NAHLÉDNUTÍ DO ŽIVOTA NAŠICH PŘEDKŮ

Od prvního vydání Zpravodaje v roce 1998 jste měli možnost seznámit se alespoň z malé části s různými událostmi, které jsou zapsány
v místních kronikách. Dnes přinášíme stať o tom, jak vesnice žila před dvěma sty lety. Kapitola má název „Přijímání sousedů“.

Aby se přespolní člověk stal
sousedem, bylo třeba, aby se stal
gruntovním vlastníkem zemědělské usedlosti. Stávalo se tak
přiženěním nebo koupí. Takový
majitel byl do svazku sousedstva
přijat po určité době a to při veřejném shromáždění, což byla
obecní valná hromada. Nový soused sliboval „vší obci“ a rychtáři,
že splní vše, co jest žádáno. Věnoval dar dle své „mohovitosti“
a štědrosti, např. vědro nebo sud
piva, případně peněžitou částku.
Vše se zapisovalo a to zvlášť sousedé z Horní Roudnice a z Dolní
Roudnice.
O existenci dvou osad jste se
mohli podrobně dočíst ve Zpravodaji č. 01 z roku 2017. Nicméně
zopakuji základní fakta o dvou
Roudnicích: Dvě samostatné
osady existovaly v letech 1770 –
1853. Každá z těchto osad měla
svého rychtáře, ale obě osady částečně hospodařily společně. Příjmy a vydání obcí se zapisovaly
do dlouhých úzkých knížek (často velmi sešlých, místy nečitelných) – říkalo se jim „Rejstříky“.
Většina ročních finančních
uzávěrek končila deficitem. Roční schodky platili všichni souse-

dé ze svých kapes dle „slušného
rozvrhu“ – tzn. dle majetkových
poměrů jednotlivců. Obyvatelstvo vesnice bylo rozděleno do
společenských vrstev na sedláky,
chalupníky, baráčníky, podruhy
a čeleď.
Obecní hospodářství podléhalo
kontrole vrchnostenských úřadů
v Pardubicích, neboť Roudnice
byla součástí panství pardubického. O provádění řádné kontroly svědčí tzv. „vejstavky“ revidujících úředníků. Jednalo se
o výroční účetní zprávy. Protože
vznikaly „schodky“, měli rychtáři povinnost předčítat obecní
počty při valných hromadách
celé obce. Vrchnost v Pardubicích kontrolovala, aby se v obcích
dobře hospodařilo. Po zrušení
roboty nastalo na určitou dobu
jisté uvolnění, někde však i nekázeň. Nekázní je myšleno drobné
rozkrádání, zpronevěry a pod.
Po zřízení samosprávných okresů v r. 1865 podléhalo roudnické
obecní hospodářství Okresnímu
výboru v Nechanicích.
Nejvlivnější osobou ve vesnici
byl rychtář, který spolu s konšely byl oprávněn vykonávat jistou
soudní pravomoc a rozhodovat

o podružnějších sporech mezi
sousedy. Řešil např. urážky na cti,
polní pych, spory o meze a podobné záležitosti. Pečoval také
o bezpečnost majetku a života
v obci. Ku pomoci měl „serbusa“
(obecní strážník) a ponocného.
V době zimní se v obcích konaly obecní valné hromady, jež
byly svátkem pro celou obec. Na
tento den se těšilo občanstvo celé
vesnice. Při valné hromadě sousedé buď pochválili „starší obce“
za dobré hospodaření s obecním
jměním, někdy také pronášeli
ostrá slova kritiky a tlumočili veřejně svá přání či návrhy na uspořádání poměrů v obci. Všichni se
však těšili, že po ukončení úředního programu přijde bohatá
hostina na účet obce a to bylo pro
většinu účastníků to nejdůležitější z celé valné hromady.
Vedle obecních valných hromad konaly se každoročně – také
obyčejně v době zimní – tzv.
obecní soudy. Při nich se vyřizovaly hlavně záležitosti týkající se
pozemkového vlastnictví, skládaly se gruntovní a sirotčí peníze
a prováděly se zápisy do gruntovních knih. Obecní soudy se konávaly buď v újezdní rychtě, která

byla pro Roudnici v Osicích, někdy v Bohdanči nebo v sídle panství na pardubickém zámku.
Rokem 1849 skončili své funkce rychtáři a konšelé obou roudnických osad. V roce 1850 nastoupil v úřad „představený“ celé
katastrální obce Roudnice a na
místo konšelů nastoupili „radové“ (radní) zvaní také přísežní.
Název přísežní proto, že skládali
úřední slib – přísahu.
Obecní valné hromady a obecní nebo také gruntovní soudy
představovaly v době vrchnostenské dva důležité úseky tehdejšího
veřejného života. Obecní valné
hromady nesly v sobě znaky pozdější obecní samosprávy a obecní
soudy představovaly pravomoc
vrchnostenskou, kterou je možno
považovat za základ nynější správy státní. Závěrem chci upozornit, že všechna vydání Zpravodaje
jsou na internetu na stránkách
obce Roudnice. Článek pod názvem „Horní Roudnice a Dolní
Roudnice“ najdete ve výtisku
Zpravodaje 01/2017.
Marie Doležalová
kronikářka
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
poprvé v roce 2020 se potkáváme na stránkách našeho zpravodaje. Proto mi, i s trochou zpoždění, dovolte ještě jednou vám popřát hodně zdraví a spokojenosti.
Rok 2020 se v naší obci ponese
po celou dobu v duchu revitalizace
zeleně na návsi obce. Jak jste si již
jistě všimli, došlo k vykácení nevhodných dřevin, které z různých
důvodů musely ustoupit úpravě
koncepce zeleně ve středu obce.
Za disciplínu a dodržení bezpečnostních pokynů při kácení
vám chci poděkovat. Díky tomu
nedošlo k žádné nehodě či újmě
na zdraví nebo majetku nikoho
z nás. Nastupuje druhá etapa, kdy
stromolezci provádějí zdravotní
a omlazovací řezy na zbývajících
stromech. V rámci 3. etapy dojde
k výsadbě nových dřevin, které nám do budoucna zjednoduší
údržbu a zároveň zajistí příjemné
prostředí a dostatek zeleně na návsi. V rámci závěrečné etapy dojde k založení záhonů s květinami
a dosetí travního semene. Součástí
finální úpravy bude i rozmístění
zahradních laviček pro zvýšení
komfortu užívání tohoto prostoru. Veškeré práce jsou prováděny
v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, která prošla
náročným schvalovacím řízením,
jehož výsledkem je poskytnutí dotace z fondů EU.
Dalším významnějším investičním projektem, do kterého se letos
pustíme, bude oprava Součkova
rybníku. Zde dojde k odstranění
stávajícího porušeného betonového opevnění. Na místo původních
betonových desek budou svahy
rybníka zpevněny kamennou
rovnaninou. Použitím přírodního
materiálu se přiblížíme k přírodě.
Kamenný zához stabilizuje břehy
rybníka dle současných požadavků příslušných předpisů. I při této
zakázce postupujeme dle zpracované projektové dokumentace
schválené odborem životního prostředí.
Do platnosti nám v letošním
roce vstoupil nový zákon o míst-

