ROUDNICE 1384 - 2014 (1. ČÁST)
Letos uplyne 630 let od založení Roudnice. První zmínky o Roudnici pokládají vznik naší obce do roku 1384. Druhá polovina 14. století byla
ve znamení vlády českého krále Karla IV. a nastolení vlády jeho syna Václava IV. V té době se osidlovala krajina, probíhala tzv. kolonizace. Na
vyvýšeninách byly stavěny tvrze, v jejich okolí se rozšiřovalo nové osídlení. To se postupně rozrůstalo, vznikaly nové vsi a panské dvory. Nejinak
tomu bylo i v Roudnici. Některé údaje jsou historicky doloženy a byly zpracovány historiky. Jiná fakta se dochovala ústním podáním a byla zaznamenána pamětníky, často v odlišném podání.
V roce 2006 a 2007 přinesl Zpravodaj v pěti vydáních podrobný seznam všech archeologických nálezů, které se vyskytly na místě dnešní obce
a jejího nejbližšího okolí. Seznam, popis, místo výskytu a místo uložení nálezů poskytl pro potřeby obecní kroniky PhDr. Jiří Kalferst, pracovník
archeologického oddělení hradeckého muzea. Nálezy dokazují, že Roudnice je staré sídlisko, kde lidé žili již před čtyřmi tisíci lety.

ROUDNICE V LITERATUŘE
A. Sedláček: Hrady, zámky
a tvrze království českého

ci. Nově osídlí byli všichni českého původu, k emfyteutickému vyměření došlo 1395. První známá
„ Jedna tvrz roudnická stávala kolonizace Roudnice provedena
směrem k Homyli ve vzdálenosti Anežkou z Třebechovic, zvanou
dva tisíce kroků od vesnice – Na též z Roudnice.“
Horkách. Druhé tvrziště bylo dle
místního podání u statku Václa- A. Sedláček: Místopisný slovník
va Morávka na poli zvaném Na
Turyni. Nejstarší osídlení bylo na
Roudnice – Roudnice s tvrzí –
pahorkách severně od obce a na r.1384 držel Beneš z Riesenberka,
mírných vyvýšeninách na stra- 1395 Anežka z Třebechovic, 1400
ně jižní. V místech nynější vsi v Markvart z Jeřic, po něm synové
oněch dobách bývaly asi bažiny. Jan /1421/ a Zdislav Mnich zvaný
Jest možno nejstarší osídlení po- Sokol z Roudnice /1436/. Tohoto
ložiti do mladší doby kamenné syn Jan Mnich zapsal Roudnici r.
/2500 př.n.l./ a do doby bronzové 1457 Soběslavovi z Miletínka, ale
/2000 – 1500 př.n.l./“
vedle něho držel zde dvorec Jindřich, druhý syn Zdislavův. Onen
J.V. Šimák: Středověká
statek patřil potom vladykům
kolonizace v Čechách
z Bukůvky, tento Radikovským
z Hrádku. V roce 1513 prodán
„Osidlování trvalo dlouhou Pernštejnům k panství pardubicdobu, dokazují to různé povin- kému.“
nosti poddaných a rozdíly v odPoznámka k osobě Zdislava
vádění naturálních dávek pro Mnicha:
Dolní Roudnici a Horní RoudniZdislav Mnich byl husitský

válečník a pro jeho válečnické umění byl nazýván „Sokol z
Roudnice“. V roce 1436 se zásluhou kněze Ambrože stal hejtmanem husitského Hradce Králové.
Následující rok ale uzavřel mír
s králem Zikmundem a otevřel
mu hradecké brány. Nato byl z
Hradce Králové svými odpůrci
vypuzen. Jeho roudnickou tvrz
dobyl a vypálil v r. 1438 Jetřich z
Miletínka. Sídlo patrně nebylo již
obnoveno a o vesnici vedlo spory
více majitelů.
Ke jménu Roudnice uvádí
František Pražák:
Kdy byla Roudnice založena
a kým, není a asi nebude nikdy
známo. Pravděpodobně se její zakladatel jmenoval Rudný – Roudný. Jeho potomci se nazývali Růdníci a z toho asi vzniklo jméno
Roudnice. Že by jméno vzniklo
od slova „rudy“ je nepravděpodobné, neboť není zde, ani v okolí, té nejmenší památky po dobývání nějaké rudy.

Dle švancenberského archiváře
Dr. Josefa Salaby jméno vsi Roudnice vzniklo od stojatých vod,
které byly označovány za rudé a
od toho pojmenování vsi Rudnice
– Roudnice.
Další vydání Zpravodaje budou
přinášet údaje, které zpracoval
František Pražák v letech 1940 –
1944. Získal je v Pernštýnském
archivu a poskytl je panu Josefu
Charbuskému, který je pro nás se
svým bratrem Františkem Charbuským sepsal a uchoval.
Poznámka k textu: Emfyteuze
(čili purkrecht) je stvrzení pevného smluvního poměru mezi
pánem a poddaným. Poddaným
se zajišťovalo nerušené držení
usedlosti i s půdou. Byli však současně zavázáni ke každoročním
splátkám stanoveného úroku.
Jednalo se o dědičný pacht se zákupním právem.
Marie Doležalová
kronikářka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ROUDNICE
POPLATKY ZA POPELNICE
A PSI NA ROK 2014
Poplatky za popelnice činí
500,- Kč na osobou, poplatek za
psa činí 40,- Kč. Poplatky budou
vybírány hotovostně v kanceláři
Obecního úřadu v Roudnici od
10. března do 31. března 2014
nebo bezhotovostně na účet
obce č. 1080831369/0800, variabilní symbol uvádějte vaše číslo
popisné. Při bezhotovostní platbě si pouze vyzvednete známku
na popelnici. Popelnice budou
vyváženy na staré známky do
30. 3. 2014.

