
plánování a rozvoje obce, budou
zodpovězeny případné dotazy
a závěrem dojde k ukázce konkrétních výsledků takovýchto
plánů v jiných městech a obcích.
• Obec Roudnice se v letošním
roce přihlásila do Soutěže Vesnice roku. Krajská komise navštívila
naši obec 15. 6. 2015. V krajském
kole jsme získali cenu hejtmana
Královéhradeckého kraje za moderní knihovnické a informační
služby, včetně finančního daru ve

výši 25 tis. Kč.
Starosta Bc. Svatopluk Kněžour
a knihovnice Ivana Novotná cenu
přebrali na slavnostním vyhlášení výsledků krajského kola dne
22. 8. 2015 ve vítězné vesnici roku
2015 Stračově. 1. 9. 2015 pak navštívila roudnickou knihovnu porota jmenovaná ministrem kultury ČR. Výsledky této návštěvy
se dozvíme 8. října 2015 na slavnostním vyhlášení v pražském
Klementinu.
• V letošním roce se již nezrealizuje oprava střechy nad budovou mateřské školy, na kapličce
na hřbitově ani nový sklad hraček
a venkovní učebna v zahradě mateřské školy. ZO rozhodlo, že tyto
práce budou provedeny v roce
2016 a na jejich realizace bude
podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 2016 Královéhradeckého kraje. Zároveň
pověřuje starostu Bc. Kněžoura zajištěním všech nezbytných
podkladů pro podání žádosti.
• ZO schválilo znění smluv
mezi Obcí Roudnice a majiteli
domovních ČOV, které jsou zaústěny do obecních kanalizačních
sběračů. Za vypouštění odpad-

ních vod nebude vybírán žádný
poplatek. Smlouvy budou uzavírány do konce roku 2015. Stále
platí příspěvek obce na pořízení
domovní ČOV ve výši 60% z její
ceny.
• ZO schválilo uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2015 mezi Obcí
Roudnice a auditorem Ing. Václavem Koutníkem.
• ZO schválilo podmínky pro
poskytování účelových dotací
z rozpočtu Obce Roudnice. Podklady budou zveřejněny na internetových stránkách obce Roudnice www.obecroudnice.cz.
• ZO schválilo provedení zdravotního řezu topolů u rybníka
Páclák.
• Magistrát města Hradce Králové, odbor životního prostředí,
vydal závazné souhlasné stanovisko se zásahem do významného
krajinného prvku toku Hubenický potok a jeho doprovodného
porostu. Na základě tohoto stanoviska byly odebrány vzorky
z Hubenického potoka a dle jejich
rozborů bylo rozhodnuto, že vytěžená zemina z koryta může být
po dohodě s majiteli rozhrnuta

na okolní zemědělské pozemky.
V současné době probíhají další
přípravné práce a vlastní vyčištění koryta Hubenické svodnice
by mělo být provedeno do konce
roku 2015.
• Změna využití pozemku Magistrát města Hradce Králové
vydal vyjádření ke změně využití
pozemku parc. č. 241/1, 296 v k.ú.
Roudnice – vodní nádrž Páclák.
Na základě žádosti obce Roudnice je již zapsána v katastru nemovitostí. U zbylých dvou nádrží
stále pokračuje řízení s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech
majetkových o jejich zapsání do
katastru nemovitostí.
• Komise pro údržbu majetku
obce prověří technický stav kontejnerů na plast a papír na sběrném místě u prodejny potravin
a navrhne starostovi jejich případné vyřazení a zakoupení nových.
• Zůstatek na účtech obce
Roudnice k 2. 9. 2015 činí 7,696
mil. Kč.
Ing. Jana Rejlová,
místostarostka obce

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, je za námi
doba prázdnin a dovolených.
V letošním roce nám sluníčko
opravdu přálo. Věřím, že jste si
všichni užili volna a načerpali sil
do další části roku. Co nás všechno čeká, resp. to, co připravuje
obec ve spolupráci s místními
spolky, to se dozvíte na dalších
stránkách tohoto zpravodaje.
Při vzpomínce na opravdu
teplé počasí bych vám chtěl poděkovat za dodržování a respektování vyhlášeného stavu sucha
a zákazu zalévání. Vím, že to
mnohým z vás způsobilo ztrátu
a pocit beznaděje. Ještě jednou

děkuji.
Tématu vody, i když již té odpadní, se budu věnovat dále.
Obec Roudnice je vlastníkem
a provozovatelem kanalizace po
obci. Z této pozice musí dodržovat zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Zákon
nám nařizuje, mimo jiné, mít
vlastní provozní řád kanalizace.
Tento provozní řád byl schválen
v nedávné minulosti. Dále má
provozovatel kanalizace ze zákona povinnost uzavřít se všemi
odběrateli Smlouvu o odvádění
odpadních vod. Tato povinnost
je před námi. Zastupitelstvo ná-

