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Sté výročí vzniku naší republiky jsme v Roudnici oslavili v průběhu roku 2018 důstojně. Akce,
které zde proběhly, přispěly ke
slavnostnímu rázu celého jubilejního roku.
Již v červnu proběhlo setkání
těch, kteří jsou o dvacet let mladší než naše republika. V hostinci
„U Formana“ se uskutečnilo setkání pod názvem „80 plus“. Dík
za toto krásné odpoledne patří
Obecnímu úřadu Roudnice.
Další slavnostní akcí byla oslava 40. výročí otevření Mateřské
školy Roudnice. Vedení MŠ připravilo program zaměřený nejen na toto svoje výročí, ale i ke
vzniku 100. výročí republiky.
Program na nově zbudované zahradě mateřské školy a výstava
v budově MŠ příjemně překvapily
návštěvníky. Milým hostem byla
herečka paní Zora Jandová, která zapojila do svého vystoupení
děti a nadchla i přítomné dospělé návštěvníky. Tento významný
den pokračoval koncertem mládežnického orchestru v hostinci
„U Formana“, kde byl celodenní
program zakončen taneční zábavou v prvorepublikovém stylu.
Samotný 28. říjen vyzněl slavnostně. Díky spolupráci se ZŠ
Libčany se zapojilo značné množství školních dětí, které vystoupily
v programu, nebo se oslav zúčastnily s rodiči.
Nejprve překvapili malí „hasíci“. Předvedli zábavnou formou,
co už zvládnou v hasičském sportu. Roudnickému hasičskému
sboru předal starosta obce nové
dopravní zásahové auto. V dalším
programu položili místní hasiči
věnec k pomníku padlých a stáli
zde čestnou stráž po celou dobu
vzpomínkového aktu. Proslov
starosty obce a národní hymna,
kterou zazpívala dvojice žáků
z libčanské školy Karolína Nováková a Samuel Nun, vtiskly celému setkání slavnostní ráz. Pořad
u pomníku vyvrcholil zasazením
lípy za účasti mládeže i dospělých.
Oslava pokračovala v budově
obecního úřadu, kde byla připravena výstava dobových materiálů z uplynulého století. Staré

Položení věnce ke 100. výročí vzniku ČSR (Foto: V. Hovorková )

fotografie a různé dokumenty
poskytli ochotní roudničtí obyvatelé. Součástí výstavy byly i slohové práce žáků libčanské školy. Ti
nejmenší psali o tom, co si doma
vyprávěli s rodiči, o životě babiček a dědečků. Starší žáci psali
„Dopis republice“ a ti nejstarší se
rozepsali o životě a práci svých
předků. Popisovali, co všechno
dokázali, čím se zabývali a jaké
hodnoty zde zanechali. Všechny práce byly zajímavé a svědčily
o tom, že minulost neupadá v zapomenutí. Součástí výstavy byly
i nově pořízené tematické panely
znázorňující život v Roudnici za
uplynulých sto let. Tato tabla budou i nadále zdobit budovu obecního úřadu.
Slavnostní odpoledne pokračovalo v zasedací místnosti OÚ.
Úvodem zahrál flétnový soubor
„Berušky“ pásmo národních písní. Všem se vystoupení líbilo. Žák
ZŠ Libčany Tomáš Novák přečetl svoji slohovou práci na téma
„Republika“. V závěru přednesla
paní Veronika Hovorková zajímavou stať, z níž bylo patrno, jak
si naši předkové dokázali poradit
s různými problémy, aniž by měli

k dispozici moderní prostředky
dnešní doby. Chovali se šetrně
k přírodě, žili zdravým životním
stylem, využívali svého důvtipu
a přirozené vynalézavosti.
Velkou pozornost vzbudil památeční předmět, který poskytla
k prohlížení paní Marie Truhlářová. Jednalo se o smaltovaný kelímek s portrétem císaře pána, celý
jemně zdobený. Tento, pro vojáka
užitečný předmět, přešel se svým
majitelem italskou frontu, byl
svědkem válečných událostí a do

dnešního dne se zachoval jako rodinná památka.
Při příležitosti oslav 28. října
byla vystavena obecní kronika,
dále kroniky spolků a fotoalba
dokladující život v obci. Byla zde
i kniha návštěv naší obce, do které se podepisovali přítomní na
paměť zasazení lípy. Nezbývá než
popřát šťastné další století ve stínu lípy věčně zelené.
Marie Doležalová
kronikářka

Pamětní deska k výsadbě Lípy republiky (Foto: V. Hovorková)
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem bych vám rád popřál
do roku 2019 hodně zdraví, štěstí
a životní pohody, dostatek tolerance a nadhledu při řešení běžných každodenních situací, které
ovlivňují náš život. Ostatně, jaké
si to uděláme, takové to budeme
mít. Vždyť všichni chceme žít
v klidném prostředí, kam se těšíme a které nás naplňuje. Moc si
přeji, aby právě naše obec takovým místem byla.
Po svátcích mají všichni napilno a připravují se na následující
část roku. Stejně tak i zastupitelstvo obce plánuje na letošní rok
činnosti, které by rádo zrealizovalo. O revitalizaci zeleně ve
středu obce jsme již psali, finišuje
příprava projektové dokumentace
na opravy 6 obecních rybníků po
naší obci, dojednáváme podmínky opravy polních cest, plánu-

jeme dovybavení dětských hřišť
moderními prvky podporujícími
pohyb dětí…a v neposlední řadě
pro Vás chystáme (ve spolupráci
s obecními spolky) kulturní akce
na celý rok. Není toho zrovna
málo, tak si držme palce, aby se
nám co nejvíce zmiňovaných aktivit povedlo zrealizovat ke spokojenosti všech.
Z plánu rozvoje obce jednoznačně vyplývá váš požadavek na
dokončení kanalizačních sběračů
v co největší části obce a následně
na vybudování chodníků po naší
obci. Těmto tématům se bude
toto zastupitelstvo ve svém volebním období věnovat prioritně. Po
prověření technicko-ekonomických ukazatelů jednotlivých stavebních objektů dojde k projednání našich možností a k efektivnímu řešení dané situace. Vstupní
jednání jsou již plánována na