HROBOVÁ MÍSTA
Většina nájemní smluv na hrobová místa na hřbitově v Roudnici
měla platnost do konce roku 2013.
V současné době pro vás připravujeme nové smlouvy na dalších
10 let užívání. Uzavření nové
smlouvy a zaplacení poplatků
za hrobová místa bude probíhat
v kanceláři obecního úřadu od
10. března do 14. dubna 2014.
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

a i přesto, že byla provedena řada
akcí – výstavba minihřiště, nové
chodníky a dvůr u MŠ, opravy
a udržovací práce na dalším majetku obce, zůstalo nám na účtech
obce k 31. 12. 2013 celkem
4 815 507,- Kč. Nemalý podíl na
tomto zůstatku mělo i nové rozpočtové určení daní, díky němuž
narostly příjmové položky obecního rozpočtu.
ROZPOČET OBCE
ROUDNICE NA ROK 2014

V roce 2013 se s finančními
Návrh rozpočtu Obce Roudnice
prostředky obce nakládalo účelně na rok 2014 vypracovalo zastupi-

telstvo na svém pracovním jednání, poté byl od 18. 11. do 4. 12.
2013 zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu. Ke zveřejněnému návrhu nebyly vzneseny
žádné námitky ani připomínky.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2014 na svém jednání dne 10. 12. 2013.
Příjmy

7 387 480,- Kč

Výdaje

5 756 500,- Kč

Rozdíl
(přebytek)

1 630 980,- Kč

pokračování na str. 2
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
V roce 2014 bude z rozpočtu obce
financován provoz a správa obce
a všech jejích budov a zařízení a
provoz mateřské školky. Finanční
podporu získaly i zájmové spolky
(SDH, Roudnické ženy a TJ Sokol
Roudnice), které zajišťují v obci
zájmovou činnost a pořádají řadu
kulturních společenských a sportovních akcí pro všechny roudnické
občany. Z investičních akcí nás čekají stavební úpravy kanalizačního
sběrače před hasičskou zbrojnicí a
budeme pokračovat v kácení starých nebezpečných stromů a za pomoci zájmových spolků vysazovat
novou zeleň.

VÝROČNÍ ROUDNICKÝ ROK
Rok 2014 je pro naši obec významný ve dvou datech – uplyne
120 let od založení hasičského sboru
v obci a 630 let od první písemné
zmínky o obci Roudnice.
Zástupci obce, mateřské školky
a roudnických zájmových spolků
diskutovali, jak si tato významná
výročí připomeneme. Dohodli jsme
se, že než dělat jednu velkou akci,
raději pro roudnické občany společně připravíme na každý měsíc jednu
kulturní akci, abychom si ten náš
roudnický výroční rok všichni užili.
Ing. Jana Rejlová, starostka obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBČANY
První polovina školního roku je
za námi. Ohlédněme se, co vše se za
tu dobu v naší škole podařilo.
Čtyři učebny prvního stupně byly
vybaveny interaktivní tabulí, která
umožňuje zpestřit výuku novými
formami práce.
Žáci všech tříd navštívili různá
divadelní představení, uskutečnily
se exkurze např. na hvězdárnu (4., 5.
tř.), do Skanzenu Krňovice (1., 3.A,
B tř.), Archeoparku ve Všestarech
(5. – 8. tř.), někteří žáci 5. – 9. roč.
navštívili vánoční Norimberk.
Nezapomínáme ani na environmentální výchovu a výchovu ke
zdravému životnímu stylu. V rámci toho tématu byli žáci 1. a 3. A, B
tř. na besedě v Ekocentru a Muzeu
v Hradci Králové, 4. tř. na besedě
s lesníkem v královéhradeckých lesích, zajímavou besedu o plísních si
poslechli žáci 9. ročníků.
I v tomto školním roce působí na
škole speciální pedagog Mgr. Jiří
Pecháček, který pomáhá řešit výchovné problémy žáků a rodičům
poskytuje bezplatnou poradenskou
činnost. Předcházení rizikového

chování dětí jsou věnovány programy pro žáky 2. stupně pořádané
organizací PROSTOR PRO s programem Spirála. Postupně jimi prochází každá třída.
Žáky 2. – 4. ročníku přišla seznámit se svojí tvorbou spisovatelka
Jitka Vítová, výstavu obrazů malíře
Josefa Janků navštívili žáci 2. stupně.
Ze sportovních soutěží jsme se
zúčastnili přespolního běhu (Aneta
Moravcová, Kateřina Václavková)
a soutěže ve skoku vysokém. Zde v
kategorii mladších dorostenců obsadil Karel Matoušek 1. místo.
Již tradičně se zapojujeme do
řemeslné soutěže na Střední škole technické a řemeslné v Novém
Bydžově. Letos nás reprezentovalo
15 žáků. Naše škola získala v celkovém hodnocení 2. místo z 32 škol.
Vynikajících úspěchů dosáhli naši
žáci v kategorii truhlář, automechanik (Jiří Vanc, Tadeáš Javůrek),
velmi dobře se umístili: mladý rybář (Jindřich Kopřiva), mladá zahradnice (Nikola Štěrbová), mladý
opravář (Radek Macháček)
Jako každý rok i letos byla naše
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KULTURNÍ AKCE
6. ledna
19. února
1. března
16. března
12. dubna
30. dubna
17. května
24. května
31. května
Červen

Červenec

Tříkrálové koledování
Beseda s J. Skalou na téma Archeologické nálezy
v Roudnici a okolí, OÚ Roudnice
Roudnický masopust
Dětský karneval v hospodě U Formana
Vynášení Morany a Velikonoční tvoření, OÚ Roudnice
Čarodějnický rej, Staré hřiště
Okrsková hasičská soutěž, Staré hřiště
Country zábava v hospodě U Formana
Ptactvo v našem okolí, Staré hřiště
Východočeská hasičská liga, Staré hřiště (1. 6. 2014)
Koncert v Přírodním divadle
Roudnická dětská olympiáda
Fotbalový pouťový turnaj
Pouťová zábava v Přírodním divadle
Pouťová utkání roudnických fotbalistů

Srpen

Letní kino v Přírodním divadle

Září

Výstava „Kámen a hlína -odkrývání tajemství minulosti“
a koncert dechové hudby

Říjen

Týden knihoven

Listopad

Promítání z roudnických archivů

Prosinec

Rozsvěcení vánočního stromu
Roudnický Silvestr

škola před Vánocemi otevřena veřejnosti u příležitosti Dne otevřených dveří, který byl spojený s vánočním tvořením a vystoupením
žáků 1. stupně.
Letos poprvé jsme v lednu uskutečnili akci pro budoucí prvňáčky
nazvanou Škola před školou. Při ní
si budoucí školáci mohli vyzkoušet,
jaké to v té velké škole je a jak se zde
pracuje. Akce se setkala s kladným
ohlasem u rodičů dětí. Po té 23.1.
následoval zápis dětí do 1. ročníku
k němuž přišlo 45 dětí.
Lyžařský výcvik 7. ročníku byl
z důvodu nepříznivého počasí odložen na únor, tak snad nás bude
mít Krakonoš rád a pošle na hory
sníh. V úterý 11. února proběhne již 3. ročník literárně-recitační
soutěže O libčanskou básničku, na