ních poplatcích. Veškeré místní
vyhlášky, které obsahují místní
poplatky, jsme tak musely vypracovat nové. V rámci této změny
zastupitelstvo obce přistoupilo
k aktualizaci vybíraných poplatků.
Jedná se zejména o poplatky vybírané za komunální odpad. Vždyť
výše těchto poplatků byla naposledy upravována před 10 lety. Po
období 10 let byla vybírána částka
odpovídající 500 Kč za 1 osobu
trvale hlášenou v obci. Všichni
víme, že náklady neustále rostou.
Náklady na likvidaci odpadů na
tom nejsou jinak. Obec se dostala
do situace, že v této chvíli již doplácí neúnosnou částku (rozdíl
mezi vybranou hotovostí a skutečnými náklady). Náklady za rok
2019 byly 715.620 Kč.
Nově vybírané poplatky za popelnice jsou od roku 2020 určeny na 600 Kč za 1 osobu/1 rok.
Pro podporu životního prostředí
a podporu třídění odpadů dojde
k omezení počtu vydaných známek na svoz komunálního odpadu (popelnici) takto:
• 1-3 osoby v jednom domě (čísle
popisném) – 1 známka
• 4-6 osob v jednom domě (čísle
popisném) – 2 známky
• 6-9 osob v jednom domě (čísle
popisném) – 3 známky
Jedná se vždy o známku, která
garantuje vyvezení komunálního
odpadu v sběrné nádobě standardní velikosti 120 l.
Poplatek za odstranění komunálních odpadů se bude vybírat
od 9. 3. do 30. 3. 2020.Úhradu
poplatku lze provést bezhotovostně na účet Obce Roudnice
č. 1080831369/0800 a následně si
pouze vyzvednout známku.
V případě potřeby většího počtu známek na svoz odpadu lze
každou další známku dokoupit za
600 Kč.
Pokud občan požaduje svoz komunálního odpadu ze sběrné nádoby o objemu 240 l, tato nádoba
bude vyvezena pouze, pokud na ní
budou vylepeny 2 známky.
Termíny úterních svozů po 14
dnech zůstávají beze změny.

Zvyšování poplatků nikomu
z nás nedělá radost, je to skutečně
nutnost, ke které nás donutily ekonomické ukazatele. Předem děkuji
za pochopení.
Pro uložení vytříděného odpadu (papír, plasty, sklo) jsou určeny sběrné nádoby (kontejnery
příslušné barvy) umístěné naproti
prodejně potravin. Za svoz tohoto
vytříděného odpadu totiž získává
obec finanční příjem, který částečně pomáhá v úhradě nákladů za likvidaci komunálního odpadu, kde
jsou původci občani obce. Budu
rád, když ke třídění odpadů přistoupíme ještě zodpovědněji než
doposud.
Dále mají občani volně k dispozici kontejnery na zelený odpad
rozmístěné po obci na třech místech. Stejně tak jsou k dispozici
kontejnery na netříděný domovní
odpad, umístěné na sběrném místě za obecním úřadem. Zde je řízená otevírací doba od 16.00 hod. do
17.00 hod. vždy ve středu po svozu
popelnic, tzn. v intervalu 1 x za
14 dnů. Obě tyto služby zůstávají
nadále bezúplatné.
Na sběrném místě za OÚ, navíc
přibyla sběrná nádoba na jedlé
oleje, které se zde ukládají v uzavíratelných obalech (pet lahvích).
Dovolím si upozornit na kontejner umístěný u hřbitova. Tento
kontejner je určen na likvidaci odpadu pocházejícího z provozování
hřbitova, nikoliv na ukládání zeleného, případně biologického odpadu. Tento kontejner je odvážen
k likvidaci na skládku nebezpečného odpadu do Lodína. Cena za
uložení nebezpečného odpadu je
nepoměrně vyšší než uložení zeleného odpadu na místě určeném
provozovatelem
kompostárny
Agro Lhota pod Libčany. Pro monitoring ukládání odpadů do tohoto kontejneru bude v nejbližších
dnech umístěn v dané lokalitě kamerový systém. Pokuta za uložení
jiného než hřbitovního odpadu je
určena na 10.000 Kč.
Další vyhláška, která prošla
novelou, je vyhláška o záboru veřejného prostranství. Zde byly

ponechány poplatky z vyhlášky
minulé. Většinově 10 Kč za zábor
1 m2/1den.
Doposud platný poplatek za
psa ve výši 40 Kč/1 rok byl v naší
obci zrušen. Chci věřit tomu, že
všichni majitelé psů jsou natolik
zodpovědní a vědí, jaká je jejich
povinnost. Pokud jejich pes užívá
veřejně přístupná prostranství, je
minimálně slušnost exkrementy
po svých psech sebrat a zlikvidovat.
Pokud budou mezi námi bezohlední jedinci, kteří nebudou po
svých psích mazlíčcích uklízet,
bude obce donucena ke komerčnímu přístupu v řešení věci. Zakoupí
se koše a sáčky na psí výkaly. Budou se hledat hříšníci, kteří nebudou plnit své povinnosti, a zahájí
se s nimi přestupkové řízení. Obec
zajistí údržbu pořízených košů…a to vše opět generuje potřebu
finančních prostředků. Pokud tato
situace nastane, dojde k přehodnocení zrušení poplatků za psy
a tento poplatek bude opětovně
zaveden, ovšem ve výrazně vyšší
hodnotě.
Všichni chceme žít v čisté obci
a nebát se projít travnatou plochou
bez rizika „umazání“ od psích výtvorů. Je to opravdu na nás.
Pokud se obci podaří získat potřebné stavební povolení na opravy polních cest, dojde i v letošním
roce k zahájení 1. etapy opravy
polní cesty, a to od Obecního úřadu směrem k myslivecké chatě.
Závěrem si vás dovolím opětovně pozvat na veřejná zasedání 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 JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

nice na rok 2020 projednali zastupitelé na pracovním zasedání
13. 11. 2019. Návrh rozpočtu byl
zveřejněn na el. úřední desce a vý• Schválení rozpočtu obce
věsní desce před budovou OÚ od
Roudnice na rok 2020
14. 11. 2019 do 3. 12. 2019
V návrhu rozpočtu ZastupitelNávrh rozpočtu obce Roud-

stvo obce Roudnice odsouhlasilo
na základě předložených žádostí individuální dotace na činnost
roudnickým spolkům na rok 2020
ve výši: SK Roudnice 250 000 Kč,
SDH Roudnice 100 000 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.
(pokračování na str. 3)
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
(pokračování ze str. 2)
Příjmová položka 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na rok 2020 bude na základě informací Ministerstva vnitra
ČR ve výši 151 300 Kč.
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 2020 v tis. Kč
Příjmy

12.491

Výdaje
Rozdíl
(schodek)