únor 2019.
Je obecně známo, že naše obec
se hlásí k podpoře životního prostředí. Jedním z kroků je finanční
podpora domácích čistíren odpadních vod. Není nám jedno, co
vypouštíme do Roudnického potoka. Je smutné, že někteří z nás
neudržují svoje ČOV v řádném
stavu. Každý, kdo si domovní čistírnu pořídil, obdržel provozní
řád výrobce. Tento provozní řád
je součástí vodoprávního řízení, jež povoluje užívání domovní
ČOV a definuje povinnosti uživatele. Každé zařízení potřebuje
občasný servis. Výsledkem nečinnosti jednotlivců jsou neutěšené
výsledky některých odebraných
vzorků z čistíren. Proto si vás
dovolím z tohoto místa požádat o pravidelnou kontrolu vámi
provozovaných zařízení. Bylo by
nepříjemné řešit finanční sankci

(pokutu), která by mohla hrozit
od Magistrátu města Hradce Králové, odboru životního prostředí.
Zimní měsíce nám přinášejí
radost ze sněhu, ale i brzkou sníženou viditelnost. Je smutné, že
po obci se nám pohybují tmavé
stíny (osoby), které nevyužívají
reflexních prvků, jež je mají chránit. Pod heslem: „ Mějme se rádi“
si vás dovoluji požádat o využívání reflexních pásek, případně
oblečení. Zejména děti bychom
měli naučit využívat bezpečných
prvků ochrany. Připomínám, že
na budově OÚ je přimontovaný
válec s reflexními terči pro vaši
ochranu. Nechci domýšlet, co vše
by se v případě, kdy řidič neuvidí
včas chodce, mohlo stát…
Přeji příjemně prožité dny
v naší obci.
Bc. Svatopluk Kněžour,
starosta obce Roudnice

informace obecního úřadu
Složení Zastupitel‑
stva obce Roudnice
(dle ustavujícího zasedání
konaného dne 1. 11. 2018)
Starosta
Bc. Svatopluk Kněžour
e-mail: ouroudnice@iol.cz
Místostarosta
Zdeněk Panchártek
e-mail: ouroudnice@iol.cz
Zastupitelé
Charbuská Drahomíra
Charbuský Milan
Klapka Josef
Klapka Miloslav
Kopřivová Martina
Macháčková Lucie
Vlasák Miroslav
Finanční výbor
Charbuská Drahomíra
předsedkyně
Macháčková Lucie
členka
Kopřivová Martina
členka
Kontrolní výbor
Vlasák Miroslav
předseda
Charbuský Milan
člen
Klapka Miloslav
člen

ROZPOČET OBCE ROUDNICE ku Obce Roudnice – hasičský vůz
NA ROK 2019
Avia. Na základě zveřejněného
záměru o prodeji nepotřebného
Návrh rozpočtu obce Roudnice majetku byla v termínu uzavírky,
na rok 2019 projednali zastupi- v souladu se záměrem, doručena
telé na svém pracovním jednání 1 nabídka. Po kontrole neporušedne 14. 11. 2018. Návrh rozpočtu nosti obálky místostarosta p. Zdebyl zveřejněn na el. úřední desce něk Panchártek obálku otevřel.
a vývěsní desce před budovou OÚ Nabídnutá cena 25 000,– Kč splod 16. 11. 2018 do 12. 12. 2018.
ňuje minimální cenu, která byla
V návrhu rozpočtu Zastupi- ve výzvě zveřejněna.
telstvo obce Roudnice odsou• Starosta obce informoval příhlasilo na základě předložených tomné o postupu prací na první
žádostí individuální dotace na etapě zpracování nového územníčinnost roudnickým spolkům ho plánu obce Roudnice a o uskuna rok 2019 ve výši: SK Roudni- tečněných jednáních se zpracovace 250 000,– Kč, SDH Roudnice telem plánu – firmou SURPMO
115 000,– Kč a spolek Roudnic- a.s. V současné době byla 1. etaké ženy 100 000,– Kč. Se spolky pa - dopracování návrhu ÚP pro
budou uzavřeny dotační veřej- společné jednání předána na konnoprávní smlouvy, které budou trolu na UHA MmHK. V případě
zveřejněny v souladu se zákonem úspěšné kontroly dojde ke svolání
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových společného jednání s dotčenými
pravidlech územních rozpočtů, orgány a organizacemi a následně
ve znění pozdějších předpisů.
k veřejnému projednání.
• Projektová dokumentace na
ROZPOČET OBCE
revitalizaci zeleně – na základě
ROUDNICE 2019 v tis. Kč
rozhodnutí ZO došlo k zadání přepracování schválené PD.
Příjmy
9.623
Změna je zejména ve vynechání
výsadby lip podél Starého hřiště,
Výdaje
12.044
vynechání výsadby lípy v křižoRozdíl
- 2 421
vatce u zahradního centra Matty,
(schodek)
vynechání výsadby lip u Vlasáků,
vynechání posezení v podobě příRŮZNÉ Z JEDNÁNÍ ZASTUPI‑ rodních laviček na dvou místech
TELSTVA OBCE ROUDNICE na Starém hřišti a vynechání výsadby planých višní od lávky na
• Prodej nepotřebného majet- Staré hřiště po Tužilovi. Po před-