KNIHOVNA

V uplynulém roce se v naší
knihovně zaregistrovalo 106 čtenářů. Knihovnu navštívilo 1752
návštěvníků a bylo půjčeno 3673

knih a časopisů. I nadále se těším 17.00 hodin na OÚ v Roudnici
na nové čtenáře..
Vstupné 20,-Kč,
Svaz knihovníků a informačních
Všichni jste srdečně zváni.
pracovníků vyhlašuje pátý ročník
celostátní akci BŘEZEN- MĚSÍC
FESTIVAL
ČTENÁŘŮ. Roudnická knihovna
CYKLOCESTOVÁNÍ
se také připojí k této akci.
Pro příznivce cyklistiky a turisNÁLEZY Z OKOLÍ ROUDNI- tiky je na 1.-2. 2. 2014 v prostoCE, ANEB TROCHA
rách Bio Centrál, Hradec Králové
HISTORIE PRO VŠECHNY
připraven FESTIVAL CYKLOCESTOVÁNÍ - besedy, promítání
Co: přednáška J. Skaly ml. o his- atd. Bližší informace najdete na
torii a nálezech s detektorem kovů www.cyklocestovani.cz
Kdy: ve středu 19. 2. 2014 od
Ivana Novotná, knihovnice

který vás srdečně zveme. Ve čtvrtek
13. února se připravují naše děvčata
z tanečního kroužku a kroužku aerobiku na taneční soutěž Star dance
na ZŠ Kukleny v Hradci Králové.
Klub rodičů a přátel školy v Libčanech pořádá v pátek 14. března
Společenský ples, jehož výtěžek je
věnován žákům. Všichni jste srdečně zváni a příspěvky do tomboly
jsou vítány.
Možná se to někomu bude zdát
předčasné, ale pomalu se připravujeme na jaro. Chystáme projekty,
na 1. stupni to bude Den Země na
2. stupni tradiční Den zdraví a letošní projekt 2. pololetí nese název
Světová města módy. Uvidíme, jak
se nám bude dařit.
Květoslava Brožková
zástupkyně ředitelky

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Děkujeme Obecnímu úřadu
za spolupráci v uplynulém roce
a za pěkné ukončení starého roku
2013 a přivítání nového roku 2014
přípitkem a krásným ohňostrojem,
které se konalo na Starém hřišti.
V letošním roce se zúčastníme
rekondičního pobytu v Sezimově
Ústí a to 2.-9. 3. 2014.
Dále se uskuteční rekondiční
pobyt v Luhačovicích 28. 9.- 5. 10.
2014.
Informace o pobytech u p. A.
Vítkové č. p. 138.
Anna Vítková, předsedkyně

obec
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE

V první řadě bychom Vám rádi
popřáli vše nejlepší v novém roce,
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Souhrnem přinášíme
několik našich činností za poslední dobu a samozřejmě plány do
budoucna. Na podzim jsme zazimovali hřiště a vyčistili studeň na
hřišti, protože se zanášel filtr na
zalévání.
Výroční Valná hromada proběhla 6. 12. 2013 v Hasičské zbrojnici
za účasti členů SDH a jejich hostů.
Jako každoročně se konal Hasičský

ples v hospodě U Formana tentokrát 10. 1. 2014. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat za účast
všem dotyčným, kteří si na tento
večer udělali čas a podpořili náš
ples hojnou účastí.
Na únor plánujeme školení jednotek DVPS v hasičské zbrojnici.
1. 3. 2014 se budeme podílet na organizaci tradičního roudnického
masopustu, který projde vesnicí.
Na 27. 3. 2014 připadá již 120.
výročí od založení SDH. V sobotu
17. 5. 2014 se u příležitosti tohoto
výročí uskuteční Okrsková soutěž na Starém hřišti, která bude
zároveň zahrnuta do oslav 630 let
založení naší obce. Zároveň také
v květnu budeme pořádat pro
naše členy Hasičský výlet. Soutěž VCHL v Roudnici proběhne

 Výroční Valná hromada SDH Roudnice (Foto R. Kašpar)

1. 6. 2014 od 10 hodin na Starém v hojné účasti stejně tak jako v mihřišti. Na obě soutěže jak Okrsko- nulých letech.
vou, tak i VCHL jste srdečně zváni.
Irena Hajnová
Doufáme, že nás přijdete podpořit
SDH Roudnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE
Milí spoluobčané, školní rok se
nám pomalu blíží do své poloviny
a my jsme si s dětmi užili už spoustu hezkých dnů. Letošní podzim
a zatím i zima jsou k nám přívětivý
svým počasím. Celý podzim jsme
si užívali slunečného a teplého počasí na školní zahradě, kde jsme
využívali pískoviště i ostatní herní
prvky a opraveného dvora, kde děti
můžou už teď bezpečně jezdit na
koloběžkách a odstrkovadlech. Na
začátku roku jsme dětem nabídli
kroužky angličtiny, keramiky a pohybový taneční a tenisový kroužek.

