ROUDNICE 1384 - 2014
Jak bylo uvedeno v 1. části
historie Roudnice, proběhla kolonizace naší vesnice za Anežky
z Třebechovic, zvané též z Roudnice. Nově osídlí byli všichni českého původu. Dokazují to jejich
jména: Valeš, Jiřík, Paulík, Zbyněk, Šimák, později pak Štěpán,
Ješek,vdova Kateřina a Hašek.
Příjmení vznikala později, často podle profese (Kovář, Pekař)
nebo jako přezdívky (Dlouhý,
Čečetka, Strašpytel).
Počet osedlých poddaných
v r. 1395 byl deset. Osidlování
pokračovalo, kolem roku 1515
bylo v Roudnici 33 osedlých
gruntů. Různou dobu osazení a
odlišné podmínky dokazují nestejné povinnosti poddaných na
jednotlivých gruntech, kde bylo
zaznamenáno nestejné odvádění
naturálních dávek.
V Pernštýnském archivu se zachovaly tzv. „urbáře“, které obsahují zápisy o lidech zde žijících a
o jejich povinnostech. Dokládá
to ukázka z urbáře z let 1515 –
1536:
„Ves Roudnice – je zde 32 osedlých, odtud, t. j. z Roudnice, platí
se úrok Svatojiřský a Svatohavelský a to na groše české, robotu
ženní a hrabnou, konopí trhati

a slepice dávati. Jednou za rok
platiti při sv. Jiřím ze řeky.“ Pak
jsou zde uvedeny jednotlivé
sumy k placení. Protože v okolí
Roudnice se nenacházel žádný
pernštýnský dvůr, nevykonávali
roudničtí poddaní osobně robotu, ale platili za ni podle stanovených norem, a to v groších
českých, později míšeňských.
Na přelomu 16. a 17. století byl
život poddaných těžký, ale snesitelný. Na tehdejší dobu bylo již
pokročilé zemědělství a sadařství, vzkvétal obchod a rozvíjela
se řemesla.
V rámci ochrany proti nepříteli měla každá vesnice předepsanou svoji zbroj k
tzv. „zemské hotovosti“. Obec
Roudnice
měla
předepsanou tuto vojenskou výzbroj:
33 předních plechů, 8 zadních
plechů, 32 peklhaubů, 20 šavlí,
17 oštěpů, 16 ručnic, 18 sekerek,
13 mečů, 12 oboječků, 17 sedel,
4 půlháky, 1 sudlici, 2 tesáky,
l myšky. (Peklhaub je helmice,
oboječek je chránítko na krk,
půlhák je lehčí puška – mušketa,
myšky jsou chrániče na lokty.)
Držení zbraní bylo povinností každé zemědělské usedlosti.
Bylo rozepsáno k jednotlivým

(2. ČÁST)

gruntům, jaké zbraně se kde nacházely. V případě potřeby byla
zemědělská usedlost povinna
postavit jednoho muže buď jízdného s vlastním koněm, nebo
pěšího, vždy s vlastní výzbrojí a
zaopatřeného zásobami potravin a píce na několik dní. Počet
mužů povinných touto miliční
službou vojenskou byl 36 – což
je také počet zdejších zemědělských usedlostí.
Pohromu – jako obvykle – přinesla válka – a to válka třicetiletá (1618 – 1648). Tam, kde před
touto válkou vládl poměrně klid
a jistý právní řád, tam všude zůstaly jen sutiny, mnohde zmizely
celé vesnice i s obyvatelstvem.
Neustálé drancování a týrání
bezbranných obyvatel zanechalo zpustošený i zdejší kraj. Pro
Roudnici a okolí byla kritická
léta l637 – l640.
Soudobé gruntovní zápisy nám
podávají svědectví, jak třicetiletá
válka postihla Roudnici.Tehdejší
tragický stav naší vesnice dokládají úryvky z těchto zápisů:
…v roce l638 prodává se statek čp. 35 se mlýnem, vše od 4
let pusté,…..v roce l640 prodán
statek čp. 3 od gruntu i s podvaly shořelý, neosetý, ….v roce

1646 prodávají se selský grunt
čp. 7 od 6 let pustý, statek čp. 22
na stavení rozbořený, na rolích
z poloviny dřívím zarostlý, neosetý, ….jinde prodává se místo, kde předešlé stavení stávalo,
nebo statek dočista spálený od
vojenského lidu. Další obdobné zápisy svědčí o bídných poměrech, které nastaly. (Některá popisná čísla neodpovídají
dnešním, ta byla zavedena až
v r. 1770.)
O povinnostech poddaných
po válce třicetileté se dovídáme
z Berní roly z r. 1660. Ze záznamů je patrno, že se hospodařilo
trojhonným systémem. Sklizně
byly velice nízké, a přestože tehdejší osídlení bylo minimální,
nastával po každé neúrodě hlad.
(Brambory se v té době ještě
nepěstovaly.) Důsledkem bylo
mnohonásobné zvyšování robotních povinností, které vedlo
ke vzpourám proti vrchnostem,
později k povstáním v různých
krajích. Vše bylo umocněno náboženskou nesvobodou a pronásledováním všeho nekatolického.
Opravdová doba TEMNA, jak
je popisována v dílech českých
klasiků.
Marie Doležalová

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ROUDNICE
Zastupitelstvo obce Roudnice odpad (papír, plasty a sklo). Za
schválilo Závěrečný účet hos- rok 2013 činil tento příjem 84
podaření Obce Roudnice za rok 578,- Kč.
2013 bez výhrad.
Dále zastupitelé schválili uzaKomunální volby proběhnou vření Dodatku č. 1 k veřejnove dnech 10. a 11. října 2014. právní smlouvě č.j. OS1/35/2003
Zastupitelstvo obce Roudnice ze dne 29. 1. 2004 mezi Obcí
stanovilo pro příští volební obdo- Roudnice a Statutárním městem
bí, že nově zvolené zastupitelstvo Hradec Králové ohledně řešeobce Roudnice bude 9ti členné.
ní přestupků. Doposavad obec
Roudnice platila za jedno projedZastupitelstvo schválilo uza- nané oznámení 500,- Kč, a nyní
vření smlouvy mezi firmou EKO- to bude 1.500,- Kč
-KOM, a.s. a obcí Roudnice o
zajištění zpětného odběru a vyByla schválena realizace staužití odpadů z obalů, která byla vebních úprav stávající kanalizaupravena dle nového občanského ce Roudnice na pozemku parc. č.
zákoníku. Na základě této smlou- 27/1 v k.ú. Roudnice dle zpravy získává obec Roudnice do své- cované dokumentace od firmy
ho rozpočtu finance za tříděný IKKO – inženýrská kancelář Ing.

Bohuslav Kouba. Bylo vypsáno
poptávkové řízení na dodavatele.
Stavba by měla proběhnout na
podzim roku 2014.
Z rozhodnutí ZO Roudnice
byla zakoupena nová
sekačka Gianni Ferrari Turbo 1 na
sekání veřejných prostranství.
K tomu kroku přistoupili zastupitelé obce na základě zvážení
řady skutečností, a to především:
Již v roce 2013 činily náklady na
opravy sekačky 81 tis. Kč, a to
většinu oprav provedl zaměstnanec obce pan Štěrba, to znamená, že se nakupovaly pouze
náhradní díly a materiál. V roce
2014 od počátku sekací sezóny
byla sekačka několikrát mimo
provoz (opravy k dubnu dosáhly

