NAHLÉDNUTÍ DO ŽIVOTA NAŠICH PŘEDKŮ (3. ČÁST)
Pokračujeme v zobrazování společenského řádu a života našich předků žijících před dvěma sty lety.
Kapitola má název „Poddanský řád na panství pardubickém z roku 1790“.

Nejobsažnější částí Poddanského řádu na panství pardubickém je článek IV. Má název
„O OHNI“. Je rozpracován do
těchto desíti paragrafů:
§1
Pokud by se oheň jakkoli zjevil,
o tom rychtáři a všem v jeho obci,
aby všichni věděti dali. Všichni pak
stříkačkami s vodou, háky, žebříky,
konvemi a sekerami následovně
značně hasili a ohni bránili.
§2
Kdož by z kteréhokoliv gruntu,
statku neb chalupy nepřiběh, o tom
přikázáno, aby konšelé takového
ihned bez průtahu na zámek před
vrchního postavili.
§3
Pakli by kdo k ohni přiběh a neměl s sebou co náleží, ten by dal
pokuty k ohnivý kase jeden zlatý
a deset krejcarů. Kdyby pak k ohni
nešel a doma zůstal, propadl by
pokutě 2zl.20kr. Rychtáři a konšelé
kdyby nedohlídli nápodobně 1zl.
10kr.
§4
Při ohni v domácnosti, abyste všichni byli bedliví a šetrní. Do
světnice s otevřeným světlem,
zvlášť do maštale, chlívků, do stodol bez lucerny, aby chozeno nebylo. Pakli by kdo šel s otevřeným
ohněm, platí pokutu ohnivý kase
1zl.10kr. Jestliže by se skrz takový

nezpůsob přihodilo něco zlého, šena jinde, než v sušárnách, které
bude hledíno i k trestům tělesným. jsou v každé vsi nařízené. Pakli by
kdo v peci neb světnici jakékoli
§5
předivo sušil, zaplatí ohnivé kase
Jestli od koho ohěň jakýmkoli 1zl.10kr. a k tomu ještě trestán
způsobem vyšel, takový každý má bude. Protož na to rychtáři a konhned na sousedy křiknouti, aby to šelé dohlížejte!
zlé mohlo odvráceno býti. Rychtář
má vyslat serbusy a poselače k sou§7
sedním rychtářům a oni zase dále,
K těm všem ohňům posílači doaby všichni k hašení odevzdáni hlídejte, rychtáři a konšelé v kažbyli. Pak by kdo sám takovou věc dém místě k tomu je napomínejte,
tutlal i k tělesnému trestu hledíno ať dohlídají, kterak se u koho topí,
bude.
jak šetrně při prsku se jeho čeládka
má. Též taky kamna při stěně jak
§6
jsou opatřena. Sláma a jiné píce na
Přediva všelijaká, ať nejsou su- hůrách a podlahách u komínů ať
chována není. A u kohožkoliv by
ten nepořádek našli, to hned na
zámek oznámit mají a on trestán
bude, též pokuty podle zásluhy dá.
§8
Též v jednom každém místě pro
potřeby ohňův stříkačky, žebříky,
háky zdělati dejte a je vždy pohotově mějte, tak aby v čase potřeby
se našly a vzíti mohly.
§9
Uhlí dětem a pastevcům, zvlášť
jarním a letním časem do lesův ani
do polí bráti nedopouštějte, aby
odtud na lesích škoda se nestala.