Do tenisového kroužku se přihlásilo velmi málo dětí proto nebyl
uskutečněn. Ostatní kroužky jsou
hojně navštěvovány a dětem se líbí.
Pro děti jsme také připravili několik nadstandardních akcí. Začátkem října nás paní Novotná
z knihovny pozvala na pohádku
O pejskovi a kočičce, kde hlavní
roli hrála živá zvířata. Děti si pak
mohly se zvířátky pohrát, pomazlit a pohladit si je. Koncem října
jsme jeli s dětmi na výlet do Starých Hradů u Jičína, kde je krásná
expozice různých strašidýlek, víl a

pohádkových postav. V listopadu
jsme zhlédli u nás ve školce Pirátskou pohádku.
V prosinci jsme přivítali Mikuláše a čerty s nadílkou ve školce
a týden zakončili Čertovskou diskotékou. V půlce prosince jsme pozvali do mateřské školy rodiče na
Vánoční tvoření s dětmi. Společně
si vyrobili vánoční dekoraci. Také
jsme si poslechli pěkný koncert
dětí ze ZUŠ Habrmanova. V pátek
13. 12. jsme jeli na výlet do Betléma v Třebechovicích. Děti si prohlédly betlémy z různých materiálů

a velký dřevěný Proboštův betlém.
Poslední týden v prosinci jsme zakončili Vánočním vystoupením
dětí pro rodiče a ostatní hosty.
Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnout na nových internetových stránkách naší mateřské
školy: materska-skola-roudnice.
webnode.cz
Vážení spoluobčané, v roce 2014
vám všem přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a pohody v soukromém i pracovním životě.
Za kolektiv MŠ Roudnice
Jana Bitvarová

ŠIPKAŘI ROUDNICE
RUMÍDCI ROUDNICE
V současné době máme zimní
pauzu, tak si většina hráčů dává
zasloužený odpočinek po náročné
půlce sezony, která se nám jako
týmu skutečně vydařila. Tímto
bych chtěl poděkovat všem našim
hráčům. Mohl bych jmenovitě, ale
ti, kdo se o šipky zajímají nebo navštěvují naše internetové stránky,
vědí o kom mluvím. V podzimní
části jsme odehráli 15 zápasů a z
toho jsme prohráli pouze jeden jediný. Byl to sice domácí zápas, ale
o to víc nás těší, že pokaždé, když
jsme byli venku, tak jsme našeho soupeře dokázali obrat o body
takříkajíc na jeho domácí půdě.
O to víc je takové vítězství cennější a víc potěší. Proto také jsme po
půlce sezony na prvním místě v
tabulce. Byla to opravdu nádhera.
Je vidět, že šipky jsou opravdu týmová hra, protože když se někomu

nedařilo, nebo prostě neměl den,
ostatní jsou tak dobří hráči, že dokázali svojí hrou přinést potřebné
body a tím i vítězství pro celý tým.
Proto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem hráčům za jejich šikovnost a umění, našim fanouškům
za vytvoření báječné atmosféry
a divácké kulisy a doufám, že v jarní části sezony, kterou začínáme už
2. 2. se nám bude dařit stejně dobře, jako na podzim. Pokud to vyjde, příští rok bychom mohli hrát
1. ligu. Tak uvidíme.
Za Rumídky, Petr Štěrba
GLASURIT ROUDNICE
Pro tento ročník náš tým postoupil do III. ligy, a tak nás čekalo
spoustu nových soupeřů. Začátek
nás ale nezastihl v dobré formě a po
4 kolech jsme měli pouze jednu výhru a tři prohry vždy nejtěsnějším
poměrem 8:10. Pak jsme zlepšili zá-

věry a začali bodovat. Po podzimní
části nám patří 10. příčka, což asi
odpovídá našim výkonům v celém
podzimu. Do jarní části nastupujeme s cílem zlepšit naše zavírání
a odehrát vyrovnaná utkání s každým soupeřem. Moc děkujeme našim fanouškům za jejich podporu
a věříme, že nás v jarní části opět

budou hnát svými hlasivkami k
nejlepším výkonům. Další podrobnosti najdete na našich stránkách:
http://glasurit.webnode.cz/
Dovolte mi popřát vám za celý
náš tým hodně zdraví do Nového
roku 2014.
Za tým Glasurit
Vladimír Novotný

10 LET ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ
Děkujeme OÚ Roudnice, že nám
od 1. 1. 2004 umožňuje schůzky,
a to každou středu od 14 h v budově
OÚ. Naše členky vycházejí vstříc potřebám OÚ tím, že v případě potřeby
roznášejí pozvánky na akce v obci.
Obstaraly i roznášku kalendářů Urbanické brázdy. Pokud probíhá dobročinná akce pro Diakonii Broumov
(sběr šatstva, prádla, atd.), zajišťujeme její průběh. Jako každým rokem
napekly roudnické seniorky cukroví
na zahájení Adventu 2013 a staraly se

o pohoštění při vánočním tvoření.
Ve spolupráci s důchodci ve Lhotě p. L. jsme uspořádali dva zájezdy
na ochotnická představení v Nechanicích.
Lhotečtí senioři nás pozvali ke
společné návštěvě betlému v Třebechovicích p. O. Při té příležitosti
jsme zhlédli vánoční výzdobu ve
skanzenu v Krňovicích.
Vážení spoluobčané, přejeme
Vám šťastný rok 2014.
Marie Doležalová
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TJ SOKOL ROUDNICE
„A“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Začátek sezóny se nám povedl,
protože jsme po polovině soutěže
patřili mezi tři nejlepší celky. Pak
ale přišla zranění hráčů a u některých pokles formy, a tak přišla
i první porážka po devíti kolech.
Mrzí mě porážka v posledním
zápase s Vysokou n. L., kde jsme
přišli o domácí neporazitelnost.
Na druhou stranu jsme doma
nastříleli nejvíce branek ze všech
mužstev (33 branek, což je průměr 4 branky na zápas). Diváci
chodí na fotbal kvůli gólům, takže jsme je v tomto směru doufám
potěšili. Umístili jsme se nejlépe za poslední léta - na 4. místě.
Dobrá byla spolupráce s „B“ mužstvem, kde jsme se navzájem doplňovali.
Do nového roku přeji všem
hodně štěstí a zdraví a spoustu
fotbalových úspěchů jak v dospělých, tak v mládežnických kolektivech. A co nejvíce fanoušků,
„B“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Po předčasném přerušení trenérské činnosti Michalem Luňákem jsme museli rychle najít
řešení pro podzimní část. Snad
se to alespoň z části povedlo a
tým má dobrý základ do jarních
bojů. Spokojenost s podzimem
z pohledu aktivity hráčů na trénincích či zápasech je vcelku
dobrá. Osobně mě potěšily postupné rozjezdy mladých hráčů
(Koutník, Bárta, Melichar) i stabilní výkony zkušených matadorů. Podařilo se zvládnout některé
absence a tým opět ukázal, kde
je jeho místo v soutěži. Přesto
tým během podzimu postrádal
některé své opory možná až příliš často. Velmi mě potěšila spolupráce s A týmem, a to jak po
tréninkové stránce, tak hlavně
i po té herní. Hráči A týmu měli
chuť pomoci nejen sobě při nižším vytížení, ale i B týmu v jeho
cestě za konečným druhým místem po podzimní části. Věřím, že
tato chuť u kluků vydrží i nadále
a naopak hráči béčka předvedou
stejnou chuť nakouknout do zápasů v I.A třídě. Herní výkony na
podzim nebyly špatné, ale nutno
dodat, že na hlavního favorita ze
Starého Bydžova, jsme ani v jednom zápase nestačili. I přes tuto
skutečnost je naše ztráta na vedoucí tým pouze 3 body. Soutěž
je tabulkově velmi vyrovnaná,

