VÝZNAMNÁ SPORTOVNÍ VÝROČÍ V ROUDNICI 2019
V neděli 14. července 2019 se
uskutečnilo slavnostní odpoledne v areálu fotbalového hřiště
v Roudnici. Týkalo se pěti
významných sportovních výročí:
1. 100 let od založení TJ Sokol Roudnice 1919 – 2019
2. 40 let organizované kopané
1979 – 2019
3. 20 let od zbudování a otevření
kabin na hřišti 1999 – 2019
4. 15 let nepřetržitého působení
A mužstva ve fotbalové lize
5. 5 let od otevření minihřiště
s „umělkou“.
Slavnost zahájil sekretář SK
Roudnice pan Tomáš Rejl. Po uvítání všech přítomných věnoval
vzpomínku všem, kteří v roudnickém sportu působili a dnes již nejsou mezi námi. Minutou ticha byla
uctěna jejich památka.
Pokladník SK Roudnice pan
František Novotný věnoval svůj
projev 100. výročí vzniku Tělovýchovné jednoty Sokol Roudnice. Nastínil jeho bohatou historii
a přiblížil význam Sokola spojený
s různými obdobími našich dějin.
Předválečnou dobu, zákaz činnosti za války a opětné obnovení po
osvobození od fašizmu. Dále pak
vývoj činnosti Sokola způsobený
změnami ve společnosti. Přednesl
i svoji vizi pro budoucnost sportu
v Roudnici s tím, že zde chybí kulturní, společenské a sportovní centrum, které by v budoucnosti sloužilo potřebám všech spoluobčanů.
Svůj projev zakončil sokolským

Slavnostní odpoledne (Foto: M. Novotný )

Výstava (Foto: M. Novotný )

pozdravem „Nazdar!“
Ke 40. výročí organizované kopané v Roudnici promluvil předseda
SK Roudnice pan Josef Klapka. Připomněl období, kdy nebylo v naší
obci hřiště odpovídající předpisům,
boj o nové hřiště a špatné zázemí
pro veškerou činnost. Po těžkém
jedenáctiletém období došlo ke
zlomu a roudnický fotbal se začal
rozvíjet. S tím bylo spojeno mnoho hodin odpracovaných zdarma
a všechno to bylo podmíněno nadšením pro tuto sportovní činnost.
Zmínil se o práci s mládeží, o náboru a trénování malých fotbalistů, následně pak o jejich účasti
v mládežnických kategoriích.Dále
přiblížil vzestup roudnické kopané
po dnešní dny, který ocenili i zástupci krajského a okresního fotbalového svazu, jež zde byli přítomni.
Poděkováním Obecnímu úřadu
v Roudnici za všestrannou podporu
a pozdravem „Sportu zdar a fotbalu

obzvlášť!“ pan Klapka svůj projev
ukončil.
Starosta obce Mgr. Svatopluk
Kněžour krátce zmínil historii
sportu v Roudnici a vyslovil uznání a dík všem, kdo se podílejí na
udržování sportovních tradic v naší
obci. Zvlášť ocenil spolupráci sportovců s obecním úřadem a zdůraznil význam zapojení mládeže do
sportovní činnosti. S přáním dalších úspěchů slíbil sportovcům všestrannou podporu ze strany obecního úřadu.
Přítomní mohli zhlédnout i výstavu, která dokumentovala sportovní činnost v uplynulých letech.
Sto let roudnického Sokola připomněly staré fotografie, různé dokumenty, plakáty na divadelní představení pořádaná v první polovině
20. století, pozvánky na plesy a jiné
památky. Byla zde i zmínka o hokeji, který se hrál na „Morávčáku“, kde
byly zbudovány mantinely, večerní
osvětlení a díky počasí tam bývala
kvalitní ledová plocha. Pozornost
vzbudila stará fotografie, na které
bylo zachyceno pět usedlých pánů
a jedna žena. Bylo to představenstvo místního Sokola z 30. let minulého století.
Čtyřicáté výročí roudnické kopané bylo doloženo různými diplomy,
fotokopiemi starých listin a velkým
množstvím fotografií z uplynulých
let. Vše bylo doplněno vzpomínkami pana Františka Širokého, který
uvedl mnoho jmen hráčů a činov-

níků roudnického fotbalu. Tato
jména si dnes pamatují už jen ti
nejstarší.
Dvacet let od otevření kabin připomněly fotografie z doby budování a ze slavnostního předání objektu k užívání.
Patnáct let účasti A mužstva
v krajské soutěži 1.A třídy také dokladují fotografie z nedávné doby.
Pět let „umělky“ zachytily snímky ze slavnostního otevření a krásný záběr s nočním osvětlením.
Doplňkem výstavy na panelech
byla vzácná historická památka.
Byla zde vystavena 87 let stará dorostenecká vlajka, která byla předána roudnickému sokolskému
dorostu 28. 5. 1932 při veřejném
cvičení.
Závěr odpoledne byl zpestřen
fotbalovým utkáním. Věková kategorie hráčů různá a opět tradičně
v Roudnici „hořeňáci proti doleňákům“.
Hosté, kteří se na oslavu do
Roudnice sjeli, ocenili organizační
přípravu, bohaté pohoštění a přátelskou atmosféru celého odpoledne.
Potkali se zde jak staří pamětníci,
tak i mladší účastníci, kteří se sem
rádi vracejí. Diskutující kroužky
známých, komentáře nad zveřejněnými fotografiemi a společné
vzpomínání na uplynulá léta – to
vše svědčilo o tom, že se slavnostní
odpoledne vydařilo.
Marie Doležalová
kronikářka
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
věřím, že po letních měsících
jste plni sil a optimismu do dalších částí roku, kterým je podzim
a zima. Jsou to jistě krásná roční
období, která přináší povinnosti
a potřebu pracovního zapojení.
Ani našim dětem se povinnosti
nevyhýbají. Na tomto místě jim
přeji hodně úspěchů ve školním
vzdělávání, hodně kamarádů
a příjemných zážitků, na které
budou jednou s úsměvem vzpomínat…
Ani na obci nezahálíme a chystáme projekty směřující k rozvoji
naší obce. Jistě jste si všimli, že
došlo k zahájení prací na rekonstrukci chodníčků na hřbitově,
spolu se smýcením již přerostlých
thůjí. Hřbitov se otevřel světlu
a vynikla doposud poněkud schovaná zrekonstruovaná kaplička.
Po dokončení cest dojde k výsadbě nové zeleně.
Zde je na místě poděkovat dobrovolným spolkům naší obce, bez
kterých by nebylo možno tuto,
ani jiné aktivity pro obec realizovat. Poděkování patří i panu Kalvodovi, bez jehož pomocné ruky