vrh předmětné smlouvy prostudovalo a schválilo na veřejném
zasedání zastupitelstva obce dne
2.9.2015. Do konce roku postupně oslovíme všechny z vás, kteří
jste majiteli ČOV a jste napojeni
do obecní kanalizace s žádostí
o uzavření této smlouvy.
Odvádění odpadních vod je
bezplatné, tak rozhodlo zastupitelstvo již 15.3. 2012 na svém
11. zasedání. Z tohoto důvodu
se pro vás podpisem smlouvy
nemění žádná z dosud využívaných služeb. Jde čistě o splnění
zákonné povinnosti.
Nadále platí snaha o vybu-

dování domovních ČOV v co
největším počtu. To platí nejen
u nových RD, ale i u stávajících
domů. Příspěvek obce na pořízení této ČOV je ve výši 60 % pořizovací ceny výrobku.
Jako pomocnou ruku při servisu a poradenství pro správnou
funkčnost ČOV bude na obci
proškolený pracovník, který
v případě vašeho zájmu vám tuto
součinnost poskytne.
Předem děkuji všem za spolupráci a těším se na setkání
s vámi.
Bc. Svatopluk Kněžour,
starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBČANY
V úterý 1. září se sešli v atriu
školy všichni žáci, učitelé a hosté
k slavnostnímu zahájení nového
školního roku. Ředitelka školy
Mgr. Lenka Šlechtová a místostarostka obce Libčany Jana Srpková
přivítaly všechny přítomné, popřály všem žákům úspěšný školní
rok. Součástí projevu byly i informace o změnách, které proběhly během prázdnin. Bylo to především položení nové dlažby na

chodbě v 1.patře budovy druhého
stupně, nákup vybavení do II.třídy
školní družiny, nátěr tabulí, radiátorů atd..
Našich 25 nových prvňáčků
(Dominika Žilková, Lukáš Rydlo,
Tomáš Jarkovský, Adéla Štěrbová,
Adam Chvojka, Lucie Kobrlová)
přišly do školy přivítat pohádkové
postavičky pejsek a kočička. Každé z dětí obdrželo knížku Povídání o pejskovi a kočičce, kytičku

a samozřejmě pasovací stužku.
Na lavicích čekaly na prvňáčky
různé dárky, včetně bezpečnostního kufříku a mnoha pomůcek do
školy. Během měsíce září se žáci 8.
a 9. třídy zúčastní několika soutěží
směřovaných na volbu povolání,
žáci 5.ročníku pojedou na exkurzi
do Prahy a škola vypíše výběrové řízení na zájezd do Anglie, na
který obdržela od MŠ ČR z výzvy
č. 56 více než půl milionu ko-

run. Zájezdu se zúčastní 50 žáků
II.stupně. Do konce měsíce by
měla proběhnout školní sportovní
olympiáda a divadelní představí
pro nejmenší žáky ve školní tělocvičně.
Ať je i tento školní rok plný nových zážitků, dobrodružství, ale
také mnoha nabytých vědomostí
a úspěchů ve školní práci.
Květoslava Brožková,
zástupkyně ředitelky
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE

ČINNOST SDH
V pátek 15. května jsme uspořádali hasičský výlet, kde jsme navštívili pevnost Dobrošov a zámek
a pivovar v Náchodě. Druhý den
po výletě - v sobotu 16. května
jsme se zúčastnili jako každoročně okrskové soutěže v požárním
útoku. Letos se konala v Boharyni.
Výsledky jsou níže v tabulce. Plán
dalších závodů a výsledků je uveden též níže v tabulce. Během měsíce května a června jsme v rámci
brigádnické činnosti dokončili

zámkovou dlažbu před Hasičskou
zbrojnicí a poté provedli kompletní
úklid garáží. Dále se opravila zásahová stříkačka PS12 a zásahové
auto prošlo STK. V pondělí 15. 6.
navštívila Roudnici hodnotitelská
komise soutěže Vesnice roku 2015.
Navštívili i Hasičskou zbrojnici,
kde jsme pro ně připravili závěrečné posezení s občerstvením. Začátkem července jsme pro soutěžící
uspořádali jarní ukončení soutěžní
sezóny, po kterém následovala letní pauza. Nyní se již připravujeme
na podzimní soutěžní sezónu. Na
konci prázdnin jsme spolu s ostatními spolky pomohli na akci ukončení prázdnin pro děti. 12. září od
10:00 hodin proběhnou v Roudnici
jako každoročně závody Východočeské hasičské ligy.