částky 68 tis.Kč) a v květnu bylo
nutné sekačku odvézt do servisní
firmy a čekat na velkou opravu.
V té době nebylo čím sekat rozsáhlá veřejná prostranství. Servisní firma opětovně zastupitelům
potvrdila, že vzhledem k najezděným motohodinám sekačka
pořízená v roce 2005 (za částku 831 tis. Kč) je na hranici své
životnosti a celou sezónu 2014
určitě nevydrží sekat bez dalších
oprav. Z těchto důvodů nakonec
zastupitelé schválili nákup nové
sekačky za částku 695 tis. Kč.
Všechny náklady byly hrazeny
z rozpočtu obce, neboť bylo prověřeno, že nyní není možné získat žádnou dotaci.
pokračování na str. 2
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
pokračování ze str 1.
Byl zakoupen stejný typ sekačky, neboť máme příslušenství
a náhradní díly, které budou na
tuto sekačku využitelné, a není
nutné nově proškolovat zaměstnance v obsluze a servisu.
Původní sekačka z roku 2005
bude využívána jako zálohová
a doplňková v případě poruchy a
na sekání sportovních ploch. Dále

je možné ji využít v případě, že
bude na letní sezónu 2015 přijat a
řádně proškolen brigádník na výpomoc při sekání veřejných ploch
v obci.
Vzhledem k tomu, že probíhá
územní a stavební řízení na otevření těžby štěrkopísku na katastru obce Lhota pod Libčany a výjezd nákladních aut z těžebny se
předpokládá na silnici mezi obcí
Roudnice a Syrovátka, byla za-

hájena ve spolupráci se starostou
obce Lhota pod Libčany panem
Mgr. Petrem Cvrčkem jednání
ohledně dopravního značení tak,
aby při výjezdu vozidel z těžebny
nejezdila těžká nákladní doprava
zastavěným územím obou obcí.
Ing. Pavel Lexa předložil zastupitelstvu obce Roudnice projektovou dokumentaci„Výměna vodovodního řadu“ k výstavbě RD
v Roudnici v lokalitě „U hřbitova“

a s tím související návrhy smluv
na realizaci této stavby. Zastupitelstvo obce již dříve rozhodlo, že
na výstavbu RD v lokalitě „U hřbitova“ v Roudnici ani na související
technickou infrastrukturu nebude
poskytovat žádné příspěvky, veškeré náklady si bude hradit investor. Návrh předložených smluv
včetně všech příloh byl zamítnut.
Ing. Jana Rejlová, starostka obce

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU
Zastupitelstva obce Roudnice za roky 2010-2014
Na začátku volebního období
činil zůstatek financí na účtech
obce 3 408 630,- Kč (údaj k 30.
10. 2010).
Na konci volebního období, tj. k
30. 8. 2014, činí zůstatky na účtech
obce 5 519 336,- Kč.

Hospodaření obce je dle zákona č. 420/2004 Sb. každoročně přezkoumáváno auditorskou
firmou. Dále průběžně probíhají
kontroly poskytovatelů dotací. 2x
ročně provádějí kontroly finanční
a kontrolní výbor ZO Roudnice.

V roce 2012 proběhla rozsáhlá
kontrola hospodaření obce Finančním úřadem Hradec Králové.
Průběžně je také kontrolováno hospodaření Mateřské školy
Roudnice, což je příspěvková or-

ganizace zřízená obcí. V roce 2012
a 2013 kontrolovala hospodaření
a činnost MŠ Česká školní inspekce.
Žádná z kontrol neshledala
nedostatky v hospodaření obce
Roudnice.

OSVĚTOVÉ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
◆ Podpora zájmové, kulturní
◆ Obec ve spolupráci se zájmoa společenské činnosti jednotli- vými spolky pořádá tradiční spových zájmových spolků v obci
lečenské akce
Kulturní rok v obci je velmi
Zájmové spolky jsou finančně bohatý. Začátkem roku je již
podporovány každoročně z roz- tradicí roudnický Masopust, na
počtu obce, a to formou finanč- jaře pak pořádáme Velikonoční
ního příspěvku na svou zájmo- tvoření a vynášení Moreny. Běvou činnost. Při poskytování pří- hem roku pořádáme zájezdy do
spěvku je vždy zohledněn přínos divadla nebo na různé výlety. Na
činnosti a rozsah pořádaných podzim vítáme do života v obci
akcí a aktivit pro obec a přede- nově narozené občánky. Každý
vším pro děti a mládež. Jelikož se rok pořádáme adventní setkání
jedná o čerpání veřejných pro- pro seniory – v lichý rok ve spostředků, podléhá čerpání toho- lupráci s mikroregionem Urbato příspěvku kontrole ze strany nická brázda a v sudý rok pak saobce. Dále jsou z rozpočtu obce mostatně v hospodě U Formana.
hrazeny provozní náklady všech Společně se scházíme na začátek
budov a zařízení, které slouží pro adventu na Vánočním tvoření a
činnost a akce těchto spolků - tj. rozsvěcení vánočního stromu a
provoz hasičské zbrojnice, všech každý rok ukončíme společně na
hřišť, sportovní kabiny a obecní Starém hřišti Roudnickým Silvesúřad, kde se setkávají senioři, trem.
probíhají zde keramické a další
zájmové kroužky, vánoční a veli◆ Průběžně jsou aktualizovány
konoční tvoření, koncerty, bese- internetové stránky obce www.
dy apod.
obecroudnice.cz a občanům jsou

zasílány prostřednictvím emailové korespondence informace o
aktualitách a dění v obci. Další
informace o zapojení Roudnice
do činnosti mikroregionu Urbanická brázda nebo MAS Hradecký venkov je možné sledovat na www.urbanicko.cz nebo
www.hradeckyvenkov.cz.
◆ Jsou neustále rozvíjeny knihovnické služby, v rámci knihovny fungují zdarma 2 veřejně přístupné internetové stanice. Obecní knihovna Roudnice získala
Čestné uznání za dlouhotrvající
péči o webovou stránku knihovny
http://knihovnaroudnice.webk.
cz
◆ Ve spolupráci s obcemi sdruženými v mikroregionu Urbanická brázda spolupořádáme každoročně v září cyklovýlet Na kolech
mikroregionem a každý druhý
rok Adventní setkání seniorů z
celého mikroregionu. Společně
vydáváme Zpravovaj mikroregi-

onu Urbanická brázda. Na rok
2014 jsme vydali společný stolní
kalendář, který obdržely zdarma
všechny domácnosti v obci.
◆ Aktivně jsme se zapojili do
činnosti obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, o.p.s
Prostřednictvím MAS Hradecký
venkov získala Obec Roudnice
dotace na 5 projektů (Výměna
oken na budově OÚ a MŠ, Revitalizace zeleně, Hasičská klubovna-střecha, Modernizace sportovišť
a dětské hřiště na horním konci
obce), dotace činila celkem 1,5
mil. Kč.
◆ V průběhu roku vydáváme
3 čísla Roudnického zpravodaje,
který informuje občany o práci
obecního zastupitelstva, obecní
knihovny, o aktivitách zájmových spolků a klubů a o kulturním dění v obci. Zpravodaj je
zdarma distribuován do všech
domácností v obci.

ZACHOVÁNÍ, OBNOVA A UDRŽOVÁNÍ VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY A KRAJINY
◆ Nový územní plán v souladu
s platnou legislativou
Byly zpracovány a schváleny
Změny č. 4 a 5 Územního plánu
obce Roudnice, které vyplynuly
z požadavků soukromých investorů na změnu. Práce na novém
územním plánu, které si vynutila
změna legislativy, byly zahájeny

v roce 2013. V současné době
je schváleno v souladu s ustanovením §47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů Zadání nového územního plánu Roudnice.
◆ Nový Program rozvoje obce
Roudnice zpracovaný ve spolu-

práci s veřejností nebyl zpracován, neboť stávající dosud vyhovoval podmínkám pro další rozvoj obce i získávání dotací.
◆ Podpora budování prvků
územního systému ekologické
stability, především ozelenění
krajiny v okolí obce.
V lokalitě „U vodárny“ byly

vysázeny
stromy (lípy, duby,
třešně, ořešák, jeřáby ale i ovocné
stromy – jabloně, hrušeň, švestky
a mirabelky) a řada keřů a bylinek. Tráva je 2x ročně kosena
a stromy a keře jsou odplevelovány a natírány proti okusu zvěře.
pokračování na str. 3
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ZACHOVÁNÍ, OBNOVA A UDRŽOVÁNÍ
Á Í VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY A KRAJINY
pokračování ze str. 2
Úřad pro zastupování státu byl
požádán o bezúplatný převod 2
pozemků podél komunikace na
kopce, kde by mohla být vysázena alej ovocných stromů od
obce směrem k lesu.

V této oblasti zastupitelé připravili prvotní podklady pro
využití dotací ze Státního fondu
životního prostředí na výsadbu
zeleně v krajině a podél komunikací.
◆ Stanovit systém financování
údržby a oprav záhumenních ze-

mědělských cest
Údržba záhumenních cest je
financována z rozpočtu obce. Na
opravách spolupracuje obec se
soukromými zemědělci.
Byl vypracován a schválen Pasport místních komunikací na
jehož základě byl požádán Úřad

pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatný převod některých cest, které byly
zřízeny v rámci Komplexních
pozemkových úprav na katastru
obce Roudnice.

ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A ZKVALITŇOVÁNÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
◆ Dostavba hasičské zbrojnice
– klubovny a hasičského minimuzea
V roce 2012 byla zkolaudována přestavěná hasičská zbrojnice,
náklady na její rekonstrukci činily 2,991 mil. Kč, z toho 375 tis. Kč
činila dotace na střechu od SZIF,
ostatní prostředky na rekonstrukci byly hrazeny z rozpočtu obce
Roudnice. Na výstavbě hasičské
zbrojnice se významně podíleli
členové SDH dobrovolnou prací a
zapůjčením techniky.

sportovní plochu včetně osvětlení. Umělý povrch – trávu 3. generace dostal TJ Sokol Roudnice
zdarma v rámci projektu Výstavba minihřišť 2013 od Fotbalové
asociace ČR. Celkové náklady na
vybudování minihřiště vydané
z rozpočtu obce činily 1 034 tis.
Kč, dotace, kterou získal TJ Sokol Roudnice formou umělého
trávníku včetně montáže, činila
595 tis. Kč.

◆ Údržba a zkvalitňování zázemí pro sport a další volnočasové aktivity
V rámci projektu spolupráce
Dětem pro radost II. bylo na
návsi na horním konci obce vybudováno dětské hřiště, celkové
náklady činily 145 tis. Kč, z toho
dotace SZIF 120 tis. Kč, z rozpočtu obce bylo hrazeno pouze
25 tis. Kč.
V rámci projektu Modernizace sportovního a volnočasového
zázemí v obci Roudnice bylo vyměněno osvětlení na sportovišti
na Starém hřišti, byla provedena
oprava sprch a stropů v kabinách
V Lesejčku, nákup malotraktoru a vertikulátoru pro údržbu
sportovních ploch a nákup nových herních prvků do areálu
V Lesejčku a na Staré hřiště.
Celkové náklady na realizaci činily 611 tis. Kč, z toho dotace od
SZIF 398 tis. Kč.
Ve spolupráci s TJ Sokol Roudnice bylo vybudováno nové minihřiště. Obec Roudnice zajistila
stavební povolení a vybudovala

Obec Roudnice hradí ze svého rozpočtu všechny provozní náklady na Mateřskou školu
v Roudnici, což je více jak 400
tis. Kč každý rok. V roce 2012
byly zakoupeny nové herní prvky na zahradu MŠ.
ZO Roudnice schválilo, že v
MŠ Roudnice
neplatí rodiče
žádný příspěvek na neinvestiční
provozní náklady dětí. V jiných
školkách se tento příspěvek platí. V případech, kdy kapacita
naší MŠ byla zcela naplněna a
nebylo možné přijmout všechny děti splňující podmínky pro
přijetí, umísťovali rodiče děti do
jiných MŠ. V tomto případě byl
rodičům na jejich žádost hrazen
neinvestiční poplatek, který platili v jiných školkách, z rozpočtu
obce Roudnice. Nyní kapacita
MŠ postačuje potřebám roudnických občanů.

◆ MATEŘSKÁ ŠKOLA

◆ Oprava věžičky na hřbitovní kapli a instalace elektrického
zvoníka na zvon – nebylo realizováno.
◆ Oprava autobusových čekáren
V obci jsou průběžně opravovány (nové střechy, nátěry,
lavička apod.) z rozpočtu obce
zaměstnancem obce.
◆ Rekonstrukce domu služeb –
zastupitelé po prohlídce objektu
a zvážení možností využití a získání případných dotací rozhodli,
že dům služeb nebude prozatím
rekonstruován. Z prostředků
obce je zajišťováno pojištění
a nezbytná údržba objektu.
◆ Vyřešit majetkové vztahy k
bývalé vodárně a její případné
využití – bylo jednáno se zástupcem majitele objektu ing.
Machníkem, který zajistí běžnou
údržbu objektu. Zvažuje obnovení činnosti vodárny, v současné
době připravuje podklady pro
další jednání.
◆ Revitalizace veřejné zeleně v
obci – především lipových alejí
podél hlavní komunikace v obci
a v okolí nových zvoniček

Na revitalizaci lipových alejí
a návsí získala obec v roce 2011
dotaci od MAS Hradecký venkov. Celkové náklady projektu
činily 240 tis. Kč, dotace 160 tis.
V roce 2013 byla provedena Kč, prostředky z rozpočtu obce
nákladem 236 tis. Kč
oprava 80 tis. Kč. Byly vypracovány
dvora a přístupového chodníku odborné posudky na zdravotní
u budovy mateřské školy.
stav lipových alejí podél hlavní

komunikace v obci, staré a nebezpečné stromy byly pokáceny,
pařezy vyfrézovány. Dřevo bylo
prodáno občanům. V roce 2012
pak byla provedena výsadba zeleně v okolí zvoniček a křížů na
obou koncích obce a vysázeny
nové lipové a sakurové aleje podél komunikací.
V roce 2013 pak proběhla další
etapa sázení nových stromů, do
které se zapojili občané. Byly vysázeny další aleje a vzrostlé stromy na návsích před Klapkovými a Kozovými a proti hasičské
zbrojnici.
V roce 2014 bylo provedeno
na základě odborných posudků kácení dalších nebezpečných
stromů, a to akáty a topoly u
vodní nádrže u Šmoulova a břízy V Lesejčku. Pokácení dřeva
provedla na své náklady firma a
navíc zaplatila obci za vytěžené
dřevo částku 24 tis. Kč. Následně proběhla opět vlastními silami výsadba nových 38 stromů.
Byl vypracován Pasport stávající zeleně ve vlastnictví obce,
který obsahuje také návrh péče
a nutná opatření na další roky
včetně dosadby a výsadby nových stromů v zastavěném území
obce.
V roce 2014 byla na sekání
veřejných prostranství zakoupena nová sekačka Gianni Ferrari
Turbo 1 za 695 tis. Kč. Původní
sekačka z roku 2005 díky svému
technickému stavu není schopná sekat v sezóně každodenně,
a proto bude využívána jako záložní a pro sekání brigádníky.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
◆ Ve spolupráci s mikroregionem Urbanická brázda zahájit
sytém sběru a likvidace zeleného
odpadu
V rámci společného projektu
byly pro obec Roudnice zakoupeny 4 kontejnery na zelené odpady,
které slouží občanům pro odložení zelených odpadů.

2 kontejnery jsou umístěny
V Lesejčku, 1 na horním konci
obce a 1 ve sběrném dvoře u haly
OÚ. Občané mohou 2x ročně
zdarma využít nabídku obce na
seštěpkování větších větví.
Občanům slouží pro odkládání
komunálních, velkoobjemových
i nebezpečných odpadů sběrný

dvůr, velkoobjemové kontejnery lizačních sběračů ve spolupráci
a kontejnery u prodejny potravin. s panem ing. Bohuslavem Koubou. Ten tuto činnost zajišťuje pro
◆ Pokračovat v odkanalizování obec Roudnice na základě uzavřeobce budováním kanalizačních né mandátní smlouvy. Poplatky
sběračů a podporovat finančně za vypouštění odpadních vod do
výstavbu domovních ČOV
obecních sběračů se neplatí.
Obec je provozovatelem všech
vybudovaných obecních kanapokračování na str. 4
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
pokračování ze str. 3

še č. 22 dle platného Územního
plánu obce Roudnice, bude se
na podzim provádět nákladem
163 tis. KČ úprava kanalizace u
Šmoulova, kde se zároveň udělá
nová vpusť pro dešťové vody jako
ochrana stávajících RD před přívalovými vodami.

Obec poskytuje majitelům nemovitostí v k.ú. Roudnice příspěvek na vybudování ČOV ve
výši 60% z ceny ČOV na základě
písemné žádosti žadatele při splnění stanovených podmínek.
V roce 2014 byla provedena
◆ Zajišťovat pro majitele donákladem 440 tis. Kč úprava stávajícího kanalizačního sběrače movních ČOV pravidelné odběry
před hasičskou zbrojnicí. Aby vzorků
Obec zajišťuje občanům 2x ročbylo možné napojit v budoucnosti nové RD na rozvojové plo- ně povinné odběry kontrolních

vzorků v souladu s platnými povoleními k vypouštěním odpadních vod. První vzorek si zaplatí
majitelé ČOV. Pokud podle výsledků odebraných vzorků ČOV
funguje správně, tak je druhý
vzorek hrazen z rozpočtu obce.
◆ Vyčištění koryta Roudnického potoka a požárních nádrží
Na základě řady podnětů
a urgencí ze strany obce bylo
provedeno Povodím Labe vyčištění koryta Roudnického potoka