v podobě bezplatného zapůjčení
automobilu s plošinou, by naše
letní aktivity byly daleko komplikovanější.
Rozsah jednotlivých aktivit naší
obce najdete na dalších stránkách
našeho zpravodaje.
Dovolím si upozornit na pár
projektů, které nás čekají.
Prvním z nich je finalizace odkupu pozemku u bytových domů
za prodejnou potravin, kdy po
mnoha letech došlo k dohodě
s majitelkou pozemků a přípravě
odkupu pozemku pro obslužnou
cestu podél bytovek. Následně
dojde k přípravě projektové dokumentace řešící odkanalizování
této lokality, umístění veřejného
osvětlení a vybudování místní
obslužné komunikace.
O tom, že se do majetku obce
opětovně navrátila (po mnoha
letech) prodejna potravin, není
třeba psát. To je obecně známá
skutečnost. K odkoupení prodejny potravin nás vedl ten fakt, že
se jedná o službu pro nás, občany
Roudnice. Prodejna se po mnoha
letech stala nedílnou součástí naší
obce, místem setkávání, soused-

ské komunikace a samozřejmě
i zdrojem nákupu nabízeného
zboží. Nájemcem a provozovatelem nadále zůstává společnost
Hruška.
V zimních měsících budou zahájeny práce na revitalizaci zeleně na návsi v úseku od hasičské
zbrojnice po Zachariášův rybník.
Zahájení prací bude v podobě
vykácení vyznačených stromů
a keřů, následně dojde k zdravotním řezům stávajících dřevin
a poté dojde k nové výsadbě dřevin vč. úpravy travnatých ploch
a rozmístění laviček pro posezení. Výsledkem revitalizace bude
sjednocení zeleně na návsi, její
prosvětlení a ozdravení. Termín
dokončení je 12/2020. Zde si
dovolím požádat o respektování
informačních tabulí, které budou
pro každou jednotlivou činnost
upozorňovat na rizika spojená
s vykonávanou činností. Bezpečnost je na prvním místě, o tom
jistě není pochyb.
K zeleni ještě jeden postřeh.
Údržba obce je velmi náročná,
zejména ve vegetačním období.
Není v silách pana Petra Štěrby,

aby vše zvládal sám. Z tohoto
důvodu byl přijat pro posílení
údržby obce na sezónu pan Karel Waldhauser. P. Waldhauser si
vzal na starosti zejména údržbu
fotbalového hřiště, Starého hřiště,
dětských hřišť po obci a hřbitova.
Tím umožnil panu Štěrbovi rozplánovat si účelně činnost po obci
tak, aby plošně byla obec udržována k co největší spokojenosti
nás všech. Na tomto místě chci
oběma poděkovat za práci, kterou
pro obec odvádějí.
Na závěr si dovolím vás opětovně přizvat k účasti na veřejných
zasedáních zastupitelstva obce,
která jsou pravidelně čtvrtletně
svolávána. Váš názor nás zajímá,
tak nám ho přijďte sdělit.
Těším se na setkání s vámi, minimálně na společenských akcích,
které pro vás pořádáme ve spolupráci s dobrovolnými spolky.
Seznam akcí najdete na dalších
stránkách zpravodaje.
Přeji příjemně prožité dny
v naší obci.
Mgr. Svatopluk Kněžour,
starosta obce Roudnice

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z JEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ROUDNICE
• Soutěž Revitalizace zeleně
v obci Roudnice - výsledek výběrového řízení.
V souladu se zadávacími podmínkami došlo dne 28. 8. 2019
k otevření doručených obálek s nabídkami na plnění zakázky. Z 3
oslovených dodavatelů byly doručeny 2 nabídky, 1 zájemce se z kapacitních důvodů omluvil.
Komise ve složení p. Svatopluk
Kněžour, Zdeněk Panchártek, Milan Klapka prověřila doručené nabídky. Všechny nabídky splňovaly
zadání, nedošlo k vyloučení žádné
z nich.
Komise doporučuje uzavřít
smlouvu o dílo s firmou OK zahrady, s. r. o. Nový Bydžov, která
předložila nejvýhodnější nabídku.
Celková cena díla je určena na
1.395.257 Kč vč. DPH. Podmínkou
zahájení realizace díla je připsání
dotace z Fondu soudržnosti EU,
Operačního programu Životní
prostředí – v souladu se zadávacími podmínkami.
Kácení stávající zeleně bude zadáno mimo odsoutěženou zakázku.