§ 10
Pakli by kdekoliv požár byl a lesové hořeli, tu každý při tom ohni
dejte se najíti a s pilností haste. Jestliže by kdo moha nehasil a od milíře nebo jinak odešel, zvlášť kdyby
kdo oheň neohlásil, takový dle Práv
městkých trestán bude.
Z obsahu článku č. IV. je patrno,
co znamenal oheň, který snadno
zachvátil nejen jednotlivá stavení,
ale stávalo se, že vyhořely celé vesnice. Postupem času se opatření
proti ohni zdokonalovala, neboť
odjakživa platilo rčení: „Oheň je
dobrý sluha, ale zlý pán“.
Poznámka k textu:
serbus, poselač, posílač – posel, nositel zpráv
přediva – z čeho se předlo, zejména
len a konopí
píce na hůrách – seno a sláma na
půdě
uhlí s sebou pro pastevce – brali si
uhlíky z kamen na rozdělávání ohňů
na pastvě
milíř – uhlíři pálili dřevo bez přístupu vzduchu, milíř byl utěsněn na
povrchu vrstvou hlíny
při prsku – při zatápění
Marie Doležalová
kronikářka
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolím si vás pozdravit poprvé v roce 2021. Popřát vám pevné
zdraví, hodně pozitivní energie
a nadhledu. Věřím, že i přes všechny peripetie, které musíme překonávat, se nám rok 2021 povede
prožít plnohodnotně.
Letošní rok navázal na rok předešlý a ona „čínská chřipka“ nám
nadále omezuje život. Musím poděkovat za vaši kázeň a vzájemnou
ohleduplnost. Jsme jedna z mála
obcí, kde nemusíme řešit problémy spojené s nedodržováním
předepsaných stavů souvisejících
s vyhlášeným stavem nouze. Sousedská výpomoc v době karantény
té či oné rodiny jen utužuje naše
vztahy, ochota našich prodavaček
z prodejny potravin Hruška v zásobování občanů je příkladná,
možnost zajištění potřebných léků
tu je také… co dodat, musíme vydržet.
Žádné nemoci tu nebyly navždy, vždy se najde řešení, jak je
eliminovat. Naše naděje se teď
upínají k očkování proti Covidu.
Jen si připomeňme, kolik nemocí
sužovalo naše předchůdce a očkováním se je podařilo porazit (černý kašel, chřipka…). Věřme našim lékařům a pomozme přijetím
očkovací vakcíny aktuální nemoc
porazit.
Přes avízo možnosti ponížení
příjmů do rozpočtu obce (z daňovému přerozdělení státu) zastupitelstvo obce ambiciózně plánuje
investice do rozvoje Roudnice.
Revitalizace zeleně ve středu

obce byla úspěšně dokončena vč.
výsadby nových dřevin, květinových ploch, osazení zahradních
laviček a definitivní úpravy zelených ploch. Tato investice byla
podpořena příslušným dotačním
titulem.
Na údržbu stávající zeleně se
zaměřujeme i v letošním roce.
Z kraje roku došlo dle PD zpracované Ing.Hladíkovou k pokácení zejména bříz na horním konci
obce a poslední letité lípy u horní
zvoničky. Stav dřevin po pokácení
korespondoval s posudkem zpracovaným Ing. Hladíkovou – stav
nevyhovující. Za pokácené stromy
dojde na podzim k náhradní výsadbě v souladu se zpracovanou
projektovou dokumentací. I zde je
zažádáno o dotační podporu.
Po vypracování projektové dokumentace byla podána žádost
o vydání stavebního povolení na
rozšíření stávajícího kontejnerového místa pro sběr tříděného odpadu (papír, plast, sklo). Stavební
povolení očekáváme v 1.Q letošního roku. Po jeho obdržení dojde
k realizaci dané zakázky, která navýší prostor o 10 nových kontejnerů. Zde si dovolím požádat, pokud
přijedete k tomuto sběrnému místu a kontejnery jsou již zaplněny,
nenechávejte odpad na zemi. Při
svozu odpadu se prodlužuje doba
jeho nakládky a cena za odvoz
odpadu se navyšuje. Navýšení nákladů pro obec může do budoucna
způsobit opětovné navýšení ceny
poplatků za svoz domácího odpadu… a to přeci nechceme.

POPLATEK ZA ODSTRANĚNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 2021
Poplatek za odstranění komunálních odpadů se bude vybírat v březnu 2021.
Výše poplatku (600,– Kč za osobu nebo nemovitost) je stanovena
obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020.
Počet známek pro vylepení na sběrné nádoby je omezen od roku
2020 takto:
- 1-3 osoby v jednom domě (čísle popisném) – 1 známka
- 4-6 osob v jednom domě (čísle popisném) – 2 známky
- 7-9 osob v jednom domě (čísle popisném) – 3 známky
Jedná se vždy o známku, která garantuje vyvezení komunálního odpadu ve sběrné nádobě o velikosti 120 l.
V případě potřeby většího počtu známek na svoz odpadu, lze každá
další známka dokoupit za 600,– Kč.
Pokud občan požaduje svoz komunálního odpadu ze sběrné nádoby
o objemu 240 l, musí mít vylepené 2 známky.
Vzhledem k epidemiologické situaci preferujeme úhradu poplatku
bezhotovostně na účet Obce Roudnice č. 1080831369/0800. Známky
vám budou doručeny do schránek koncem měsíce března.
POPLATEK ZE PSŮ BYL ZRUŠEN.