v polích v trase Želí – začátek zastaveného území obce Roudnice.
V obci bylo koryto potoka několikrát ošetřeno chemicky.
Byl vypracován pasport 3 umělých vodních nádrží na Roudnickém potoce a obec zažádala Úřad
pro zastupování státu o bezúplatný převod 2 nádrží do majetku
obce. Nádrž u Šmoulova bude na
základě tohoto pasportu zapsána
do katastru nemovitostí.
Ing. Jana Rejlová,
starostka obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBČANY
Deštivé pondělí 1. září přivítalo žáky naší školy. Zahájení proto proběhlo ve školní
tělocvičně, kde ředitelka školy
Mgr. Lenka Šlechtová a starostka Libčan Mgr. Jaroslava
Slavíková přivítaly všechny
žáky, seznámily je s úpravami,
které byly ve škole provedeny
o prázdninách, a popřály jim
mnoho úspěchů v novém školním roce. Na 32 prvňáčků čekalo překvapení. Přišli se na ně
podívat Rumcajs (Marek Vítek)

s Mankou (Adéla Svobodová),
pomáhali při jejich pasování
a po úvodním ceremoniálu je
odvedli s třídními učitelkami
do tříd (Vanesa Bartošová, Karolína Nováková, Samuel Nun,
Matěj Šimůnek, Jakub Vanc,
Vendula Vítková).
Tam se přemístili i ostatní
žáci.
Škola přes prázdniny nezahálela. Do několika učeben byl
umístěn nový nábytek, byla
koupena další interaktivní ta-

bule, byly vymalovány prostory
u šaten. Ve školní kuchyni byly
také provedeny další úpravy,
byla pořízena nová sprchová
baterie na oplachování nádobí,
opraveny odkládací plochy, byl
koupen nový plynový kotel na
vaření a ze sponzorského daru
byl pořízen krouhač na zeleninu. V prostorách jídelny září
nové záclony a ubrusy.
První den školy se žáci seznámili s pravidly bezpečnosti
a školním řádem. Dostali na-

bídku zájmových útvarů, kde
byly nabídnuty aktivity z různých oblastí – sportovní, literární, výtvarné, přírodovědné,
jazykové, hudební a další.
Přejeme všem žákům a zaměstnancům v novém školním
roce mnoho úspěchů a žákům
devátého ročníku tu nejlepší
volbu při vybírání dalšího studia.
Květoslava Brožková,
zástupkyně ředitelky

KNIHOVNA
V letošním
roce proběhne ve dnech
6. – 12. října
již 18. ročník
Týden knihoven.
Tuto
celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Pozornost letošního ročníku bude
upřena především na knihovny
českých muzeí.
kterou děti obdržely.
V říjnu se opět sejdeme a buCESTUJEME
deme si povídat o prázdninách,
O PRÁZDNINÁCH
kdo odevzdá vyplněnou cestovní
knížku,dostane sladkou odměnu
V červnu navštívily děti z MŠ a kvarteto.
knihovnu, kde jim Ing. Jana
Na měsíc listopad plánujeme
Rejlová, starostka obce, předsta- cestopisnou besedu. Termín bude
vila publikaci „Putování po dě- včas upřesněn.
dictví našich předků“. Součástí
Ivana Novotná
publikace je cestovní knížka,
knihovnice

 Výroba záložek (Foto: I. Novotná )

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE
Milí spoluobčané,
prázdniny 2014 jsou za námi
a nás čeká další školní rok. V letošním školním roce bude navštěvovat mateřskou školu 27 dětí,

z toho 12 holčiček a 15 chlapců.
V tomto školním roce dochází
ke změně učitelky naší mateřské
školy. Odešla paní Ivana Hrdinová, které děkuji za velice dobrou

spolupráci a péči o děti. Na její v mateřské škole s „ našimi dětmísto nastoupila paní Martina mi“ a dobrým kolektivem spoluKopřivová, které přeji, aby jí elán pracovnic.
a nadšení do práce stále vydržel,
Jana Bitvarová,
a těším se na další hezké dny
ředitelka MŠ Roudnice

obec
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE

V neděli 1. června se jsme jako
již každoročně pořádali soutěž
VCHL na Starém hřišti.
Naše jednotka vyjížděla o
prázdninách 2 krát. 3. 8. 2014
k odklízení polomu mezi obcí

Roudnice a Puchlovice a 8. 8.
2014 k požáru travního porostu
a strniště v Roudnici.
V současné době zbývají ještě 2
závody VCHL. Naši muži a ženy
se současně účastní i závodů LPO.
Na závody se začali připravovat
po menší pauze už v průběhu
prázdnin. Koncem září budeme
pořádat ukončení soutěžní sezony.
Valná hromada sboru proběhne
5. 12. 2014.
Irena Hajnová, SDH Roudnice

PLÁN HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ
Název
soutěže

Typ

Pořadatel

Terče

Datum

Den

6. 9. 2014

SO

VČHL

DENNÍ

Havlovice (TU)

SKLOPNÉ

14. 9. 2014

NE

VČHL

DENNÍ

Pšánky (HK)

SKLOPNÉ

1. 11. 2014

SO

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ

Start
13:00
10:00
19:00

 Odklízení polomu (Foto: R. Kašpar )

TJ SOKOL ROUDNICE
„A“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
V nové sezoně 2014/2015 jsme
chtěli navázat na dobrou výkonnost z jarní části. Kádr zůstal téměř beze změn. Letní příprava
však nebyla, hlavně díky malé
účasti hráčů, příliš kvalitní. Sezonu jsme začali domácí prohrou

v derby s Kunčicemi 1:2 (Pejchal), poté jsme přivezli 3 body z
Častolovic za výhru 4:1 (Bednář
Z., Bednář V., Koblížek, Brendl)
a následovala remíza 0:0 (penalty 5:3) v Trutnově. V dalším
domácím utkání jsme doma remizovali s Hořicemi 2:2 (penalty
4:3) (Bednář Z., Bednář V.). Pro

ROZPIS ZÁPASŮ TJ SOKOL ROUDNICE „A“ PODZIM 2014
14. 9

NE

17:00

TJ SOKOL TŘEBEŠ - TJ SOKOL ROUDNICE

20. 9.

SO

16:30

TJ SOKOL ROUDNICE - TJ START OHNIŠOV

27. 9.

SO

16:30

TJ SOKOL ROUDNICE - SK TŘEBECHOVICE p. O.

4. 10.

SO

16:00

FC KOSTELEC n. O. - TJ SOKOL ROUDNICE

11. 10.

SO

16:00

TJ SOKOL ROUDNICE - TJ DVŮR KRÁLOVÉ n. L. „B“

19. 10.

NE

15:30

TJ SOKOL PROVODOV - TJ SOKOL ROUDNICE

25. 10.

SO

14:30

TJ SOKOL ROUDNICE - FK ČERNILOV

1. 11.

SO

14:00

TJ SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ - TJ SOKOL ROUDNICE

8. 11.

SO

14:00

TJ SOKOL ROUDNICE - FC NOVÝ HRADEC

„B“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Jarní část sezóny jsme začali
velmi dobře a postupně se posunuli na první místo tabulky, kde
jsme setrvali až do konce první
fáze soutěže. Následné play-off o
postup do vyšší soutěže nás ale
zastihlo v útlumu a hlavně poslední dvě utkání o přímý postup
jsme nezvládli při vedení 3:1
dotáhnout do vítězného konce
a tím i přímého zajištění postupu. Následné rozhodnutí jiných
týmů nám sice umožnilo postup,
ale z mého pohledu byl závěr sezóny velkým zklamáním. V následující sezóně čeká tým nový
trenér i nová soutěž a věřím, že
se s tím dokáže popasovat a přežít první sezónu, která často bývá

nejtěžší. Tým navíc bude čím dál
citelněji potřebovat generační
obměnu, která se ale zatím rýsuje velmi pozvolna. Přes všechna
úskalí, která tým čekají, věřím
v jeho důstojnou roli v soutěži
a neustávající podporu domácích fanoušků. Přeji Vám hodně
štěstí, kluci.
Pavel Švadlenka,
trenér B mužstva
Trenérského žezla se po Pavlu Švadlenkovi ujalo duo Petr
Klempíř a Lukáš Pithart. Jak
příprava, tak vstup do vyšší soutěže se mužstvu příliš nepovedl,
ale doufáme, že se vše postupně
zlepší a naše „BÉČKO“ bude hrát
v soutěži důstojnou roli.

