ŠKOLNÍ KRONIKY A VĚCI VEŘEJNÉ

Tento snímek je ve srovnání s předešlými z pozdější doby. Žáky roudnické školy na něm poznáte snadno.

V předcházejících třech vydáních Zpravodaje jste se dočetli
zajímavosti o školní budově. Informace byly čerpány ze školních
kronik, jak je zaznamenali zdejší
učitelé. Vedle sdělení, týkajících se
výuky a chodu školy, nacházíme
ve školních kronikách záznamy
o událostech ve vesnici a mnohde i informace o dění veřejném
v celostátním měřítku. Hodnota
a obsah těchto informací byly dány
osobností pisatele.
Dnes přinášíme záznamy ze
„školních knih“, které se týkají veřejného života obce a jsou zároveň
obecní kronikou. Tyto zápisy mají
pro nás velkou hodnotu, neboť
zachycují období před založením
Kroniky obce Roudnice, jejíž počátek je datován rokem 1924.
Na mnoha místech se ve školních knihách dočítáme o řádění
žhářů. V letech 1857 – 64 shořelo
devět stodol plných obilí, sedm
obytných stavení a tři naplněné
„špejchary“. Mimo to v dalších letech postihly požáry pět starostů.
Pachatel si vzal za úkol každého

obecního starostu vypáliti. Ten
se pak poděkoval z úřadu, neboť
vzniklo podezření, že ohně byly
„zúmyslné“. I v dalších letech jsou
požáry průběžně zaznamenávány.
V roce 1869 vznikla v Roudnici záložna, jejíž stanovy zpracoval
zdejší učitel Václav Falta a stál v jejím čele. Tentýž zde v roce 1875
zpronevěřil 9 837 zl., což byla v té
době nemalá částka. Za tento přečin byl zbaven učitelského místa
a odsouzen na deset měsíců do
vězení.
Rok 1870 byl pro zdejší školství
velmi nepříznivý, jak je patrno
z následujícího zápisu: „Trval odpor proti školním zákonům, lid
nevědomý přisuzoval zvýšení školních poplatků učiteli a vedl zášť
i odpor proti němu. Tento odpor
měl za následek, že návštěva školní
ochabla, ze 156 žáků sotva 20 dětí
stále a 70 roztržitě školu navštěvovalo. Zavedený zvýšený plat nikdo platiti nechtěl. Lid dorážel na
učitele, jako by on toho všeho byl
původem. V roce 1871 byl školní
plat dokonce vymáhán vojenskou

posádkou.“
V roce 1886 je zapsáno: „V zimě
napadlo mnoho sněhu, na jaře přišly povodně. Z kopců se proudem
valila voda, rozhojňujíc potok,
který náves zaplavoval. Z polí odnesena prsť, zimní setba poškozena byla. Teplem se pak vytvořila
na povrchu kůra, která překážela
vzrůstu. V roce 1887 panovalo velké sucho, v létě opadalo ze stromů
všechno listí. Když potom zapršelo,
stromy vypučely a jabloň na školním pozemku kvetla až do zamrznutí. Nato v roce 1890 vícedenní
deště v létě a na podzim rozvodnily řeky a tyto zaplavily krajiny,
poškodily osení, odnesly příbytky
lidské a je k neobývání poškodily.
V Čechách vznikla škoda 5 miliónů zlatých.“
Časté jsou zápisy, týkající se
roudnického potoka. Z roku 1926
je tento zápis: „Příznivý vliv na
zdraví žáků bude míti uskutečnění
úpravy potoka a vysušení močálových louží na dolním konci vesnice, jež jest pro tento rok projektováno.“

V dalších letech jsou zápisy o pokračující regulaci a stavbě vodních
nádrží ve vesnici. Závěrečný zápis
obsahuje tyto shrnující informace:
Plán na regulaci byl vypracován
již v roce 1901. Náklad činil 240
tisíc korun. Vykopáno bylo 6 384
m3 zeminy, spotřebováno 70 vagónů kamene a 270 centů cementu. Jedním ze stavebních dozorů
byl František Holínka z Roudnice,
jehož firma se na stavebních pracích podílela a dodala betonové
obklady. Zápisem z roku 1937 je
regulace považována za ukončenou. Zápis končí zajímavou větou:
„Učiněny byly též první kroky, aby
okresní silnice, která vede obcí,
byla vydlážděna a aby byla provedena kanalizace.“
Na tehdejší dobu byla regulace
roudnického potoka velkým dílem. Nepřijely bagry a nákladní
auta, ale výkopové práce se prováděly za pomoci krumpáčů, lopat,
koňských potahů a lidské dřiny.
Výsledek byl velice kladný.
(pokračování na str. 2)
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(pokračování ze str. 1)
Žádná vesnice v okolí se nemohla pochlubit tak rozsáhlým
dílem. Pamětníci si ještě dnes vybaví upravené břehy potoka a nádrží, které byly obloženy betonovými deskami. Vodních nádrží
bylo zbudováno šest a to před čp.
4, 90, 64, 16, 88 a 114.
Když byla regulace prováděna, vyskytlo se mnoho potíží,
takže práce byly často zastaveny.
Zejména na dolním konci, kde
se objevovala „vyvařiska spodní