Soutěž VCHL Myštěves, (Foto: R. Kašpar)
VÝCHODOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA
Datum

Místo

Muži

Ženy

23. 5.

Velký Třebešov

16

30. 5.

Trnov

17

7

Bystřec

10

10

7. 6.
21. 6.

10

Myštěves

N

N

5. 7.

Letohrad-Kunčice

N

13

6. 7.

Letohrad- Orlice

16

15

5. 9.

Havlovice

-

-

12. 9.

Roudnice

-

-

13. 9.

Pšánky

-

-

19. 9.

Velichovky

-

-

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ BOHARYNĚ 16. 5. 2015
Družstvo

Ukončení prázdnin pro děti
(Foto: R. Kašpar)

HLÁŠENÍ POŽÁRŮ
Povinnost hlásit požár hasičům
platí bez rozdílu pro právnické a
podnikající fyzické osoby, tak stejně
i pro každého občana. Každému asi
dojde, že když uvidí hořící střechu
domu, přivolá hasiče a nebude nijak
zvlášť otálet. Tedy pokud se nejedná přímo o pachatele – žháře. Malé
požáry, které jsou uhašeny vlastními
prostředky, však mnohdy občané
ani firmy nehlásí a to je velká chyba. Z čistě lidského hlediska se to dá
pochopit, neboť se pachatelé obávají
případného postihu a „popotahování“ ze strany hasičů nebo policie, ale
zákon hovoří jasně – neoznámení
požáru je u občanů přestupkem s
možností sankce až 25 tisíc Kč. U
firmy je takové jednání správním
deliktem, za který hrozí pokuta 250
až 500 tisíc Kč. Rovněž jsou poměrně časté případy, kdy požáry jsou
oznámeny až v době, kdy pojišťov-

Pokládka zámkové dlažby (Foto: R. Kašpar)

na požaduje „doklad od hasičů“ pro
plnění pojistné události. Jestliže je
požár nahlášen se zpožděním dva
týdny nebo třeba i měsíc, je dobré
si uvědomit, že po takové době již
nelze provádět relevantní šetření
požáru a doklad pro pojišťovnu tedy
nelze vydat. Pojišťovna pak zpravidla neplní. Navíc ten, kdo se takto
opozdí, se vystavuje postihu za přestupek, resp. správní delikt, jak je
uvedeno výše. Tedy zapamatujme
si: Požár hlásit vždy! I uhašený vlastními silami nebo uhašený samovolně (např. nedostatkem vzduchu).
A hlavně BEZ ODKLADU. A dále:
Než přijede hasičský vyšetřovatel,
nic neuklízet, na nic nesahat, nepřemisťovat předměty ani nábytek. Při
šetření požáru spolupracovat s vyšetřovatelem a poskytovat součinnost, osobní údaje a další informace
a v případě nutnosti i vzorky (např.
elektrický spotřebič či část stroje,
chemické látky apod.) A kam hlásit

uhašený požár? Stejně jako ostatní
požáry – tedy na telefonní číslo 150.
Lze hlásit i přímo vyšetřovateli na
územním odboru HZS kraje, nebo
osobně na kteroukoliv stanici HZS
kraje, ale ohlášení na známou „stopadesátku“ je jednodušší a nikdo
neudělá chybu.
POŽÁRY ADVENTNÍCH
VĚNCŮ
Pomalu se blíží Vánoce, tedy
doba, kdy na adventním věnci zapálíme první adventní svíčku. Než
tak učiníme, měli bychom si uvědomit všechna rizika, která jsou
s používáním otevřeného ohně
doma spojená. Domovy jsou dnes
doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění,
záclony – to vše je dnes vyrobeno z
umělých vláken, které snadno hoří.
Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří

Čas Pokus 1 Čas Pokus 2

Pořadí

Roudnice A

23

20

1

Roudnice B

23

21

2

Boharyně A

34

28

3

Zvíkov

30

N

4
5

Trnava

30

N

Boharyně B

35

31

6

Puchlovice

40

N

7

Roudnické ženy

22

24

1

a mohou způsobit značné materiální škody. Jen vloni v prosinci evidují hasiči 1354 požárů, z toho 259
domácnostech a obytných domech.
A počty požárů od adventních věnců se v posledních letech množí.
Příčina je velmi prostá. Na malý věneček z chvojí se umístí svíce a po
jejich zapálení se na ně zapomene.
Svíčky pak při dohořívání zapálí
chvojí, od kterého se vznítí nábytek a zařízení bytu. Jeden případ za
všechny. Vloni na Štědrý večer museli hasiči vyjet k požáru rodinného
domku ve Statenicích, okrese Praha
západ. Od prskavky chytil nejdřív
vánoční stromeček a pak i okolní
hořlavé předměty. Požár duchapřítomně likvidovali majitelé domu,
ale vyžádal si dva zraněné a škoda
se vyšplhala na 600 tis. Kč. Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený
oheň a jako s takovým by se s ní
mělo zacházet.
(pokračování na str. 5)
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE
(pokračování ze str. 4)
Každý rok dochází během vánočních svátků k požárům od
hořících svíček, zejména těch
umístěných na adventních věncích. Ty po sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť a lidé při
nich někdy utrpí i vážná zranění.
ZDE JE PÁR UŽITEČNÝCH
RAD, KTERÉ JE DOBRÉ
DODRŽOVAT:
Velkou pozornost věnujte už
tomu, jaký adventní věnec vlastně kupujete. Věnec by neměl být
vyroben z vysoce hořlavého materiálu – např. pilin, hoblin apod.
Například vloni se na trhu ob-

jevily adventní věnce, které byly
z hlediska vzniku požáru velice
nebezpečné, byly totiž vyrobeny
ze suchých dřevěných pilin, na
nichž byly bez jakýchkoliv podkladových misek přilepené svíčky. Pokud pak svíce dohoří až k
základně, může lehce způsobit
požár. Problém nastane i tehdy,
pokud se svíčka ulomí. Správně
vybírejte i svíčky na věnec. Klasické svíčky (určené např. do
svícnů) nejsou pro adventní věnce příliš vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. (Existují speciální adventní
svíčky ošetřené speciální voskovou vrstvou, které hoří dlouho).Uvědomte si, že zapálenou
svíčku nelze položit kamkoli a

na cokoli. V každém případě by
svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící
přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím
adventního věnce). V této souvislosti stojí za upozornění, že
adventní věnce bez ochranných
podložek pod svíčkami mohou
sloužit jen jako dekorace a v žádném případě bychom je neměli
zapalovat. Riziko, že nám věnec
vzplane, je velké. Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti
od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do
průvanu, blízko záclon, do těsné
blízkosti sedaček či jiných textilií ani na poličku nebo skříň,
neboť oheň se rychle přenese

na nábytek a zařízení bytu.Vždy
zajistěte, aby měla hořící svíčka
stabilitu a nehrozilo její převrácení. Uvědomte si, že věnce jsou
po nějaké době již zcela vyschlé
a snadno chytnou. Rizikovým
faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící svíčku
převrhnout. Zapálené svíčky, ať
již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat
během jejich hoření bez dozoru.
Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou
zaznamenány i případy, kdy si
majitel bytu odskočil zakouřit na
balkón a hořící svíčka mezitím
způsobila požár.
Roman Kašpar,
SDH Roudnice

KNIHOVNA
KNIHOVNU JINAK.
K týdnu knihoven chystáme
výstavku starých knih.
Podívejte se doma do své
knihovny a pochlubte se, jakou
starou nebo nejstarší knihu máte.
Knihy můžete nosit do knihovny
do 30. 9. 2015, po výstavě vám
budou v pořádku vráceny.
ZAPOJTE SE DO PUTOVÁNÍ
HISTORIÍ ROUDNICE
TÝDEN KNIHOVEN
5.- 11. ŘÍJNA 2015

Na stránkách knihovny jsou zveřejněny zajímavé letopočty a události o životě v Roudnici. Pomozte
Tuto celostátní akci vyhlašuje nám doplnit k těmto událostem
pravidelně Svaz knihovníků a in- fotografie. Podívejte se doma, zda
formačních pracovníků (SKIP).
nemáme k události či datu vhodLetošní motto zní ZAŽIJTE nou fotografii a přineste ji do

 Návštěva poroty (Foto L. Balická)

knihovny. Knihovnice si ji naske- oznámen.
nuje a hned vám ji vrátí. Fotografie
noste nejpozději do 30. 9. 2015. Na
PREZENTACE ČINNOSTI
podzim ze získaných fotografií přiROUDNICKÉ KNIHOVNY
pravíme výstavu a publikaci.
Ve velké zasedací místnosti OÚ
CVIČENÍ PAMĚTI
můžete do 18. 9. 2015 zhlédnout
prezentaci činnosti naší knihovny
Pro podzimní měsíce připra- od počátků jejího založení, která
vujeme kurz cvičení paměti. byla připravena pro návštěvu koBude probíhat v dopoledních mise jmenované ministrem kulhodinách (středy) na OÚ. Ter- tury ČR. Tato komise v září namín a počet lekcí bude včas ozná- vštívila všechny vítězné knihovny
men. Zájemci se mohou přihlásit z krajských kol soutěže Vesnice
v knihovně do 15. 10. 2015
roku. Nejlepší z nich bude vyhlášena na slavnostním předávání
CESTOPISNÁ BESEDA
8. 10. 2015 v pražském Klementinu.
Na listopad plánujeme cestoIvana Novotná,
pisnou besedu. Termín bude včas
knihovnice