rekordní výhru v 1.A třídě jsme
si dojeli do Vrchlabí, kde jsme
vyhráli 8:0 (3x Pejchal, 2x Bednář V., 2x Kmoníček, Koblížek).
Mrzí mě, že jsme ani v jednom
zápase ještě nebyli kompletní.
Stále jezdíme s jedním náhradníkem. Musím pochválit spolupráci s B mužstvem, které je na
DOROST
Letošní sezonu zahajujeme
jako nové souklubí pod hlavičkou
Roudnice/Lhota pod Libčany. Myslím si, že tento krok povede k vylepšení práce s mládeží v obou oddílech a bude přínosem pro hráče
a diváky. Mistrovská utkání se
budou hrát jak na hřišti v Roudnici jako předzápasy A-mužstva
dospělých, tak i na hřišti ve Lhotě
pod Libčany dle daného rozpisu.
Tato změna bude z mého pohledu motivací a impulsem pro hráče
v naší započaté práci. Věřím, že i
tato změna povede ke zkvalitnění
zabezpečení jak domácích utkání,
tak i venkovních mistrovských
utkání.
Letní přípravu na novou sezonu
jsme začali 21. 7. na hřišti ve Lhotě

tom podobně, tak se navzájem
doplňujeme. Na hřišti se budeme
snažit vždy odevzdat maximální výkon a hrát fotbal, na který
se náročný roudnický divák rád
přijde podívat.
Vladislav Koudelka ml.,
trenér „A“ mužstva
pod Libčany. Tréninkové jednotky
jsou zaměřeny zejména na zlepšení fyzické kondice, a to 4x týdně.
Přístup hráčů k této nepopulární
činnosti je naprosto příkladný a
před hráči smekám!!! Do mužstva
byli zařazeni noví hráči, kteří přišli ze starších žáků, dále náš kádr
pro letošní sezónu doplní i Jakub
Mičiak, který bude současně hrát
na střídavý start v Novém Bydžově. Změna je i v realizačním
týmu, z které mám osobně velkou
radost, protože na post asistenta
a vedoucího mužstva dorostu byl
delegován na vlastní žádost pan
František Procházka. Věřím, že
tato změna zkvalitní jak tréninkové jednotky, tak i technické zabezpečení přátelských a mistrovských
zápasů.
Aleš Javůrek, trenér dorostu

ROZPIS ZÁPASŮ TJ SOKOL ROUDNICE „B“ PODZIM 2014
13. 9.

SO

17:00

21. 9.

NE

16:30

TJ SOKOL ROUDNICE „B“ - SOKOL SMIDARY - ČERVENĚVES
FK VYSOKÁ „B“ - TJ SOKOL ROUDNICE „B“

27. 9.

SO

16:30

TJ JISKRA PRASEK - TJ SOKOL ROUDNICE „B“

5. 10.

NE

16:00

TJ SOKOL ROUDNICE „B“ - FK LUŽEC n. C.

11. 10.

SO

16:00

TJ SOKOL HOŘÍNĚVES - TJ SOKOL ROUDNICE „B“

18. 10.

SO

15:30

TJ SOKOL ROUDNICE „B“ - TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA

25. 10.

SO

14:30

AFK DOBŘENICE - TJ SOKOL ROUDNICE „B“

2. 11.

NE

14:00

TJ SOKOL ROUDNICE „B“ – TJ OHNIŠŤANY

8. 11.

SO

10:15

TJ SOKOL ROUDNICE „B“ - TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO n. C.
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TJ SOKOL ROUDNICE
MLADŠÍ ŽÁCI „A“
Tým mladších žáků A je nově
poskládán z hráčů ročníku 2003
a jednoho hráče ročníku 2002.
Kluci z tohoto týmu v minulé
sezóně spolutvořili tým s ročníkem
2004 a společně vyhráli již zmiňovaný Krajský a Okresní přebor.
Mladší žáci A budou hrát celou
sezónu Krajský přebor, kde budou
nastupovat proti hráčům, kteří
jsou o rok starší a možná i zkušenější. Díky fotbalovému nadání
a talentu těchto hráčů z toho však
vůbec nemáme obavy a těšíme se i
nadále na výborné výkony.
Přípravu na sezónu jsme zahájili 5. 8. 2014 letním soustředěním
v Kolesách, kde jsme sehráli přípravné zápasy proti MFK Chrudim, RMSK Nový Bydžov a FK
Pardubice.
Na turnaji Sokol Cup (jehož
pravidla umožňují start 3 hráčů
ročníku 2003) jsme doplnili týmy

ročníků 2004 a skvělými výkony
jim dopomohli ke 4.místu.
Další přípravné zápasy jsme sehráli s týmem FK Mladá Boleslav,
nad kterým jsme zvítězili 4:2 a týmem FC Hradec Králové. Zápasy s
FC Hradec Králové byly rozhodně
nejtěžší a celkové skóre 13:2 může
vyznít nelichotivě, ale pokud se
zaměříme na individualitu hráčů,
jejich chuť a nasazení, nemůžeme
býti nespokojeni.
Tréninkové jednotky probíhají
4-5 x týdně a tréninková docházka
je zatím 100%, za což si zaslouží
pochvalu jak hráči, tak i jejich rodiče, protože bez jejich podpory
by ani práce trenérů neměla ten
správný efekt. Více web: http://
roudnice-mz-a.webnode.cz/
šéftrenér:David Klapka
trenér: Jaroslav Mádlo
trenér brankářů: Bohuslav Sciskala
atletický trenér: Kateřina Kutíková
vedoucí mužstva: Libor Pavlíček

ML. ŽÁCI – ST. ELÉVOVÉ ROUDNICE/LHOTA p. L. – KRAJSKÝ PŘEBOR

DOROST ROUDNICE/LHOTA p.L. – KRAJSKÁ SOUTĚŽ
20. 9.

SO

14:00

ROUDNICE / LHOTA - STĚŽERY

hř. Roudnice

27. 9.

SO

14:00

ROUDNICE / LHOTA – RASOŠKY-JOSEFOV

hř. Lhota p. L.
hř. Lhota p. L.

4. 10.

SO

14:00

ROUDNICE / LHOTA – VAMBERK / DOUDLEBY

11. 10.

SO

13:45

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ - ROUDNICE / LHOTA

19. 10.

NE

14:00

ROUDNICE / LHOTA – PŘEDMĚŘICE n. L.

hř. Lhota p. L.

26. 10.

NE

10:00

M.LHOTA / TŘEBEŠ B - ROUDNICE / LHOTA

hř. Malšova Lhota

28. 10.

ÚT

12:00

RASOŠKY - JOSEFOV - ROUDNICE / LHOTA

MLADŠÍ ŽÁCI „B“
Mužstvo začalo přípravu pod
vedením trenéra Romana Kratochvíla a asistenta Jakuba Vacha
5. srpna. Tréninky probíhali jak
samostatně, tak některé společně s ml. žáky A. Docházka byla
vzhledem k prázdninám dost nepravidelná. Generálkou na okres-

ní přebor, který budeme hrát na
hřišti ve Lhotě p. L., je turnaj ve
Stěžerách 31. 8.
Více web:
http://roudnice-mz-b.webnode.cz/
trenér: Roman Kratochvíl
asistent: Jakub Vach

MLADŠÍ ŽÁCI ROUDNICE/LHOTA p. L. „B“ – OKRESNÍ PŘEBOR
14. 9.

NE

15:00

KUNČICE - ROUDNICE/LHOTA B

19. 9.

PÁ

17:00

ROUDNICE/LHOTA B - KOSIČKY

hř. Lhota p. L.

28. 9.

NE

14:30

NEPOLISY - ROUDNICE/LHOTA B

3. 10.

PÁ

16:00

ROUDNICE/LHOTA B – NOVÉ MĚSTO n.C.

12. 10.

NE

14:00

MYŠTĚVES - ROUDNICE/LHOTA B

17. 10.

PÁ

16:00

ROUDNICE/LHOTA B – LUŽEC/LOVČICE

hř. Lhota p. L.
hř. Lhota p. L.

14. 9.

SO

9:00

CHLUMEC n. C.

CHLUMEC / RMSK, ROUDNICE / LHOTA, ČERNILOV,
NOVÝ HK / VYSOKÁ

21. 9.

SO

9:00

NOVÝ HK

NOVÝ HK / VYSOKÁ, ROUDNICE / LHOTA, TŘEBEŠ

24. 10.

PÁ

15:30

ROUDNICE/LHOTA B - ČERVENĚVE

1. 11.

SO

10:00

CHLUMEC n.C. B - ROUDNICE/LHOTA B

4. 10.

SO

9:30

HOŘICE

HOŘICE / DOHALICE, ROUDNICE / LHOTA, OLYMPIA
HK, NOVÝ HK / VYSOKÁ

11. 10.

SO

9:00

LHOTA p. L.

