1918 - 2018 STOLETÍ SAMOSTATNÉHO STÁTU ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA (3.část)
Součástí oslav významného výročí našeho státu bylo setkání nejstarších občanů Roudnice pod názvem „80 plus“. V minulém čísle Zpravodaje na něj byli zváni osmdesátiletí a starší občané z Roudnice a také ti, kteří zde část života prožili a dnes bydlí jinde. Setkání se uskutečnilo v neděli 24. června 2018 v hostinci U Formana. Jménem všech zúčastněných děkuji touto cestou Obecnímu úřadu v Roudnici a kulturní komisi za uspořádání tohoto slavnostního odpoledne. Přítomen byl starosta obce Bc. Svatopluk Kněžour, místostarostka Ing. Jana
Rejlová a knihovnice paní Ivana Novotná.

„80 plus“ (Foto: I. Novotná)

Uvádím stručnou statistiku:
V Roudnici žije 24 občanů starších 80 let. Mimo Roudnici žije
31 osmdesátníků a starších, kteří
zde část života prožili. Setkání
se zúčastnilo 11 místních a 17
přespolních občanů. Všichni si
společně zavzpomínali na léta
prožitá v Roudnici. Místní škola,
cvičení v Sokole, taneční zábavy,
ochotnické divadlo, roudnické
spolky a mnoho dalšího bylo tématem společné besedy.
Pomyslně jsme se prošli Roudnicí před 70 lety a uvědomili
jsme si velké změny, které naše
obec zaznamenala. Rozsáhlá výstavba rodinných domků, zcela
jiný charakter veřejných prostranství bez topolů, parkové
úpravy na místní návsi, dětské
koutky a mnoho dalších změn,
které zde nastaly a přispěly ke
zpříjemnění života v naší obci.

Zazněly i staré písničky, došlo
i na sokolské písně při harmonice pana Josefa Mádla.
Ze zápisů v obecní kronice vyplývá, jak si naši předkové vážili nově nabyté svobody po roce
1918. Významná výročí byla
důvodem ke společnému setkání. Místem oslav se stalo prostranství před školou u pomníku
obětí světové války. Sem byly při
významných výročích pokládány věnce, byly tu pronášeny
slavnostní projevy připomínající
naši národní hrdost. Probíhaly
zde upomínkové pořady a často
tady zazníval společný zpěv národní hymny.
Nejinak tomu bude i letos v den
100. výročí vzniku našeho státu. Navíc toto významné datum
– 28. říjen 2018- připadne na neděli, takže bude tento den opravdu slavnostní.

V obecní kronice je zápis ných článků roudnické pamětní
o oslavách 10. výročí naší samo- knihy.
statnosti z roku 1928. Letošní záMarie Doležalová
znam o oslavách 100. výročí rekronikářka
publiky bude jedním z význam-
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
doba letních dovolených a prázdnin je za námi. Věřím, že jste všichni načerpali dostatek sil a energie
na nadcházející podzimní a zimní
období. Zejména dětem chci na
tomto místě popřát studijní úspěchy ve škole tak, aby dělaly radost
samy sobě, rodičům, prarodičům,
ale i učitelskému sboru, který je na
cestě získávání vědomostí provází.
Není to jednoduchá cesta, ale vynaložené úsilí se dětem jednou vrátí.
S končícím volebním obdobím
stávajícího zastupitelstva obce
Roudnice chci poděkovat všem
zastupitelům za práci, kterou pro
obec odvedli. Věřte, není jednoduché posuzovat vše s nadhledem tak,
aby byli všichni občané spokojeni.
Něco se povedlo lépe, něco malinko hůře. Co je důležité, vždy se
vedla nad každým tématem otevřená diskuze. Ne vždy bylo hlasování
o té či oné věci jednoznačné, což
se lze dočíst v zápisech z jednání
zastupitelstva. Díky rozmanité odbornosti jednotlivých zastupitelů
se povedlo ke každému tématu najít průvodce, který dokázal dalším
zastupitelům danou problematiku