vody“. Nemálo komplikací působily věčné spory mezi „hořením“
a „dolením“ koncem, jež byly často
vyvolány v zájmu osobní prestiže
jedinců.
Tyto zápisy prováděl tehdejší
řídící učitel Vincenc Charbuský.
Mnozí ze starších obyvatel si ho
pamatují (bydlel v čp. 172 - dnes
obydlí p. Miroslava Košťála). Pan
Vincenc Charbuský narukoval
v roce 1914 jako rakouský důstojník do světové války. Byl na srbském bojišti zajat, dostal se do Itálie, kde vstoupil do legií. Po návra-

tu z války s hodností kapitána Čs.
legií nastoupil v Roudnici v roce
1919 jako učitel, od roku 1923 působil jako řídící učitel. V období
Protektorátu jej stihl osud mnoha
legionářů – za služby pro republiku byl předčasně penzionován.
Na závěr poznámka k „hořenímu“ a „dolenímu“ konci vesnice:
V letech 1770 - 1853 byla Roudnice rozdělena na Horní Roudnici
a Dolní Roudnici (poloha udána
tokem potoka, který Roudnicí
protéká). Každá část hospodařila
samostatně, měly však jednoho

společného starostu i určité úseky
samosprávy byly společné. Pozůstatkem z tohoto období byly
dvě roudnické poutě, probíhající odděleně po dvou týdnech.
V roce 1960 byla stanovena jednotná pouť, a to na druhou neděli
v červenci. Posvícení bylo v obou
částech ve stejném termínu, jak je
tomu dodnes. O dalších faktech
a památkách, které připomínají
existenci Horní Roudnice a Dolní
Roudnice, se dočtete v příštím vydání Zpravodaje.
Marie Doležalová, kronikářka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Zastupitelstvo obce Roudnice
na svém jednání schválilo pořízení rozvojového plánu obce Roudnice na dalších 15 let. Plán bude
zpracovávat firma CIRI Hradec
Králové v období říjen 2016 květen 2017 za částku 30 tis. Kč
bez DPH. Celý plán bude tvořen
v úzké spolupráci se zapojením
veřejnosti, tj. občanů, zájmových
spolků, podnikatelů, žáků, studentů, seniorů, případně dalších skupin. Forma zapojení bude volena
tak, aby byly získány názory všech
těchto zájmových skupin, např.
dotazníkové šetření, pracovní setkání, veřejné projednávání, fotosoutěž apod. Schvalovat jednotlivé
etapy a celý výsledný plán bude zastupitelstvo obce Roudnice.
Práce budou zahájeny aktualizací a úpravou analýzy obce a návr-

hem SWOT analýzy. Ve spolupráci
s širokou veřejností pak budou navrženy rozvojové směry a priority
obce v horizontu cca 15 let.
Ing. Jana Rejlová,
místostarostka obce
Vážení spoluobčané,
v první polovině tohoto roku
byly provedeny kroky, jejichž cílem byla rekonstrukce areálu
školky. Výsledkem je velmi pěkný
areál, který potěší děti navštěvující
naši mateřskou školku.
Jako zastupitel obce chci říci to,
že za celou rekonstrukcí je schováno velmi mnoho práce starosty
obce a celého zastupitelstva. Proběhla velmi složitá jednání, výběrová řízení a mnoho další práce,
která přímo nebo nepřímo souvi-

sí s takovouto akcí. Nechci tímto
článkem pět samochválu na naše
zastupitele a plácat se po zádech,
protože ono je vždy co zlepšovat.
Mnohdy ale mám pocit, že se celá
pracovní činnost obce bere jako
samozřejmost, a to bohužel s minimální účastí občanů obce. Průměrný počet obyvatelů obce je 635
a pravidelně se účastní jednání
zastupitelstva (mimo zastupitelů)
dva další občané. Tento nezájem
o věci veřejné pak následně vede
k různým spekulacím ze strany
občanů, kdy se setkávám s dotazy
toho druhu, co jsme to zas vymysleli, koho to napadlo, proč to stojí
takové peníze atd. Odpovídám
všem stejně, musíte pravidelně
chodit na veřejné schůze zastupitelstva obce, kde se vše projednává ,
a potom nemusíte spekulovat

a šířit nepravdy.
Nezájem o věci veřejné a malá
podpora rodičů se projevila i v účasti dětí na sportovních
hrách pro radost, které proběhly
v květnu tohoto roku v Dobřenicích. Každý rok se sejdou děti
z mateřských škol a závodí mezi
sebou dle věkových kategorií. Tato
akce je dobrovolná, ale přesto se
jedná o prezentaci naší obce. Pracovníci MŠ věnují velké úsilí přípravě této akce a i přes tuto snahu
se akce zúčastnilo 9 dětí (8 dětí
omluveno pro nemoc a ostatní
se nezúčastnili). V hojném počtu
dětí z jiných školek bylo naše zastoupení téměř neviditelné. Snad
příště ze strany rodičů bude větší
zájem o prezentaci naší školky.
Radek Žilka, zastupitel