V současné době finišuje projednání projekt.dokumentace na
umístění informativního radaru u vjezdu do obce od písníku
ACHP. Provoz na silnici II.třídy
natolik vzrostl, že je třeba upozornit řidiče na potřebu opatrné jízdy.
Zároveň s instalací tohoto radaru
dojde k přemístění informační
tabule zahájení a konec obce tak,
aby tyto dopravní značky respektovaly skutečný stav umístěných
nemovitostí.
Nový územní plán obce – termín veřejného projednání musel
být na konci roku zrušen s ohledem na vyhlášený nouzový stav.
Náhradní termín je plánován na
jarní měsíce roku 2021. O konkrétním termínu projednání budete včas informováni obvyklými
informačními cestami
Co se nám podařilo – obdrželi
jsme stavební povolení na opravu polních cest, které má platnost
do roku 2025. Zastupitelstvo obce
vyhodnotí priority potřeby opravy
jednotlivých úseků cest a postupně je bude zařazovat do příslušných rozpočtů obce toho kterého
roku.
První úsek polních cest, kde
nebylo třeba stavební povolení, je
již opraven. Jedná se o cca 800 m
cesty od Obecního úřadu směrem
k hájence. Práce byly prováděny
po ukončené sklizni řepy v roce
2020.
S ohledem na zvyšující se nároky na kvalitu vypouštěné odpadní
vody bude ZO jednat o vypsání
výběrového řízení na výstavbu
podtlakové kanalizace po celé obci
vč. výstavby čistírny odpadních
vod. K projednání dojde na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Sledujte termíny veřejných zasedání, váš názor bude vítán.
S ohledem na využití projektové předpřípravy dojde v letošním
roce k opravě Páclova rybníku.
I na tuto zakázku je požádáno
o využití dotačního titulu.
Po pořízení prodejny potravin do majetku obce v roce 2019
máme jako majitel povinnost řádně o budovu dbát. Z tohoto důvodu, po částečné opravě střechy
v loňském roce, dojde v letošním
roce k celkové opravě střechy.
Střecha je původní a její stav tomu
odpovídá.
Na hřišti zastupitelstvo zvažuje
požadavek sportovců o povolení
výstavby garáže pro sekačky udržující herní plochu a okolí hřiště
vč. přírodního divadla. Součástí

garáží by měla být i místnost pro
sklad PHM a sklad sportovních
potřeb. Dojde k zadání studie proveditelnosti a následné konzultaci
k možné realizaci.
V letošním roce by měla být
dokončena projekt. dokumentace
na realizaci cesty u bytovek vč. rekonstrukce stávající infrastruktury
a výstavby veřejného osvětlení.
Realizace je plánována na r. 2022.
Na základě upozornění SDH
v Roudnici dojde v r.2021 také
k překopu Roudnického potoka
na 2 místech jeho nadzemních
křížení kabelem veřejného osvětlení a jeho zapuštění pod dno potoka. Jedná se o místo u mostku na
hřiště (Mrštíkovi) a u silnice II.třídy (Hajnovi). Stávající nadzemní vedení způsobuje při vyšším
průtoku vody v potoce zanášení
koryta vodou unášeným materiálem a hrozí rozvodnění potoka do
okolí.
Neustále se nám množí stížnosti
občanů na parkování automobilů u hřbitova. Opětovně připomínám, že parkoviště je účelově
vázáno pro návštěvníky hřbitova.
Zejména o svátcích je opravdu
hodně nepříjemné, když návštěvníci nemají kde zaparkovat. Bezohlednost těch, kteří si pletou tuto
plochu s veřejným parkovištěm je
zarážející. Touto situací se budeme
zaobírat ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy.
Jak vidíte, nesedíme s rukama
v klíně. Plánujeme a snažíme se
udělat zase kus práce pro tu naši
Roudnici. Přivítáme, pokud nám
pomůžete, třeba i tím, že přijdete
na veřejné zasedání zastupitelstva
obce a podělíte se s námi o vaše
názory.
O tom, že se všichni těšíme na
vzájemná setkávání, psát nemusím. Jako každý rok je plánováno
množství kulturních a sportovních akcí. Které z nich bude možno uskutečnit, to se uvidí dle aktuální situace.
Co je již dnes jasné – Masopust
2021 nebude. Zpráva nepříjemná,
nicméně s ohledem na masovost
této akce a možnost rozšíření nákazy nevyhnutelná.
O to víc si užijeme další, třeba
i nové akce, které nám umožní
opětovný chybějící kontakt navázat. Uděláme vše pro to, aby naše
obec opětovně žila, to nám věřte.
Krásné dny v Roudnici.
Mgr. Svatopluk Kněžour,
starosta obce Roudnice
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 16. 12. 2020
SCHVÁLENÍ ROZPOČTU
OBCE PRO ROK 2021
Návrh rozpočtu obce Roudnice na rok 2021 projednali zastupitelé na pracovním zasedání
25. 11. 2020. Návrh rozpočtu byl
zveřejněn na el. úřední desce a vývěsní desce před budovou OÚ od
26. 11. 2020 do 16. 12. 2020.
V návrhu rozpočtu Zastupitelstvo obce Roudnice odsouhlasilo
na základě předložených žádostí
individuální dotace na činnost
roudnickým spolkům na rok 2021
ve výši: SK Roudnice 250 000,– Kč,
SDH Roudnice 90 000,– Kč a Spolek Roudnické ženy 100 000,– Kč.
Se spolky budou uzavřeny dotační
veřejnoprávní smlouvy, které budou zveřejněny v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjmová položka 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na rok 2021 bude na základě informací Ministerstva vnitra
ČR ve výši 160 900,– Kč / v návrhu
rozpočtu bylo uvedeno 155 tis./.
Ke zveřejněnému návrhu rozpočtu nebyly na Obecní úřad
Roudnice doručeny žádné námitky ani připomínky.
Rozpočet je navržen jako schodkový, vyrovnán bude z finančních
prostředků minulých let.
ROZPOČET OBCE
ROUDNICE 2021 V TIS. KČ
Příjmy