MLADŠÍ ŽÁCI

1. A TŘÍDA KRAJSKÁ SOUTĚŽ - AKTUÁLNÍ TABULKA
1. FK VYSOKÁ n. L.

14

11

1

2 37:12

34

2. SK TŘEBECHOVICE p. O.

14

10

0

4 29:18

30

3. TJ SOKOL TŘEBEŠ

14

8

2

4 33:18

26

4. TJ SOKOL ROUDNICE

14

6

6

2 41:27

24

5. FC VRCHLABÍ

14

6

5

3 21:16

23

6. FC NOVÝ HK

14

6

4

4 26:18

22

7. MFK NOVÉ MĚSTO n. M.

14

6

3

5 32:23

21

8. TJ SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ 14

6

3

5 28:30

21

9. SK BYSTŘIAN KUNČICE

14

6

1

7 29:26

19

10. FC KOSTELEC n. O.

14

5

2

7 25:24

17

11. FK ČERNILOV

14

5

1

8 23:30

16

12. TJ DVŮR KRÁLOVÉ n. L. „B“ 14

5

1

8 28:45

16

13. AFK ČASTOLOVICE

14

4

3

7 33:32

15

14. ZD START OHNIŠOV

14

3

0

11 18:52

9

15. TJ SPARTAK POLICE n. M. 14

1

2

11 18:50

5

kteří nás budou povzbuzovat v
jarní části soutěže, kde doufám,
že se nám podaří postoupit do
krajského přeboru.
Vladislav Koudelka ml.,
trenér „A“ mužstva
IV. TŘÍDA OKRESNÍ SOUTĚŽ - AKTUÁLNÍ TABULKA
1. SK STARÝ BYDŽOV

14

10

1

3 37:18

31

2. TJ SOKOL ROUDNICE „B“

14

9

1

4 48:28

28

3. TJ SPARTAK KOSIČKY „B“

14

8

2

4 56:41

26

4. TJ SLAVOJ SYROVÁTKA

14

7

3

4 42:27

24

5. TJ SOKOL NEPOLISY „B“

14

8

0

6 38:43

24

6. TJ SOKOL LOVČICE „B“

14

6

2

6 38:34

20

7. SK ČECHIE HLUŠICE „B“

14

4

4

6 30:34

16

8. SK PŘEVÝŠOV „B“

14

5

1

8 31:39

16

9. TJ SOKOL MYŠTĚVES „B“

14

5

0

9 42:54

15

14

0

2

12 21:65

2

10. AFK PROBLUZ „B“

Se vstupem do nového ročníku čekalo naše žáky hodně změn.
První velká byla ta, že pro letošní
sezonu jsme přihlášeni do kraje.
S tím souvisí hrací systém. Zatímco jsme byli zvyklí odehrát 1 utkání, nyní nás čekají 2-3 podle počtu
soupeřů v daném turnaji. Druhá je
taková, že většina hrála v elévech
pouze na čtvrtku hřiště a nyní
hrajeme na půlku. S odchodem
našich bývalých mladších žáků
nezbyl v týmu prakticky nikdo a
sehnat dostatečný počet hráčů nebylo jednoduché. Hlavně díky výboru a panu Rejlovi se to podařilo
a nyní tým disponuje 16 hráči na
soupisce. Po zkompletování týmu
jsem se obával toho, že budeme
dostávat 10-15 branek a hráče to
nebude bavit. Musím ale říct, že
mě tým mile překvapil. Obdrželi
jsme nejvíce 7 branek a v několika
případech jsme favorita opravdu
potrápili a nechybělo nám moc
k bodovému zisku. Přípravu na
podzimní část jsme začali už 30.
7. Odehráli jsme přípravné utkání s našimi staršími elévy, kteří
nám ukázali, jak moc se toho ještě
musíme naučit. První přípravný
turnaj na rozehrání v rámci kraje
se konal právě u nás. Přijeli velice
kvalitní soupeři: Náchod, Hořice
a Červený Kostelec. Podlehli jsme
sice ve všech utkáních, ale hra nebyla s těmito soupeři vůbec špatná
a každému soupeři jsme dokázali
vstřelit branku. S Hořicemi jsme
prohráli 1:3, s Náchodem 1:5 a s
Červeným Kostelcem 1:2. Druhý
přípravný turnaj ve Vamberku už
byl o něco slabší, ale i tam jsme v
jednom utkání měli blízko k bodu.
Domácímu týmu jsme podlehli
0:2, poté nás 0:5 přehrálo Týniště
a v posledním utkání jsme těsně
prohráli 2:3 s Poříčím. V průběhu
soutěže jsme sehráli ještě další dvě
přátelská utkání. S našimi staršími
elévy a s mladšími žáky Kunčic.
Po podzimní části tedy máme
18 proher, žádný bod a skóre 5:63
V podzimní části jsme odehráli
7 mistrovských a 2 přípravné turnaje,3 přátelská utkání a absolvovali jsme 22 tréninků. Celkem tedy
34 možných docházek,nejlepší

ale výsledky jsou hodně ovlivněny zapojením velkého počtu rezervních týmů, jejichž výsledky
jsou často nepředvídatelné. Věřím, že se tým do jarních utkání
dokáže dobře připravit a také, že
se do hry vrátí ve větší míře hráči, kteří na podzim z pracovních
či jiných důvodů nemohli týmu
pomoci. Velmi pozitivně vnímáme vybudování nového hřiště
a budeme se snažit jej maximálně využít. Chtěl bych na závěr
poděkovat všem hráčům, funkcionářům a trenérům Koudelkovi
a Luňákovi za jejich práci během
podzimní části. Všichni, a to nejen já pak směřujeme svůj dík
STARŠÍ ELÉVOVÉ A+B
ke svým rodinám a fanouškům,
kteří nás vždy dokázali podpořit.
Do nové sezony vstupujeme
Buďte nám nakloněni i v roce
se dvěma týmy. Díky souklubí se
2014.
Pavel Švadlenka, Lhotou pod Libčany.
Skupina A nastoupila ke svému
trenér B mužstva