• Odprodej pozemku p. č. 324
v k.ú. Roudnice, obec Roudnice
o výměře 31 m2.
Při nákupu prodejny potravin
od bývalého majitele figuroval na
příslušném listu vlastnictví i předmětný pozemek. Koupí prodejny
potravin přešel do majetku obce
i tento pozemek. Pozemek p. č. 324
je umístěn v prostoru zahrady
p. č. 320/1 přináležející k rodinnému domu č. p. 135 umístěnému
na pozemku 320/2. S ohledem na
nezajištění přístupu k pozemku
p. č. 324 umistěného v oploceném pozemku p. č. 320/1 je tento
pozemek pro obec bez možnosti
efektivního využití. Obec Roudnice nabídne nepotřebný pozemek
p. č. 324 k odprodeji.
• Přístavba zděné budovy na
Starém hřišti jako skladové plochy
pro Hasíka.
Dle zadání byla vypracována
a převzata projektová dokumentace stavby. Součástí PD je Sdělení
MmHK, odboru životního prostředí ze dne 12. 7. 2019, na základě kterého nelze vydat koordinované závazné stanovisko s odvoláním na závazné stanovisko odboru
hlavního architekta MmHK ze dne
27. 6. 2019, kdy záměr „ Přístavba

oproti v PD uvažované ocelové
pásovině budou použity betonové
chodníkové obruby, termín bude
oproti SOD zkrácen – odhad dodavatele díla do 15. 9. 2019 (SOD do
15. 10. 2019); výsadba zeleně proběhne v řádné zahradnické lhůtě.
• Pokles hladiny spodní vody –
dle dohody byla zaslána objednávka na dodávku pasportu studní
po obci, dodavatel hydrogeolog
Ing. Žaba (Global Geo, s. r. o. Hradec Králové); vyžádané podklady
obec nemá plně k dispozici, tzn. seznam povolených studní v obci
(zajišťuje MmHK, ŽP – dodá odhadem do 30. 9. 2019), seznam vodovodních přípojek poskytla Královéhradecká provozní obratem;
po obdržení zbývajících podkladů
dojde k předání na hydrogeologa.
• Prodejna potravin č.p. 20 je
v Katastru nemovitostí přepsána
na Obec Roudnice. Obec budovu
připojistila do hromadné pojistky
obecního majetku.
Budova prodejny potravin byla
řádně převzata 17. 7. 2019 a spolu s ní byla předána prodávajícím
INFORMACE STAROSTY
i veškerá zachovalá dokumentace
k objektu a převzaty příslušné zá• Roudnice – Hřbitov, stavba za- vazky.
hájena, drobné změny v obrubě –
(pokračování na str. 3)

doplňkové stavby ke hřišti, Roudnice “ je nepřípustný a v rozporu
s územním plánem obce Roudnice. Součástí PD je i rozpočet díla,
který obsahuje nutnost doplnění
protipožárních stropních desek
Cetris do nové i stávající stavby
určené pro shromažďování osob.
Rozpočet předpokládá náklady ve
výši cca 800.000 Kč (vč. DPH).
Zastupitelstvo obce přehodnotilo záměr přístavby zděné budovy
pro Hasíka a posezení pro věřejnost na Starém hřišti a od záměru
ustupuje jako od neefektivního ve
věci stávající přístavby zděné budovy.
• Herní prvky na otevřených
hřištích po obci Roudnice.
Na základě pověření ZO prověřil
starosta obce možnosti dovybavení
stávajících dětských hřišť a sportovišť jednotlivými herními prvky.
Pro další postup bylo rozhodnuto
o přednostním využití ocelových
lakovaných herních prvků a nerezových herních prvků z důvodu
prodloužené životnosti.
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(pokračování ze str. 2)
Došlo k sanaci neudržovaného
terénu za budovou spolu s odvozem vymýcené zeleně a nadbytečného zeminy. Dále byly v zadní
části budovy demontovány nefunkční okapové žlaby a v brzké
době dojde k jejich nahrazení
novými pozinkovými. Přes zimní
měsíce bude sestaven plán údržby
a oprav budovy prodejny potravin, který bude následně předložen k diskuzi ZO. V současné
době probíhají jednání o podobě
nové nájemní smlouvy s provozovatelem prodejny společností
Hruška. Od července 2019 již
fakturuje nájemné Hrušce obec
Roudnice (prozatím v původní
výši dle předešlého majitele).
• Postup prací na zpracování nového územního plánu obce
Roudnice – obec očekává výzvu
od MmHK, útvaru hlavního architekta pro veřejné projednání.
Po tomto projednání proběhne
seznámení veřejnosti s návrhem
nového územního plánu, vč. jeho
projednání – odhad říjen 2019.
• Projektová
dokumentace
na opravu obecních rybníků po
obci Roudnice byla dokončena
a předložena na obec Roudnice

spolu s příslušným povolením. Po
prověření lze využít dotační tituly
Ministerstva zemědělství – rybníky, kdy je pokrytí dotací ve výši
80 % a výše do 2.mil. Podmínkou
je PD a platné stavební povolení.
Příslušný dotační titul nebyl do
dnešního dne vypsán. Starosta
obce monitoruje danou situaci
a o změně bude ZO bezodkladně
informovat – dle dostupných informací bude dotační titul vypsán
09/2019.
• Realizace rekonstrukce polních cest – PD k vypsání VŘ do
12. 9. 2019; stavební povolení
požadované stavebním úřadem
MmHK bude vydáno do 12/2019.
Plánovaná realizace 03-06/2020 –
beze změn oproti minulému zápisu s jednání ZO.
• Postup v odkupu pozemku
u bytovky – paní Lesákové byla
opětovně předložena vlečná studie pozemku potřebného pro
vybudování obslužné komunikace okolo bytových domů. Došlo
k dohodě a souhlasu majitelky
pozemku s odprodejem pozemku
za dohodnutou cenu 50 Kč/1 m2.
• Odkup pozemku p. č. 157/18
u bytovky ve spoluvlastnictví
majitelů bytů v bytových domech – posun v jednání s majiteli

bytových jednotek; odhad podpisu kupní smlouvy na odprodej
pozemku do majetku obce za dohodnutých 100 Kč 02/2020.
• Na základě upozornění od
společnosti CIRI dochází ke změnám v možnosti čerpání dotačních titulů na veřejnou kanalizaci.
Dle prvotních informací se otevírá možnost i naší obci k vybudování veřejné kanalizace po obci
včetně výstavby centrální ČOV.
• Provozovatel
veřejného
osvětlení společnost Osvětlení
a energetické systémy, a. s. předložil obci pasport stavu VO po
obci. Po obdržení podrobné legendy (pro správné vyhodnocení
stavu VO) ZO posoudí rizikovost
jednotlivých úseků VO a zařadí
do plánu oprav jednotlivé etapy
k rekonstrukci. Stávající stav je
monitorován a nejeví vysoký stupeň rizika.
• Z důvodu nevyhovujících
pracovních podmínek (vysoké
teploty) došlo k instalace klimatizační jednotky do obecní knihovny a do jednacího sálu v budově
OÚ nákladem 49.852 Kč.
• Česká inspekce životního
prostředí prověřila stížnost občanů na obtěžující nepravidelný zápach v části obce podél silnice na