SLOVO STAROSTY
Dobrý den, období prázdnin
spojené s létem, dovolenými a odpočinkem máme za sebou. Před
námi je další část roku spojená
s nástupem dětí do školy a s přijímáním dalších životních výzev.
V této části si dovolím všem školákům, zejména prvňáčkům popřát
jen ty nejlepší výsledky a zážitky
spojené s hezkými vzpomínkami na školní léta v době budoucí.
Nám ostatním přeji pevné zdraví
a úspěch ve všech oborech našeho
podnikání.
Nicméně se vrátím ještě do
období prázdnin, které bylo pro
naši obec pracovní. Během tohoto období se povedla plánovaná
rekonstrukce střechy na mateřské
škole, rekonstrukce školní zahrady a výstavba přírodní učebny pro
děti v MŠ. To vše nákladem cca
1,6mil. Zde je třeba připomenout
fakt, kdy se obci povedlo získat

na tuto stavební aktivitu dotaci od Královéhradeckého kraje
ve výši 400.000,- Kč. Troufnu si
říct, že se dílo povedlo a věřím,
že bude sloužit našim předškolákům dlouhá léta. S ohledem na
agrotechnické lhůty dojde k zazelenění školní zahrady ke konci
měsíce září. Zastupitelstvo obce
ustoupilo od původně plánované výstavby skladu hraček, neboť
obdržené nabídkové ceny, a to
i v opakovaném výběrovém řízení,
nebyly pro obec výhodné. Starý
sklad hraček byl odstraněn našimi dobrovolnými hasiči nákladem
cca 18.000,– Kč, za což bych jim
chtěl poděkovat. Nový sklad hraček byl operativně vybudován ve
stávající hale OÚ p. Petrem Štěrbou. Další aktivita, která proběhla
v prázdninových měsících, byla
rekonstrukce střechy a věže na
hřbitovní kapličce, jež si vyžáda-

Kaplička (Foto: Lenka Balická )

la z rozpočtu obce částku 230 tis.
Do nově zrekonstruované věže
byl osazen opravený zvon, který
tak opětovně slouží svému účelu.
Zvon je ovládán elektronickým
zvoníkem, který tak i na dolním

konci obce ohlašuje čas oběda
a klekání. V současné době probíhají práce na opravě stavební části
kapličky.
(pokračování na str. 3)

obec

Roudnice

3

SLOVO STAROSTY
(pokračování ze str. 2)

Rád si vyslechnu váš názor na
to, zda se tato aktivita setkala
Tímto jsem vám představil s pozitivním ohlasem, či vyslechv rychlém souhrnu aktivit čin- nu podněty, případně kritiku pro
nosti, které obec zajišťovala bě- naše další počínání. Potkat se můhem prázdninového období.
žeme při pravidelných úředních

hodinách v pondělí a středu, na mu, Silvestr…
veřejném zasedání zastupitelstva
S přáním hezkých dnů
obce nebo na společných akcích,
které pro vás obec ve spolupráci
Bc. Svatopluk Kněžour
s místními spolky chystá - dýňostarosta obce
braní, rozsvěcení vánočního stro-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBČANY
Ve čtvrtek 1. září v 8 hodin se
shromáždilo 251 žáků se svými
vyučujícími ve školním atriu. Ředitelka školy Mgr. Lenka Šlechtová
společně se starostkou Libčan paní
Mgr. Jaroslavou Slavíkovou všechny přivítaly, seznámily přítomné se
změnami, které v průběhu prázdnin proběhly a popřály žákům,
učitelům i zákonným zástupcům
úspěšný školní rok.
Stejně tak jako v minulých letech
ani letos nechyběla pohádková
návštěva. Tentokrát k nám zavítal skřítek Rákosníček z rybníčku
Brčálník a přivedl k pasování na
žáka první třídy 31 dětí (David
Rázek, Tereza Chudobová, Ondřej
Papík, Kristýna Bednářová, Ladislav Křeček, Dušan Hrdina). Celý
ceremoniál proběhl s úsměvem na
rtech všech zúčastněných. V očích
prvňáčků bylo patrné nedočkavé
očekávání a z pohledů bylo možno
číst mnoho otázek. Co vše je první
den ve škole čeká? Jaká bude paní
učitelka? Neztratím se tady? Budou tu kamarádi? Ale obavy rychle
pominuly a kolovrátek školního
roku pomalu nabíral obrátky.
Poté odešli všichni žáci se svými třídními učiteli do tříd a i oni
se seznámili s novinkami tohoto školního roku. Dozvěděli se
o úpravách, které ve škole proběhly
během prázdnin. Byla to např. výměna oken v části budovy prvního
stupně, výměna dlažby ve spojo-