ložení přepracované PD dojde
k podání žádosti o příslušný dotační titul.
• Starosta seznámil zastupitelstvo s projektovou dokumentací
na opravu obecních rybníků po
obci Roudnice. Předložená PD
byla schválena. Dojde k prověření
možnosti využití příslušného dotačního titulu k zajištění financování opravy obecních rybníků.
• Parkoviště – Jan Rázek/kadeřnictví – ZO projednávalo žádost p. Jana Rázka k vybudování
parkoviště pro 2 osobní vozy na
obecním pozemku z důvodu zahájení provozu kadeřnictví na
dvoře rodinného domu čp. 226.
Parkoviště je navrhováno pod
rodinným domem čp. 226 na pozemku p.č. 114 obec Roudnice,
k.ú. Roudnice, mezi Roudnickým
potokem a komunikací vedoucí
přes obec. Toto místo shledalo
ZO jako nevhodné (záplavové
území, nemožnost údržby okolní
zeleně).
• Zrušení telefon.budky před
OÚ – do poloviny roku 2019 dojde k demontáži nevyužívaného
telefonního automatu před obecním úřadem. Na jeho místě dojde
k dosadbě příslušné zeleně.
• Zahájení jednání o studii
proveditelnosti přístavby zděné budovy na Starém hřišti jako
skladové plochy pro Hasíka.
(pokračování na str. 3)
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informace obecního úřadu
(pokračování ze str. 2)
• Obdržené sdělení od MMHK,
referátu dopravy o podmínkách
realizace rekonstrukce polních
cest – dle tohoto sdělení lze bez
ohlášení provést pouze rekonstrukci asfaltové vozovky vedoucí podél obce „farmářská cesta“,
na zbývající je třeba požádat
o vydání příslušného povolova-

cího aktu. V průběhu ledna proběhne jednání s projektantem
a dojde k podání příslušných žádostí.
• Starosta informoval zastupitelstvo o postupu v odkupu pozemku u bytovky – byly doloženy poslední podklady potřebné
k odkupu pozemku p.č. 157/18
v obci Roudnice, k.ú. Roudnice. Tyto podklady byly předány

právnímu zástupci obce k vypracování vlastní kupní smlouvy.
Odkupem předmětného pozemku bude umožněno dokoupení
navazující části pozemku p.č.
2132/1. Tím dojde k převodu
celé cesty podél bytových domů
za prodejnou potravin Hruška
do majetku obce Roudnice. Následně dojde k zahájení zadání projektové dokumentace na

odkanalizování této části obce,
vybudování veřejného osvětlení
a zpevněné příjezdové komunikace.
• Zastupitelstvo obce Roudnice schvaluje zrušení dobrovolného svazku obcí s názvem Plynofikace obcí Urbanické brázdy, IČ
70817758, se sídlem Praskačka
12, Praskačka, 503 33 s likvidací.

základní škola libčany
S příchodem nového roku si
Vám dovolujeme popřát všechno nejlepší, spokojenost, pohodu
a především pevné zdraví.
Společně se ohlédněme za několika měsíci naší práce. Nejen přímé
vzdělávání, ale i další doplňkové
programy napomáhají k získávání
všeobecného vzdělání. Pravidelně
s žáky navštěvujeme kulturní představení a část z nich probíhá přímo
ve škole. Stejně tak tomu bylo i v letošním školním roce, a tak všechny
třídy navštívily divadelní a koncertní představení. Většina byla tematicky zaměřena ke stému výročí
založení ČSR. Na to navazoval i celoškolní projekt zakončený ověřením znalostí žáků k dané tématice.
K posílení bezpečnosti při pohybu na pozemních komunikacích
se vydali páťáci na dopravní hřiště

v Hradci Králové. Mnozí zjistili, že
projet bezpečně křižovatku není
vždy tak úplně jednoduché. Dopravní výchově se chceme věnovat
průběžně po celý školní rok, protože toto ožehavé téma se bezprostředně dotýká všech a je součástí
našeho každodenního života. Bohužel bezpečné chování na zastávkách a komunikacích, vybavení
cyklistů a pravidla pro chodce, kteří
jsou součástí provozu, není vlastní
mnoha žákům i dospělým.
Tradičně se zapojujeme i do soutěží na středních školách. Největší
úspěch jsme měli na Střední škole technické a řemeslné v Novém
Bydžově. Jako škola jsme získali
zvláštní ocenění pořadatele. Obsadili jsme několik prvních míst:
Zuzana Olahová - mladý zahradník, Tomáš Baudyš – mladý krejčí,