Libčany. Ve sdělení ČIŽP je konstatováno, že podnět obce nebyl
shledán důvodným, resp. nebyl
identifikován porušení zákona
č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně
ovzduší.
• S ohledem na zvýšenou činnost obce spojenou s revitalizací
zeleně je otázka, zda nepořídit
do majetku obce frézu na pařezy
připojitelnou za traktor v majetku
obce. Náklad tohoto nákupu činí
cca 100.000 Kč (vč.DPH). Zastupitelstvo obce Roudnice nesouhlasí s nákupem frézy na pařezy.
• Zástupci MŠ Roudnice M.
Kopřivové starosta předal sdělení Ministerstva vnitra ze dne
15. srpna 2019 pod č. j. MV111083-1/EG-2019 o potřebě zajištění přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací subjektům veřejného sektoru. Školské zařízení je povinným subjektem ve věci obsahu internetových
stránek – povinnost zveřejňovat
informace. Dosavadní úpravu obsaženou v zákoně o informačních
systémech veřejné správy nahradila úprava obsažená v zákoně
o přístupnosti.
Mgr. Svatopluk Kněžour,
starosta obce Roudnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBČANY
Zamračený den přivítal žáky
a všechny zaměstnance školy na zahájení nového školního roku. I přes
tuto nepřízeň počasí proběhlo slavnostní přivítání všech žáků a hostů
v atriu školy a zářijové dešťové kapky byly příjemným osvěžením dusného rána. Netrpělivé prvňáčky (33
nových žáčků) přišly povzbudit na
první cestu do školy pohádkové bytosti, tentokrát to byli Hurvínek se
Spejblem. Tradičně všechny – žáky,
zaměstnance, rodiče a další hosty,
přivítala ředitelka školy Mgr. Lenka Šlechtová společně se starostou
Libčan, letos poprvé s Bc. Petrem
Veselkou. Oba seznámili přítomné

se změnami, které proběhly v prostorách školy během prázdnin,
a popřáli všem mnoho úspěchů a sil
v nadcházejících měsících.
První den školy byl věnován organizačním informacím. Žáci byli
seznámeni se školním řádem, novým řádem ranní školní družiny,
připomněli si pravidla bezpečné
cesty do školy a zapsali si svůj nový
rozvrh výuky.
Nedílnou součástí prvního dne
byla i informace o nabídce mimoškolních aktivit ve formě práce
v zájmových útvarech. Nabídka je
opravdu široká – sportovní, výtvarná, jazyková, hudební, počítačová,

přírodovědná atd. Doufáme, že
většina žáků si najde mezi kroužky
ten, který povede k dalšímu rozvoji
jejich talentu a zálib.
První akcí, která se ve škole uskuteční, je týdenní zájezd do Chorvatska, který organizujeme již druhým
rokem pro zájemce z 5. – 9. ročníku.
Prostory školy si můžete prohlédnout v sobotu 28. 9. u příležitosti
Sjezdu rodáků obce Libčany. Nabídneme bohatý kulturní program,
posezení ve školní jídelně – kavárně, výstavu výtvarných prací a některých starých fotografií mapujících život školy.
Nejbližší sportovní akcí, které

se zúčastníme, je přespolní běh
v Hradci Králové.
Na adaptační pobyt se vypraví
žáci šestých ročníků. Pro zájemce se
chystá celoroční možnost návštěvy
divadelních představení ve Východočeském divadle Pardubice.
V předvánočním čase nás opět
čeká Adventní den otevřených dveří a pro starší žáky připravujeme zájezd do Vídně.
Přejeme tedy všem ještě jednou
bezproblémový nadcházející školní
rok.
Za ZŠ a MŠ Libčany
Mgr. Lenka Šlechtová
a Mgr. Květa Brožková

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE
Milí spoluobčané,
během letních měsíců se podařilo vybudovat na školní zahradě mlhoviště pro osvěžení dětí
v horkých dnech.
Ve školním roce 2019 - 20 bude
navštěvovat mateřskou školu
26 dětí, z toho 11 holčiček a 15
chlapců. I v letošním roce nám
bude pomáhat s péčí o dvoule-

té děti chůva. Budeme pracovat
podle školního vzdělávacího programu “Putování se sluníčkem“,
ve kterém se budeme věnovat tématům z oblasti přírody, ročních
období a všeho, co nás obklopuje.
V letošním školním roce jsme
se zapojili do projektu České
obce sokolské „Svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky“, ve

kterém budeme po celý rok děti
motivovat k pohybu a plnit různé úkoly a aktivity. V Malé technické univerzitě si během celého
roku zahrajeme na stavitele města a mostů, architekty, inženýry,
projektanty a podobně a při tom
budeme procvičovat polytechnickou výchovu. Během celého
školního roku budeme pro děti

připravovat i další akce podle
nabídek. Budeme jezdit na výlety, přivítáme v mateřské škole
maňáskové i loutkové divadlo.
Těšíme se s vámi na setkání při
Rozsvěcení vánočního stromu při
zahájení adventního času.
Za kolektiv MŠ Roudnice
Jana Bitvarová, ředitelka
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE

V pátek 10. května jsme uspořádali hasičský výlet. Tentokrát
na hrad Křivoklát, do muzea motocyklů na Křivoklátě a muzea
železnice v Lužné u Rakovníka.
V sobotu 18. května proběhla
okrsková soutěž v požárním útoku. Letos se konala v Puchlovicích. Této soutěže se zúčastnila
všechna družstva z našeho okrsku – Boharyně, Trnava, Puchlo-

vice, Zvíkov a Roudnice. V pátek
5. července jsme jako každoročně
pořádali Východočeskou Hasičskou ligu. Momentálně již máme
odježděny všechny závody Východočeské Hasičské ligy. Tím
jsme ukončili letošní soutěžní
sezónu. Ještě nás čeká slavnostní vyhlášení, které se bude konat
2. listopadu. V průběhu srpna
jsme v rámci brigádnické činnosti pomáhali s kácením stromů na
hřbitově. V závěru roku nás ještě
čeká zazimování hřiště a techniky.
Celý rok zhodnotíme na Výroční
valné hromadě, která proběhne
v pátek 6. prosince.

Výlet na hrad Křivoklát (Foto: R. Kašpar)

VCHL (Foto: R. Kašpar)

Kácení stromů na hřbitově (Foto: R. Kašpar)

ZAČÍNÁ TOPNÁ SEZÓNA – MÁTE VYČIŠTĚNÝ KOMÍN?
Přestože topná sezóna začíná
oficiálně až 1. října, chladné počasí posledních dnů vede řadu domácností k tomu, že už si alespoň
na noc začínají přitápět. Jak ale
vypadají naše kotle a komíny po
létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník,
abychom si byli jisti, že topení
v nadcházející topné sezóně bude
LEGISLATIVA
Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském
záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Tak
je tato problematika již pevně
ukotvena v zákoně.
Jak často kontrolovat a čistit
komín? Základními lhůtami pro
čištění spotřebiče paliv do 50 kW

komína, zazděný trám v komíně
a špatné spáry v komíně. Přímá
škoda dosáhla částky 42,6 mil. Kč.
Při těchto požárech došlo k usmrcení 1 osoby a 27 osob se zranilo.
Jasně vyplývá, že nevyčištěný
komín může za převážnou většinu požárů komínových těles.
Tuto skutečnost by lidé rozhodně
neměli podceňovat. Zvláště když

uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při
požárech jsou právě při požárech
v domácnostech. Stejně tak je potřeba mít v pořádku samotné topidlo. V loňské topné sezóně došlo
k 97 požárům topidel. Nejčastější
příčinou byla špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umístění, dále pak technická závada na
topidle a jeho špatný stav.

vod propálený?
3: Fungují uzávěry komínových dvířek?
4: Jsou funkční přívodní šňůry
a zásuvky u kotle?
5: Je dimenzování pojistek
v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
6: Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
7: Je zařízení domácnosti v doCo mohu zkontrolovat sám? statečném odstupu od tepelného
1: Je kouřovod řádně upevněn? zdroje, případně je použita te2: Není spotřebič nebo kouřo- pelná a nehořlavá izolace?

Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý
hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku
150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít
k jeho popraskání nebo i výbuchu.
Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy
do komína.
Roman Kašpar,
SDH Roudnice

bezpečné. Během loňské topné
sezóny, tedy od října 2018 do
března 2019, došlo k 843 požárům způsobených komíny. Nejvíc
požárů vznikne přímo v komíně,
kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen
během loňské topné sezóny bylo
takových požárů 682 z celkového
počtu 843. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce
při celoročním provozu: je 3x
ročně u spotřebiče na pevná
paliva, 3x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.
Nové nařízení vlády je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni,
si čištění provést i sami. Minimálně jednou do roka by měl komín prohlédnout kominík.

obec

Letní prázdniny nám utekly
mrknutím oka a my tu máme
opět září a nový školní rok, který
přináší již čtvrtým rokem volnočasový kroužek Roudnický Hasík.
Červnové spaní v hasičské
zbrojnici se povedlo na jedničku. Hlavní náplní byl sobotní
pěší výšlap na zámek Hrádek u
Nechanic a jako bonus měly děti
i ve večerních hodinách na témže
místě stezku odvahy s pohádkovými bytostmi. V neděli jsme si
pro ně nachystali menší závody
požární všestrannosti a celkové
hodnocení víkendové akce.
První námi pořádané dětské
závody máme za sebou a troufám
si říci, že poměrně úspěšně. Velké
díky patří Veronice Hovorkové,
Milanovi Charbuskému ml., Štěpánce Chudobové, paní Klapkové
a paní Novotné. Malým dětem se
konečně povedlo prolomit období menších neúspěchů a i ony
se konečně postavily na stupeň
vítězů, a to rovnou na 1. místo.
Starší děti si vybojovaly krásnou
stříbrnou pozici. Děkujeme všem

Roudnice
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ROUDNICKÝ HASÍK

Závody Roudnice 5. 7. 2019 (Foto: Lucie Macháčková)

dětem, které se mohly zúčastnit.
Během celého dne byla na Starém hřišti k dispozici Roudnická Zmrzka, což bylo příjemné a
sladké zpestření, též děkujeme.
V září nás čekají minimálně
jedny závody 14. 9. 2019 v Humburkách od 9:00 hodin v areálu
Racek a podle počasí a účasti

Pěší výlet na Hrádek (Foto: L. Macháčková)

dětí se budeme chystat třeba i
na závody 28. 9. 2019 v Libřicích.
V říjnu bychom si chtěli jet opět
vyzkoušet Závod požární všestrannosti do Hradce Králové.
Co to jen půjde, budeme se
snažit pobýt venku na Starém
hřišti a zaplňovat volný čas dětí
užitečnými aktivitami jako v pře-

dešlých letech. Tréninky budeme
mít jako vždy každý pátek, pro
menší děti od 17:00 hodin a pro
starší děti od 18:00 hodin.
Lucie Macháčková,
vedoucí kroužku