15.379
- 2 888

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 14. 11. 2019 do 3. 12. 2019.
K návrhu rozpočtu MŠ Roudnice
nebyly doručeny žádné námitky
ani připomínky. Provozní dotace
od Obce Roudnice na rok 2020 je
530 000 Kč. Rozpočet je navržen
jako vyrovnaný.
• Rozhodnutí o majitelích
mostků zřízených přes Roudnický potok sloužících pro přístup
k jednotlivým nemovitostem projednání právního stavu užívání přístupových cest včetně
mostních staveb sloužících pro
potřeby vlastníků RD nacházejících se na pozemcích obce
č. parc. 273/4, 279/4, 280, 241/1,
241/2, 242 a 252, k.ú. Roudnice
Na pozemcích obce č. parc.
273/4, 279/4, 280, 241/1, 241/2,
242 a 252, t.j. v prostoru návse,
jsou cesty pro příjezd k jednotlivým nemovitostem a současně
mostky pro přemostění vodoteče
na pozemku státu č. 272 (ve správě Povodí Labe). Je třeba se jednoznačně postavit k právním poměrům těchto příjezdových cest
jejich přemostění vodoteče, neboť se objevují dotazy týkající se
i užívání dalšími obyvateli apod.
Starosta tuto věc řešil jak cestou

právní konzultace, tak na Katastrálním úřadě v Hradci Králové.
Jde totiž i o odpovědnost za stav
mostků atd. Pozemky jsou historicky obecní, cesty a mostky jsou
tam již dlouho, dobu vzniku ani
jejich změny apod. nelze přesně
dokumentovat. Z pohledu obce
je důležité, že obec mostky nepořizovala, ty vybudovali majitelé
jednotlivých nemovitostí. Žádné
právo typu služebnosti či věcného břemene tady ani historicky
založeno nebylo, ani nemohlo být
vydrženo. Obec to pouze strpěla.
Totéž lze zřejmě říci o státu jako
vlastníku pozemku vodoteče.
Co se týče mostků, došlo na
katastrálním úřadě k prověření
možnosti zapsat je výhradou jako
zařízení cizího vlastníka umístěné
na pozemku obce, avšak ze strany úřadu není k tomu příliš vůle,
protože se jedná spíše o stavbu
než o stroj nebo podobné zařízení.
Z pohledu obce je to však stavba cizí. Umístění těchto mostků
a celých příjezdových cest by obec
měla považovat za výprosu, t.j.
přenechání k užití v dosavadním
rozsahu v podstatě nezbytné cesty
na dobu neurčitou bez jakýchkoliv dalších formálních náležitostí,
a to především s ohledem na možnost v budoucnu řešit celé území
komplexně jinak. Obec nemá žádnou odpovědnost za stav mostků,
pokud jsou jejich základy na jejím
pozemku, nejde o součást pozemku, z pohledu obce jde o strpěnou
stavbu jiného vlastníka. K ujasnění pozice obce se navrhuje, aby
zastupitelstvo k uvedeným poměrům přijalo usnesení.
• Odprodej pozemku v majetku obce p. č. 324, k.ú Roudnice,
obec Roudnice
ZO odsouhlasilo dne 2. 9. 2019
zvěřejnění nabídky na odprodej
nepotřebného majetku - pozemku p. č. 324, obec Roudnice, k.ú.
Roudnice. Záměr byl vyvěšen
na úřední desce od 7. 11. 2019
do 23. 11. 2019. Pozemek je
bez možnosti přístupu umístěn
v prostoru zahrady p. č. 320/1
přináležející k rodinného domu
č. p. 135 umístěného na pozemku
320/2.
Na základě zveřejněné výzvy byla v termínu doručena na obec jedna nabídka dne
13. 11. 2019. Nabídku podal
pan Jan Kuric, bytem Roudnice
č. p. 135 v celkové výši 3.000 Kč.

• Rozhodnutí o zadání zakáz- Celková cena díla je 298.000 Kč
ky k těžbě dřevin ve středu obce
vč. DPH. Cena obsahuje:
před vlastní revitalizací zeleně
- kácení stromů, odstranědle PD
ní pařezů (frézováním), větví
a kmenů, vč. úklidu popřípaNa základě vypracované projekdě odprodej stromů občanům
tové dokumentace staveb firmou
- odstranění keřů, vč. jejich likviOK Zahrady Nový Bydžov dojde
dace a úklidu.
v lednu 2020 k vykácení předepsaVšechny 3 nabídky splňují zaných dřevin (před vlastním zahájením revitalizace zeleně). Způsob dávací podmínky a respektují pratěžby, stejně jako její množství, de- covní postupy dle zpracované PD.
finuje citovaná PD. Veškerá rizika Pro kompletnost informací - tervyplývající z těžebních práce jdou mín 01/2020, práce koordinovány
za dodavatelem. Základním roz- s dodavatelem revitalizace, veškerá
sahem poptávky je těžba stromů, rizika jdou za dodavatelem, vč. dojejich oklestění a nařezání na 1 me- pravního značení, rozmístění informačních tabulí a zabezpečení místa
trové kusy.
Obec vypsala výběrové řízení, těžby před vstupem neoprávněných
na základě kterého se přihlásily osob a vjezdu vozidel po dobu těžtři firmy o splnění zakázky (není by.
Dodavatel deklaruje odpovídající
součástí dodávky revitalizace zeleně – dodavatel OK zahrady Nový pojištění pro prováděnou činnost.
Pojistka se vztahuje na pracovníky
Bydžov).
1. Nabídka OK Zahrady Nový By- dodavatele. Riziko využití subdodadžov obsahuje kompletní smýce- vatele je na straně zhotovitele.
Třeba minimalizovat poškození
ní dřevin, odstranění kmenů
(případné rozprodání obyvate- stávajících zelených ploch.
lům), likvidaci oklestěných větví
• Schválení smlouvy o budoucí
a keřů vč. vyfrézování pařezů.
Tudíž kompletní dodávka bez smlouvě o zřízení služebnosti inrizika pro obec - jde i o riziko, ženýrské sítě a dohodu o umístěkdy při kácení dojde k polá- ní stavby na pozemku p. č. 135/1
mání větví stromů, které mají v k.ú Roudnice, obec Roudnizůstat stát. Aboretisti (stromo- ce – kabelové vedení pro budoucí
lezci) následně budou prořezání novostavbu na pozemku p. č. 7/1
větví muset přizpůsobit skuteč- v prospěch ČEZ
nosti a mohlo by dojít k víceZO byla předložena Smlouva
pracím, resp. v tomto případě
ne, riziko OK Zahrad. Celková o budoucí smlouvě o zřízení věccena 337 229,42 Kč. (vč. DPH). ného břemene ve prospěch ČEZ.
Termín smýcení koordinován Smlouva řeší uložení elektrokabelu
s aboretisty a následným postu- na obecním pozemku pro novostavbu u Pánků za obvyklou cenu
pem revitalizace.
1.000 Kč.
2. Nabídka od p. Václava Bitva• Smlouva o přezkoumání hosra, celková cena 86.878 Kč
(vč. DPH), nabídka obsahu- podaření Obce Roudnice za rok
je kácení 120 stromů, jejich 2019
oklestění, nařezání na 1 m
Starosta obce Mgr. Svatopluk
kusy a ponechání na místě.
Nabídka neobsahuje vymýcení Kněžour seznámil zastupitelstvo
keřů, vyfrézování pařezů (od- obce s návrhem podmínek pro
had navýšení ceny o dalších přezkoumání hospodaření Obce
cca 50.000 Kč; tzn. 500 Kč/1 Roudnice za rok 2019 (totožné jako
pařez) a odstranění dřevin, vč. za rok 2018) auditorem Ing. Vácoklestěných větví. Manipulace lavem Koutníkem – č. oprávnění
se dřevem a likvidace větví na 0307, Hradec Králové.
straně obce. Riziko víceprací při
INFORMACE STAROSTY
těžbě v případě polámání větví
na stromech, které mají zůstat
• Poslanecká sněmovna Parlastát a má být na nich proveden
zdravotní řez. Termínová koor- mentu Česká republiky schválila
dinace, likvidace dřeva a frézo- dne 15. 10. 2019 novelu zákona
č. 565/1990 Sb. O místních poplatvání pařezů na straně obce.
3. Nabídka firma VaMR, s.r.o. cích s účinností od 1. 1. 2020.
(pokračování na str. 4)
Chlumec nad Cidlinou
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
(pokračování ze str. 3)
Z tohoto důvodu musí dojít k úpravě obecně závazných
místních vyhlášek. Přepracované příslušné vyhlášky předloží starosta k projednání ZO
do konce roku 2019. Pro jejich
schválení bude třeba svolat
veřejné zasedání ZO. Součástí vyhlášky o odpadech bude
upřesnění definice poplatku za
svoz komunálního odpadu od
jednotlivých nemovitostí (popelnice).

nového územního plánu obce
Roudnice – nový územní plán
projednán na útvaru hlavního
architekta MmHK. Po uplynutí
správních lhůt dojde k projednání nového ÚP s veřejností –
odhad únor 2020.