SOUTĚŽNÍ VÝSLEDKY V PODZIMNÍ ČÁSTI
Turnaj Lhota

Olympia 0:2

Třebeš 0:4

Turnaj Nový HK

Nový HK 0:3

Černilov 0:5

Turnaj Roudnice

Nový HK 1:2 Jaroměř 0:4

Turnaj Nový HK

Nový HK 0:2

Turnaj Černilov

Černilov 0:3

Černilov 0:3
Chlumec 1:7
Olympia 1:2

Třebeš 1:6
Jaroměř 0:2

Turnaj Lhota

Chlumec 0:3 Olympia 1:3

Turnaj Hlušice

Jaroměř 0:7

Třebeš 0:1

Chlumec 0:4

KRAJSKÝ PŘEBOR - SKUPINA A – MLADŠÍ ŽÁCI – PODZIM 2013
1. JAROMĚŘ

18

15

3

0 56:10

2. TŘEBEŠ

18

3. SLAVIA HK/NOVÝ HRADEC 18

48

11

3

4 42:10

36

8

4

6 21:20

28

4. ČERNILOV

18

7

3

8 25:24

24

5. CHLUMEC/RMSK

18

7

3

8 26:40

24

6. OLYMPIA HK „B“

18

6

2

10 23:31

20

7. ROUDNICE/LHOTA

18

0

0

18 5:63

0

docházku měla Vaňková s 33 docházkami.
Na našich 5 brankách se podíleli tito střelci: vlastní, Sobotka,
Sobola 1 a Gábor 2.
Nejlepší hráč podzimu. Těch
lepších by se našlo v podzimní
části určitě více, ale nejlepší může
být jen jeden, a to byla Monika
Srpková.
30. 11. jsme odehráli halový
turnaj v Předměřicích, kde jsme
získali pouze 1 bod a ve skupině
skončili poslední.
Od února máme domluvenou
tělocvičnu v Libčanech, která bude
vždy ve středu od 17.30 do 19 hodin a také se budeme snažit využívat naši novou umělku.
V jarní části budeme muset zapracovat především na naši útočné
fázi. Naše obrana pracuje docela
slušně, ale naše střelecká nemohoucnost je žalostná, a i proto
jsme v podzimní části nezískali
žádný bod.
Dále bude zapotřebí zapracovat
na sebevědomí hráčů. Ve většině
případů totiž nastupujeme na hřiště s tím, že to máme prohrané, že
soupeře neporazíme, že to nemá
cenu, a podle toho pak utkání vypadá. Bude velmi těžké hráče naučit většímu sebevědomí, ale pokusíme se na tom zapracovat.
Závěrem mi dovolte popřát vám
hodně zdraví do nového roku
2014.
Novotný Vladimír,
trenér mladších žáků
prvnímu krajskému zápasu 8. 9.
2013 v domácím prostředí ve Lhotě pod Libčany. Skupina B zahájila
svojí podzimní účast 6. 9. 2013 v
Chlumci nad Cidlinou.
pokračování na str. 5
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TJ SOKOL ROUDNICE
pokračování ze str. 4
V obou soutěžích okresního kola
jsme si vedli velice dobře a podzimní část Krajské soutěže jsme
zakončili 27. 10. 2013 v Hlušicích.
V této soutěži jsme obsadili třetí
místo se skórem 39:31 a 30 body.
Okresní podzimní kolo soutěže
jsme zakončili na domácím hřišti
vítězně, po výhře nad lídrem tabulky jsme podzimní část soutěže
vyhráli se skórem 48:8 a 22 body.
Zimní část sezony už tradičně
věnujeme halovým turnajům, na
které se připravujeme 2x týdně
a to v úterý a čtvrtek v tělocvičně ZŠ Libčany a od ledna také ve
sportovní hale v Předměřicích. Každý pátek se věnujeme před víkendovým zápasem józe a sauně ve
fitness centru Lhota pod Libčany.
Posilou realizačního týmu se také
stala paní Kateřina Kutíková na pozici atletická trenérka. Zimní haloMLADŠÍ ELÉVOVÉ „A“
Podzim sezony 2013/14 jsme
odehráli se střídavými úspěchy. Výsledkově byla naše výkonnost jako
na houpačce, stejně střídavá byla
sestava na utkání i tréninková docházka. Ta byla ovlivněna zpočátku
dobíhajícími dovolenými, také jinými aktivitami rodičů a jejich dětí
a po celou část sezony i nemocemi.
Z deseti hráčů měli pouze dva plnou zápasovou zátěž. Nejlepší docházku na tréninky a zápasy měl
Šimon Křenek, který patřil mezi
tyčemi k největším oporám našeho
týmu.
Celkem jsme odehráli 18 utkání
s bilancí 7 výher, 3 remízy a 8 proher. Soupeřům jsme nastříleli 64
branek a 51 gólů jsme obdrželi. Podrobnosti o jednotlivých utkáních
jsou na stránkách Sokola Roudnice. Alespoň jednu branku v zápase
vstřelili všichni hráči, kteří nastoupili. Nejvíc jich vsítil náš obávaný
střelec Sváťa Kněžour, dohromady
UMÍSTĚNÍ NAŠICH ZÁSTUPCŮ V ANKETÁCH KRAJSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU
V rámci 4. ročníku Galavečera
krajského fotbalu, který se uskutečnil 24. 1. 2014 v prostorách
Pelclova divadla v Rychnově nad
Kněžnou, došlo k vyhlášení řady
anket Královéhradeckého krajského fotbalového svazu za rok
2013. Výsledky jsou již známy
a naši zástupci se v konkurenci