objasnit a navrhnout odpovídající
způsob řešení. Práce v zastupitelstvu obce je časově náročná a provází ji osobní odpovědnost. Všem
stávajícím zastupitelům, kteří kandidují do ZO v dalších volbách, ale
i těm, kterým již jejich pracovní
povinnosti nedovolí další kandidaturu, ještě jednou děkuji.
Poděkování patří i našim zájmovým spolkům, bez kterých by většina akcí připravovaných pro naše
občany nebyla možná.
Je zde na místě připomenout termín voleb do zastupitelstva obce
na období 2018 - 2022, kterým je
5.- 6. října 2018. Opětovně pro vás
bude připravena volební místnost
ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu v Roudnici. Přijďte
podpořit své kandidáty, kteří budou další 4 roky spolurozhodovat
o chodu a rozvoji obce.
Blíží se datum oslav založení
republiky. O plánovaných slavnostech jsem vás již informoval
v minulém čísle našeho zpravodaje. Dlužím vám však omluvu. Původní termín společenských oslav
100. výročí založení republiky je
posunut na 29. 9. 2018 (z původně

avizovaného termínu 22. 9. 2018).
Podrobnější popis oslav najdete
na jiném místě našeho zpravodaje.
Nicméně jen jako malou ochutnávku připomínám spojení oslav
založení republiky se 40. výročím
založení naší Mateřské školy, účast
paní Zory Jandové, její koncert,
kulturní program MŠ, prohlídku
školky, vystoupení Dechového orchestru ZUŠ Habrmanova v hostinci U Formana a následnou Prvorepublikovou zábavu.
Pietní akt oslav založení republiky proběhne 28. 10. 2018, zahájen
bude u Hasičské zbrojnice, dojde
k předání nového hasičského vozu
našemu Sboru dobrovolných hasičů, prezentace „Hasíka“, průvod
a kladení věnce u pomníku padlých
naproti Obecnímu úřadu, výsadba
lípy a následná prohlídka prvorepublikové výstavy v budově OU.
Na obě akce vás chci osobně pozvat a podpořit tak význam 100.
výročí založení republiky. Přihlasme se k tomuto významnému výročí a ideálům předků, kteří naši
republiku zakládali.
V současné době probíhají finální práce na projektové dokumen-

taci na revitalizaci zeleně v centru
obce (od Hasičské zbrojnice po
Zachariášův rybník). Dojde k částečné úpravě stávající zeleně a k následné náhradní výsadbě. Součástí
této výsadby bude i národní strom
lípa, který po léta naši obec zdobil.
Lipová alej podél cesty bude v této
části obce obnovena.
Po náročné přípravě se povedlo
provést redukční (sanační) řezy na
topolech podél silnice Roudnice Puchlovice. Tyto topoly již svým
stavem ohrožovaly bezpečnost provozu na této pozemní komunikaci.
Spoluprací s Mikroregionem Urbanická brázda došlo k pokrytí 80 %
nákladů z rozpočtu EU. Dalších 20
% nákladů uhradil Královéhradecký kraj formou darovací smlouvy.
Zde je na místě poděkování, díky
zmíněným institucím je provoz na
této poměrně frekventované silnici
bezpečnější. Díky vstřícnému přístupu Královéhradeckého kraje se
nám daří realizovat i další projekty,
které posouvají naši obec vpřed.
Přeji příjemně prožité dny v naší
obci.
Bc. Svatopluk Kněžour,
starosta obce Roudnice

informace obecního úřadu
Roudničtí hasiči
v říjnu vyjedou
novým automobilem
28. 10. 2018 si roudničtí hasiči
slavnostně převezmou do užívání
nový dopravní automobil s kompletním vybavením. Náklady
na pořízení činily 1,244 mil. Kč,
z toho 450 tis. Kč pokryla dotace
z Ministerstva vnitra ČR. O další
příspěvek ve výši 300 tis. Kč byl
požádán Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Děti vstoupily po prázdninách do mateřské
školy novými dveřmi
Firma Truhlářství D+D David Klapka Roudnice provedla
o prázdninách montáž nových
dveří v celé budově mateřské školy
nákladem 90 tis. Kč.