12 471

Výdaje
Rozdíl
(schodek)

12 830
-359

Závazným ukazatelem rozpočtu
obce Roudnice byl stanoven paragraf. Přesuny mezi položkami
uvnitř paragrafu při jeho nepřekročení jsou plně v kompetenci
účetní obce a nejsou rozpočtovým
opatřením.
Dále starosta seznámil přítomné
s návrhem rozpočtu Mateřské školy Roudnice, který byl zveřejněn
od 25. 11. 2020 do 16. 12. 2020.
K návrhu rozpočtu MŠ Roudnice
nebyly doručeny žádné námitky
ani připomínky. Provozní dotace

od Obce Roudnice na rok 2021 je těné vody jsou neuspokojivé. ZO Kratonohy vyřazují k 31. 12. 2020
580 000,– Kč. Rozpočet je navržen se dohodne na postupu proti ma- z provozu lanové kontejnerové vojitelům dlouhodobě nefunkčních zidlo Liaz; vznikla nutnost dořešit
jako vyrovnaný.
ČOV, navrhne sankce a opatření zajištění navazujícího svozu od
ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK OBCE na eliminaci vypouštění řádně 1. 1. 2021 hákovým kontejneronevyčištěných odpadních vod do vým vozidlem. ZS byla předložena
NA PROVOZ ZÁKLADNÍ
Roudnického potoka. Výsledky nabídka na nákup kontejneru za
A MATEŘSKÉ ŠKOLY
A ŠKOLNÍ JÍDELNY LIBČANY ČOV - 32 ČOV zcela nevyhovují- cenu 84 446,– Kč resp. 90 085,– Kč
cích, 47 částečně nevyhovujících, o rozměrech 6 x 2,34 x 1,25 m,
Obec Libčany předložila ZO pouze 41 vyhovujících – setrvalý resp. 6 x 2,30 x 1,5 m. Jednáním
vzešla nabídka na úpravu stávajíRoudnice žádost o poskytnutí pří- stav.
- Projektová dokumentace na cího kontejneru o rozměrech 3,8
spěvku na již realizované a plánované investice do objektu školské- opravu polních cest – došlo k za- x 2,0 x 1,2 m v ceně 25 000,– Kč.
hájení stavebního řízení směřující Stávající kontejner zcela vyhovuje
ho zařízení v Libčanech.
Přehled investic do školského k vydání stavebního povolení na potřebám obce Roudnice.
další etapu opravy polních cest
- Veřejné osvětlení – dojde
zařízení ze zdrojů obce Libčany
- r. 2020 – 3 223 728,– Kč opra- (mimo 12/2). Po obdržení SP bude k prověření informace o nutnosva střechy na budově „C“(první předmětem jednání termín vypsá- ti svícení všech lamp celou noc;
stupeň), elektronický systém škol- ní výběrové řízení na dodavatele o výsledku bude ZO informováno;
ního stravování vč. vybavení, po- 2.etapy stavby plánované opravy pokud by došlo k potvrzení informace, došlo by ke zvážení pořízení
čítače do tříd 2.stupně, interaktiv- polních cest.
- Oprava polní cesty v úseku výměny stávajících svítidel na led
ní tabule
- r. 2021 – plánované investice 12/2 (OÚ – hájovna) byla úspěšně svítidla s možností snížení výkonu
3 700 000,– Kč nákup víceúčelové- zrealizována společností Eurovia svítivosti v nočních hodinách na
50 % (úspora spotřeby energie)
ho zařízení do školní vývařovny, a předána k užívání.
- Navýšení dopravy a počtu do- Kácení rizikových dřevin –
rekonstrukce víceúčelového hřiště, reko podlahy a krytů radiátorů pravních nehod na silnici č. II/323 dle identifikace odborného správv tělocvične (požádáno o dotaci Dobřenice – Homyle v části obce ce zeleně v obci Ing. Hladíkové donáklad 2,2 mil.), reko školní za- Roudnice v místě vyústění míst- šlo ke zpracování jednoduché PD
hrady, nákup nového automobilu ní komunikace u Levinských (čp. s vydefinováním zeleně rostoucí
41) v souvislosti s těžbou písku mimo náves určené ke kácení (zena rozvoz obědů