1. září v ZŠ Libčany (Foto: M. Papíková)

vací chodbě a ve vchodu školy, výměna elektroinstalace a osvětlení
v některých třídách 2. stupně, nová
vitrína zaplněná školními úspěchy – diplomy a poháry za poslední dva roky, pevné internetové připojení v další třídě 2. stupně, kde je
umístěna interaktivní tabule, nové
chlazení ve školní jídelně, nové nástěnné dekorace ve škole, školce,
družině, nové vchodové dveře atp.
Pro využití volných chvil dostali
žáci nabídku vybrat si z třiceti různých zájmových útvarů (sportovní,

výtvarné, dramatické, hudební,
přírodovědné, jazykové). Závěr
prvního školního dne byl netradiční. Všichni žáci odešli domů s kornoutem Opočenské zmrzliny, kterou jim jako dárek objednal Klub
rodičů při ZŠ Libčany. „A ta byla
výborná!!!“
A co nás čeká v měsíci září? Žáci
7. a 8. ročníku navštíví divadlo
v Pardubicích. Všichni žáci zhlédnou představení Divadélka pro
školy. Deváťáci se vydají soutěžit
na SPŠ stavební a SOŠ Vocelova.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE
Vážení spoluobčané,
v průběhu letošních školních
prázdnin byla v mateřské škole
opravena střecha a vybudována krásná velká zahrada pro hry
dětí. Děti již zahradu používají
a jsou velice spokojené. Během
podzimu budou ještě dodělány
terénní úpravy, plocha bude oseta trávou a budou vysázeny nové
okrasné keře.
V letošním školním roce bude
navštěvovat mateřskou školu 23
dětí, z toho 9 holčiček a 14 chlapců. Do mateřské školy bylo letos
přijato 5 dvouletých dětí, a proto
máme ve školce personální pod-

poru - chůvu, která bude pomáhat učitelkám s péčí o tyto děti.
Budeme pracovat podle Školního vzdělávacího programu Putování se sluníčkem, ve kterém
se zaměřujeme na roční období,
přírodu a dění kolem nás. Děti
budou moci navštěvovat zájmové
kroužky, které v letošním školním
roce nabídneme. Zapojíme se do
akcí pořádaných obcí a do dalších
aktivit podle aktuální nabídky.
Na nový školní rok se těší kolektiv Mateřské školy Roudnice.
Jana Bitvarová,
ředitelka MŠ Roudnice

Zahrada MŠ (Foto: Jana Bitvarová)

20. září začíná plavání pro žáky
1. - 3. ročníku.
Již dnes si Vás dovolujeme pozvat na Adventní den otevřených
dveří, který proběhne v úterý
6. prosince.
Závěrem už pouze zbývá popřát
všem mnoho úspěchů v tomto
školním roce, pevné zdraví a také
chuti do práce, protože i ta je jednou z podmínek dobrých výsledků.
Mgr. Lenka Šlechtová,
ředitelka ZŠ a MŠ Libčany
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE

V pátek 6. května jsme uspořádali hasičský výlet. Tentokrát jsme
navštívíli zámek Kačina, Muzeum
stříbra v Kutné Hoře a Zemědělské
muzeum v Čáslavi. O týden později 14. května proběhla v Roudnici od 9:00 hodin okrsková soutěž
v požárním útoku. Této soutěže se
zúčastnila všechna družstva z našeho okrsku - Boharyně, Trnava,

Puchlovice, Zvíkov a Roudnice.
V neděli 3. července jsme jako
každoročně pořádali Východočeskou hasičskou ligu. Výsledky
a plán dalších závodů je uveden
níže v tabulce. V sobotu 25. června jsme se v rámci brigádnické
činnosti podíleli na bourání starého domečku za Obecním úřadem.
Na podzim máme naplánované
ještě dvě soutěže v Pšánkách a Velichovkách. Tím ukončíme letošní
sezónu. Potom nás čeká slavnostní vyhlášení VCHL, které se bude
konat 5. 11. 2016. Výroční Valná
hromada proběhne v pátek 9. prosince 2016.

Zemědělské muzeum Čáslav (Foto: R. Kašpar)
SEZNAM A VÝSLEDKY ZÁVODŮ 2016
Datum

Okrsková soutěž (Foto: R. Kašpar)

VCHL Roudnice (Foto: R. Kašpar )