KRAJSKÝ PŘEBOR - SK. A – STARŠÍ ELÉVOVÉ „A“ – PODZIM 2013
1. JAROMĚŘ

18

10

5

3 48:25

35

2. CHLUMEC/RMSK

18

9

5

4 52:27

32

3. ROUDNICE/LHOTA

18

9

3

6 39:31

30

4. TŘEBEŠ

18

9

1

8 36:19

28

5. SLAVIA HK/NOVÝ HRADEC 18

7

1

8 29:29

22

6. ČERNILOV

18

6

1

9 17:33

19

7. OLYMPIA HK „B“

18

1

2

13 10:67

5

OKRESNÍ PŘEBOR – STARŠÍ ELÉVOVÉ „B“ – PODZIM 2013
1. ROUDNICE/LHOTA „B“

8

7

1

0 48:8

22

2. TŘEBEŠ „B“

8

3. TŘEBEŠ „C“

8

7

0

1 32:12

21

6

1

1 45:12

19

4. CHLUMEC „B“

8

4

1

3 25:27

13

5. STĚŽERY

8

3

1

4 25:27

10

6. SKŘIVANY

8

2

2

4 25:36

8

7. MYŠTĚVES/KOBYLICE

8

2

0

6 20:31

6

 Mužstvo starších elévů (Foto: L. Pavlíček)

satelitní zimní turnaje, které jsou
rozděleny do 4 termínů 15. 12.
2013 Milovice u Prahy, 11. 1. 2014
Zbuzany, 8. 3. 2014 Teplice a 16. 3.
2014 Zbuzany. Na těchto prvních
turnajích jsme si historicky zahráli proti AC Sparta Praha vs Sokol
Roudnice 2:2 a FK Viktoria Žižkov

vs Sokol Roudnice 1:2.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem rodičům za perfektní docházku a přístup svých ratolestí,
bez kterých bychom nebyli to, co
jsme dnes.

32 kousků. Nejužitečnějším hráčem našeho týmu byl po podzimu
vyhlášen Aleš Mencák, který se
podílel jak na střílení branek, tak
na dobré práci v obraně. Zde mu
sekundoval na podzim velmi dobrý Ondra Pajgrt, věkově o 2 roky
mladší borec. Ten je společně se
Samem Nunem našim nejlepším
mladším hráčem. Dobrou výkonnost prokazovala také naše jediná
dívka v týmu – Dorka Mikanová.
Ostatní se potýkali s menší účastí na trénincích a zápasech, a tím
s o něco slabší výkonností. Jak to
ale u hráčů tohoto věku bývá, za
pár týdnů může být vše jinak. Stačí
pořádně, pravidelně trénovat a poslouchat rady a pokyny trenérů.
Na podzim byly tréninky dvakrát
týdně 1,5 hodiny, o víkendu jsme
hráli utkání. Již od podzimu se nám
lépe trénuje díky novým míčům
od sponzora – firmy PRO ELIOTT
CZ, děkujeme. Po skončení všech
zápasů podzimu pokračujeme v
trénincích, aktivitu jsme však pře-

sunuli do tělocvičny a na novou
umělku v Roudnici. V novém roce
budeme pokračovat v trénování od
začátku ledna, hlavně v tělocvičně v
Libčanech a podle počasí na umělce v Roudnici. Budeme pracovat
na rozvoji obratnosti, koordinace a
především na práci s míčem. Naše
snaha jistě povede nejen k dobré
přípravě na jarní část sezony, ale
hlavně podpoří rozvoj schopností
jednotlivců.
Z. Mikan, M. Nun,
trenéři mladších elévů A

patří.
K největším oporám mužstva patřili nejlepší střelec Standa Tomáš,
který vstřelil 9 branek, a oba brankáři Adam Vítek a Štěpán Kudlička.
Pochvalu za reprezentaci roudnického fotbalu však zaslouží všichni
hráči.
Celý podzim jsme trénovali 2x
týdně na hřišti. Největší tréninkovou účast měl Vojta Nerad, ze kterého by si ostatní měli vzít příklad.
V zimě budeme chodit trénovat
do tělocvičny v Libčanech, a když
dovolí počasí, i na novou umělou
trávu v Roudnici. Důkladně se připravíme na jarní sezonu a třeba už i
nějaký zápas vyhrajeme. A když to
nevyjde, doufám, že kluci neztratí
elán a chuť do fotbalu, protože jen
tak se mohou zlepšovat.
Jsem velmi rád, že perfektně funguje spolupráce s „A“ mužstvem, ať
už při zápasech nebo trénincích.

celého kraje rozhodně neztratili.
• JUNIOR CENA (práce v kategorii přípravek): Sokol Roudnice,
Baník Vamberk, SK Jičín
• TRENÉR MLÁDEŽE: David
Klapka (Sokol Roudnice), Pavel
Gašpar (TJ Rudník), Milan Frýda
(FC Olympia HK)
• FOTBALOVÝ STAROSTA
ROKU 2013: Ivan Adamec (město
Trutnov), Ladislav Kubíček (město Solnice), Jana Rejlová (obec
Roudnice)

DALŠÍ ČINNOST TJ SOKOL

8. TŘEBEŠ „D“

8

1

0

7 11:43
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9. ČERNILOV „B“

8

1

0

7 11:46

3

vé turnaje jsme zahájili 9. 11. 2013
v Holicích a ukončíme je 22. 3.
2014 v Chlumci nad Cidlinou.
Také se nám podařilo přihlásit na

MLADŠÍ ELÉVOVÉ „B“
V podzimní části sezony jsme
odehráli 18 utkání. Téměř vždy
jsme nastupovali proti o dva roky
starším soupeřům. V této věkové kategorii je pak velmi znatelná
i výšková převaha. I proto jsme
všechna utkání prohráli se skórem
13:215. Některé zápasy jsme snad
ani nemuseli prohrát, ale scházelo
nám trochu štěstí, které k fotbalu

Přehled akcí, které jsme uskutečnili od minulého vydání Roudnického zpravodaje a které plánujeme
v nejbližší době:
• Naší největší akcí tohoto roku
byla výstavba minihřiště v areálu
V Lesejčku. Tuto akci financovala
a realizovala Obec Roudnice a povrch dodala v rámci projektu Minihřiště Fotbalová asociace ČR. Samozřejmě i my jsme přiložili ruku