ROUDNICE / LHOTA, ČERNILOV, HOŘICE / DOHALICE

19. 10.

NE

9:30

HOŘICE

HOŘICE / DOHALICE, ROUDNICE / LHOTA, TŘEBEŠ,
CHLUMEC / RMSK

26. 10.

NE

9:00

CHLUMEC n. C.

CHLUMEC / RMSK ROUDNICE / LHOTA, OLYMPIA HK

STARŠÍ ELÉVOVÉ „A“

pomoci hráčů ročníku 2003 obsadili 4. místo. Bramborová medaile
sice možná byla pro některé hráče
zklamáním, ale v silné konkurenci 23 týmů je to velký úspěch. Za
sebou máme již první nadstavbové kolo Krajského přeboru, ve
kterém jsme vše jednoznačně vyhráli se skóre 21:2.
Tréninkové jednotky probíhají
společně s ročníkem 2003 4-5 x
týdně.
Více web: http://sokol-roudnice2004.webnode.cz/

U tohoto týmu, jehož osu tvoří hráči ročníku 2004 a 4 hráči z
ročníku 2005, jsme si již zvykli
na podávání výborných výkonů.
Jako vítězové Okresního i Krajského přeboru, což se zatím v
historii roudnického fotbalu ještě nikomu nepodařilo, mají před
sebou jeden velmi důležitý úkol:
neusnout na vavřínech a neztratit
svůj kredit. To znamená i nadále
na sobě usilovně pracovat a s pokorou přijímat vítězství i případné neúspěchy.
hlavní trenér: David Klapka
Příprava byla zahájena 5. 8.
trenér: Martin Šolc
2014 letním soustředění v Kole- trenér brankářů: Bohuslav Sciskala
sách. 16.8. se kluci zúčastnili 2. atletický trenér : Kateřina Kutíková
ročníku turnaje Sokol Cup, kde za
vedoucí mužstva: Libor Pavlíček
MLADŠÍ ELÉVOVÉ
V jarní části sezóny jsme navázali na povedenou zimní přípravu. Přechod z umělé trávy na
přírodní nečinil hráčům větší
obtíže.V průběhu jarní části soutěže jsme trochu bojovali s účas-

tí dětí na zápasech. Nedařilo se
nám odehrát více zápasů za sebou ve stejné sestavě. Pozitivem
na této situaci bylo, že příležitost
dostali všichni hráči, kteří poctivě trénovali. Minimálně jeden
zápas odehrálo 11 hráčů. Mezi
nimi i naše jediná dívka. Nejvíc

STARŠÍ ELÉVOVÉ „B“
Hráči tvořící tento tým přišli
z mladších elévů (r. 2005) a herní systém 7+1, stejně jako fyzicky náročnější příprava, je pro ně
novinkou. Pokud však na sobě
budou poctivě pracovat a poslouchat rady trenérů, vše v pohodě zvládnou. Sezónu zahájili
srpnovým turnajem Sokol Cup,
umístili se sice na posledním
místě, za svůj výkon se ale rozhodně stydět nemusí, šlo přede-

hř. Lhota p. L.

vším o nasbírání zkušeností, a to
svůj účel splnilo.
Hráči trénují 2 x týdně, tréninková morálka zatím není ideální,
přičítáme to ale prázdninovému
období a doufáme, že se to se začátkem školního roku zlepší, neboť trénink dělá mistra.
Více web: http://roudnice-se-b.webnode.cz/
hlavní trenér: David Klapka
vedoucí mužstva:
Svatopluk Kněžour

STARŠÍ ELÉVOVÉ ROUDNICE/LHOTA p. L. „B“ – OKRESNÍ PŘEBOR
17. 9. ST

16:30

TJ SLAVOJ SKŘIVANY - ROUDNICE/LHOTA p. L. „B“

24. 9. ST

16:30

ROUDNICE/LHOTA p.L. „B“ - TJ SOKOL TŘEBEŠ „C“

3. 10. PÁ 17:30

hř. Roudnice

TJ SOKOL STĚŽERY - ROUDNICE/LHOTA p. L. „B“

15. 10. ST

16:30

ROUDNICE/LHOTA p. L. „B“ - TJ SOKOL TŘEBEŠ „B“

hř. Roudnice

22. 10. ST

16:00

ROUDNICE/LHOTA p. L. „B“ - FK ČERNILOV B

hř. Roudnice

31. 10. PÁ 15:00

FK CHLUMEC n. C. „B“ - ROUDNICE/LHOTA p. L. „B“

zápasů odehráli naši dva nejmladší - Sam Nun a Ondra Pajgrt. Zvládli 19 z 20 zápasů. Sam
byl zároveň třetí nejlepší střelec
s 18 góly. Patrik Rejl skóroval 22
krát a nejlepší mušku měl Sváťa
Kněžour se 40 trefami. V brance
se střídali dva šikovní brankáři,

Šimon Křenek a Adam Sidor, o
zápasy i obdržené branky se téměř spravedlivě podělili.Ostatní
nastupovali v poli a vyzkoušeli
si všechny posty, které nám naše
hra nabízí.
pokračování na str. 7
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TJ SOKOL ROUDNICE
pokračování ze str. 6
Z celkového počtu 20 zápasů
jsme 12 krát zvítězili, jednou
remizovali a 7 krát prohráli.
Naše skóre se zastavilo na 97:69
brankách. Na rozlučce po konci
sezóny jsme se rozloučili s šesti
chlapci, kteří přešli do starších
elévů. Od léta budujeme nový

tým, do kterého zapracováváme
chlapce z loňského B mužstva.
Trénujeme od poloviny srpna.
Od poloviny září začínáme soutěžní utkání. Turnajem ve Lhotě
pod Libčany a přátelskými zápasy se budeme snažit tým dobře
připravit na nový ročník.
Z. Mikan, M. Nun,
trenéři mladších elévů

MLADŠÍ ELÉVOVÉ ROUDNICE - OKRESNÍ PŘEBOR
18. 9. ČT 17:00 LHOTA p. L.
27. 9. SO 10:00 PŘEDMĚŘICE
5. 10. NE 10:00 ROUDNICE
12. 10. NE 14:00 OLYMPIA HK

LHOTA p.L., ROUDNICE, DOHALICE, HOŘÍNĚVES
PŘEDMĚŘICE, LOKOMOTIVA HK, LHOTA p. L., ROUDNICE
ROUDNICE, LHOTA p.L., MALŠOVICE, TŘEBECHOVICE p. O.
OLYMPIA HK, SLÁVIA HK, LHOTA p. L., ROUDNICE

16. 10. ČT 16:30 LHOTA p. L.

LHOTA p.L., ROUDNICE, FC HK dívky, VYSOKÁ n. L.

25. 10. SO 10:00 STĚŽERY

STĚŽERY A, STĚŽERY B, LHOTA p. L., ROUDNICE

2. 11.

ROUDNICE , LHOTA p. L., TŘEBEŠ C, TŘEBEŠ D

NE 10:00 ROUDNICE

MINIELÉVOVÉ

Po posunu některých hráčů řad další nové fotbalisty. Na pod- lik přátelských utkání, abychom
do mladších elévů tvoříme nový zim, kdy neprobíhá žádná soutěž se připravili na jarní turnaje.
Jaro 2014 zvládl spojený tým tým složený z hráčů Roudnice a této kategorie, budeme trénovat
Jiří Tomáš a Martin Fikr,
Roudnice/Lhota/Kratonohy na Kratonoh a přivítáme do svých dvakrát týdně a sehrajeme i někotrenéři minielévů
výbornou. Zúčastnili jsme se čtyř
Rádi v našich řadách přivítáme chlapce a děvčata starší 5 let.
turnajů a z dvanácti utkání jsme
odešli poraženi pouze jednou.
ČERSTVÉ INFORMACE O VŠECH MUŽSTVECH I DĚNÍ V KLUBU NA
Pro spoustu kluků to byly první
WWW.SOKOL-ROUDNICE.WEBNODE.CZ
fotbalové zápasy v životě.
DALŠÍ ČINNOST TJ SOKOL

plánujeme v nejbližší době:
• Pouťový fotbalový víkend
Přehled akcí, které jsme usku12.-13.7. - viz. níže
tečnili od minulého vydání
• Sokol Cup 16.8. - str. 8 - 9
roudnického zpravodaje a které
• Roudnická olympiáda 30. 8.