Dotace na veřejné
osvětlení nebudou
Na základě informace o možnosti získat dotace na rekonstrukci svítidel veřejného osvětlení byla zastupitelstvem obce
prověřena reálnost využití této
dotace pro svítidla po obci Roudnice. Výsledkem zjištění je stav,
kdy stávající svítidla jsou natolik
úsporná, že jejich výměnou za
nová led svítidla se nedosáhne
požadovaná 50% úspora elektrické energie. Z tohoto důvodu
je vypsaný dotační titul pro obec
Roudnice nedostupný. Životnost
stávajících svítidel je odhadována
na cca 15 let. Zastupitelstvo obce
musí do budoucna plánovat zajištění postupné výměny stožárů
a kabelových rozvodů veřejného
osvětlení.

Obecní úřad v novém
O prázdninách byla provedena
výmalba chodeb, zasedacích místností a kuchyňky v budově Obecního úřadu nákladem 53 tis. Kč.
Podél schodů do prvního patra,
kde se nacházejí zasedací místnosti a obecní knihovna bylo instalováno nové nerezové zábradlí za 27
tis. Kč.

Z recyklátu z D11 byly
opraveny obecní cesty
Frézování silnice D11 probíhá
od května letošního roku a mělo
by být ukončeno v říjnu. Z tohoto důvodu byla částečná uzavírka
silnice I/11 v úseku od Kratonoh
po Urbanice. Recyklát vzniklý
z frézování vozovky byl průběžně ukládán a zároveň odvážen

na plochu u haly pana Miloslava Klapky. Nadbytečný recyklát Mikroregion Plynofikace obcí Urbanická
o objemu cca 200 m3 byl využit
na opravy místních komunikací brázda v letošním roce
v obci.
ukončí svou činnost
Starosta obce informoval zaHospodaření obce
stupitele o ukončení stavby PlyRoudnice v roce 2017
nofikace v Mikroregionu Urskončilo zůstatkem
banická brázda a o dokončení
ve výši 14,464 mil. Kč
prodeje a převodu vybudovanéNa úředních deskách Obecní- ho plynárenského zařízení z maho úřadu byl zveřejněn závěrečný jetku mikroregionu do majetku
účet hospodaření obce Roudnice firmy GasNet, s.r.o.
v roce 2017 včetně doprovodVšechny obce, na jejichž poných účetních výkazů a auditor- zemcích byly vybudovány plynoské zprávy o přezkoumání hos- vodní zařízení, uzavřely s firmou
podaření. Součástí závěrečného GasNet, s.r.o. smlouvy o zřízení
účtu obce je informace o hospo- věcného břemene. Tyto smlouvy
daření příspěvkové organizace byly následně vloženy do katastMŠ Roudnice, kdy přebytek ve ru nemovitostí.
výši 21 tis. Kč byl převeden do
Tímto krokem byla naplněna
fondu rezerv MŠ. Závěrečný účet smlouva o prodeji plynárenskéobce Roudnice za rok 2017 byl ho zařízení a činnost účelovéZastupitelstvem obce schválen ho mikroregionu Plynofikace
bez výhrad.
obcí Urbanická brázda může být
Celkové příjmy obce v roce ukončena. Starostové na členské
2017 činily 10,955 mil. Kč a vý- schůzi na podzim letošního roku
daje 7,732 mil. Kč. Výsledek hos- rozhodnou o ukončení a zrušení
podaření, který může nové zastu- mikroregionu a vypořádání zůpitelstvo obce využít k financová- statku ve výši cca 3 mil. Kč.
ní potřeb občanů a na rozvojové
projekty obce v dalších letech,
(pokračování na str. 3)
činil 14,646 mil. Kč.