• Postup v odkupu pozemku
u bytovky – byl vypracovaný
geometrický (oddělovací) plán
pro odkup pozemku od majitelky paní Lesákové. V současné
době je ve zpracování návrh kupní smlouvy, který bude následně odeslán na adresu majitelky
• Postup prací na zpracování pozemku.

Čas plyne jako voda a my
máme za sebou první pololetí, pět
měsíců pilné školní práce.
Výuku jsme na podzim obohatili o exkurzi v Hořicích, a to ve
výrobně známých trubiček a vyzkoušeli jsme i hořické dopravní
hřiště. Věnovali jsme se prevenci
rizikového chování, žáci 6.tříd
vyjeli na adaptační pobyt, zhlédli
jsme vystoupení Pernštejnů a žáci
1.-3.třídy navštívili pohádku
o hudebních nástrojích. Tradičními akcemi bylo čtení se starostou,
který novým žáčkům nejen předčítal z knížky o Hurvínkovi, ale
i vyprávěl o své práci. Školní samospráva připravila „Drakiádu“
a 6.B strašidelné školní nocování. Opět jsme začali organizovat
školní kola olympiád, a to dějepisné a v českém jazyce. Vyjeli jsme
na soutěž mladých zdravotníků,
na soutěž v piškvorkách do Hradce Králové, na řemeslnou soutěž
a soutěž v anglickém jazyce do
Nového Bydžova. Žáci 2.stupně
pod vedením svých učitelů připravili projektový den k 30.výročí
sametové revoluce, v rámci kterého jsme si zavzpomínali a dětem
připomněli život na konci 80.let.
Nově naše škola uspořádala řemeslnou soutěž v zrekonstruovaných dílnách, kde soutěžili mladí
truhláři 7.- 9. tříd ze čtyř škol.
Děkujeme za podporu této akce
panu Aleši Mencákovi, který se
ujal nelehkého úkolu porotce této
soutěže, spolu se zástupcem SŠTŘ
Nový Bydžov, panem Petrem Voženílkem. Této akce se zúčastnilo
20 chlapců ze čtyř okolních škol,
mezi nejlepší patřili naši žáci.
(Aleš Mencák – 9. roč.)
Program „Přichází zákon“ přiblížil žákům naší školy, jak pracu-

• 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.

ní podkladů, které nemá obec
k dispozici – seznam povolených
studní a seznam přiznaných studní v r. 2007. Dohodnutý termín
dodání podkladů do 30. 9. 2019
se prodlužuje z důvodu nemoci
pracovníka ŽP. Po jejich obdržení
dojde k předání na hydrogeologa.

• 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); obec čeká na
naplnění spolupráce od MmHK,
odboru ŽP. Jedná se o dodá-

• Cenová nabídka na studii
celkového odkanalizování obce
nebyla do současné doby předložena. Po obdržení bude předložena ZO.
Mgr. Svatopluk Kněžour,
starosta obce Roudnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBČANY

Řemeslná soutěž

je lidské tělo. Markétina dopravní
výchova byl program zaměřený
na nejmladší účastníky silničního provozu, žáky prvního stupně.
Žáci 5.ročníku se také zúčastnili meziškolní výtvarné soutěže
s touto tématikou, kterou pořádala stejná agentura, a patřili jsme
mezi nejlepší.
Na adventní trhy jsme letos zamířili do Vídně, kde nám přálo
počasí, a ohromně jsme si to uži-

li. Další adventní cestování bylo
pěšky, a to na Hrádek u Nechanic, který na každého účastníka
dýchl tu správnou předvánoční
atmosféru. Velkou školní akcí
je již po deset let „Adventní den
otevřených dveří“, který nabízí
vánoční vystoupení žáků 1.stupně a mnoho pracovních dílen
připravovaných žáky 2.stupně
s jejich učiteli, dále i našimi kuchařkami, Spolkem Roudnických

žen a dobrovolníky z řad rodičů.
Letošní novinkou byla nádherná
výstava louskáčků ze sbírky pana
Jana Špačka, která zaujala všechny generace a za kterou manželům Špačkovým ještě jednou
mnohokrát děkujeme. Těší nás, že
s námi spolupracují místní občané, roudnické maminky, babičky
a rádi se k nám vracejí.
(pokračování na str. 5)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBČANY
(pokračování ze str. 4)
Letos jsme připravili na závěr
roku několik vystoupení pro veřejnost. Na začátku listopadu to
byl program na adventním setkání seniorů Mikroregionu urbanická brázda, 12. prosince setkání
seniorů v Libčanech, 13. prosince
koncert flétnového souboru „Berušky“ ve školní jídelně a 19. prosince akce pod názvem Libčany
zpívají koledy, kde jsme společně
se všemi návštěvníky zpívali koledy promítané na stěnu ve školním
atriu, a to za doprovodu našich
i okolních muzikantů. Poslední
den před vánočními prázdninami
jsme si užili „Vánoční“ besídku
s celou školou, tedy s 347 žáky
a dětmi, které naši školu navštěvují.
Leden už byl ve znamení přezkušování a dolaďování klasifikace. Pokračovali jsme v prevenci
rizikového chování a věnovali se
zimním sportům. Nejprve žáci
4.-6.tříd vyjeli na sjezdovku do
Mladých Buků, kde týden procvičovali své sjezdařské dovednosti. Poslední lednový víkend
vyjeli žáci 7.tříd do Malé Úpy
na týdenní lyžařský výcvik. Pokračovali jsme také v účasti na
soutěžích, a to v okresním kole
dějepisné olympiády (Tomáš
Novák), olympiády z ČJ recitační soutěži a v matematické Pythagoriádě. Nezanedbávali jsme
ani ekologii, ve třídách 1.stupně
proběhne program Tonda obal na
cestách, věnovaný třídění odpadů
a ochraně životního prostředí. Na
druhém stupni se v rámci finanční gramotnosti a prevence rizikového chování uskuteční programy
„Peníze e jejich vliv na člověka“
a „Šikana, nemoc vztahů“.
Co nás čeká dál? V únoru pořá-