Z celkového počtu 288 žáků je z okolních písníků a opětovnému jména břízy). Pro zajištění těžby
57 žáků z Roudnice. V procentu- zahájení těžby štěrkopísku (Ing. byl po dobré letošní spolupráci
álním vyjádření se jedná o 19,79 % Jedlinský). V této souvislosti je osloven pan Václav Bitvar, Homyzadaná PD na osazení informativ- le 43. Jím byla předložena cenová
ního radaru u vjezdu do obce, pře- nabídka ve výši 79 618,– Kč vč.
INFORMACE STAROSTY
místění dopravních značek zahá- DPH vč. pojištění rizik plynoucích
- Odkup pozemku p.č. 157/18 jení/ukončení obce a prověřuje se z těžby. Oproti zpracovanému rozu bytovky ve spoluvlastnictví maji- možnost instalace zpomalovacího počtu PD se jedná o cenu pro obec
výhodnou.
telů bytů v bytových domech – po- semaforu ve středu obce.
- Odvoz směsného odpadu ze
sun v jednání s majiteli bytových
Mgr. Svatopluk Kněžour,
jednotek; odhad podpisu kupní sběrného místa v Roudnici – zastarosta obce
smlouvy na odprodej pozemku jišťuje fa. ZS Kratonohy a.s.; ZS
do majetku obce za dohodnutých
100,– Kč 06/2020 – prozatím bez
posunu. Dohoda se zástupcem
majitelů p. L. Kotkem – vydání
souhlasu s vybudováním místní
obslužné komunikace.
- Peněžitý příspěvek na výstavbu kanalizace u bytových domů od
Společenství vlastníků jednotek
Roudnice 19 ve výši 60.000,– Kč
– tato částka byla v listopadu převedena na účet Obce Roudnice.
- Studie na celkové odkanaliZ důvodu protiepidemiologických nařízení vlády ČR a platné tazování obce – připravuje se informativní materiál pro občany obce bulky PES je knihovna v Roudnici opět od 4. 1. 2021 do odvolání
za účelem komplexního podání uzavřena.
Ale i v této nelehké době se snažíme nakupovat nové knihy, abychom
informace k zvažované investiční
vám měli, až to situace dovolí, co nabídnout a naplánovat různé akce
akci.
- Vyhodnocení provozu do- - besedy, promítání, tvoření a v neposlední řadě setkávání. Děkuji za
movních ČOV – obec si nechala pochopení a přeji všem hodně zdraví.
Informace o dění v knihovně najdete na:
vypracovat hodnocení provozu
www.knihovnaroudnice.webk.cz
jednotlivých domovních ČOV
Ivana Novotná
s rozpadem na jednotlivé kanaliknihovnice
zační stoky po obci. Výsledky čiš-

KNIHOVNA
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ZŠ LIBČANY
Je tu nový rok 2021, pro nás
i pro vás jiný, a tak vás chceme
informovat o situaci v naší škole,
která je ovlivněna mnoha omezeními ve společnosti. Na začátku
školního roku 1. září 2020 jsme
se všichni žáci i pedagogové sešli v prostorách školy a doufali,
že tomu bude tak po celý školní
rok. Ale skutečnost byly jiná, od
14. října přešly všechny třídy vlivem rozšířené nákazy COVID- 19
do distanční výuky. Škola již byla
na tuto situaci připravena. Všichni
vyučující dostali nové notebooky,

nově byl i nainstalován do počítačů a zaveden nástroj MS Teams,
suplující prezenční setkávání
v rámci třídy, do kterého se všichni žáci a učitelé přihlásili a podle
něhož mohla výuka probíhat. Pokud někteří žáci neměli vyhovující
počítačové vybavení, mohli si je ve
škole zapůjčit.
Koncem listopadu se zdálo, že
se situace lepší. Do školy začali na
prezenční výuku docházet žáci 1.
stupně, devátého ročníku a střídavě třídy A – B druhého stupně.
Nový rok však vše vrátil do říj-