obec

Roudnice

3

informace obecního úřadu
(pokračování ze str. 2)
Smlouvy na zřízení věcných břemen - služebností pro výstavbu nových rodinných domů
Zastupitelstvo obce Roudnice na
svých jednáních schvaluje smlouvy
o zřízení věcných břemen na vybudování přípojek elektrické energie k nových rodinným domům.
Výše jednorázové náhrady u těchto
smluv činí 1 000,– Kč.
Výstavba rodinných
domů v lokalitě
U hřbitova
Starosta Bc. Kněžour podal informaci o přípravě memoranda
upravující spolupráci mezi developerem Ing. Pavlem Lexou a Obcí
Roudnice. Toto memorandum

obsahuje jednotlivé kroky závazné
pro obě strany směřující k plánované výstavbě 32 rodinných domů
v lokalitě „U hřbitova“. Smlouva
o spolupráci (memorandum) byla
Ing. Lexovi za účasti právního zástupce obce předložena spolu s podáním vysvětlení. Spolu se smlouvou o spolupráci byla předložena
také Smlouva o smlouvě budoucí
kupní na pozemek mezi stávajícím
fotbalovým hřištěm a motorestem
U Sedláka Chvojky pro umožnění
rozvoje sportovních aktivit v naší
obci. Po obdržení stanoviska pana
Lexy rozhodne zastupitelstvo obce
o dalším postupu.

„Obec Roudnice – oprava vybraných účelových komunikací“ od
Ing. Šíra. Tato dokumentace byla
předložena na Stavební úřad na
Magistrát města Hradec Králové (referát dopravy) k posouzení
a následnému vydefinování povolovacích řízení pro jednotlivé
stavební objekty.

Cesta do těžebního
prostoru pískovny U třech dubů
Starosta obce pan Svatopluk
Kněžour ve spolupráci se zastupitelstvem obce jedná s Ing. Jedlinským ohledně eventuálního
přemístění stávající komunikace
Projektová dokumendo těžebního prostoru pískovny
tace na opravu cest
U třech dubů. Tato cesta vede po
Obec má vypracovanou pro- soukromých pozemcích a byla
jektovou dokumentaci s názvem vybudováno se souhlasem těch-

to majitelů na dobu těžby. Po
ukončení těžby bude zastupitelstvo obce rozhodovat o možnosti ponechání nebo vybudování
souběžné nové cesty na pozemku
obce Roudnice.
Výsadba zeleně
a revitalizace rybníků
Projektová dokumentace revitalizace zeleně v centru obce (od
hasičské zbrojnice až po rybník
Zachariášák) je před předáním.
Zároveň obec připravuje projektovou dokumentaci na revitalizaci 6 rybníků v majetku obce
Roudnice. Na oba projekty bude
podána žádost o dotaci tak, aby
k vlastní realizaci mohlo dojít
v roce 2019.
Ing. Jana Rejlová
místostarostka obce

základní škola libčany
3. 9. 2018 tradičně začal nový
školní rok, tentokrát v tělocvičně
naší školy, protože nám počasí
vůbec nepřálo, proběhlo pasování
nových školáků na netradičním
místě.
Všichni jsme se za dobu prázdnin trochu změnili, žáci povyrostli a někteří snad i trochu
zmoudřeli.
Škola o prázdninách nezahálela. Hned v jejich začátku přišli
řemeslníci a bouralo se, přestavovalo, malovalo…, a tak po vstupu
do školy žáci zjistili, že se budou
učit v nových učebnách školních