Adventní dílna našich kuchařek

dáme již 9.ročník recitační soutěže
Libčanská básnička, připravujeme
se na další okresní kola různých
soutěží. 24. března pořádáme od
15 hodin „Školu před školou“, kde
budou mít šanci budoucí prvňáčci
vyzkoušet si své školácké dovednosti. Zápis do 1.třídy proběhne
16. dubna od 13 hodin.
Srdečně zveme všechny milovníky tance a dobré zábavy na
„Společenský ples“, pořádaný Klu-

bem rodičů a přátel ZŠ Libčany,
a to v pátek 20. března od 20 hodin
v pohostinství U Bohouše v Libčanech. Výtěžek plesu je věnován ve
prospěch našich žáků – na třídní
akce (školy v přírodě, výlety, adaptační pobyty), dárky ke Dni dětí,
nadílku, odměny pro žáky, atp.
Přijďte se pobavit a podpořit naši
školu.
Dále nás čeká 8. května tradiční
Lesní závod, školy v přírodě, škol-

ní výlety, jazykový pobyt v Anglii,
letos opět po pěti letech 13. června Hry pro radost a další tradiční
i netradiční aktivity.
Na závěr našeho příspěvku bychom Vám všem rádi popřáli do
roku 2020 pevné zdraví, štěstí,
mnoho pohody a úspěchů.
Za ZŠ a MŠ Libčany
Mgr. Lenka Šlechtová
a Mgr. Květa Brožková

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE
Milí spoluobčané,
podzimní krásné dny jsme
s dětmi strávili většinou na školní
zahradě, ale také na vycházkách
v okolí školy nebo za vesnicí, kde
jsme pozorovali měnící se přírodu a práce na polích.
Pro děti jsme připravili v září
výlet na hradeckou hvězdárnu
a vycházku do hradeckých lesů
s lesním pedagogem a koncem
září k nám přijel s loutkovou
pohádkou Kluci z pohádek pan
Polehňa. Začátkem října jsme tra-

dičně, navštívili místní knihovnu.
Děti se seznámily s tím, jak se
půjčují knihy, a poslechly si zajímavý příběh. V říjnu začala také
Malá technická univerzita, kde si
postupně s dětmi hrajeme na stavitele a procvičujeme polytechnickou výchovu. Máme naplánované měsíční lekce až do konce
školního roku. V listopadu jsme
se začali připravovat na vystoupení při Rozsvěcení vánočního
stromu v Roudnici a zahráli jsme
příběh o narození Ježíška. Prosi-

nec byl již ve znamení blížících se
Vánoc. S rodiči jsme si jedno odpoledne vyrobili vánoční dekorace, navštívil nás Mikuláš s čertem,
vyjeli jsme na vánoční výlet do
Muzea betlémů v Třebechovicích
a v posledním předvánočním
týdnu jsme pozvali do mateřské
školy rodiče, prarodiče i přátele
školy na vánoční vystoupení. Za
odměnu děti našly pod stromečkem hezké a zajímavé dárky.
Zimní období nám zatím nepřeje, ale stejně si o zimě povídá-

me, prohlížíme obrázky, sledujeme programy a doufáme, že zima
ještě přijde, abychom si postavili
sněhuláky a pohráli si se sněhem. V březnu chystáme pro děti
maňáskovou pohádku a v dubnu
děti zhlédnou program Housenky a motýli. Další akce budeme
plánovat podle nabídky.
Za kolektiv MŠ Roudnice
Jana Bitvarová, ředitelka
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE

V úvodu bychom chtěli všem
občanům popřát do nového roku
2020 hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. V průběhu října
a listopadu jsme zazimovali sportovní hřiště, provedla se kontrola
veškeré techniky a její příprava
na zimní provoz. Dále jsme uklidili okolo Hasičské zbrojnice.
V pátek 6. prosince 2019 proběhla v Hasičské zbrojnici Výroční
valná hromada sboru. Na této
schůzi jsme zhodnotili celý rok
jak po stránce pracovní, tak sportovní a zvolili jsme nový Výbor
na následující volební období.
Nakonec jsme odsouhlasili plán
na rok 2020. V pátek 10. ledna
jsme jako každoročně uspořádali
v hospodě U Formana Hasičský
ples. K poslechu a tanci nám hrála skupina Black & White. Ples se
těšil velice hojnou účastí a bohatou tombolou. V pátek 14. února proběhne Výroční valná hromanda okrsku Bystřice. Ve čtvrtek 7. května uspořádáme opět
tradiční hasičský výlet. Letos se
podíváme na přečerpávací vodní
elektrárnu Dalešice a v Náměšti
nad Oslavou navštívíme zámek
a řeznické muzeum. V sobotu

23. května se bude konat jako každoročně okrsková soutěž v požárním útoku tentokrát ve Zvíkově. Plán dalších závodů je uveden
níže v tabulce. Koncem ledna se
naši strojníci a velitelé zúčastnili týdenního školení v Hasičské
škole v Bílých Poličanech. Dále
připravujeme jako každoročně
účast v masopustním průvodu
a pomoc při pálení čarodějnic.

VÝCHODOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA
SEZNAM ZÁVODŮ 2020
Datum

Místo

16.5.

VCHL – Rohovládová Bělá

24.5

VCHL – Čeperka

30.5.

VCHL – Roudnice

6.6.

VCHL – Horní Třešňovec

7.6.

VCHL – Bystřec

20.6.

VCHL – Nepomuky

11.7.

VCHL – Dubenec

12.7.

VCHL – Velichovky

25.7.

VCHL – Letohrad Orlice

26.7.

VCHL – Letohrad Kunčice

29.8.

VCHL – Pšánky

30.8.

VCHL – Myštěves

5.9.

VCHL – Rokytno

12.9.

VCHL – Trnov

Výroční valná hromada (Foto: R. Kašpar)

Hasičský ples (Foto: R. Kašpar)

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 kont-

rol 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).

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
TEPELNÉ SPOTŘEBIČE:
vyhláškou č. 23/2008 Sb. o techPři koupi spotřebiče je vždy do- nických podmínkách požární
dávána technická dokumentace ochrany staveb, ve znění vyhlášky č.
(zvaná někdy jako průvodní doku- 268/2011 Sb.
mentace, návod výrobce na instalaci, provoz, kontroly, údržbu, obsluELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ:
hu apod.), kterou má jeho provozo- Výchozí revize elektrického zavatel za povinnost dodržovat. Jejím řízení revizním technikem elektro
obsahem je mimo jiné charakte- u novostaveb je potvrzením o bezristika prostředí, ve kterém smí závadnosti při začátku jeho provobýt spotřebič provozován, návod zu. Provádění pravidelných revizí
k jeho montáži, obsluze a údržbě.
již instalovaného elektrického zaV předpise pro instalaci by měly řízení (1x za 5 roků) a elektrických
být uvedeny údaje o bezpečných spotřebičů (spotřebičů nepřipevvzdálenostech spotřebičů od hořla- něných např. „bílé techniky“ 1x za
vých hmot, v předpise pro obsluhu 2 roky, držených v ruce a prodlu-

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.
(pokračování na str. 7)
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(pokračování ze str. 6)

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 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 kon-

trolách 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.