nových opatření. Pouze prvňáčci
a druháci se učí prezenčně. Doufáme, že se k nim v nejbližší době
připojí i ostatní.
Protože se blíží pololetní hodnocení, které si žáci nebudou moci
ve škole vyzvednout (mimo 1. a 2.
třídy), škola připravila webovou
aplikaci v programu Bakalář, ve
které si zákonní zástupci budou
moci prohlédnout výsledky práce svých dětí. Výpis vysvědčení
všichni ostatní žáci obdrží ihned
po návratu do školy.
Zvláště nelehká je situace našich

deváťáků, kteří se připravují na
přijímací zkoušky, a distanční výuka pro ně není zdaleka tak efektivní jako prezenční výuka.
Věříme, že se všichni brzy dočkáme dne, který umožní návrat
k tradičnímu způsobu života
a tedy i vzdělávání.
Přejeme vám v novém roce hodně zdraví a víry v brzký návrat
k běžnému životu, který nám tak
chybí.
Za ZŠ a MŠ Libčany
Mgr. Lenka Šlechtová
a Mgr.Květa Brožková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE
V úvodu bychom chtěli všem
občanům popřát do nového roku
2021 hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Na podzim jsme
zazimovali hřiště a Hasičskou
zbrojnici, což je to jediné, co jde

a co musíme v této době udělat.
Sice máme na letošní rok naplánováno mnoho činností a aktivit,
ale bohužel nevíme, jak se vše
bude vyvíjet. Níže alespoň seznam naplánovaných závodů.

REVIZE A KONTROLY
Současná legislativa nenařizuje
vykonávat pravidelné revize a kontroly plynového zařízení a spotřebičů, revize elektrického zařízení
a spotřebičů používaných v domácnostech, mimo výchozích revizí instalací. Uživatelé spotřebičů
mají za povinnost dodržovat podmínky obsažené v jejich technické
dokumentaci, návodu k instalaci,
obsluze, servisu a údržbě.
PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ:
Výchozí revize plynového zařízení revizním technikem plynových
zařízení u novostaveb před začátkem jejich užívání. Výchozí revize
zařízení je potvrzením o bezzávadnosti při začátku jeho provozu.
Provádění pravidelných revizí již
instalovaného plynového zařízení
a používaných plynových spotřebičů revizním technikem plynového
zařízení (1x za 3 roky).
Provádění pravidelných kontrol již instalovaného plynového
zařízení a používaných plynových
spotřebičů revizním technikem
plynových zařízení nebo osobou,
která prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného plynového zařízení (1x
za rok).

mentace, návod výrobce na instalaci, provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), kterou má jeho provozovatel za povinnost dodržovat. Jejím
obsahem je mimo jiné charakteristika prostředí, ve kterém smí
být spotřebič provozován, návod
k jeho montáži, obsluze a údržbě.
V předpise pro instalaci by měly
být uvedeny údaje o bezpečných
vzdálenostech spotřebičů od hořlavých hmot, v předpise pro obsluhu
pak upozornění, že na spotřebiče a do vzdálenosti menší než je
jeho bezpečná vzdálenost nesmějí
být kladeny předměty z hořlavých
hmot.
Pokud není k dispozici technická
dokumentace, bezpečné vzdálenosti jsou stanoveny ve směru hlavního sálání a ostatních směrech
vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární
ochrany staveb, ve znění vyhlášky č.
268/2011 Sb.

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ:
Výchozí revize elektrického zařízení revizním technikem elektro
u novostaveb je potvrzením o bezzávadnosti při začátku jeho provozu. Provádění pravidelných revizí
již instalovaného elektrického zařízení (1x za 5 roků) a elektrických
TEPELNÉ SPOTŘEBIČE:
spotřebičů (spotřebičů nepřipevPři koupi spotřebiče je vždy do- něných např. „bílé techniky“ 1x za
dávána technická dokumentace 2 roky, držených v ruce a prodlu(zvaná někdy jako průvodní doku- žovacích kabelů 1x za 12 měsíců)

revizním technikem elektro.
SPALINOVÉ CESTY:
Revize spalinové cesty revizním
technikem spalinových cest před
uvedením nové spalinové cesty do
provozu u novostaveb, při změně
paliva, před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové
cesty, před výměnou spotřebiče
paliv jiného druhu. Výchozí revize
zařízení je potvrzením o bezzávadnosti při začátku jejího provozu.
Kontrola spalinové cesty (komínu) u připojených spotřebičů paliv
o výkonu do 50 kW prováděná revizním technikem spalinových cest
nebo osobou, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru
kominictví, 1x za rok u připojeného spotřebiče pevného, kapalného
i plynného paliva výkonu.
Čištění spalinové cesty (komínu)
u připojených spotřebičů paliv o výkonu do 50 kW prováděná revizním
technikem spalinových cest nebo
osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví:
• 3x za rok u připojeného spotřebiče pevného paliva celoročního
provozu, čištění spalinové cesty je
možné provádět svépomocí
• 2x za rok u připojeného spotřebiče
pevného paliva sezónního provozu, čištění spalinové cesty je možné provádět svépomocí
• 2x za rok u připojeného spotřebiče

VÝCHODOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA
SEZNAM ZÁVODŮ 2021
Datum

Místo

15. 5.