dílen, v nové učebně fyziky a chemie a učebně multimediální. Celá
škola má připojení na internet –
třídy i kabinety.Nově byla vybavena také školní jídelna moderním sporákem a dalším nádobím.
Víceúčelové hřiště dostalo také
nový kabátek a mateřská škola
novou koupelnu a toalety.
Na začátku prvního školního
dne všechny přítomné přivítala
ředitelka školy Mgr. Lenka Šlechtová a starostka Libčan Mgr. Jaroslava Slavíková. Obě dvě všem
přítomným popřály mnoho úspěchů v novém školním roce, ob-

zvláště žákům devátého ročníku,
který je pro ně velmi důležitý.
Poté jsme se všichni obrátili na
ty nejmenší školáky. Stálo tam
v plném očekávání 19 drobečků
(Ondřej Synek, Diana Hrdinová,
Evelína Chvojková). První školní
den je přivítal Maxipes Fík a odvedl je do jejich třídy.
Žáci se tento den seznámili se
školním řádem, bezpečností na
cestě do školy a událostmi, které
je v nejbližší době čekají.
Hned druhý školní týden odjede skupina žáků 5. - 9. ročníku
na poznávací zájezd do Chorvat-

ska. K významné události 100 let
založení ČSR zhlédnou všichni
žáci pořad Filharmonie z Pardubic a Divadla jednoho herce.
Žáci devátého ročníku se zúčastní soutěže na SPŠ stavební a OU
Vocelova. Čeká nás i řada soutěží
sportovních.
Tak ať je tento školní rok pohodový, úspěšný, klidný a ten nejlepší.
Za ZŠ a MŠ Libčany
Mgr. Lenka Šlechtová
a Mgr. Květa Brožková

mateřská škola roudnice
Milí spoluobčané,
ve školním roce 2018 - 19 bude
navštěvovat mateřskou školu
28 dětí, z toho 10 holčiček a 18
chlapců. Mateřská škola je tím
100% naplněna. I v letošním roce
nám bude pomáhat s péčí o 6
dvouletých dětí chůva. Budeme
pracovat podle školního vzdělávacího programu Rok s krtkem,
ve kterém se budeme věnovat té-

Zdravím všechny příznivce šipek
na začátku nové sezóny. V té minulé se v našem týmu událo několik
změn. Pár hráčů skončilo a tak nám
hrozilo, že už nebudeme pokračovat. Podařilo se najít náhradu, a tak
byl zajištěn dostatek lidí na soupisky a rozpad byl zažehnán. I když

matům z oblasti přírody, ročních jsme završili celkovou rekonobdobí a všeho, co nás obklopuje. strukci školky, která trvala někoLetos na podzim je to 40 let, lik let.
kdy byla dne 3. října 1978 otevřena v Roudnici nová mateřská
Srdečně vás všechny zveme na
škola.
Den otevřených dveří
Za tu dobu se školka postupně
který se koná u příležitosti
opravovala a upravovala. O letoš40. výročí otevření naší
ních prázdninách jsme vyměnili
mateřské školy
původní dveře, které už nevyhov sobotu dne 29. září
vovaly provozu, za nové, a tím
od 14 hodin.

RUMÍDCI ROUDNICE

to pro nově přijaté hráče musel být
trochu šok, z ničeho nic skočit bez
zkušeností rovnou do druhé ligy,
musím je pochválit. Podařilo se
jim odehrát opravdu pěkné zápasy
a zajistit pro náš tým tolik potřebné body do tabulky. Jsem velmi rád
nejen za body, ale i za mnoho zku-

šeností, které jim jistě pomohou
v dalších zápasech v nové sezóně.
Minulý rok jsme nakonec skončili na slušném desátém místě, což
s půlkou nováčků byl dobrý výsledek.V letošní sezóně máme již trochu větší ambice, a jelikož o postup
do první ligy po předchozích zku-

Budete si moct prohlédnout budovu a zahradu, nahlédnout do
starých kronik, najít se na fotografiích a v krátkém programu vystoupí
děti mateřské školy.
Za kolektiv Mateřské školy
Roudnice Jana Bitvarová
ředitelka MŠ Roudnice