Jana Ročková – mladý automechanik, Karolína Zikmundová – mladý
cukrář.
Velkým zážitkem pro zájemce
byla také návštěva zápasu na Mistrovství světa ve florbale v Praze,
kam naše škola obdržela vstupenky
zdarma.
Pokračovali jsme v poznávání
evropských zemí. Skupina žáků
a některých rodičů se vypravila
na adventní zájezd do Budapešti
a Bratislavy, který se opět báječně
vydařil.
S uznáním naší práce se setkal
i tradiční vánoční Den otevřených
dveří, který navštívila společně se
svými dětmi řada rodičů, prarodičů, bývalých žáků a dalších zájemců. Opět jsme měli podporu
roudnických žen, kterých si velice
vážíme a děkujeme jim za úžasnou

spolupráci.
A co nás čeká v nejbližší době?
V týdnu od 14. ledna si vyzkouší
své lyžařské dovednosti žáci 4. - 6.
ročníku, od 3. února si týden pobudou na horách sedmáci. 19. 2. bude
škola žít recitací – uskuteční se 8.
ročník recitační soutěž Libčanská
básnička, 15. 3. zveme všechny příznivce školy na tradiční školní ples
v hospodě U Bohouše v Libčanech.
A pak už se budeme těšit na naše
budoucí prvňáčky. 19. března si
mohou přijít vyzkoušet, co by měl
umět žák první třídy. Od 15,00 hodin bude škola otevřena jen pro ně.
V první polovině dubna se uskuteční zápis dětí do prvního ročníku
naší školy.
Za ZŠ a MŠ Libčany
Mgr. Lenka Šlechtová
a Mgr. Květa Brožková

mateřská škola roudnice
Vážení spoluobčané,
začátek školního roku 2018 – 19
jsme věnovali přípravě a oslavě
40. výročí otevření Mateřské školy
v Roudnici. Ve spolupráci s obcí
jsme 29. září pozvali k vystoupení
paní Zoru Jandovou a v příjemném podzimním odpoledni jsme
společně oslavili toto výročí. Pro
občany jsme připravili prohlídku
a fotodokumentaci historie mateřské školy.
Příjemné podzimní počasí nám
umožňovalo pobývat na školní zahradě a využívat venkovní učebnu
k výtvarným a pracovním činnostem. I na podzim a začátkem zimy
jsme dětem připravili různé akce.
Koncem září přijel s pohádkou
O neposlušných kůzlátkách pan
Polehňa, v půlce října jsme navštívili místní knihovnu, v listopadu
jsme jeli na pohádku Včelí medvídci zpívají do divadla v Novém
Bydžově. 1. prosince jsme společně
rozsvítili vánoční strom, kde jsme
vám přednesli krátké pásmo vá-

Zpívání dětí s paní Zorou Jandovou (Foto: J. Bitvarová )

nočních písní a básní a v mateřské
škole jsme si čekání na „ Ježíška“
zpříjemnili návštěvou Barborky,
pečením vánočního cukroví, čertovskou diskotékou, vystoupením
pro seniory v hospodě U Formana,
vánočním tvořením s rodiči, výle-

tem na zámek v Chlumci n. C. a za- dílna a výstava Moje tělo v Hradci
končili vystoupením pro rodiče.
Králové v měsíci lednu.
Nyní se těšíme ze zimního poPřejeme vám všem spokojený
časí, využíváme chvíle se sněhem a pohodový rok 2019.
a těšíme se na bohatší nadílku. Pro
děti připravujeme další zážitkové
Za kolektiv MŠ Roudnice
akce, kdy nejbližší je bubenická
Jana Bitvarová, ředitelka
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE

V úvodu bychom chtěli všem
občanům popřát do nového roku
2019 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. 28.10.2018
proběhlo slavnostní předání nového zásahového automobilu a poté
položení věnce při příležitosti 100
let vzniku republiky. 7. prosince
2018 proběhla v Hasičské zbrojnici
Výroční valná hromada sboru. Na
této schůzi jsme zhodnotili celý
rok jak po stránce pracovní, tak
sportovní. Nakonec jsme odsouhlasili plán na rok 2019. V pátek
11. ledna jsme jako každoročně
uspořádali v hospodě U Formana
Hasičský ples. K poslechu a tanci
hrála skupina Bylo nás pět. Ples se
těšil hojnou účastí a bohatou tombolou. V pátek 22. února proběhne Výroční valná hromada okrsku
Bystřice. 10. května uspořádáme
opět tradiční hasičský výlet, letos
již po patnácté. 18. května se bude
konat jako každoročně okrsková
soutěž v požárním útoku tentokrát
v Puchlovicích. Plán dalších závodů je uveden níže v tabulce. V průběhu ledna a února budeme pořádat školení výjezdových jednotek
DVPS. Dále připravujeme jako
každoročně účast v masopustním
průvodu a pomoc při Pálení čarodějnic.
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.

Předání nového zásahového automobilu (Foto: Z. Klapková)
Východočeská Hasičská liga
SEZNAM ZÁVODŮ 2019
Datum

Místo

18. 5.

VCHL – Velký Trebešov

1. 6.

VCHL – Horní Třešňovec

2. 6.

VCHL – Bystřec

8. 6.

VCHL – Trnov

29. 6.

VCHL – Dubenec

30. 6.

VCHL – Nepomuky

5. 7.

VCHL – Roudnice

27. 7.

VCHL – Letohrad Kunčice

28. 7.

VCHL – Letohrad Orlice

24. 8.

VCHL – Myštěves

25. 8.