Vedoucí mužstev starších
elévů A+B Libor Pavlíček

Jiří Tomáš a Martin Fikr,
trenéři mladších elévů B
k dílu a v rámci brigád jsme některé části stavby vybudovali sami.
Výsledkem je nádherné sportoviště
skvělých parametrů, které využívají
naši hráči všech věkových kategorii.
• Již tradičně jsme se podstatnou
měrou podíleli na pořádání Silvestrovského setkání. Bylo to důstojné
rozloučení se starým rokem 2013
zakončené krásným ohňostrojem,
na kterém se setkala většina roudnických občanů.
pokračování na str. 6

6

obec

Roudnice

3

TJ SOKOL ROUDNICE
pokračování ze str. 5

ani opékání buřtů, ale navíc bude
lampiónový průvod, který půjde ze
• Naší první akcí tohoto roku Starého na nové hřiště.
bude v pátek 7.2. Sportovní ples.
K tanci bude hrát kapela Bylo nás
Bez ostychu si dovolím označit
pět.
uplynulý rok 2013 za jeden z nejú• 22. února od 16 hodin nás čeká spěšnějších pro naši TJ v novodobé
Členská schůze, která se uskuteční historii (umístění našich mužstev,
v hospodě U Formana.
vybudování umělky, ocenění naší
• Další jarní akcí bude každoroč- práce na krajské úrovni, dobrá prání Sběr starého železa. I o termínu ce s mládeží, atd.) a popřál bych
sběru budete dopředu informováni. nám stejně úspěšný rok letošní.
• Jako každý rok, tak i letos bu- Především však hodně zdraví, dobdeme 30.dubna pořádat Slet čaro- rou náladu a spoustu zábavy s tím
dějnic. Akce se uskuteční v areálu naším kulatým nesmyslem do roku
V Lesejčku a na Starém hřišti. Ne- 2014.
přijdete o tradiční soutěže, diskoZa TJ SOKOL Roudnice
téku, vyhodnocování čarodějnic,
Tomáš Rejl
Rádi v našich řadách přivítáme chlapce a děvčata starší 5 let.
Čerstvé informace o všech mužstvech i dění v klubu na
www.sokol-roudnice.webnode.cz

 Minihřiště Foto: (T. Rejl)

ROUDNICKÉ ŽENY
V první řadě bychom Vám
všem chtěly popřát mnoho zdraví, štěstí a pohody v novém roce.
Jak jistě mnozí víte, v loňském
roce jsme ukončily činnost jako
ZO ČSŽ. Dne 11. 10. 2013 proběhla zakládající schůze občanského sdružení Roudnické ženy,
kde bylo členkami zvoleno vedení
tohoto sdružení, které tvoří tyto
členky:
Martina Kopřivová, Jitka Kudličková, Lenka Panchártková,
Petra Buchtová, Dana Mičiaková,
Jana Mahnová, Irena Hajnová.
Jako Roudnické ženy o.s.
bychom chtěly nejen pořádat
tradiční akce, ale i přispět ke
kulturnímu životu v naší obci
novými nápady.
A nyní malé ohlédnutí za koncem minulého roku. Jako již tradičně jsme se sešly s našimi dětmi 20. 10. 2013 na Dlabání dýní,
které poté zdobily prostor před
Obecním úřadem.
Dne 23. 11. 2013 jsme pořádaly
zájezd do Polska. Dne 25. 11. 2013
proběhl kurz FIMA, na kterém
jsme se s tímto materiálem seznámily a vyrobily si krásné šperky.
Kurz se setkal s hojnou účastí a
příslibem dalšího termínu pro
tvoření na začátku roku 2014.
V loňském roce jsme se také
podílely na každoročním Rozsvěcení vánočního stromu. Pro tuto
příležitost jsme pro děti i dospělé
připravily vánoční tvoření, kde si
mohl každý sám vyrobit vánoční

ozdoby z papíru a skleněných perliček. Naše seniorky k tomuto vánočnímu času napekly cukroví, ke
kterému jsme připravily vánoční
punč a svařák. Nápoje bylo možné
koupit ve stánku před Obecním
úřadem. Zároveň tu byl samozřejmě i stánek paní Katky Novákové,
kde bylo možné zakoupit různorodou vánoční výzdobu.
Adventní atmosféru jsme si jeli
užít 7. 12. 2013 do Prahy. Cílem
výletu byla návštěva Choco-Story,
Muzea čokolády v Celetné ulici,
a samozřejmě tradiční vánoční
trhy v Praze. Po prohlídce muzea
si mohl každý dle své libosti užít
vánoční atmosféru v Praze.
Roudnické ženy ani po vydařeném výletu nezahálely, jen co se
vrátily, připravily pro děti Mikulášskou nadílku s čerty a čerticí
Luckou v hospodě U Formana a
to 8. 12. 2013. Zároveň jsme také
nadělily sladké balíčky do Dětského domova v Nechanicích.
I v letošním roce jsme činnost
v našem spolku zahájily tradiční
obchůzkou TŘÍ KRÁLŮ. Kašpar,
Melichar a Baltazar popřáli i pro
letošní rok hodně zdraví a štěstí.
Děkujeme všem za příspěvek do
pokladničky. Celková částka ve
výši: 9.980,-Kč bude použita na
dětské akce konané během celého
roku.
Na březen chystáme Taneční
zábavu, na kterou jste srdečně
zváni. Konat se bude 14. 3. 2014
v hospodě U Formana. V neděli

 Tři králové (Foto: M. Kopřivová)

16. 3. 2014 se bude konat jako již konoční tvoření na OÚ.
tradičně Dětský karneval, chtěTěšíme se na Vaši účast na naly bychom tímto pozvat všechny šich akcích
děti. Těšit se mohou na různé hry,
Irena Hajnová
taneční dovádění a v neposlední
Roudnické ženy o.s.
řadě na tombolu.
Dne 12. 4. 2014 plánujeme Veli-

INFORMACE KULTURNÍ KOMISE
MASOPUST 2014
Organizační schůzka ohledně
organizace masopustního průvodu se uskuteční ve středu 5. února
2014 od 18.00 hodin v hospodě
U Formana.
V sobotu 1. března 2014 projde
Roudnicí již tradiční masopustní

průvod. Začátek průvodu je v 11.30
hodin na křižovatce „U Kalousků“
Pokud chcete maškary uvítat ve
svém domě, dejte to najevo tím,
že před vraty připravíte to, čím je
chcete uctít. Po posledním masopustním tanečku začne v hospodě
U Formana masopustní merenda.
Ivana Novotná
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