 Porota Knihovna roku 2015 (Foto L. Balická)
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„A“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Do nové sezóny jsme vstoupili
s jednou posilou, brankářem J. Šandou. Naše řady naopak opustili Novák s Pejchalem. Vzhledem k zraněním (Bednář V., Vlnas) a dovoleným je nás na začátku podzimní
části opravdu málo. Sestavu lepíme
na každé utkání, jak se dá. Pomalu
zapracováváme do týmu mladé,
nadějné dorostence, kteří se jeví
dobře, ale je to pro ně velký skok
a potřebují čas. Zatím to výsledkově i herně ujde. Hrajeme o čelo
tabulky a užíváme si to.
Zápasy:
Roudnice A – Nový Hradec 2:1
(Kmoníček, Mikan)
Třebechovice – Roudnice A 2:1
(Bednář Z.)
Roudnice A – Bílá Třemešná 4:1
(2x Kmoníček, Vlasák, Krejcar Jan)
Roudnice A – České Meziříčí 0:0
(pen. 3:2)
Miletín – Roudnice A 0:2
(Kmoníček, Vlasák).
Koudelka Vladislav ml.,
trenér A mužstva
„B“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Na podzimní sezónu jsme trénovali na domácím hřišti 2 x týdně. Odehráli jsme dvě přátelská
utkání (Dolany-Roudnice 3:7,

Opory A mužstva Tomáš Vlasák a Zdeněk Mikan (Foto: Z. Zasadil)

Kratonohy - Roudnice 4:2). Do
přípravy se zapojilo několik nových hráčů: Tomáš Chrudimský,
Karel Matoušek, Jakub Mičiak,
Jan Klempíř, Vojtěch Pospíšil, Jiří
Vanc a Marek Vítek.

Mužstvo jsme hodně omladili.
Samozřejmě, že mladí hráči budou pomalu získávat zkušenosti. Docházka na trénink je velice
slušná. Začátek sezóny se nám
bodově nevydařil, ale doufám,

že se to bude postupně zlepšovat
a budeme předvádět zajímavý
fotbal. Děkujeme za přízeň fanoušků Roudnice.
Petr Klempíř,
trenér B mužstva

B mužstvo (Foto: Z. Zasadil)

KADETI
Od nové sezóny jsme vytvořili
družstvo Roudnice/Lhota p. L. kadetů. V něm se schází chlapci a děvčata ročníků 1999-2002. Přípravu
jsme začali na začátku srpna a i přes
probíhající prázdniny a dovolené
jsme trénovali vždy v hojném počtu. První mistrovské utkání sehrajeme v neděli 6. 9. 2015 v Roudni-

Turnaj 30. 8. 2015 Černilov
tréninková
účast
poloviční
a hoši se sešli skoro kompletní až
Roudnice - Třebechovice 2:3
na první mistrovský turnaj.
Po odchodu některých hráčů z (Šanda 2x)
Roudnice - Jičín
0:1
různých důvodů se tým poskláRoudnice - Černilov
4:2
dal z hráčů ročníku 2003 a 2004.
První turnaj ukázal, že se kluci (Mádlo, Chvojka, Šanda, Makovský)
mohou rovnat s mnoha týmy v
kraji a jen zbytečné herní a takJaroslav Mádlo,
MLADŠÍ ŽÁCI
tické chyby nás stály lepší výtrenér mladších žáků
Vzhledem k prázdninám byla sledky.

ci s mužstvem Smiřic. Věříme, že
i přes velmi krátké přípravné období se mužstvo stmelí a budeme
předvádět výkony, ze kterých budeme mít radost my i naši fanoušci.
Roman Kratochvíl,Petr Halbrštát,
trenéři kadetů
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SK ROUDNICE
MLADŠÍ ŽÁCI U-12
ROUDNICE/RMSK
NOVÝ BYDŽOV
Většina hráčů tohoto týmu
se rozhodla přijmout nabídku
RMSK Cidlina a zkusit hrát pro
sezónu 2015/2016 žákovskou
ligu. Důvodem akceptace této
nabídky bylo především to, že
hráči ročníku 2004 ve své kategorii v Krajském přeboru jasně
dominovali. Žákovská liga se
tím pádem stala další metou
a motivací.
Nejedná se žádné přestupy,
hráči dále zůstávají platnými
hráči SK Roudnice, pouze dostanou šanci okusit, jaké to je
hrát již v takto raném věku tu
nejvyšší soutěž, Českou ligu
MLADŠÍ ELÉVOVÉ