Společně se Spolkem žen jsme značnou měrou podílet na rozspolupořádali na našem hřišti loučení s rokem 2014.
tuto tradiční akci.
• Silvestrovské setkání 31. 12.
Za TJ SOKOL Roudnice
Jako každoročně se budeme
Tomáš Rejl

POUŤOVÝ FOTBALOVÝ VÍKEND V ROUDNICI
12. - 13. 7. 2014
Tradiční pouťový program zaCena Ivana Nykla pro nejlepšíčal v sobotu od 13. hodiny tur- ho brankaře turnaje:
najem dospělých. Představili se
týmy Roudnice B, Lhoty pod LibWolfgang Nagel (Lampertice)
čany, Syrovátky a Lampertic.
Turnaj přinesl vyrovnané záVýsledky:
pasy. Dokladem toho je, že první
Roudnice B - Lhota p.L. 1:1 (0:1) dva zápasy musely rozhodnout
branky: Štěpánek-Bárta, penalty
3:1

penalty. Za krásného počasí jsme byli svědky zajímavých
utkání, ve kterých jsme mohli sledovat spoustu pohledných
akcí a pěkných branek. Nastoupili jak zkušení borci, tak mladí dorostenci, kteří se zatím
s dospělým fotbalem seznamují.

Syrovátka - Lampertice 2:2 (2:1)
branky: Jarkovský, Pleskot D. –
Fidransky, Vondrák, penalty 4:2
O 3. místo:
Lhota p. L. - Lampertice 4:2 (1:1)
branky: 2x Kučera, Tluka, Štěpánek – 2x Karásek
O 1. místo:
Roudnice B - Syrovátka 4:5 (1:2)
branky: 2x Vlasák, Bárta, Koutník
D. – 2x Tužil, Pleskot D., Mrštík,
Hruška
Pořadí:
1. TJ Slavoj Syrovátka
nejlepší hráč: Pleskot René
2. TJ Sokol Roudnice B
nejlepší hráč: Bárta František
3. TJ Sokol Lhota p. L.
nejlepší hráč: Štěpánek Vít
4. TJ Jiskra Lampertice
nejlepší hráč: Kubeček Tomáš

 Pouťový turnaj, domácí „B“ mužstvo (Foto: J. Rejlová)

Večer od 20. hodiny se uskutečnila Pouťová zábava. K tanci
a poslechu hrála skupina Forsáž.
Početná návštěva nejen z Roudnice, ale i z okolí si zábavu užila až
do ranních hodin.
pokračování na str. 8
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POUŤOVÝ FOTBALOVÝ VÍKEND V ROUDNICI
pokračování ze str. 7
V neděli od 13 hodin proběhlo
slavnostní otevření minihřiště s
umělou trávou 3. generace. Zúčastnily se ho významné osobnosti fotbalového života. Za Královéhradecký KFS byl přítomen
místopředseda Ing. Vladan Haleš
a OFS Hradec Králové reprezentoval předseda Ing. Martin Zbořil,
který je zároveň členem komise
mládeže FAČR. Dále byli přítomni zastupitelé obce Roudnice
v čele se starostkou Ing. Janou
Rejlovou. Pár slov k historii klubu
přednesl p. Novotný a poděkování
všem, kteří se podíleli na výstavbě
minihřiště, prezentoval předseda
TJ Sokol Roudnice Josef Klapka.
Slavnostní přestřižení pásky provedli Jana Rejlová a Vladan Haleš.
V prvním oficiálním zápase na
této ploše se představili minielévové domácího týmu a TJ Sokol

Lhota pod Libčany.
V dalších zápasech nedělního
odpoledne jme viděli již na přírodní trávě postupně mužstva elévů, mladších žáků, starších žáků a
dorostu. Přítomno bylo množství
rodičů i dalších diváků, kteří viděli fotbalové umění našich nadějí.
Na závěr jsme byli svědky tradičního utkání dospělých roudnických týmů ŽENATÝCH proti
SVOBODNÝM. Svobodní vyhráli
4:2, ale to nebylo to nejdůležitější. Všichni na hřišti i v hledišti se
dobře bavili, jako ostatně po celý
víkend.
S celým pouťovým víkendem
vládne velká spokojenost. Ať
už po stránce sportovní, tak po
stránce návštěvnosti a dobré nálady, která v našem areálu po oba
dny vládla.
Za TJ SOKOL Roudnice
Tomáš Rejl

 Slavnostní otevření minihřiště (Foto: L. Douděra)

FOTBALOVÝ TURNAJ SOKOL CUP 2014
V sobotu 16. 8. 2014 se
v Roudnici uskutečnil 2. ročník
fotbalového turnaje Sokol Cup
2014 určený pro ročníky 2004
a mladší. Akce, která co se velikosti týče, zde nemá obdoby, se
konala za podpory Královéhradeckého kraje, obce Roudnice,
TJ Sokolu Roudnice, sponzorů
a rodičů. Fotbalového klání, které provázelo nepříznivé - spíše
podzimní počasí, se zúčastnilo
24 mužstev z celé České republiky. Hrálo se systémem 4+1 na
4 hřištích zároveň. Hrací doba
musela být ke konci turnaje vlivem deštivého počasí zkrácena
z původních 13 minut na minut
deset, to se ale na kvalitě předvedené hry nikterak neprojevilo.
Turnaj vyhrál skvěle hrající
tým z Nového Města nad Metují.
Roudničtí vyslali do bojů 3 týmy.
Tým A obsadil po 2 zaváháních
krásné 4. místo, tým Roudnice B,
hrající velmi pěkný kombinační fotbal, se umístil na 18. místě
a tým C, poskládaný (až na dvě
výjimky) z hráčů ročníku 2005 a
ml. na místě 24. Každý tým obdržel věcné ceny, krásný pohár
a každý z hráčů, bez rozdílu
umístění, krásnou kovovou medaili. Slovo „každý“ je zde právem zdůrazněno, neboť na turnajích se medailemi a poháry oceňují pouze první tři místa. Pořadatelé se ale rozhodli dělat radost

 Sokol Cup, domácí C mužstvo (Foto: M. Pospíšil)

všem dětem, protože všechny
si pochvalu a ocenění zaslouží.
Dále byli vyhodnocovány 3 individuální ankety. Nejlepší hráč –
tuto anketu dle hlasování trenérů ostatních týmů vyhrál domácí
Matěj Chovjka, ocenění nejlepší

brankář si svými výkony vysloužil Buriánek Adam z vítězného
týmu Nové Město nad Metují
a anketu nejlepší střelec si odnesl
Bychta Vojtěch z Opatovic nad
Labem, kterému se podařilo nastřílet 19 branek.

Tito hráči dostali kromě věcné
ceny a poháru také památeční
diplom přímo se svojí fotkou,
což se na jiných turnajích také
nevidí.
pokračování na str. 9
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FOTBALOVÝ TURNAJ SOKOL CUP 2014
pokračování ze str. 8
Konečné umístění týmů:
1. Nové Město nad Metují
2. AFK Sadská
3. Rovensko pod Troskami
4. TJ Sokol Roudnice A
5. SC Xaverov
6. TJ Sokol Hořiněves
7. TJ Přelovice
8. TJ Slavoj Skřivany
9. 1.FK Příbram
10 .MFK Chrudim
11. FK Kolín A
12. FK Černilov A
13. TJ Jiskra Hořice
14. Slavoj Havlíčkův Brod
15. Nový Hradec Králové
16. FK Kolín B
17. Opatovice nad Labem
18. TJ Sokol Roudnice B
19. FK Černilov B
20. TJ Sokol Stěžery