VCHL – Pšánky

7. 9.

VCHL – Velichovky

Provádění pravidelných revizí již
instalovaného plynového zařízení
a používaných plynových spotřebičů revizním technikem plynového
zařízení (1x za 3 roky).
Provádění pravidelných kontrol již instalovaného plynového
zařízení a používaných plynových
spotřebičů revizním technikem
plynových zařízení nebo osobou,
která prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného plynového zařízení (1x
za rok).

Plynová zařízení:
Výchozí revize plynového zařízení revizním technikem plynových
Tepelné spotřebiče:
zařízení u novostaveb před začát- Při koupi spotřebiče je vždy dokem jejich užívání. Výchozí revize dávána technická dokumentace
zařízení je potvrzením o bezzá- (zvaná někdy jako průvodní dokuvadnosti při začátku jeho provozu. mentace, návod výrobce na instala-

Výroční valná hromada (Foto: R. Kašpar)

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

vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární
ochrany staveb, ve znění vyhlášky č.
268/2011 Sb.
Elektrická zařízení:
Výchozí revize elektrického zařízení revizním technikem elektro
u novostaveb je potvrzením o bezzávadnosti při začátku jeho provozu. Provádění pravidelných revizí
již instalovaného elektrického zařízení (1x za 5 roků) a elektrických
spotřebičů (spotřebičů nepřipevněných např. „bílé techniky“ 1x za
2 roky, držených v ruce a prodlužovacích kabelů 1x za 12 měsíců)
revizním technikem elektro.
(pokračování na str. 5)
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(pokračování ze str. 4)

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

provozu, čištění spalinové cesty
je možné provádět svépomocí
• 2x za rok u připojeného spotřebiče kapalného paliva celoročního
provozu
• 1x za rok u připojeného spotřebiče kapalného paliva sezónního
provozu
• 1x za rok u připojeného spotřebiče plynného paliva.

Poznámka:
Za sezónní provoz se považuje
provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí
v přiměřených časových odstupech,
přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout
doba kratší 3 měsíců.
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 pří-

ROUDNICKÝ HASÍK
Hned zkraje bychom Vám jménem celého kolektivu našeho
kroužku chtěli popřát hodně štěstí,
zdraví, lásky a spokojenosti v novém roce 2019.
Konec roku 2018 jsme s Hasíky ukončili 21. 12. ve velké zasedací místnosti na OÚ, kde nám
paní Novotná propůjčila nový
dataprojektor, díky němuž jsme
s dětmi mohli zhlédnout dobrodružný film. K lepšímu prožitku
z filmu jsme dětem objednali pizzu a zajistili menší občerstvení.
Dále jsme se s menšími dětmi již
podruhé zúčastnili Silvestru na
Starém hřišti, kde tentokrát předvedly divadlo O veliké řepě – ale
trochu jinak, po „hasičsku“.
Začátek roku 2019 jsme zahájili
4. 1. a pro velkou slávu nám i ten
den napadl dostatek sněhu, který
postačil na dvouhodinové bobování ve sportovním areálu Lesejček. Na proložení vzdělávacích
aktivit, které bohužel děti teď přes
zimu neminou, jsme si připravili
návštěvu kluziště v Mžanech, tě-

locvičnu v Libčanech a také ví- jsme velmi rádi a těší nás důvěra
kendové soustředění na horách. místních rodičů.
Termíny rodičům včas upřesníme.
Za kolektiv Hasíka,
K dnešnímu dni chodí na Hasíka
Lucie Macháčková,
24 dětí ve věku 5-11 let. Za což
vedoucí kroužku

tomností 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

knihovna
V loňském roce se zaregistrovalo
89 čtenářů a bylo půjčeno 2678 knih.
Noví čtenáři jsou vítáni. Informace o dění v knihovně naleznete na
www.knihovnaroudnice.webk.cz

Březen - měsíc čtenářů 2019
(1.-31.3.) – 10. ročník
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků vyhlašuje v roce 2019
již desátý ročník celostátní akce na
podporu čtenářské gramotnosti.
Roudnická knihovna se také připojí k této celostátní akci.

Bobování v Lesejčku

Tradiční specializovaná přehlídka cestopisných besed a promítání
Festival cyklocestování
se uskuteční 9. – 10. 2. 2019, konferenční sál Úřadu práce, Wonkova
ul.,Hradec Králové. Podrobnější informace o programu naleznete na
www.cyklocestovani.cz.
Ivana Novotná, knihovnice
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SK ROUDNICE
1. A TŘÍDA KRAJSKÁ SOUTĚŽ - AKTUÁLNÍ TABULKA

„A“ Mužstvo: Nástup na zápas v Kunčicích (Foto: Z. Zasadil)