Soutěž

Muži

Ženy

14. 5. Okrsek Roudnice A

23:92

25:54

14. 5. Okrsek Roudnice B

22:58

-

14. 5. Okrsek Roudnice Veteráni

24:73

-

21. 5. VCHL - Rohovládová Bělá

N

18:72

22. 5. VCHL - Velký Trebešov

N

20:35

4. 6. VCHL - Horní Třešňovec

18:57

5. 6. VCHL - Bystřec

18:88

3. 7. VCHL - Roudnice

18:25

5. 7. VCHL - Trnov

18:71

18:21
19:94
19:98
17:74

10. 7. VCHL - Letohrad - Kunčice

17:99

N

7. 8. VCHL - Letohrad - Orlice

-

18:77

11. 9. VCHL - Pšánky

-

-

17. 9. VCHL - Velichovky

-

-

REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
Novela Zákona o ochraně ho vytápění.
ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná
PROČ PROVÁDĚT
paliva první kontrolu nejpozději do
KONTROLU?
31. prosince 2016. Tato povinnost
se vztahuje i na nově zakoupené
Obecní úřad může požadovat
kotle.
předložení dokladu o provedení
této kontroly vystavený odborně
KDE JE STANOVENA
způsobilou osobou potvrzující,
POVINNOST PROVÉST
že stacionární zdroj je instalován,
KONTROLU KOTLE?
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem
Povinnost první kontroly musí o ochraně ovzduší. V případě, že
proběhnout nejpozději do 31. pro- provozovatel nepředloží požadosince 2016. Po tomto datu by měl vaný doklad může mu být uložebýt každý provozovatel kotle scho- na pokuta podle § 23 odstavce (2)
pen na vyžádání obecního úřadu bodu b) až do výše 20 000 Kč.
tento doklad předložit. Zákon předepisuje provádět podle odstavce
KDO MŮŽE PROVÉST
h) paragrafu § 17 jednou za dva
POVINNOU KONTROLU
kalendářní roky kontrolu technicKOTLE?
kého stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje (kotle) na
Ke kontrole je oprávněna poupevná paliva o jmenovitém tepel- ze autorizovaná osoba proškolená
ném příkonu od 10 do 300 kW výrobcem kotle. Tato osoba musí
včetně, který slouží jako zdroj tepla být držitelem oprávnění. Je nutné
pro teplovodní soustavu ústřední- kontrolovat též kotel zakoupený le-

tos nebo v loňském roce? V zákoně
zohlednění stáří kotle není, je tedy
nutné realizovat první kontrolu
kotle v určeném termínu. Nařízení
se týká všech kotlů na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu 10
kW až 300 kW včetně, bez ohledu
na rok výroby či datum instalace.
VÝROBCE SVÉHO KOTLE
NEZNÁM, JIŽ ZANIKL NEBO
JE ZE ZAHRANIČÍ NA KOHO
SE MŮŽU OBRÁTIT?
Pokud je Váš kotel konstrukčně
podobný některému z prodávaných kotlů v ČR, může jeho kontrolu provést osoba proškolená společností s tímto podobným typem.
Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením.
TYPY PRO PŘÍPRAVU
TOPENÍ NA NOVOU
TOPNOU SEZÓNU:
Konec léta je nejvhodnějším doba

pro údržbu s dobře fungujícím
a vyladěným topením můžete během zimy ušetřit nezanedbatelnou
částku na energiích. Zkontrolujte
stav kotle. Ať již topíte plynem či
tuhými palivy, před topnou sezónou byste měli pečlivě zkontrolovat
kotel. Pozornost věnujte jak kotli
samotnému, tak i odvodu spalin
a případně bezchybné funkci přikládacího mechanismu. V případě
plynových a nově i kotlů na tuhá
paliva platí, že by měli projít revizní kontrolou. Kotel na tuhá paliva
musí projít první revizí již do konce
roku 2016. Kontrolu provádí způsobilá osoba proškolena výrobcem
spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění
k jeho instalaci, provozu a údržbě.
Kotel na tuhá paliva se zásobníkem. Po odstavení kotle po topné
sezóně doporučujeme vyprázdnit
zásobník. Výpary pak nebudou
ohrožovat šnekový dopravník a ten
nebude rezivět.
(pokračování na str. 5)
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE
(pokračování ze str. 4)
Plynový by měl každoročně
zkontrolovat autorizovaný servis.
Díky kontrole odborníka získáte
jistotu, že kotel bude v zimě pracovat úsporně a bezpečně. Máte kotel
na tuhá paliva? Pozor na komín!
Pokud topíte tuhými palivy, měli
byste věnovat velkou pozornost nejen samotnému kotli, ale také stavu
komínu. Zanesený komín totiž

může být příčinou nebezpečného
požáru, při němž se v komínovém
systému vznítí nános tuhých zbytků spalin. Teplota ohně při požáru
spalin v komíně může dosáhnout
až 1200 °C a velmi často při této
nehodě dochází ke zničení krovů
a střechy domu. Řešením je dobrý
technický stav celého komínového systému a pravidelná kontrola
kvalifikovaným kominíkem. Ten
zanesený komín také vyčistí a do-

poručí případné opravy. Kontrolu
si zaslouží také radiátory. Zatímco
kotlům lidé obvykle věnují odpovídající péči, radiátory naopak často
zanedbávají. Před začátkem topné
sezóny je přitom ideální doba na
jejich údržbu. Pečlivě je proto prohlédněte a ošetřete případná místa
drobné koroze. Zkontrolujte také
činnost ventilů a vadné kusy vyměňte. Těsně před začátkem topné
sezóny všechny radiátory odvzduš-

něte. I radiátory mohou přispět
k úsporám za topení. Na stěnu za
nimi instalujte reflexní folii, která
bude teplo lépe odrážet do místnosti, a pokud je to možné, zvažte
jejich nátěr tmavou barvou. Poněkud radikálnější cesta k úsporám
pak může být výměna starých radiátorů za nové, které pracují s nižší teplotou otopné vody.
Roman Kašpar, SDH Roudnice