žáků U-12. Jsem přesvědčen,
že tento počin přispěje ke zkvalitnění hráčů samotných a tím
pádem bude i ku prospěchu
roudnickému fotbalu, který má
šanci si tímto způsobem vychovat kvalitní hráče, kteří budou
v dospělosti hájit „žlutomodré“ barvy. Tréninkové jednotky
budou probíhat na Roudnickém hřišti a částečně v Novém
Bydžově. Hlavním trenérem je
David Klapka a asistent trenéra je Martin Šolc. Tréninkové
jednotky budou odpovídat „ligovým nárokům“, takže hochy
čeká tvrdá a náročná práce,
která se však určitě zúročí. Letní přípravu na novou sezónu
jsme začali 28.7.2015 v domácích podmínkách. Tréninkové

jednotky probíhají 4-5 x týdně
a tréninková docházka je zatím
velice dobrá. Veškeré důležité informace o týmu najde na
www.sk-roudnice.webnode.cz
Na závěr chci ještě podotknout,
že tuto šanci dostali i hráči ročníku 2003. Ti, kteří se rozhodli
tuto nabídku nevyužít, budou
hrát Krajský přebor mladších
žáků a trénovat budou pod panem Jaroslavem Mádlem.
David Klapka,
trenér RMSK U-12

klubí s Kratonohami. Náš tým
se skládá z borců narozených
2005 – 2006. Začali jsme trénovat začátkem srpna, ale účast
byla ze začátku dost bídná.
S blížícím se začátkem školního
roku se rapidně zlepšila a doufáme, že to klukům vydrží. Trénujeme 3x týdně a už jsme odehráli i první mistrovský turnaj
na domácí půdě, kde jsme podlehli mužstvům FC Hradec Králové a FC Nový Hradec Králové,
ale dokázali jsme porazit tým
FC Olympia Hradec Králové.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Pokud kluci nepoleví v tréninku
a v nasazení v zápasech, není to
Vzhledem k reorganizaci určitě výhra poslední.
krajského přeboru v této kategorii (za každé mužstvo hrají
Tomáš Rejl, Jiří Tomáš,
dva týmy), jsme vytvořili soutrenéři starší přípravky

přešli do starších elévů. Od podzimní části pokračujeme v počtu
7 hráčů včetně brankářky. Přivítáme proto každého zájemce
o fotbal ročníku 2007 a mladší.
Prázdniny a dovolené narušily
naše tréninkové plány. V podstatě bez tréninku se někteří hráči
zúčastnili Sokol Cupu Roudnice
starších elévů, kde skončili na
13. místě. A také turnaje ve Lhotě pod Libčany, kde skončili na
druhém místě. Od září začneme
trénovat a hrát soutěžní utkání.
Výsledky a další informace se
dozvíte na webových stránkách
SK Roudnice.

V jarní části sezóny jsme odehráli 20 soutěžních zápasů a jeden předzápas finále poháru
dospělých. V těchto zápasech
jsme 4 x vyhráli, 3 x remizovali
a 14x prohráli. S celkovým skóre
53-85. Nejlepšími střelci byli
Nun a Šimůnek se 14 zásahy. Tolik statistika. Celé jaro jsme odehráli s 10 hráči a jednou brankářkou. Polovina našich hráčů
byla o ročník mladší, než byli
ostatní v této soutěži. Tato konfrontace se staršími vede k jejich
rozvoji, ale výsledkově to nemusí
být úplně přesvědčivé. Chlapci
hrají již několikátý rok a pokud
Zdeněk Mikan, Martin Nun,
Mladší elévové: Na Sokol Cupu 2015 (Foto: L. Pavlíček)
se soustředí a pilně trénují, je ra- Martin Fikr, trenéři mladších elévů
dost se na jejich hru dívat. Toto
Rádi v našich řadách přivítáme chlapce a děvčata starší 5 let.
zaujetí by podle představ trenérů
mělo být častější, než bylo v této
ČERSTVÉ INFORMACE O VŠECH MUŽSTVECH I DĚNÍ V KLUBU NA
části sezóny. Na konci jara jsme
WWW.SOKOL-ROUDNICE.WEBNODE.CZ
se rozloučili s 5 chlapci, kteří
DALŠÍ ČINNOST SK
Přehled akcí, které jsme uskutečnili od minulého vydání Roudnického zpravodaje a které plánujeme v nejbližší době:
• Jako každý rok jsme 30. dubna
pořádali SLET ČARODĚJNIC.
Akce proběhla v areálu V Lesejčku
ve spolupráci s dalšími roudnickými spolky a OÚ.
• Ve dnech 11.-12. července
proběhl POUŤOVÝ VÍKEND.
Nejprve se v sobotu od 13 hod.
uskutečnil Pouťový turnaj Roudnice 2015.
Výsledky:

SK Roudnice „B“ - TJ Sokol
Lhota p. L. 4:1
TJ Slavoj Syrovátka - Jiskra
Lampertice 2:0
o 3. místo:
TJ Sokol Lhota p.L. - Jiskra
Lampertice 2:6
o 1. místo:
SK Roudnice „B“ - TJ Slavoj Syrovátka 0:1
Od 20 hod. následovala Pouťová
zábava, kde hrála skupina Forsáž.
V neděli se od 16 hod. odehrálo
tradiční utkání roudnických mužstev Svobodných proti Ženatým.
Svobodní - Ženatí 10:5 (4:4) (Vítek M. 4x, Koutník L. 3x, Koutník
D. 2x, Zasadil - Klempíř P. 2x, Mikan 2x, Tomáš)

Před početnou diváckou kulisou
jsme viděli spoustu branek, ale i
pěkných fotbalových akcí, které
přispěly ke správné pouťové atmosféře. Ženatí rozhodně neprodali
kůži lacino, ale druhou půli jim již
trochu docházely síly.
• V sobotu 15. srpna se uskutečnil na našem hřišti další ročník
mládežnického turnaje SOKOL
CUP 2015. Turnaje se zúčastnilo
16 týmů z celé ČR a vítězem se nakonec stala Rozkoš Česká Skalice.
NOVÝ NÁZEV KLUBU
SK ROUDNICE
Kvůli novému Občanskému zá-

koníku se musely na Valné hromadě schvalovat nové stanovy. Nutností byla i změna názvu (přípona
z.s.- zapsaný spolek). Z debaty
a hlasování na Valné hromadě nakonec vzešlo, že název se změní na
SK Roudnice, z.s. Toto označení
má v naší obci historickou tradici.
V období kolem 2. světové války
hrál fotbalový tým SK Roudnice
na velmi dobré úrovni Nechanickou župu. Nové stanovy (tím
i nový název) musely projít schválením v rejstříku u Krajského soudu, což se stalo a nový název se
používá od 1.7.2015.
Za SK Roudnice,
Tomáš Rejl
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ROUDNICKÉ ŽENY
Po prázdninách jsme se plnou
parou vrhly do práce.
První akcí bylo rozloučení
s prázdninami, které se neslo v duchu oslav 50 let Večerníčku. Děti
procházely stezkou, na které plnily
úkoly a hledaly indicie k vyplnění
tajenky. Čekali na ně vodník Česílko, Králíci s klobouku, Rumcajs
s Mankou, Čarodějnice , Krakonoš
a Trautenberk a Včelí medvídci.
Cestou je doprovázel Večerníček. Po
projití trasy si děti mohly zaskákat

na nafukovacím hradu, osvěžit se
v hasičské pěně a zajezdit si na minibiku. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří nám pomáhali
s organizací celé akce.
Dobrovolné vstupné v částce
1550,- Kč je věnováno dobročinné
organizaci Dobrotety.
V sobotu 19. 9. od 15 hodin začínáme s pravidelnými tvořivými
kurzy pro děti. Na prvním kurzu
budeme vařit.
V říjnu nás čeká mimořádná

Výroční členská schůze. Je důležité schválit nové stanovy, které
nám ukládá nový Občanský zákoník. Podrobnosti budou včas
zveřejněny. Rády mezi nás uvítáme i nové členky.
V termínu 15. 10. – 18. 10 se
uskuteční již tradiční víkend na
horách. Zájemci se mohou nahlásit
u p. Kopřivové do konce září.
Ve spolupráci s Obecním úřadem proběhne 24. 10. Dýňobraní. Naším úkolem bude tradiční

dlabání dýní.
Advent přivítáme v sobotu 28.
11. Připravujeme opět dílničky, kde
si budete moci vyrobit vánoční dekorace.
Všechny akce budou včas zveřejněny. Těšíme se na Vaši účast.
Závěrem mi dovolte popřát krásný nadcházející podzim a i když se
to zdá ještě daleko, veselé vánoční
svátky a šťastný nový rok.
Za Roudnické ženy,
Martina Kopřivová