„A“ mužstvo dospělí
Podzimní část:
Podzimní část sezóny 2018/19
se nám nad očekávání vydařila.
Vstupovali jsme do ní s cílem
předvádět dobrou hru a pohybovat se v první polovině tabulky.
Odehráli jsme 15 zápasů, ve kterých jsme 8 krát vyhráli v normální hrací době, 2 krát přidali
bod navíc za výhru v penaltách,
jednou jsme penalty prohráli
a 4 krát odešli poražení. Z těchto proher mrzí hlavně derby
v Kunčicích a nezvládnutý zápas
s dlouho posledními Kobylicemi. K závěrečnému zápasu jsme
odjeli do Police s touhou vyhrát
a přezimovat na prvním místě.
Bohužel domácí byli o gól úspěšnější a výhra 2:1 posadila na první místo je. Výsledek 2:1 nás provázel celý podzim. Skončilo tak,
včetně dvou penaltových, celkem
7 zápasů. Spolehlivou práci od-

vedli oba brankáři a dobrá byla
obranná práce mužstva, protože
méně branek než Roudnice obdržely pouze dva týmy. Střelecky
to nebyla žádná sláva, více branek
než my vstřelila polovina týmů 1.
A třídy. A to máme v našich řadách nejlepšího střelce soutěže,
se 14 góly Tomáše Kučeru. Další
z našich úspěšných střelců, Lukáš Stoszek, byl nominován na
Gól roku 2018. Podpora našich
fanoušků však nebyla tak veliká,
aby dotlačila jeho branku do sítě
Kunčic v hlasování na webu KH
fotbal na první místo. Z konečného postavení v tabulce máme
radost a je to pro nás závazek do
jarní části. Na první místo ztrácíme dva body. V tabulce jsme sice
třetí, ale máme lepší vzájemný zápas a stejně bodů jako druhý Náchod B, což je prozatím postupové umístění. Pokud dobře potrénujeme, budeme se o postup do
Krajského přeboru chtít poprat.

Změny v kádru:
Postupové ambice nám může
narušit odchod útočníků. Do zahraničí odchází na delší dobu T.
Kučera, z rodinných důvodů přestupuje do Třebechovic Jan Krejcar. Do zimní přípravy do FC HK
jde M.Vítek. Naše řady by měli
rozšířit Čihák z Kratonoh, Dostál
z Olympie HK a V. Pospíšil, který
se vrací z FC HK.
Zimní příprava:
Trénovat budeme jako každoročně v areálu našeho hřiště
a v obci. V přípravě dostanou velký prostor všichni hráči, tréninkové dávky budou polykat hráči
A i B týmu společně. V plánu je
8 přípravných zápasů, vesměs
s týmy krajského přeboru. Budeme hrát i na halovém turnaji
v Třebši. Rozpis a výsledky najdete
na webu a FB stránkách. Jarní část
začíná v polovině března.
Mikan Zdeněk,
asistent trenéra A mužstva

1. Spartak Police n. M.

15

9

0

6

48:29 31

2. FK Náchod B

15

10

0

5

31:15 29

3. SK Roudnice

15

10

0

5

30:22 29

TJ LOK. Hradec
4.
Králové

15

10

0

5

42:21 28

5. TJ Slovan Broumov

15

9

0

6

29:23 26

6. SK Bystřian Kunčice

15

8

0

7

33:24 25

7. SK Sparta Úpice

15

9

0

6

32:31 25

8. SK Týniště nad Orlicí

15

8

0

7

39:37 24

9. MFK Trutnov B

15

9

0

6

29:35 24

10. FK Černilov

15

7

0

8

32:28 23

11. MFK Nové Město n. M.

15

7

0

8

23:30 22

FC OLYMPIA HK - FK
12.
Kratonohy B

15

5

0

13. SK Česká Skalice

15

6

0

9

26:41 17

14. TJ Velké Poříčí

15

6

0

9

16:23 16

15. FC Spartak Kobylice

15

4

0

11 29:55 13

16. FC Nový Hr. Králové

15

3

0

12 22:46 10

10 40:41 18

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ A MUŽSTVO
NE 20.1. 10:00 FC OLYMPIA HK st.dorost - SK ROUDNICE

hř. UMT Slavia HK

SO 26.1. 10:00 FC HK juniorka
– SK ROUDNICE

hř. UMT FC HK

NE 27.1.

hala Třebeš

HALOVÝ TURNAJ
TŘEBEŠ

NE 3.2. 10:00 TJ SOKOL TŘEBEŠ
- SK ROUDNICE

hř. UMT FC HK

SO 9.2. 17:00 FK VYSOKÁ n.L.
- SK ROUDNICE

hř. UMT Ohrazenice

NE 17.2. 14:00 SK PARDUBIČKY
- SK ROUDNICE

hř. UMT Ohrazenice

SO 23.2. 14:00 RMSK NOVÝ BYDŽOV
- SK ROUDNICE

hř. UMT Chudonice

NE 3.3. 12:30 ROHOVLÁDOVÁ BĚLÁ
- SK ROUDNICE

hř. UMT Ohrazenice

SO 9.3. 14:00 SLAVIA HK
- SK ROUDNICE

hř. Slavia HK (UMT)

a hrát dobrý fotbal. V lednu čům přeji hodně zdraví a úspěDorost
začíná příprava na jaro a v úno- chů a fanouškům hodně pěkných
Jako nováček jsme podzim ru nás čeká soustředění v Horní
zážitků na našich zápasech.
Tým dorostu jsme v této sezóukončili na velice slušném pátém Branné.
Děkujeme za podporu.
ně nepřihlašovali. Věkově máme
místě. Našim úkolem je udržet se
Přátelská utkání odehrajeme
Klempíř Petr, v této kategorii 11 hráčů, kteří
na stejných příčkách
těsně před sezónou. Všem hrátrenér B mužstva jsou většinou na hostování v dalších klubech, hrajících dorosteOKRESNÍ PŘEBOR - AKTUÁLNÍ TABULKA
necké soutěže (2. liga až krajská
1. Slavia Hradec B
14 11 2
1 44:15 35
soutěž).
„B“ mužstvo dospělí

„B“ Mužstvo: Denis Koutník při zápase v Kosičkách (Foto: L. Douděra)

2.