ROUDNICKÝ HASÍK
Zdravím všechny děti a rodiče,
náš kroužek Malý Hasík odstartoval ve středu 7. 9. 2016 od 16:00
hodin. Těšíme se na nové kamarády a malé hasiče. Kdo nestihl prv-

ní schůzku, nevadí, dorazte na další, budeme moc rádi. Upozorňuji
jen na důležitou změnu, od druhého setkání bude Hasík probíhat v
jiný den a čas!!! (viz. níže v textu)

Místo zůstane stejné, budeme se Kroužek bude plný aktivit a dozvívždy scházet před hasičskou zbroj- te se mnoho nových informací :)
nicí. Můžete se těšit na plno no- Těšíme se na Vás, kolektiv SDH
vých dobrodružství a akcí, které Roudnice.
pro vás budeme rádi připravovat.
Lucie Macháčková

OD 16. 9. 2016 BUDE KROUŽEK PROBÍHAT KAŽDÝ
PÁTEK OD 17:00 HODIN!!!
Pro více informací lze zavolat na telefonní číslo 728 044 299

KNIHOVNA

TÝDEN KNIHOVEN 3.- 9.
ŘÍJNA 2016 - 20. ROČNÍK
Tuto celostátní akci vyhlašuje
pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).
Obecní knihovna v Roudnici se
již předem připojila, a to výstavou
„ Jak se v Roudnici učilo“.
Expozice je otevřena do 30. září
2016.

Výstava, návštěva ZŠ Libčany (Foto: Ivana Novotná)

ve středu 30. 11. dále 7. 12.
CESTOPISNÁ BESEDA
Vstupné: 20,-Kč.
a 14. 12. 2016 od 9.00 hodin
na OÚ v Roudnici. Lednové terVe středu 23. 11. 2016 od 18.00 http://www.knihovnaroudnice.
Pro velký zájem poslucha- míny budou upřesněny. Zájemci hodin se na OÚ ve velké zasedací webk.cz/
Ivana Novotná,
čů se kurz uskuteční i v le- se mohou nahlásit v knihovně do místnosti uskuteční beseda Aleše
Rybky „ANTARKTIDA“.
knihovnice
tošním roce. Začínat budeme 16. 11. 2016
CVIČENÍ PAMĚTI

KLUB DŮCHODCŮ
Na pozvání seniorů ze Lhoty
pod Libčany jsme se zúčastnili
krátkého odpoledního výletu do
Kratonoh. Zde jsme navštívili nově
zřízený Domov pro seniory a prohlédli jsme si kratonožský kostel.

Z výkladu pana faráře vyplynulo,
kolik zvláštností kostel má a jak je
historicky cenný. Společné posezení v pohostinství v Obědovicích
výlet zakončilo.
Marie Doležalová

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Rekondiční Welness pobyt
do Sezimova Ústí hotel Mas se
uskuteční 26. 2. - 5. 3. 2017, cena
5.300,- plná penze. Kdo má zájem, může se přihlásit u p. A.
Vítkové č.p. 138.

Děkujeme OÚ za spolupráci
v roce 2016 a zaplacení autobusu
na výlet do Buchlovic. Přejeme
hodně zdraví a šťastný nový rok
2017.
Anna Vítková, předsedkyně
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SK ROUDNICE
DOROST
to, abychom splnili náš cíl, hrát
KUNČICE / ROUDNICE
v horní polovině tabulky 1.A tříTréninková účast během prázd- dy.
Dorostenecký tým bude hrát
nin nebyla ideální, takže se snažíme vše dohnat. Uděláme vše pro
Milan Frýda, trenér A mužstva i trénovat v Kunčicích. Naši
hráči budou trénovat v Roudnici a dle možností budou hrát
v tomto týmu.
„A“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ

STARŠÍ ŽÁCI
ROUDNICE / KUNČICE
Starší žáci budou hrát okresní
přebor v souklubí s žáky Kunčic.
Trénuje se střídavě v Roudnici
a Boharyni. Všechny domácí zápasy se hrají v Roudnici. O kluky
se stará trio trenérů Mádlo Jaroslav, Roman Kratochvíl a Vítězslav Havlíček. Až první mistrovské zápasy ukáží, jak se kluci
zorientují na velkém hřišti, což
pro některé bude poprvé.
 Zápas v Kunčicích, naši v tmavších dresech, zleva František Bárta, Tomáš Vlasák

Jaroslav Mádlo,
trenér starších žáků

(Foto: Zdeněk Zasadil)

„B“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Během letní přípravy jsme
odehráli dvě přátelská utkání
a obě jsme vyhráli, se Lhotou
pod Libčany B a s Opatovicemi
B. V jarní části soutěže máme
odehraná zatím tři utkání, jedna
výhra a dvě prohry. Je dost zra-

něných hráčů i omluvenek.
Doufám, že se situace zlepší
a získáme dost bodů. Děkuji za
přízeň fotbalovému výboru, fanouškům a hráčům přeji hodně
úspěchů při mistrovských utkáních.
Petr Klempíř,
trenér B mužstva