21. Olympia HK
22. Čelechovice/TJ Smržice
23. TJ Sokol Cítov
24. TJ Sokol Roudnice C
V přestávkách mezi jednotlivými zápasy se malí fotbalisté
a jejich doprovod rozhodně nenudili, byl zde nachystán bohatý
doprovodný program. Děti mohly
zkusit štěstí v tombole, kde bylo
nachystáno až na 850 hodnotných
cen, takže šanci vyhrát měl opravdu
každý. Dále pak mohli prověřit svoje nadání ve fotbalové dovednostní
soutěži, kterou pro děti zorganizoval pan Pavel Křížek, kandidát
v podzimních senátních volbách za
SZ, hnutí Změna pro HK a Piráty.
I za tuto soutěž, které se zúčastnilo 80 dětí, byly udělovány krásné
ceny. Zájemci si také mohli nechat
od naší trpělivé ilustrátorky Lucie
Macháčkové zdarma pomalovat

obličej. V průběhu turnaje se také
konala autogramiáda Michala
Lesáka - patrona letošního Sokol
Cupu, která se u dětí setkala s velkým zájmem. To vše zachycoval jak
amatérský fotograf Milan Pospíšil,
tak i profesionální fotograf Josef
Štěpán, který fotografie na místě
přímo tiskl.
Po celou dobu turnaje bylo nachystáno teplé i studené občerstvení, na každý tým navíc v kabině
čekalo sladké pohoštění z kuchyně roudnických maminek a mísa
broskví ze sadů pana Švadlenky.
Dle ohlasů zúčastněných týmů
byla celá akce skvěle organizačně
zvládnuta, děti byly sice náročným
programem unavené, ale šťastné a
plné zážitků. Závěrem tedy zbývá

poděkovat již výše jmenovaným –
Královéhradeckému kraji, Ing. Janě
Rejlové – starostce obce Roudnice,
TJ Sokolu Roudnice, sponzorům,
dobrovolníkům, Tomáši Rejlovi,
jenž celý turnaj skvěle moderoval,
a v neposlední řadě rodičům, bez
jejichž podpory a nadšení by se
takový turnaj zorganizovat nedal.
Jedno osobní a největší poděkování patří panu Liboru Pavlíčkovi, vedoucímu mužstva TJ Sokolu
Roudnice, který ve svém volném
čase odvedl a stále odvádí kus obrovské nezištné práce, což je vidět
i na webových stránkách TJ Sokolu
Roudnice 2004, a bez něhož si fungování týmu nedokážu představit.
David Klapka,
hlavní organizátor turnaje

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

INFORMACE KULTURNÍ KOMISE
CVIČENÍ PAMĚTI
hodin na OÚ v Roudnici.
Pro podzimní měsíce připravujeme kurz cvičení paměti. Bude ROUDNICKÉ DÝŇOBRANÍ
probíhat v dopoledních hodinách
V sobotu 27. 9. 2014 od 14.00
(středa) na OÚ. Termín a počet hodin se uskuteční na Starém
lekcí bude včas oznámen.
hřišti „ Dýňobraní“. Děti budou
dlabat dýně, pro dospělé bude
ARCHEOLOGICKÁ
připravena ochutnávka a prodej
PŘEDNÁŠKA
moravských vín, bramboráků.
V rámci oslav 630. výročí za- Zároveň se můžete zúčastnit souložení Roudnice proběhne bese- těže o nejlepší koláč z podzimnída s ukázkami vykopávek, které ho ovoce (sladký nebo slaný).
byly objeveny v roce 2006 na
roudnických kopcích. ArcheoloADVENTNÍ SETKÁNÍ
gický průzkum vedl pan B. DraSENIORŮ
goun, který celý nález zpracoval
Ve čtvrtek 4. 12. 2014 od 17.00
a popsal. Pokud máte zájem vi- hodin se v hospodě U Formana
dět důkazy o osídlení Roudnice uskuteční mikulášské posezení
před více než tisíci lety, přijď- pro naše seniory. Připraven bude
te ve středu 24. 9. 2014 v 17.00 kulturní program a občerstvení.

 Dýně (Foto: L. Balická)

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Letošní adventní čas zahájíme
v sobotu 29. 11. 2014 v 17.00 hodin,
kdy společně rozsvítíme 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
2014
Ve středu 31. 12. 2014 se
v 17.00 hodin sejdeme na Starém
hřišti, abychom se rozloučili s rokem 2014 a společným přípitkem
a ohňostrojem přivítali nový rok
2015. Budou připraveny prezentace, co se v Roudnici událo v
roce 2014, sportovci pro nás připraví soutěže a nebude chybět ani
přetahování lanem horní konec
proti dolnímu konci.
Ivana Novotná

ŠIPKAŘI ROUDNICE
RUMÍDCI ROUDNICE

GLASURIT ROUDNICE

Po letní pauze vítám všechny
příznivce šipek na začátku nové
sezóny. Letošní rok bude pro náš
tým takový křest ohněm, protože jak víte, probojovali jsme se do
první ligy, takže nás čeká spousta nových soupeřů. Doufám, že
navážeme na výborné výsledky
z minulého roku a umístíme se
na slušném místě v tabulce. První
zápas nás čeká již 9. 9. v Chlumci,
tak snad do nové sezóny vstoupíme výhrou a budeme se držet
v horních patrech tabulky. Více
z našich zápasů se můžete dozvědět na našich webových stránkách:
sipkariroudnice.webnode.cz

V minulé sezóně se tým Glasurit
udržel ve III. lize i pro nadcházející
ročník. Skončil těsně nad barážovými pozicemi, ale ta se pak stejně nekonala. V mužstvu dochází
vlastně jen k jedné změně,ale příjemné. Na podzimní část se vrací
po mateřských povinnostech do
týmu Veronika Česáková. Zřejmě
nebudeme hrát žádné přípravné
utkání, a tak nás čeká ostrý start
už 9. 9. s týmem Rebelové. Věříme,
že stejně jako v loňském roce si najdete cestu na naše domácí utkání.
Více podrobností o jednotlivých
utkáních najdete na našich stránkách: http://glasurit.webnode.cz/

Za Rumídky Petr Štěrba

Za tým Glasurit Vladimír Novotný
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ROUDNICKÉ ŽENY
Úvodem bych chtěla poděkovat
všem, kteří koupí kytičky měsíčku lékařského - symbolem „českého dne proti rakovině“ s námi
podpořili projekt Ligy proti rakovině, který se konal v květnu.
Podařilo se nám přispět částkou
5.800,- Kč.
Úspěšná byla i naše akce výroby dárků pro maminky. Nejen že
si děti vyrobily krásné dárky pro
maminky, ale s jejich výtvory jsme
se přihlásily do soutěže, kterou vyhlásili na stránkách www.nemravka.cz : Maminkám k svátku
V kategorii děti školou povinné
vyhrává partička dětí z Roudnice.
Vyráběly pro maminky šperky
z fima, zdobily lžičky a na dárečky ještě vyrobily krásné krabičky
z roliček od toaletního papíru
a kuchyňských utěrek.
Odměnou byl balíček s potřebami na tvoření, které jsme se
rozhodly využít v dalších kurzech
zaměřených na různé rukodělné
techniky a vaření. Budeme je pořádat po celý následující školní
rok, jednou za měsíc. Přesné datum bude vždy včas zveřejněno.
Na konci prázdnin jsme pořádaly dětskou olympiádu. V letošním roce na téma Doba ledová.
Maskoty letošní olympiády byli
lední medvěd a 2 tučňáci. Na dobrovolném vstupném se podařilo
vybrat 2.551,- Kč, které budou
předány chráněné dílně centra
Daneta. Všem, kteří přispěli, moc
děkujeme.
A co nás čeká do konce letošního roku ?

 Dětská olympiáda Foto: (L. Balická)

Kromě již zmiňovaných kurzů
pro děti chystáme opět kurz fima
pro dospělé.
V září se budeme podílet na
přípravách akce Dýňobraní. Naším úkolem bude tradiční dlabání
dýní. Na děti bude čekat po vykonané práci sladké překvapení.
V měsíci říjnu se chystáme na
již tradiční podzimní víkend na
horách.
14. listopadu se bude konat

v hospodě U Formana Martinská
zábava - Retro diskotéka s hity 80.
let.
Další listopadovou akcí bude
rozsvěcení vánočního stromu, na
kterou chystáme tradiční vánoční
tvoření.
Mikuláše s dětmi oslavíme 7. 12.
v hospodě U Formana. Pro děti
bude připraveno mnoho soutěží
a za básničku od Mikuláše i odměna. Naši celoroční práci zhod-

notíme na výroční členské schůzi,
která bude 13. 12. Prezentaci fotografií z našich akcí budete moci
zhlédnout na silvestrovském setkání před obecním úřadem.
V letošním roce bychom chtělyzprovoznit webové stránky, kam
budeme postupně vkládat veškeré
informace o dění v našem spolku.
Za spolek Roudnické ženy
Kopřivová Martina

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
V září (28. 9. -5. 10.) pojedeme na. Výroční schůze se uskuteční
na rekondiční pobyt do Luha- v pátek 28. 11. 2014 od 18.00 hodin
čovic. Informace o pobytech na v hospodě U Formana.
rok 2015 budou k dispozici u p.
Anna Vítková
A. Vítkové č.p. 138 na konci říjpředsedkyně

KERAMICKÉ KROUŽKY
Od září začínáme keramiku
Dospělí ve čtvrtek dne 18. 9. 2014 od 19.30 do 21hodin
Děti ve čtvrtek dne 18. 9. 2014 od 14.30 do 15.30 hodin
Kroužek dětí je plně obsazen.

 Výroba dárků Foto: (M. Kopřivová)
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