Pěší výlet na Hrádek - zastávka na oběd na hájence v Radostově (Foto: L. Macháčková)

KNIHOVNA
TRÉNINK PAMĚTI
Pro zimní měsíce připravujeme
kurz cvičení paměti. První hodina
se uskuteční ve středu 4.12.2019 od
9:00hodin na OÚ. Kurz bude obsahovat 7 lekcí a je zdarma. Lekce na
sebe významově nenavazují, takže
se můžete zúčastnit i bez předchozí
návštěvy kurzu.
TÝDEN KNIHOVEN
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
(30. 9.-6. 10.) – 23. ROČNÍK
Na měsíc listopad plánujeme cesSvaz knihovníků a informačních topisnou besedu. Termín bude včas
pracovníků ČR pořádá již 23. roč- oznámen.
ník celostátní akce na podporu četby
Informace o dění v knihovně
a knihoven. Téma bude regionál- www.knihovnaroudnice.webk.cz/
ní historie.V tomto týdnu navštíví
Ivana Novotná,
knihovnu děti z MŠ.
knihovnice

Promítání (Foto: I. Novotná )
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SK ROUDNICE
„A“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Letos zahajujeme 16. rok nepřetržitého působení v 1. A třídě Královéhradeckého kraje.
Příprava na novou sezónu 201920 začala v polovině července po
Pouťovém turnaji. Od začátku
jsme trénovali v hojném počtu,
kdy oba dospělé týmy trénují společně. S docházkou a přístupem
hráčů v této fázi panovala spokojenost. V týmu nastal mírný pohyb v kádru. Tým opustili Stoszek
a Krejcar. Oba zkušení hráči odvedli v našem týmu kvalitní služby
a patří jim velký dík. Přejeme jim
mnoho štěstí v nových působištích.
Na straně příchodů je návrat Tomáše Vlasáka do A týmu a přestup
Patrika Dostála z Nového Hradce.
Přípravná utkání:
SKR – Chlumec B 2:1
Semelka, Tykva M.
Kratonohy /Olympia 2:3
Čihák 2, Novotný M.
N. Bydžov – SKR 2:1
Houser
Rychnov n/K – SKR 1:4		
Kučera 2, Čihák, Koutník L.

spokojenost jak výsledkově, tak
hlavně herně. Nespokojeni jsme
byli s nepostupem v poháru KFS,
kdy jsme si nedokázali poradit
s houževnatým soupeřem z 1. B
třídy.
Dobrý přístup a aktivní hra
se nám dostala i do začátku mistrovské soutěže. Začali jsme sice
prohrou, ale za výkon s jedním
z kandidátů postupu jsme se nemuseli stydět. V dalších zápasech
jsme zvítězili. Hlavně otočené derby přineslo velkou radost do naší
kabiny i do řad náročných roudnických fanoušků.
SKR – Lokomotiva HK 1:2
Kučera
V. Poříčí – SKR 0:4
Kučera 2, Bárta, Vlasák
SKR – Jaroměř 3:0
Kučera, Čihák, Vlasák
Kunčice – SKR 1:5
Kučera, Koutník D., Houser,
Cuberka, Pospíšil

Předsezónní vyjádření pro Hradecký deník:
Hlavním cílem je přilákat na
domácí zápasy více diváků, než
chodí na náš B tým. A vzhledem k
Předkolo poháru KFS :
provázanosti obou týmů se to snad
Kopidlno – SKR 2:1
podaří. Očekáváme těžší ročník než
Kučera z PK
loni, v soutěži opět nastala velká
obměna týmů. Chceme udržet konS přípravnými zápasy s týmy z tinuitu setrvání v soutěži a navázat
krajského přeboru panovala velká na úspěšné loňské umístění.
„B“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Před jarní částí jsme odehráli
2 přátelská utkání, jedna výhra
a jedna prohra. Trénujeme společně s týmem A.
Zatím máme odehraná 4 mistrovská utkání, 2 prohry,1 výhra
a 1 remíza. Přístup všech hráčů

„A“ mužstvo - Mistrovské derby utkání v Kunčicích (Foto: Z. Zasadil)

SOUPISKA
Útočníci: Čihák Pavel (1998),
Brankáři: Hopko Miroslav Šiška Jakub (1994), Pospíšil Voj(1996), Ruml Jan (1989)
těch( 2000), Kučera Tomáš (1996)
Obránci: Černý Josef (1992),
Cuberka Miloš (1995), Houser
Patrik ( 1998), , Novotný Miloš
(1997), Mikan Zdeněk(1975) Dostál David (1998), Dostál Patrik
(2001)
Záložníci: Bárta František
(1996), Koutník Denis (1998),
Koutník Lukáš (1996), Vlasák Tomáš (1990), Obermajer Richard
(1998), Obermajer Patrik(2001),Tomeš Josef (1996), Tykva Marek
(1998), Novotný Jakub(1991),
Tykva Šimon(2001)

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Frýda Milan, Asistent:
Mikan Zdeněk, Vedoucí mužstva:
Koutník Petr
Příchody: Dostál Patrik (FC
NHK), Vlasák Tomáš (obnovení
činnosti)
Odchody: Krejcar Jakub (Petrovice), Stoszek Lukáš (Malšova
Lhota).
Mikan Zdeněk,
asistent trenéra A mužstva

je poměrně kladný. Trošku nás
trápí koncovka, ale doufám, že se
to v průběhu sezóny zlepší. Děkujeme všem fanouškům za podporu a věřím, že budeme nadále
úspěšní.
Klempíř Petr,
trenér B mužstva

Mladší dorost - společné foto (Foto: L. Pavlíček)

MLADŠÍ DOROST
ROUDNICE/KUNČICE

„B“ mužstvo - Přátelské utkání s Lázněmi Bohdaneč (Foto: Z. Zasadil)