MLADŠÍ ŽÁCI
KRATONOHY / ROUDNICE
V tomto soutěžním ročníku je
hráčů do mladších žáků (ročník
2004-2005) málo, na založení
samostatného mužstva. Hledali jsme co nejvhodnější řešení
a konečný verdikt je následující.
Do okresního přeboru je přihlášeno souklubí Kratonohy/
Roudnice, kde mohou hrát hráči Roudnice ročníku 2004-2005
s tím, že trénovat i hrát se bude

v Kratonohách.
STARŠÍ ELÉVOVÉ
V
soutěžním
ročníku
2016/2017 budou hrát naši starší
elévové (r. 2006-2007) v souklubí Lhota p. L./Roudnice. Hrát
a trénovat se bude ve Lhotě p. L.
MLADŠÍ ELÉVOVÉ
Naše tréninková činnost s ročníkem 2008 a mladší začala
na konci května. Hráči ukázali
ohromnou chuť do hry a radost
z pohybu. Tréninky probíhaly
každé pondělí a středu od 18.
hodin. Ze začátku jsme se scházeli v menším počtu. Postupně se
rozneslo po okolí, že jsme začali
pracovat s touto věkovou kategorií a děti se nám do týmu hlásily
samy. Ze skromného počtu šesti
hráčů jsme se rozrostli na neuvěřitelných šestnáct, což je krásné
číslo pro tento tým. Na konci
léta jsme se zúčastnili turnaje ve
Lhotě p. L. pro mladší přípravku, kde jsme obsadili nelichotivé
osmé místo, i tak musím hráče
pochválit, jelikož z počtu našich
čtrnácti hráčů jsme do turnaje
vstoupili s pouhými šesti. Nyní
se účastníme soutěže pro mladší
přípravku BD GROUP OP, kde
se pokusíme udělat maximum
pro to, abychom děti naučili fotbal.
Denis Koutník,
trenér mladších elévů

 Mladší elévové (Foto: Josef Vích)

Rádi v našich řadách přivítáme chlapce a děvčata starší 5 let.

 Pouťový turnaj, zleva Aleš Svatoň, Jiří Šanda, David Mrštík (Foto: Zdeněk Zasadil)

ČERSTVÉ INFORMACE O VŠECH MUŽSTVECH I
DĚNÍ V KLUBU NA
WWW.SK-ROUDNICE.CZ
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SK ROUDNICE
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 v areálu v Lesejčku pořádali
spolu s dalšími roudnickými spolky Slet čarodějnic.
• 9.-10. července jsme uskutečnili Pouťový víkend. V sobotu
odpoledne proběhl turnaj dospělých, kterého se zúčastnily domácí
B tým, Sokol Lhota pod Libčany

a Jiskra Lampertice. Vítězem se
stal tým Lhoty pod Libčany, druhé místo patřilo domácímu mužstvu a poslední byly Lampertice.
Poté následovala pouťová zábava,
na které hrála skupina FORSÁŽ.
V neděli odpoledne se nejprve
uskutečnil miniturnaj mládeže
a poté bylo sehráno utkání „svobodných“ proti „ženatým“.
• V sobotu 13. srpna se uskutečnil další ročník žákovského
turnaje Sokol Cup 2016
Za SK Roudnice,
Tomáš Rejl

 Sokol cup 2016 (Foto: Libor Pavlíček)

INFORMACE KULTURNÍ KOMISE
VÝSTAVA NA OBECNÍM
ÚŘADĚ

ly 1875 – 1975“. Nostalgické vzpomínky vyvolají i sedmdesát let staré
památníky, do kterých si psaly kamarádky verše typu „Nezapomeň,
družko milá, že nejkrásnější doba
byla, když nás školní střecha kryla“.
Jak se to v dnešním přetechnizovaném světě zdá naivní a prosté!
Přesto všichni, kteří zdejší školou
prošli, na školní léta vzpomínají
rádi. Jsem vděčna, že p. Novotná a p.
Balická obstaraly potřebné materiály a připravily výstavu k otevření.
Výstava bude otevřena do
30. 9. 2016 v prvním patře OÚ.

Přivítala a ocenila jsem návrh
knihovnice paní Ivany Novotné
a pracovnice OÚ paní Lenky Balické uspořádat výstavu „Jak se
v Roudnici učilo“. Přestože v Roudnici byla škola zrušena před čtyřiceti
lety, našly se na školní půdě staré
lavice a zbytky pomůcek z období
výuky. Obětavým shromažďováním
starých pomůcek, učebnic, školních
potřeb, historických fotografií a dokumentů z místní kroniky se podařilo uspořádat na OÚ malou výstavu, která nám připomíná roudPO 14.00 - 17.00 hodin
nickou školu. Zajímavý je přehled
ST 14.00 - 18.00 hodin
počtu žáků od r. 1870 do uzavření
PÁ 8.00 - 12.00 hodin
školy. Historickou cenu má sešit z r.
Všichni jste srdečně zváni.
1875, v němž je Píseň o Chvojkovi,
Marie Doležalová
jak si ji děti opisovaly. Sešit darovala
místní kronice paní Marie Kůřová. ROUDNICKÉ DÝŇOBRANÍ
Součástí výstavy je expozice souboru dvaceti fotografií na schodišti
V sobotu 8. 10. 2016 od 14.00
pod názvem „Století roudnické ško- hodin se uskuteční na Starém hři-