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 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

ROUDNICKÝ HASÍK
Nejprve bychom Vám jménem
celého kolektivu roudnického Hasíka chtěli popřát do nového roku
2020 hodně štěstí, zdraví, lásky a
spokojenosti. Rok 2019 utekl jako
písek mezi prsty, i přesto jsme stihli
začátkem listopadu minulého roku
uspořádat pro děti vyjížďku na
Horka, kde si děti vyzkoušely hasit
krabice se senem pomocí džberovek. Celý listopad jsme měli v duchu tvoření, chystali jsme výrobky
do vánočního stánku, ve kterém
jste nás mohli najít celé odpoledne
30. listopadu na rozsvěcení stromu,
kde jsme později i s dětmi vystupovali. Děti zazpívaly pár zimních
a vánočních písní. Dále jsme 13.
prosince navštívili roudnickou
knihovnu, kde nám paní Novotná
nachystala knihy s hasičskou tematikou, proběhla taková menší
knižní beseda s dětmi. Prosinec
proběhl zase v duchu zkoušek vystoupení na Silvestrovské setkání.
Pátek před Vánocemi jsme s dětmi oslavili konec roku, kdy jsme si
ve velké zasedací místnosti na OÚ
pustili na plátně pohádku a objednali pizzu, myslím si, že všechny
děti byly nadmíru spokojené. Poslední naše akce v roce bylo taneční
a zásahové vystoupení na Starém

Hašení krabic se senem na Horkách. (Foto: L. Macháčková)

hřišti při Silvestrovském setkání 31.
prosince.
V tomto roce až do března máme
v plánu dojíždět jednou za 14 dní
v sobotu do libčanské školní tělocvičny od 14:00 do 16:00 hodin. Jeden nebo dva pátky bychom chtěli
věnovat bruslení v Mžanech, neboť
je zde možné pronajmout si celé
kluziště. To vše se ale uvidí podle
počasí.
20. – 22. března se chystáme na
hasičské soustředění na horskou
chatu do Deštného v Orlických
horách. Rodiče měli děti nahlásit
již do konce října, nyní se budeme
raději ptát ještě jednou, takže kdo
se nenahlásil, nemusí zoufat.
Máme opět vyšší počet dětí, takže zimu chceme využít k tomu, aby-

chom s novými dětmi procvičili to, ní podvečer s námi a netráví tolik
co s ostatními pilujeme už tři roky. času u technických vymožeností,
Všechny znalosti dětí se snažíme které dnešní doba nabízí.
využít v připravených skupinových
Za kolektiv Hasíka,
či individuálních hrách a soutěžích.
Lucie Macháčková,
Vážíme si toho, že děti tráví pátečvedoucí kroužku

Návštěva knihovny. (Foto: L. Macháčková)
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SK ROUDNICE
„A“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Jsme v polovině sezony
2019/2020. Začíná fotbalisty neoblíbená, ale nutná část roku. Nejprve
malé ohlédnutí za podzimní částí.
Po 15 kolech jsme získali 30 bodů.
Jsme na 3. místě tabulky se ztrátou
2 body na postupové místo. Zvítězili jsme 9x, prohráli 4x, na penalty
jsme jednou vyhráli a jednou prohráli. Vstřelili jsme 40 branek a 17
obdrželi. V počtu vstřelených jsme
na 3. a v počtu obdržených na 2.
místě mezi týmy 1.A třídy. Nejlepší střelec byl s 9 brankami Kučera.
Na druhé straně udržel Ruml 5 krát
čisté konto. Do všech zápasů zasáh-

li Černý s Bártou.
pracovat na tom, aby hráči zvládli
Příprava začala ve čtvrtek jarní část k radosti našich fanouš16. ledna. Je společná pro hrá- ků.
če A i B týmu. Budeme zvyšovat
Mikan Zdeněk,
fyzickou kondici, ale i zlepšovat
asistent trenéra A mužstva
herní činnosti jednotlivce. PříPŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ A MUŽSTVO
prava bude probíhat stejně jako
CHLUMEC n.C. „B“
UMT Kobylice
v posledních letech na našich NE 26.1. 17:00 FK
- SK ROUDNICE
herních plochách a na cestách ST 29.1. 18:00 SK LIBČANY
UMT Kobylice
- SK ROUDNICE
v obci. Máme domluveno 7 příUMT Ohrazenice
pravných zápasů s týmy z krajské- NE 2.2. 16:30 K- SKPARDUBIČKY
ROUDNICE
ho přeboru.
SO 8.2. 14:00 RMSK NOVÝ BYDŽOV
UMT Chudonice
– SK ROUDNICE
Tým zůstává ve stejném složeUMT Slavia HK
ní, tedy bez odchodů i příchodů. NE 16.2. 18:00 TJ SOKOL TŘEBEŠ
- SK ROUDNICE
Uzdravili se nám někteří zranění
SO 22.2. 18:30 FK VYSOKÁ n.L.
UMT Ohrazenice
hráči. V přípravě budeme chtít
- SK ROUDNICE
vylepšit standartní situace a hru SO 29.2. 14:00 FK KRATONOHY/
Přírodní tráva
OLYMPIA
v předfinální části. Hlavně pak NE 1.3.
- SK ROUDNICE

1. A TŘÍDA KRAJSKÁ SOUTĚŽ - AKTUÁLNÍ TABULKA
1. TJ LOKOMOTIVA HK

15

12

0

3

54:23 36

2. SK SOBOTKA

15

12

0

3

28:12 32

3. SK ROUDNICE

15

10

0

5

40:17 30

4. TJ SOKOL NEPOLISY

15

9

0

6

39:28 28

5. TJ SLOVAN BROUMOV

15

9

0

6

37:35 27

6. SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 15

8

0

7

37:24 26

7. SK ČESKÁ SKALICE

15

7

0

8

50:27 25

8. FK NÁCHOD B

15

8

0

7

33:35 22

9. SK TŘEBECHOVICE P. O.

15

7

0

8

30:36 22

15

7

0

8

26:38 22

10. TJ LÁZNĚ BĚLOHRAD
11. SK BYSTŘIAN KUNČICE

15

6

0

9

31:37 19

12. MFK TRUTNOV B

15

7

0

8

28:44 18

13. FK JAROMĚŘ

15

5

0

10

21:28 14

14. TJ VELKÉ POŘÍČÍ

15

4

0

11

21:39 14

15. MFK NOVÉ MĚSTO N. M. 15

5

0

10

22:46 13

16. SK SOLNICE

4

0

11

17:45 12

15

„B“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Hodnocení podzimní části:
B mužstvo na podzim získalo 15
bodů. V tabulce jsme na desátém
místě.
Hru a umístění v tabulce hodnotím celkem kladně, přístup především mladších hráčů byl dobrý.
Cíl pro jarní sezonu je udržet se
v okresním přeboru.
Děkuji všem hráčům a fanouškům za podporu.
Klempíř Petr,
trenér B mužstva
Po podzimu skončil u mužstva
trenér Petr Klempíř. Tímto mu děkujeme za obětavou práci, kterou
týmu věnoval. Od zimní přípravy
se trénování ujímá Zdeněk Mikan
a asistenta mu bude dělat Petr Pajgrt.
„B“
Starší
mužstvo
žáci (Foto:
- 3. místo
L. Pavlíček)
na okresním halovém přeboru (Foto: L. Douděra)

Příprava jaro:
Příprava bude společná s A tý- našim mladším dorostencům do
mem. Někteří hráči nastoupí i do dospělého fotbalu.
přípravných zápasů sjednaných pro
Mikan Zdeněk,
A tým. Béčko před začátkem soutrenér B mužstva
těže sehraje ještě samostatně 2-3
přípravná utkání.
8. 3. v jednání
OKRESNÍ PŘEBOR - AKTUÁLNÍ TABULKA
15. 3. Stěžery – SKR B
1. MALŠOVA LHOTA A
14 13 1
0
66:18 40
22. 3. Dobřenice – SKR B
2. STĚŽERY A
14 9
1
4
57:32 28
V sobotu 11. 1. jsme se zúčastnili
14 9
1
4
46:30 28
halového přeboru OFS, na kterém 3. CHLUMEC C
4. MYŠTĚVES A
14 8
2
4
46:31 26
jsme skončili na 3. místě ze 7 týmů.
5. LHOTA P. L. A
14 7
3
4
35:18 24
Halový přebor OFS Hradec Krá6. LOVČICE
14 7
1
6
36:38 22
lové.
7. BOHARYNĚ
14 7
1
6
29:33 22
1. Stěžery, 2. Malšova Lhota
8. PRASEK
14 5
3
6
32:35 18
3. SKR B
9. ČERVENĚVES A
14 5
1
8
35:42 16
Nejlepší hráč turnaje: Pospíšil V.
10. ROUDNICE B
14 4
3
7
33:35 15
Nejlepší střelec turnaje: Tykva M.
11.
DOHALICE
14
4
2
8
26:41
14
10 gólů.
14 3
4
7
34:52 13
Hlavním úkolem pro jaro je konso- 12. VYSOKÁ B
14 3
3
8
33:48 12
lidace týmu, zlepšení herního pro- 13. SMIŘICE
14 0
2
12 15:70 2
jevu a možnost nechat nakouknout 14. OHNIŠŤANY