VCHL – Rohovládová Bělá

22.5

VCHL – Čeperka

23. 5.

VCHL – Morašice

5. 6.

VCHL – Horní Třešňovec

6.6

VCHL – Bystřec

19. 6.

VCHL – Nepomuky

3. 7.

VCHL – Dubenec

4. 7.

VCHL – Trnov

5. 7.

VCHL – Roudnice

17. 7.

VCHL – Velichovky

24. 7.

VCHL – Letohrad Kunčice

25. 7.

VCHL – Letohrad Orlice

4. 9.

VCHL – Pšánky

6. 11.

Slavnostní vyhlášení

kapalného paliva celoročního provozu
• 1x za rok u připojeného spotřebiče
kapalného paliva sezónního provozu
• 1x za rok u připojeného spotřebiče
plynného paliva.
Poznámka:
Za sezónní provoz se považuje
provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí
v přiměřených časových odstupech,
přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout
doba kratší 3 měsíců.
(pokračování na str. 5)
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(pokračování ze str. 4)

POŽÁRNÍ HLÁSIČE:
Málokdo si uvědomuje, že největší nebezpečí nehrozí lidem při
požáru popálením, ale nadýcháním se zplodin hoření, které při
požáru vznikají a které se, na rozdíl od plamene, rozšíří po celém
objektu velmi rychle. Velmi mylná
a přitom velmi rozšířená je i představa, že nás zápach kouře vzbudí.
Lidé jsou právě v době spánku nejvíce ohroženi. Totéž platí i u úniků
plynů a v neposlední řadě i oxidu
uhelnatého, který není cítit vůbec.
Z tohoto důvodu je nejúčinnější
ochranou autonomní detekce.
Detektory (hlásiče) oxidu uhelnatého: je jednoduché zařízení,
které obsahuje v jedné krabičce
všechny komponenty potřebné pro
spolehlivou detekci vznikajícího

Milí Roudničáci,
v úvodu bychom vám chtěli především popřát mnoho štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti snad již v
brzy lepším roce 2021.
Bohužel od posledního vydání

oxidu uhelnatého a vyvolání poplachu zpravidla optickým a akustickým signálem. Jde o finančně
dostupné zařízení s jednoduchou
instalací, které dokáže pracovat
autonomně (nezávisle na jiných
zdrojích energie, postačí baterie).
Oxid uhelnatý (dále jen CO) je nebezpečný neviditelný plyn bez zápachu, vznikající následkem špatného spalování.
Opticko-kouřový požární hlásič:
Principem detekce tohoto druhu
požárních hlásičů je odraz paprsků od pevných částic (např. saze,
páry), které vznikají při hoření.
Tento hlásič je spolehlivý, levný
a velmi odolný proti falešným poplachům. Nejčastěji se montuje do
obývacích pokojů, ložnic, na chodby atd. Není vhodný do prašných
a vlhkých prostor (prašné provozy,

koupelny atd.)
Ionizační požární hlásič:
Detekuje změnu (pokles) vodivosti vzduchu, ke které dojde
úbytkem ionizovaných částí vzduchu v měřící komoře. Je velmi citlivý a rychlý při vyvolání poplachu.
Není vhodný do místností s přítomností těkavých látek a vysokou
vlhkostí (koupelna, kuchyň). Tento
požární hlásič je možné instalovat
v prašném prostředí, na rozdíl od
opticko-kouřového hlásiče nereaguje na vyskytující se pevné částice
ve vzduchu.
Teplotní hlásič:
Detekuje změnu teploty. V dnešní době jsou dva podtypy tohoto
hlásiče: Hlásič termomaximální
(termostatický) reaguje na překročení teploty střeženého prostoru.
Teplota vyhlášení poplachu je nastavena výrobcem hlásiče. Používá

se tam, kde i za normálních okolností jsou ve vzduchu přítomny
aerosoly, částice kouře a tam, kde
v případě vzniku požáru dojde
k nárůstu teploty – typicky kuchyně nad varnými deskami. Hlásič
termodiferenciální: detekuje rychlost nárůstu teploty střeženého
prostoru. Pokud překročí nárůst
teploty za určený čas nastavenou
hodnotu, dojde k vyhlášení poplachu. Hlásič se používá v prostorách,
kde i za normálního provozu jsou
přítomny aerosoly nebo prach (krb,
kamna nebo kotel) a kde dojde při
požáru k rychlému nárůstu teploty.
Požární hlásič s tímto principem
má pomalejší reakci na požár oproti dalším typům hlásičů.
Roman Kašpar,
SDH Roudnice