Třebeš B

14

9

2

3

43:21 29

3.

Myštěves A

14

9

2

3

41:21 29

4.

Lhota p.L. A

14

9

1

4

39:25 28

5.

Roudnice B

14

8

2

4

39:26 26

6.

Stěžery A

14

6

4

4

31:24 22

7.

Chlumec B

14

6

3

5

33:25 21

8.

Lovčice A

14

7

0

7

31:26 21

9.

Malšova Lhota A

14

5

3

6

30:26 18

10.

Dohalice

14

5

2

7

20:26 17

11.

Boharyně

14

3

3

8

13:37 12

12.

Červeněves A

14

3

1

10 22:40 10

13.

Probluz

14

3

1

10 24:45 10

14.

Cerekvice

14

1

0

13 14:67

3

Starší žáci
Roudnice / Kunčice
Máme za sebou velice úspěšnou
podzimní sezónu krajské soutěže
2018/19. Jako lídr skupiny přezimujeme na 1.místě se ziskem 36 bodů a
skóre 68:7. Klukům se dostalo odměny za poctivý přístup k tréninkům
a pracovitost. V této podzimní části
jsme absolvovali ještě 2 halové turnaje, které se výsledkově moc nevyvedli, ale co se týká herního projevu
a kolektivního ducha, nemám hráčům co vytknout.
(pokračování na str. 7)

obec
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SK ROUDNICE
(pokračování ze str. 6)

KRAJSKÁ SOUTĚŽ - AKTUÁLNÍ TABULKA

Obzvlášť bych chtěl vyzdvihnout
Jakuba Šandu, který na turnaji v konkurenci o 2 roky starších borců získal
cenu za nejlepšího střelce turnaje.
Jarní přípravu jsme zahájili 8. 1. 2019
a opět mohu kluky jen pochválit, protože se za opravdu nepříznivého počasí s chutí vrhli do trénování. Jednak
jim již pravidelný pohyb chyběl a pak
také moc dobře ví, že vše za krátkou
dobu zúročí na trávníku. Závěrem
si dovoluji popřát všem čtenářům
úspěšný rok 2019, rodičům za podporu, asistentovi Jakubovi Novotnému za obětavou práci a spolehlivost
a klukům za to, jací jsou.
Klapka David,
trenér starších žáků

Starší žáci: Oslava vítězství v zápase s týmem Opočno / Dobruška (Foto: Z. Zasadil)

Mladší elévové
Kratonohy/Roudnice

V soutěžním ročníku 2018/2019
hrají naši starší elévové (r. 20082009) v souklubí Lhota p.L./Roudnice. Trénují i hrají ve Lhotě p. L.
V okresním přeboru jim zatím patří výborné 3. místo.

V soutěžním ročníku 2018/2019
hrají naši mladší žáci (r. 2006-2007)
v souklubí Lhota p. L./Roudnice.
Trénují i hrají ve Lhotě p. L. Tým
působí v okresním přeboru, kde
jim patří velice dobré 4. místo.

Podzimní část se nám velmi vydařila. Odehráli jsme 19 zápasů,
z toho 15 vítězství, 2 remízy a pouze 2x jsme odešli poraženi. Děti
chodily poctivě trénovat. To se projevilo i na výsledcích.
Třešničkou na dortu byl Okresní

OKRESNÍ PŘEBOR - AKTUÁLNÍ TABULKA
Prasek

18

18

0

0 178:34 54

1.

Nový Hradec B

11

10

1

0

58:14 31

2.

Nepolisy

18

13

3

2 145:52 42

2.

Kunčice

11

7

3

1

54:16 24

3.

Lhota p. L./
Roudnice

18

13

3

2 104:43 42

3.

Dohalice/Probluz

11

6

3

2

33:24 21

4.

Skřivany/
Červeněves

18

11

2

5 102:41 35

4.

Lhota/Roudnice

11

6

2

3

36:27 20

5.

Lovčice

18

9

1

8 110:83 28

5.

Stěžery

11

5

4

2

35:25 19

6.

Myštěves

18

7

1

10 105:94 22

Vysoká/Třebeš C

11

6

0

5

42:25 18

7.

Libčany/Urbanice

18

7

1

10 101:97 22

7.

Skřivany/
Červeněves

11

4

3

4

24:21 15

8.

Cerekvice/Probluz

18

3

2

13 54:107 11

8.

Předměřice/
Lok. HK

11

4

1

6

25:28 13

9.

Dobřenice

18

2

1

15 20:109 7

9.

Prasek

11

4

1

6

28:41 13

Kosičky

18

0

0

18 19:278 0

10.

Kratonohy/
Olympia HK

11

3

2

6

19:39 11

11.

FC Hradec dívky

11

0

1

10

9:50

1

12.

Třebeš dívky

11

0

1

10 12:65

1

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 podstat-

0

1

68:7

36

2.

SK Třebechovice
pod Orebem

13

12

0

1

47:4

35

3.

TJ Dvůr Králové
nad Labem

13

11

0

2

63:9

34

4.

TJ Sokol Malšova
Lhota/FC Slavia HK

13

9

0

4

40:27 26

5.

SK Dobruška/
TJ Spartak Opočno

13

7

0

6

30:30 20

6.