MLADŠÍ DOROST
Premiérovou podzimní část
sezony 2019/20 v 1.lize Krajského přeboru U17 musím hodnotit
jako velice úspěšnou. Po odehraných 14 soutěžních kolech máme
na svém kontě 27 bodů a držíme
krásné 4. místo, přičemž nás od
druhého místa dělí pouhé dva
body. V podzimní části jsme trénovali většinou 2 až 3 krát týdně
v počtu 20 hráčů. Kluci stále prokazují, že je fotbal baví a na jejich
výkonech a přístupu k tréninku je
patrná velká chuť se i nadále individuálně zlepšovat. V podzimní
části nás pro stálou aktivní činnost
v A a B týmu Roudnice opustil
Jakub Novotný. Velice děkujeme
a přejeme hodně úspěchů. Novým asistentem je Martin Topič.

KRAJSKÁ LIGA DOROSTU U17
1. FC NOVÝ HRADEC KR.

14

13

0

1

71:12 39

2. SK JIČÍN

14

11

0

3

42:26 29

9

0

5

34:21 28

9

0

5

46:24 27

FC SLAVIA HK/TJ SOKOL
3.
14
MALŠOVA LHOTA
SK ROUDNICE/SK
4.
14
BYSTŘIAN KUNČICE
5. TJ SOKOL HOŘINĚVES
6.

TJ SOKOL NOVÁ VES/FK
KOŠŤÁLOV-LIBŠTÁT

7. FC VRCHLABÍ

14

6

0

8

56:36 21

14

6

0

8

43:43 18

14

5

0

9

23:39 17

8. TJ JISKRA HOŘICE

14

6

0

8

26:40 16

FKM JAVORKA/SK
MILETÍN

14

4

0

10

28:58 11

10. TJ BANÍK ŽACLÉŘ

14

1

0

13 12:82 4

9.

Přípravu na jarní část sezony
jsem zahájili ihned po ukončení
podzimní části koncem listopadu
a tím pádem celý tým trénuje nepřetržitě do dnešního dne.
(pokračování na str. 9)
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sunout ještě o několik pater výše.
Hráči ho plní na 100% . Zatím
Nastavili jsme velmi náročný máme odehraný jeden přípravný
tréninkový proces, který ale, jak zápas a hned se ukázalo, že jdeme
pevně věříme, nás dokáže po- správným směrem . Divizní tým
STARŠÍ ŽÁCI
LHOTA P. L. / ROUDNICE
V soutěžním ročníku 2019 /
2020 hrají naši starší žáci (r. 2005
-2006) v souklubí Lhota p. L. /
Roudnice. Trénují i hrají ve Lhotě p. L. Tým působí v okresním
přeboru, kde jim patří pěkné 4.
místo.
MLADŠÍ ŽÁCI
LHOTA P. L./ROUDNICE
V soutěžním ročníku 2019/2020
hrají naši starší elévové (r. 20072008) v souklubí Lhota p.L./Roudnice. Trénují i hrají ve Lhotě p. L.
V okresním přeboru jim zatím patří 10. místo.

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

DALŠÍ ČINNOST
SK ROUDNICE
Přehled akcí, které jsme uskutečnili od minulého vydání
Roudnického zpravodaje a které
plánujeme v nejbližší době:
• Již tradičně jsme se podstatnou měrou podíleli na pořádání
Silvestrovského setkání 31. 12.
Bylo to důstojné rozloučení se
starým rokem 2019 zakončené
krásným ohňostrojem, na kterém
se setkala většina roudnických
občanů.
• Naší první akcí tohoto roku
byl v pátek 7. 2. Sportovní ples.
K tanci hrála kapela UNIDUO.
• O víkendu 29. 2.–1. 3. nás
čeká volební Valná hromada,
která se uskuteční v hospodě
U Formana. Přesný termín bude
včas oznámen.
• Další jarní akcí bude každoroční Sběr starého železa. O termínu sběru budete dopředu in-

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ ŽÁCI
1.

ČERVENĚVES/SKŘIVANY 10

9

0

1

55:20 25

2.

DOHALICE/PROBLUZ

10

7

0

3

58:19 22
25:19 19

3.

STĚŽERY

10

6

0

4

4.

LHOTA P.L./ROUDNICE 10

4

0

6 17:27 11

5.

NEPOLISY

10

3

0

7

6.

PRASEK

10

1

0

9 12:50 3

15:47 10

OKRESNÍ PŘEBOR - MLADŠÍ ŽÁCI
1.

KUNČICE/RMSK
N.BYDŽOV B

11

10

0

1

2.

HOŘINĚVES/
PŘEDMĚŘICE B

11

9

0

2 65:17 27

3.

DOHALICE/PROBLUZ

11

7

2

2 46:14 23

4.

SKŘIVANY/ČERVENĚVES 12

7

0

5 44:20 21

5.

FC HRADEC DÍVKY

11

6

2

3 27:17 20

6.

SLAVIA HRADEC B

12

6

2

4 43:39 20

67:9

30

7.

PRASEK

11

6

2

3 26:23 20

8.

VYSOKÁ N/L.

11

6

1

4 25:19 19

9.

STĚŽERY

11

5

1

5 37:25 16

10.

LHOTA P.L./ROUDNICE 11

5

1

5 23:25 16

11.

MYŠTĚVES

11

3

1

7 20:64 10

12.

SMIŘICE

11

2

1

8 22:44 7

13.

NEPOLISY

11

2

0

9 24:45 6

14.

TŘEBEŠ C

11

1

2

8 8:51

15.