Sezóna 2018/2019 byla pro tým
starších žáků velice úspěšná. Jako
vůbec prvnímu roudnickému
mládežnickému klubu se našim
borcům (hrajícím ve věkovém složení 13-15 let) povedlo jasně vyhrát celou Krajskou soutěž starších
žáků U-15 a ještě navíc triumfovat
i v poháru KHF U15 pro celý Královéhradecký kraj. Zisk dvou cenných pohárů byl opravdu velkým

úspěchem, který se právem zapíše
do dějin roudnického fotbalu. Jak
jsem zde již několikrát napsal,
tento tým má velkou budoucnost,
ale nesmí usnout na vavřínech,
musí dále poctivě a tvrdě trénovat.
I proto jsme letní přípravu zahájili
již 25. 7. 2019. Letní soustředění
proběhlo v domácích podmínkách v penzionu U Sedláka Chvojky, kde jsme stejně jako loni měli
skvělé zázemí.
(pokračování na str. 7)
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SK ROUDNICE
(pokračování ze str. 6)
Po odehrání několika přípravných zápasů jsme 18. 8. 2019
vstoupili do nové sezóny 1. krajské
ligy mladšího dorostu U17. Za sebou máme již 4 utkání a na kontě připsáno 6 bodů. Konkurence
v této soutěži je opravdu veliká
a čeká nás konfrontace s kluby,
které mají většinou na soupiskách
hráče o rok starší. Je to pro nás velká výzva a zároveň i impuls k dalšímu zlepšování. Trénujeme 2-4x
týdně za téměř 100% tréninkové
docházky všech 20 hráčů.
Závěrem chci poděkovat rodičům a všem fanouškům za podporu a spolupráci.
Klapka David a Jakub Novotný,
trenéři mladšího dorostu

STARŠÍ ŽÁCI
LHOTA P. L. / ROUDNICE

nejlepší umístění se budou snažit s Myštěvsí (6:9, 7:6).
v okresním přeboru.
Koudelka Vladislav ml.,
trenér starších elévů
V soutěžním ročníku 2019/2020
STARŠÍ ELÉVOVÉ
hrají naši starší žáci (r. 2005-2006) v
KRATONOHY/ROUDNICE
MINIELÉVOVÉ
souklubí Lhota p.L./Roudnice. Trénují i hrají ve Lhotě p. L. Tým působí V této sezóně jsme se posunuli o kaZačínáme s fotbalovým kroužv okresním přeboru.
tegorii výše. Většinově tvoří tým kem minielévů. Chtěli bychom děti
hráči ročníku 2010, což znamená, vést obecně k pohybu a postupně
MLADŠÍ ŽÁCI
že budeme hrát hodně proti starším zasvěcovat do základů fotbalu. TréLHOTA P. L./ROUDNICE
soupeřům. Bude to náročné, ale po- novat budeme zatím každou středu
kusíme se navázat na úspěšnou mi- od 18:00h na hlavním hřišti. Tímto
V soutěžním ročníku 2019/2020 nulou sezónu. Trénovat chodí hráči zveme do našich řad chlapce i děvhrají naši mladší žáci (r. 2007-2008) poctivě (2x týdně), tak doufáme, že čata od cca 4-5 do 8 let.
v souklubí Lhota p. L./Roudnice. se to projeví i na výsledcích. Zatím
Tomáš Rejl a Denis Koutník,
Trénují i hrají ve Lhotě p. L. O co máme za sebou první dvojzápas
trenéři minielévů

RÁDI V NAŠICH ŘADÁCH PŘIVÍTÁME CHLAPCE A DĚVČATA STARŠÍ 5 LET.
NOVÉ INFORMACE O VŠECH MUŽSTVECH I DĚNÍ V KLUBU NA
WWW.SOKOL‑ROUDNICE.WEBNODE.CZ

Pouťový víkend ROUDNICE 2019
V sobotu a v neděli 13. a 14.7.
proběhla tradiční akce v roudnickém areálu V Lesejčku. Za
proměnlivého počasí a velkého
zájmu diváků z Roudnice i okolí
se začínalo v sobotu od 13 hodin
s Pouťovým turnajem. V něm byl
nakonec nejúspěšnější tým Roudnice B, sestavený většinově z hráčů juniorského či dorosteneckého
věku. Roudnické „Mladé pušky“
přehráli oba soupeře pohybem
a dravostí a zaslouženě se radovali z vítězství.
Večer ukončila od 20 hodin
Pouťová zábava, kde hrála skupina TEPLÁ BUCHTA.
V neděli si to mezi sebou nejdříve od 15:00 rozdali místní dorostenci a vyvrcholením byl od
16:00 zápas ROUDNICE HORNÍ - ROUDNICE DOLNÍ. Zápas
nakonec skončil trochu divokým
výsledkem 11:6 pro „Hořeňáky“.
Tradiční rivalita mezi oběma
konci přispěla ke kvalitě utkání,
kterému nechyběl náboj, a hrálo
se ve svižném tempu. I letos jsme
viděli spoustu branek i pěkných
fotbalových akcí. Diváci se bavili
a to bylo cílem celé akce.
VÝSLEDKY POUŤOVÉHO
TURNAJE
SK Roudnice B - TJ Sokol Lhota
p. L. 4:0 (3:0), branky: 2x Rejl, 2x
Hruška
Roudnice OLD STARS - Jiskra
Lampertice 7:4 (3:2), branky: 3x
Nun, 2x Stoszek, Bartoš, Krejcar

Jan – 2x Fidranský, Brožek, Drábek
o 3. místo: TJ Sokol Lhota p.L.
- Jiskra Lampertice 3:2 (1:1),
branky: 2x Brzek, Čihák – vlastní,
Drábek
o 1. místo: SK Roudnice B Roudnice OLD STARS 8:4 (4:1),
branky: 3x Hruška, Bárta, Rejl,
Sobotka, Chudoba, Obermajer R.
– 2x Nun, Tichý, Maruščák
Pořadí:
1) SK Roudnice B
nejlepší hráč: Hruška Lukáš
2) Roudnice OLD STARS, 		
nejlepší hráč: Stoszek Lukáš
3) TJ Sokol Lhota pL.
nejlepší hráč: Horák Viktor