TJ Baník Vamberk/
1. FC Rokytnice v O. h.

13

6

0

7

46:43 18

12

3

0

9

23:40 12

TJ Velké Poříčí

8.

SK Týniště
nad Orlicí

12

3

0

9

26:46

9

9.

TJ Lokomotiva
Borohrádek

13

2

0

11 20:64

8

1. FK NoPaka/
TJ Sokol StPaka

12

3

0

9

20:69

8

13

2

0

11

9:53

4

11.

TJ Tatran Hostinné

halový přebor v Předměřicích na
sklonku roku, který se nám podařilo vyhrát.
Na jarní sezónu se zatím připravujeme 1x týdně v hale ZŠ Libčany.
Do nového roku přeji všem jen
to nejlepší a hlavně hodně zdraví.
				 Koudelka Vladislav ml.,
trenér mladších elévů

OKRESNÍ PŘEBOR - AKTUÁLNÍ TABULKA

1.

nové informace o všech mužstvech i dění v klubu na

12

10.

Mladší žáci
Lhota p. L./Roudnice

Rádi v našich řadách
přivítáme chlapce
a děvčata starší 5 let.

13
SK Roudnice/
SK Bystřian Kunčice

7.

Starší elévové
Lhota p. L./Roudnice

10.

1.

6.

nou měrou podíleli na pořádání
Silvestrovského setkání 31. 12.
Bylo to důstojné rozloučení se
starým rokem 2018 zakončené
krásným ohňostrojem, na kterém
se setkala většina roudnických
občanů.
• Naší první akcí tohoto roku
bude v pátek 1. 2. Sportovní ples.
K tanci bude hrát kapela BRAVO.
• V sobotu 9. března od
16:30h nás čeká Valná hromada, která se uskuteční v hospodě
U Formana.

Mladší elévové:Vítězství v Okresním halovém přeboru v Předměřicích (Foto: L. Douděra)

• Další jarní akcí bude každoroční Sběr starého železa.
O termínu sběru budete dopředu
informováni.
• 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 2018 se nám z pohledu
našeho SK hodnotí určitě velmi
příjemně. V soutěžích nás repre-

zentuje 6 mužstev (2 dospělých
a 4 mládeže). Nesmírně si vážíme
podpory a děkujeme všem, kteří
se starají o fungování všech mužstev i chod celého klubu. 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
2019 především pevné zdraví a ať
se vše daří.
Za SK Roudnice
Tomáš Rejl

8

obec
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Roudnice

roudnické ženy
Dovolte mi popřát za spolek
Roudnické ženy hodně štěstí
a zdraví v novém roce.
Svou činnost jsme začali tradiční pochůzkou Tří králů. Do
vašich domácností zavítali Tři
králové, aby vám popřáli a požehnali štěstí, zdraví v novém roce.
Vybralo se krásných 12.778,- Kč.
Veškeré peníze budou využity na
akce pro děti v naší obci. Velice
děkujeme za váš příspěvek.
V únoru se uskuteční kurz
malování na trička s Aptákem.
Probíhat bude 2. února, v dopolední části malování na bílá trička a v odpolední části malování
černých triček. Také se budeme
podílet na přípravě roudnického
Masopustu.
V březnu vás srdečně zveme na tradiční zábavu, která se uskuteční v pátek
8. 3. v hospodě U Formana.
K tanci a poslechu bude hrát
„NOTA BENE“. V neděli 10. 3.
bude Dětský karneval.
30. března se uskuteční tématický zájezd „Upeč si chleba, vyrob sýr“. Podrobnější informace
budou včas upřesněny.
Na duben připravujeme velikonoční tvoření a zapojíme se do
oslav svátku čarodějnic.
V květnu se opět vydáme na
hory plést košíky. Tradičně se za-

Tři králové (Foto: M. Kopřivová)

pojíme do akce Ligy proti rakovině- prodeje symbolu organizace - kytičky měsíčku lékařského.
Nebude chybět ani tradiční tvoření dětí pro maminky.
Těšíme se na setkání s vámi na
našich akcích.
Za spolek Roudnické ženy
KopřivováMartina

informace kulturní
komise
MASOPUST 2019
Organizační schůzka ohledně organizace masopustního
průvodu se uskuteční ve čtvrtek 31. 1. 2019 od 17.00 hodin
v hospodě U Formana.
V sobotu 16. února 2019 projde Roudnicí již tradiční masopustní průvod. Začátek průvodu
je v 11.00 hodin na křižovatce
„U Kalousků“. Po posledním masopustním tanečku začne v hospodě U Formana masopustní merenda. Všichni jste srdečně zváni.
VELIKONOČNÍ SVÁTKY
Jako již tradičně připravujeme

na Obecním úřadě v Roudnici
Velikonoční tvoření s posezením, které se uskuteční v sobotu 6. 4. 2019 od 14.00hodin. Na
úvod se představí děti z mateřské
školy a Berušky ze ZŠ Libčany. Ve
velké zasedací místnosti bude připraveno velikonoční tvoření.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 10. 2. 2019 se v budově Obecního úřadu uskuteční již
tradiční vítání občánků. Osobní
pozvánku obdrží rodiče nově narozených dětí.
Ivana Novotná

Tři králové (Foto: M. Kopřivová)

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 24. dubna 2019 od 16 do 18 hodin 				
• v pátek 26. dubna 2019 od 9 do 11 hodin
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