HASÍK

Roudnického zpravodaje se mnoho nových věcí neudálo. Naše
volnočasová činnost byla pozastavena z důvodu nařízení vlády a
zatím není vidina dalšího setkání
s dětmi. Věřte, že i nám se velmi

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

stýská po mladých hasičích a po jsme pro ně (a klidně i pro Vás)
aktivitách s nimi a rozhodně nám pár (snad) lehkých úkolů :-).
není nic lhostejné.
Aby na nás děti nezapomněly a
Za kroužek Roudnický Hasík,
oprášily si trochu své vědomosti
Lucie Macháčková,
z Roudnického Hasíka, připravili
vedoucí kroužku

DOKRESLI SPRÁVNÉ TOPOGRAFICKÉ ZNAČKY
Sběrač
Proudnice C

Ubytování

Jeskyně

Koupaliště

Pramen

Budova

Kostel

Vrstevnice

Propast

Zřícenina

Nemocnice

Hadicový vazák

Sací koš

Klíč na spojky a šroubení

Hadicový nosič

Rozdělovač

Hadice C v kotouči
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SK ROUDNICE
Jménem SK Roudnice, z.s. bych
chtěl všem spoluobčanům popřát vše nejlepší do roku 2021.
V dnešní době není určitě frází
popřát všem především pevné zdraví. Nám fotbalistům, ale
i všem sportovcům bych chtěl
popřát, abychom si mohli užívat
radost ze sportu plnými doušky
a těšit se z pohledu na skotačící
děti a ne na prázdná hřiště.
Od 14. 10. 2020 byly přerušeny všechny amatérské fotbalové
soutěže. Od té doby nám nařízení
vlády párkrát dovolila omezeně
trénovat, ale obecně se dá říci,
že je fotbal zakázaný. Myslíme
si, že venkovní sportoviště by
za určitých podmínek fungovat
mohla. Pokud národu (především dětem) bude chybět pohyb,
jejich fyzická kondice půjde dolů
a i odolnost vůči všem onemocněním bude špatná.
Jarní části fotbalových soutěží
jsou termínově připraveny, ale
kdy se začne, je ve hvězdách.
I společenské a kulturní akce

Začátek letošního roku je stále
poznamenán dobou covidovou,
proto jsme nemohly uskutečnit
tradiční pochůzku Tří králů. Alespoň touto cestou vám přejeme
hodně štěstí a zdraví v novém
roce.
K+M+B 2021
Věříme, že se brzy vrátíme
k běžnému způsobu života a budeme se spolu setkávat na společných akcích.
V březnu bychom rády opět
společně s mateřskou školou
a obecním úřadem uspořádaly
tradiční přivítání jara. V loňském
roce byla vyhlášena soutěž o velikonoční výzdobu před obecním
úřadem. Jaro je daleko, ale můžeme se začít připravovat již teď. Vyrobte společně nějakou velikonoční dekoraci, která bude vystavena
před obecním úřadem. Mějte na
paměti, že budou vystaveny venku. Všechny výrobky víla Jarněnka
odmění. Podrobnosti včas zveřejníme podle aktuální situace.
V dubnu se zapojíme do oslav
svátku Čarodějnic, v květnu se
opět vydáme na hory plést košíky.
Tradičně se zapojíme do akce Ligy
proti rakovině - prodeje kytičky

Opuštěný sportovní areál (Foto: T. Rejl)

pořádané naším Sportovní klubem jsou touto situací zasaženy. Tradiční Silvestr se nekonal.
Sportovní ples se bohužel také
neuskuteční. Uvidíme, jak to

bude s pořádáním oblíbených Všichni se na to těšíme strašně
Čarodějnic.
moc !!!
Nezbývá než doufat v co nejTomáš Rejl
rychlejší uklidnění nynější situaSekretář SK Roudnice, z.s.
ce a znovu umožnění sportování.

ROUDNICKÉ ŽENY

Těšíme se na setkání s vámi na
měsíčku lékařského. V loňském rákulum.
Pokud to situace dovolí, rády našich akcích.
roce se uskutečnila až v září. V
Za spolek žen
červnu bychom rády opět s dětmi bychom pokračovaly v kurzech
Kopřivová Martina
vyrazily do zábavného parku Mi- tvoření.
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