Pouťový turnaj (Foto: Z. Zasadil)

hostů a veřejnosti se uskutečnilo
v neděli 14. 7. od 13:00h v areálu V Lesejčku. Součástí akce byla
výstava fotografií a dalších předCena Ivana Nykla pro nejlep- mětů z historie i současnosti.
Projevy přednesli představitelé
šího brankáře turnaje:
klubu i p. starosta obce. Setkání
Ruml Jan
bylo důstojným připomenutím
(Roudnice OLD STARS)
významných výročí roudnického
VÝROČÍ 100 LET TJ SOKOL sportovního dění.
+ 40 LET KOPANÉ
DALŠÍ ČINNOST
SK ROUDNICE
V rámci Pouťového víkendu
jsme si připomenuli výročí 100
Přehled akcí, které jsme uskulet od založení Tělocvičné jednoty Sokol v naší obci a zároveň 40 tečnili od minulého vydání roudlet organizované kopané. Setkání nického zpravodaje a které plánupamětníků i současných členů jeme v nejbližší době:
• V sobotu 22. června se uskuoddílu, ale i dalších významných
4) Jiskra Lampertice
nejlepší hráč: Křížek Pavel

tečnil další ročník žákovského
turnaje SPORT FOTBAL Cup
2019. Vítězem se stalo nakonec
mužstvo SK Český Brod.
• 13. – 14. července se uskutečnil Pouťový víkend. Více samostatný článek.
• V neděli 14. července se
uskutečnilo setkání k výročí 100
let TJ Sokol + 40 let organizované kopané v obci. Více samostatný článek.
• Tradičně se budeme podílet
31. 12. na Silvestrovském rozloučení s rokem 2019 na Starém
hřišti.
Za SK Roudnice
Tomáš Rejl
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ROUDNICKÉ ŽENY
Letošní prázdniny jsme společně s dětmi zakončili již tradičním
„ROZLOUČENÍM S PRÁZDNINAMI“.
Zábavným odpolednem nás
provedla Vosa Veronika. Děti si
zasoutěžily, malovalo se na obličej,
vyhrály plno cen, ale nejlepší odměnou jim byla výborná „ROUDNICKÁ ZMRZKA“, kterou pro
nás připravila pí. Bezrouková.
Tímto bych jí chtěla moc poděkovat. V letošním roce jsme si konec
prázdnin opravdu užili.
V září, v termínu 26.–29. 9., se
ženy chystají na pletení z pedigu na
horách.
Dlabání dýní, které pořádáme ve
spolupráci s obecním úřadem, se
uskuteční v sobotu 5. října. Děti si
budou moci vydlabat dýně, které se
vystaví před obecním úřadem, budeme tvořit. Připraven je i zábavný
program. Nebudou chybět již tradiční bramboráky a soutěž ve va-

ření. Téma jsou bábovky - naslano,
nasladko. Fantazii se meze nekladou. Prosíme, vezměte si s sebou
lžíci a nožík na dlabání.
Na 23. listopad od 9:00 hodin
připravujeme kurz pečení pro děti.
Společně napečeme dobroty na
rozsvěcení vánočního stromu.
Adventní čas přivítáme 30. 11.
Na tradičním rozsvěcení stromu
nebudou chybět tvořivé dílny, perníčky, punč i svařák.
V prosinci se bude konat Výroční členská schůze a Mikulášská nadílka pro děti.
Na všechny naše akce vás srdečně zveme a těšíme se na setkání
s vámi.
I když nám ještě neskončilo léto,
dovolte mi popřát krásný podzim
a šťastné a veselé Vánoce.
Za spolek Roudnické ženy
Kopřivová Martina

INFORMACE KULTURNÍ KOMISE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 20. října se v budově
Obecního úřadu Roudnice uskuteční vítání občánků. Osobní pozvánku obdrží rodiče nově narozených dětí.
PROMÍTÁNÍ Z ROUDNICKÝCH
MASTOPUSTŮ
Na zimní večery připravujeme
promítání na OÚ. Termíny a časy
budou včas zveřejněny.
ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Adventní čas zahájíme v sobotu 30. 11. 2019 v 17.00 hodin,
kdy společně rozsvítíme vánoční strom. Od 14.00 hodin bude
probíhat vánoční tvoření ve velké
zasedací místnosti OÚ. Kulturním
pásmem se představí děti z roudnické mateřské školy. Nebude
chybět prodej vánočního punče a
svařáku, který připraví roudnické
ženy. Bude možné si zakoupit vánoční dekorace od paní K. Novákové.

ROUDNICKÉ
DÝŇOBRANÍ

Rozločení s prázdninami (Foto: M. Kopřivová)

16. ROČNÍK

Na kolech
Mikroregionem
Urbanická
Brázda
Start a cíl v Obědovicích, hostinec U Vavřince

21. 9. 2019 13:00

5. 10. 2019 od 14:00 hod
na Starém hřišti

Kratší trasa 17,6 km cca 1:04 h

Delší trasa 36,3 km cca 2:17 h
Homyle

Roudnice

Kratonohy
Syrovátka

Můžete si přijít vydlabat dýně, vyrobit
podzimní dekoraci a ochutnat bramboráky. Zapojte se do soutěže ve vaření,
v letošním roce to budou „BÁBOVKY“na
sladko nebo na slano.

Kratonohy

Roudnice

Syrovátka

Hluboký ryb.

Hluboký ryb.

Osice

Sedlice

Michnovka

V cíli bude připraveno občerstvení a zábavný program pro děti i dospělé.

ROUDNICKÝ SILVESTR
V úterý 31. 12. 2019 se v 17.00
hodin sejdeme na Starém hřišti,
abychom se rozloučili s rokem
2019 a společným přípitkem a ohňostrojem přivítali nový rok 2020.
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