INFORMACE KULTURNÍ KOMISE
ROUDNICKÉ DÝŇOBRANÍ
V sobotu 24. 10. 2015 od 14.00
hodin se uskuteční na Starém hřišti dlabání dýní spojené s ochutnávkou a prodejem moravských
vín. Zároveň proběhne soutěž
o nejlepší sýrovou specialitu.

teční společné setkání seniorů
z mikroregionu Urbanická brázda,
tentokrát v opravené sokolovně
v Praskačce. Termín bude upřesněn.

strom. V letošním roce si připraví
kulturní pásmo děti z roudnické
mateřské školy. Od 14.00 hodin
bude probíhat již tradiční vánoční tvoření ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu. Nebude
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO chybět prodej vánočního punče
STROMU
a svařáku, který připraví roudnicADVENTNÍ SETKÁNÍ
Adventní čas zahájíme v so- ké ženy. Bude možné si zakoupit
SENIORŮ
botu 28. 11. 2015 v 17.00 hodin, vánoční dekorace od paní K. NoV letošním roce se opět usku- kdy společně rozsvítíme vánoční vákové.

ROUDNICKÝ SILVESTR 2015
Ve čtvrtek 31. 12. 2015 se
v 17.00 hodin sejdeme na Starém
hřišti, abychom se rozloučili s rokem 2015 a společným přípitkem
a ohňostrojem přivítali nový rok
2016. Budou připraveny prezentace, co se v Roudnici událo v roce
2015, sportovci pro nás připraví
soutěže.
Ivana Novotná

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE
Milí spoluobčané,
letošní prázdniny nám nabídly
krásné počasí a věřím, že jsme je
všichni strávili v klidu a pohodě.
V novém školním roce bude
navštěvovat mateřskou školu

25 dětí, z toho 8 holčiček a 17
chlapců.
Budeme pracovat podle Školního vzdělávacího programu Putování se sluníčkem, ve kterém se
zaměříme na roční období, pří-

KLUB DŮCHODCŮ

rodu a dění kolem nás. Děti bu- aktivit podle aktuální nabídky.
dou moci navštěvovat zájmové
Na nový školní rok se těší kokroužky, které nabídneme i v le- lektiv Mateřské školy Roudnice.
tošním školním roce. Zapojíme
se do akcí pořádaných obcí a děJana Bitvarová,
tem nabídneme spoustu dalších
ředitelka MŠ Roudnice

ŠIPKAŘI ROUDNICE - RUMÍDCI
Vítáme všechny příznivce šipek
na začátku nové sezóny. Jak jistě
víte, minulý rok jsme odehráli
sezónu jako nováček v první lize
a vůbec se nám nevedlo špatně.
V závěrečném hodnocení jsme
skončili na krásném 7. místě,
takže pro nás velký úspěch. Tento rok jsme se nechali přeřadit z

první ligy do druhé, jelikož jsme
za celý minulý rok zjistili, že první liga je spíše o honbě za body
a zábava a pohodička se tam moc
nenosí, tak proto ten dobrovolný
sestup. Tak snad nás letos čeká
v druhé lize pohodová sezóna
plná krásných zápasů.
Za Rumídky Petr Štěrba

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
V měsíci září se uskuteční movo Ústí hotel Mas - leden,rekondiční pobyt na Šumavě v únor, březen - cena 5000,- plná
hotelu Srní. Na rok 2016 máme penze. Informace o pobytech
ký venkov a záleží na nás, jak nabídku rekondičních poby- u p. A. Vítkové č.p. 138.
Anna Vítková,
těchto možností a nabídek vyu- tů - Maďarsko hotel Panorama
předsedkyně
a Hevíz. Welness pobyty Sezižijeme.
Prosíme, poskytněte fotografie
svých blízkých k výstavce pod
názvem „ Žili mezi námi“.
OD ZÁŘÍ ZAČÍNÁME KERAMIKU
Fotografie přineste do knihovdospělí ve čtvrtek dne 17.9. 2015 od 19.30 do 21 hodin
ny nebo klubu důchodců. Za
děti ve čtvrtek dne 1.10. 2015 od 14.30 do 15.30 hodin
Vaši spolupráci děkuji.
Zájemci se mohou nahlásit u p. Novotné na OÚ do 17.9.2015
M. Doležalová

 Návštěva seniorů z Boharyně (Foto I. Novotná)

Na schůzce roudnického Klubu důchodců jsme 2. září přivítali návštěvu seniorů z Boharyně. Při společné besedě jsme si
vyměnili zkušenosti o činnosti
seniorů, možnostech využití
volného času a o programech,
které jsou seniorům nabízeny v
jednotlivých mikroregionech. K
činnosti seniorů přispívá i Místní akční skupina (MAS) Hradec-

KERAMICKÉ KROUŽKY
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