šti dlabání dýní spojené s ochutnávkou bramboráků a prodejem
moravských vín. Zároveň se můžete zúčastnit soutěže o nejlepší
slanou specialitu z listového těsta.
Bude připravena tvořivá dílna,
kde si děti vytvoří podzimní dekoraci. Za příznivého počasí budeme pouštět draky,každý si přinese svého. Občerstvení zajištěno.
ADVENTNÍ SETKÁNÍ
SENIORŮ
V pátek 2. 12. 2016 od 17.00
hodin se v hospodě U Formana
uskuteční vánoční posezení pro
naše seniory. Připraven bude kulturní program a občerstvení.
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

vánoční 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 OÚ. Nebude
chybět prodej vánočního punče
a svařáku, který připraví roudnické ženy. Bude možné si zakoupit
vánoční dekorace od paní K. Novákové.
ROUDNICKÝ SILVESTR 2016
V sobotu 31. 12. 2016 se v 17.00
hodin sejdeme na Starém hřišti,
abychom se rozloučili s rokem
2016 a společným přípitkem
a ohňostrojem přivítali nový rok
2017. Budou připraveny prezentace, co se v Roudnici událo
v roce 2016, sportovci pro nás
připraví soutěže.

Letošní adventní čas zahájíme v sobotu 26. 11. 2016 v 17.00
hodin, kdy společně rozsvítíme

KERAMIKA
Od září začínáme keramiku4. Co byl jeřábek?
dospělí ve čtvrtek 22. 9. 2015 od
5. Podle čeho vznikla pojmeno19.30 do 21 hodin, děti ve čtvrtek
vání rybníků Souček
22. 9. 2015 od 14.30 do 15.30 hodin.
a Buřičák?
Kroužky jsou plně obsazeny.
6. Co znamenají jména na
V červnu měl keramický kroupomníku proti OÚ?
žek vyjížďku na kolech pod názvem
7. Co bylo původně v budově
5 zastavení v bývalé „Horní RoudOÚ?
nici.
8. Kdy byl založen hřbitov?
Vyhlašujeme soutěž pro všech9. Proč je na jednom hrobu nápis
ny děti. Umíte odpovědět na tyto
v ruštině? (Azbukou)
otázky?
10. Proč je část obce směrem od
1. Kde je hranice mezi Lhotou
Lhoty „hoření“ konec?
a Roudnicí ?
2. Které stromy považujeme za
Své odpovědi přineste do knihovnejstarší na hořením konci?
ny nejpozději do 1. 12. 2016. Správ3. Jak byla rozdělena Roudnice
né odpovědi budou odměněny.
v letech 1770 – 1853?
Ivana Novotná

 Vyjížďka na kolech (Foto: Lenka Balická )

Ivana Novotná
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ROUDNICKÉ ŽENY
Naší první akcí po letním odpočinku bylo rozloučení s prázdninami.
Tentokrát mezi nás zavítal
Hurvínek a Mánička. Pro děti
byly připraveny soutěže, po jejich splnění dostaly krásný dárek.
Chtěla bych poděkovat všem, kdo
přispěl na dobrovolné vstupné,
které se vybralo v částce 1.500,a je věnováno pro Vanesku trpící
nemocí motýlích křídel.
Od konce měsíce září budou
opět fungovat kurzy pro děti. Jejich zaměření a termíny včas zveřejníme.
Od 15. 9. do 18. 9. 2016 se
uskuteční již tradiční kurz pletení
z pedigu na horách.
Ve spolupráci s obecním úřadem proběhne 8. 10. dýňobraní.
Naším úkolem bude tradiční dlabání dýní a tvořivá dílna.
V měsíci listopadu uskutečníme zájezd do divadla v Pardubicích.
V pátek 11. 11. Vás srdečně zveme na Martinskou zábavu v hospodě U Formana.
Advent přivítáme tentokrát
v sobotu 26. 11. Připravujeme
opět dílničky, kde si budete moci
vyrobit vánoční dekorace.
Rozloučení s prázdninami (Foto: M. Kopřivová )
V sobotu 3. 12. se bude konat
Závěrem mi dovolte popřát krás- svátky a šťastný nový rok.
výroční schůze. Rády mezi nás skou nadílku pro děti.
Všechny akce budou včas zve- ný nadcházející podzim a i když se
Za Roudnické ženy,
přivítáme i nové členky.
Kopřivová Martina
4. 12. připravujeme Mikuláš- řejněny. Těšíme se na Vaši účast. to zdá ještě daleko, Veselé vánoční

 Rozloučení s prázdninami (Foto: M. Kopřivová )

 Výlet do Mirákula (Foto: M. Kopřivová )
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