LIBČANY/URBANICE

12

1

1

10 14:79 4
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formováni.
• Jako každý rok, tak i letos
budeme 30. dubna ve spolupráci
s ostatními spolky a OÚ Roudnice pořádat Slet čarodějnic. Akce
se uskuteční v areálu v Lesejčku.
Určitě budou soutěže, opékání
buřtů i čarodějnická diskotéka.
Rok 2019 se nám z pohledu
našeho SK hodnotí určitě velmi
příjemně. V soutěžích nás reprezentuje 6 mužstev (2 dospělých
a 4 mládeže). Nesmírně si vážíme
a děkujeme všem, kteří se starají
o fungování všech mužstev i chod
celého klubu a doufáme, že jim
vydrží elán i do dalších let. Všem
našim hráčům, trenérům, funkcionářům, fanouškům, sponzorům,
ale i všem spoluobčanům bych
chtěl popřát do roku 2020 především pevné zdraví a ať se vše daří.
Za SK Roudnice
Tomáš Rejl

Třebeš jsem porazili 3:1. Zimní Chvojky. Závěrem bych rád posoustředění proběhne 14.2. v do- děkoval za podporu v minulém
mácích podmínkách. Ubytová- roce.
ní a kompletní servis bude opět
						
Klapka David,
zajišťovat Motorest U sedláka
trenér mladšího dorostu
STARŠÍ ELÉVOVÉ
KRATONOHY / ROUDNICE

SK Roudnice přeji v novém roce
hodně bodových úspěchů.
Koudelka Vladislav ml.,
Před novou sezonou přešlo
trenér starších elévů
mužstvo z mladší do starší příOKRESNÍ PŘEBOR - AKTUÁLNÍ TABULKA
pravky. Přechod jsme zvládli
a po podzimu se pohybujeme ve 1. PRASEK
20 17 0
3 126:56 51
středu tabulky. Počet vítězství
20 14 1
5 151:62 43
i proher je vyrovnaný. Na sklonku 2. CHLUMEC B
20 14 0
6 111:79 42
roku jsme se zúčastnili okresního 3. KUNČICE
halového přeboru v Předměřicích 4. MYŠTĚVES
20 13 1
6 134:70 40
n.L., ale do finálové skupiny jsme
20 12 1
7 97:77 37
se neprobojovali. Na jarní část se- 5. LHOTA P.L.
zóny se připravujeme v tělocvičně
LOVČICE
20 11 1
8 146:76 34
v Libčanech (1x týdně + venku 6.
KRATONOHY/
20 9
2
9 115:122 29
dle počasí). Docházka na trénin- 7. ROUDNICE
ky je zatím výborná. 1. února nás 8. LIBČANY/URBANICE 20 5 1 14 47:100 16
čeká halový turnaj v PředměřiSKŘIVANY/
20 4
3 13 50:106 15
cích n.L., kde změříme síly s týmy 9. ČERVENĚVES
z krajských soutěží. V polovině 10. NEPOLISY
20 3
1 16 57:187 10
února se zúčastníme soustředění
v Horní Branné. Všem týmům 11. RMSK N.BYDŽOV B 20 1 3 16 55:154 6
MINIELÉVOVÉ
Od podzimu se schází tým
minielévů. Jedná se spíš o formu
pohybového kroužku, kde se děti
pomalu zasvěcují i do fotbalových
základů. Trénujeme celoročně.
Přes zimu v tělocvičně v Libčanech a až počasí dovolí, tak na

našem hlavním hřišti či na umělce. Na jaře nás čekají 4 soutěžní
turnaje se stejně starými adepty
kopané. Pokud chcete, aby se vaše
děti hýbaly, pošlete je mezi nás.
Rejl Tomáš,
trenér minielévů

KNIHOVNA
BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
(1.–31. 3.) – 11. ROČNÍK.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje jedenáctý ročník celostátní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů. V centru
našeho zájmu je čtenář a čtení.

V uplynulém roce se v knihovně zaregistrovalo 71 čtenářů a bylo
půjčeno 2818 knih a časopisů. Pro
návštěvníky jsou připraveny jak
knihy z vlastního fondu, tak knihy
z výměnného fondu z Hradce Králové. Knihovna odebírá časopisyKvěty, Naše krásná Zahrada, Venkov a styl, Rozmarýna, Moje země,
Golem, Amos, Receptář, které si
můžete v knihovně zapůjčit.
FESTIVAL
CYKLOCESTOVÁNÍ
se uskuteční 22. 2. 2020, konferenční sál Úřadu práce, Wonkova
ul., Hradec Králové. Tradiční přehlídka cestopisných besed a promítání.Podrobnější informace naleznete na www.cyklocestovani.cz.
Informace o dění v knihovně
naleznete na www.knihovnaroudnice.webk.cz
Ivana Novotná
knihovnice
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Roudnice

ROUDNICKÉ ŽENY
V letošním roce měly děti delší
vánoční prázdniny, které jsme se
jim snažily zpestřit pozvánkou na
bruslení. Počasí bruslení na rybnících nepřeje, proto jsme se vydali
bruslit na zimní stadion v Novém
Bydžově. Autobus se zaplnil a někteří se za námi vydali vlastní dopravou. Celý stadion jsme měli pro
sebe, led byl perfektně připraven.
Zájezd se líbil a rádi bychom ho
na konci roku zopakovali.
V pondělí 6. 1. k vám do domácností zavítali tradiční pochůzkou tři králové, aby vám popřáli
a požehnali štěstí, zdraví v novém
roce. Veškeré peníze, které se vybraly, budou využity na akce pro
děti v naší obci. Velice děkujeme za
váš příspěvek.
V únoru se budeme podílet na
přípravě roudnického Masopustu.
V březnu vás srdečně zveme na
tradiční zábavu, která se uskuteční
v pátek 6. 3. v hospodě U Formana.
K tanci a poslechu bude hrát Nota
bene. V neděli 8. 3. bude Dětský
karneval.
Na březen chystáme společně
s mateřskou školou a obecním úřadem tradiční přivítání jara. V loňském roce byla vyhlášena soutěž
o velikonoční výzdobu před obecním úřadem. I když je ještě jaro daleko, můžeme se začít připravovat
již teď. Pomozte naší víle Jarněnce
s velikonoční výzdobou. Výrobky
můžete nosit do knihovny. Mějte na paměti, že budou vystaveny

Tři králové (Foto: M. Kopřivová)

venku. Všechny výrobky obdrží
odměnu.
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 symbolu organizace –
kytičky měsíčku lékařského. Nebude chybět ani tradiční tvoření dětí
pro maminky. Na 13. 6. chystáme
zájezd do Mirákula.
Pro děti budeme průběžně ještě pořádat kurzy vaření a tvoření.
Všechny informace budou včas
zveřejněny.
Těšíme se na setkání s vámi na
našich akcích.
Za Spolek Roudnické ženy
KopřivováMartina

Bruslení v Novém Bydžově (Foto: M. Kopřivová)

INFORMACE KULTURNÍ KOMISE

MASOPUST 2020
V sobotu 22. února 2020 projde
Roudnicí již tradiční masopustní
průvod. Po posledním masopustZveme maminky s předškolkovými dětmi na „Pondělní hraní si s dět- ním tanečku začne v hospodě
mi na OÚ“. Scházíme se každé pondělí v zasedací místnosti OÚ od cca U Formana masopustní merenda.
9:30. K dispozici je pro děti herní koberec včetně hraček.
Všichni jste srdečně zváni.
Těšíme se na viděnou
VELIKONOČNÍ SVÁTKY
Na sobotu 28. 3. od 14.00 hodin

PONDĚLNÍ HRANÍ SI S DĚTMI

připravujeme na Obecním
úřadě v Roudnici Velikonoční
tvoření. Celou akci zahájí děti z
mateřské školy a Berušky ze ZŠ
Libčany. Budou připravena stanoviště, kde si děti budou moci
vyrobit velikonoční dekoraci.
Nebude chybět ani malé pohoštění.
Ivana Novotná

Obecní úřad Roudnice ve spolupráci s
Občanským sdružením Diakonie Broumov
VYHLAŠUJÍ

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

				• letního a zimního oblečení
				 • lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
				 • peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
				 • v hale Obecního úřadu Roudnice (za budovou OÚ)
				• ve středu 22. dubna 2020 od 14 do 17 hodin 				
				 • v pátek 24. dubna 2020 od 9 do 11 hodin
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