šenostech nemáme zájem, tak bychom se chtěli umístit mezi šestým
a osmým místem. Začátek sezóny
ukáže, jak jsme připraveni. Celý
tým věří, že se nám letos bude dařit.
Za Rumídky
Petr Štěrba
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE

V pátek 11. května jsme uspořádali hasičský výlet. Tentokrát jsme
navštívili kozí farmu Pěnčín, zámek
Sychrov a pivovar Svijany. V sobotu
26. května proběhla okrsková soutěž
v požárním útoku. Letos se konala v Boharyni. Této soutěže se zúčastnila všechna družstva z našeho
okrsku – Boharyně, Trnava, Puchlovice, Zvíkov a Roudnice. V pátek
6. července jsme jako každoročně
pořádali Východočeskou hasičskou
VCHL (Foto: R. Kašpar)
ligu. Momentálně již máme odježděny všechny závody Východočeské slavnostní vyhlášení, které se bude staneme nové zásahové auto, které republiky. V závěru roku nás ještě
hasičské ligy. Tím jsme ukončili le- konat 3. listopadu. V průběhu září bude slavnostně předáno v neděli čeká Výroční valná hromada, která
tošní soutěžní sezónu. Ještě nás čeká konečně po dlouhém čekání do- 28. října u příležitosti 100 let vzniku proběhne v pátek 7. prosince

Začíná topná sezóna - máte
vyčištěný komín?

Přestože topná sezóna začíná
oficiálně až 1. října, chladné počasí
posledních dnů vede řadu domácností k tomu, že už si alespoň na
noc začínají přitápět. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě?
Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. Během loňské topné sezóny,
tedy od října 2017 do března 2018,
došlo k 985 požárům způsobených
komíny. Nejvíc požárů vznikne
přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské
topné sezóny bylo takových požárů
749 z celkového počtu 985. Mezi
další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný
trám v komíně a špatné spáry v komíně. Přímá škoda dosáhla částky
48,2 mil. Kč. Při těchto požárech
došlo k usmrcení 2 osob a 39 osob
se zranilo.
Jasně vyplývá, že nevyčištěný
komín může za převážnou většinu
požárů komínových těles, a tuto
skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech. Stejně tak je potřeba
mít v pořádku samotné topidlo. V
loňské topné sezóně došlo k 92 požárům topidel. Nejčastější příčinou
byla špatná instalace topidla nebo
jeho nesprávné umístění. Dále pak
technická závada na topidle a jeho
špatný stav.

Legislativa:
Dnem nabytí účinnosti zákona
č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
nabyla účinnosti změna zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně,
která mimo jiné upravuje oblast
spalinových cest. Tak je tato problematika již pevně ukotvena v záVýlet na kozí farmu (Foto: R. Kašpar)
koně.
Jak často kontrolovat a čistit komín? Základními lhůtami pro čiš- ná a nehořlavá izolace?
tění spotřebiče paliv do 50 kW při
Co dělat, když začne
celoročním provozu: je 3x ročně u
v komíně hořet?
spotřebiče na pevná paliva, 3x ročUrychleně odstraňte veškerý
ně na kapalná paliva a 1x ročně na
plynná paliva. Nové nařízení vlády hořlavý materiál z blízkosti komíje benevolentní v tom, že umož- nového tělesa. Zavolejte na linku
ňuje občanům, pokud jsou toho 150 nebo 112. Požár v komíně nischopni, si čištění provést i sami.
Minimálně jednou do roka by měl
komín prohlédnout kominík.
Na poslední hodině keramiky ve
školním roce se děti setkaly s paní
Co mohu
kronikářkou Marií Doležalovou.
zkontrolovat sám?
Děti si prohlédly roudnickou kro1. Je kouřovod řádně upevněn?
2. Není spotřebič nebo kouřovod
propálený?
3. Fungují uzávěry komínových
dvířek?
4: Jsou funkční přívodní šňůry
a zásuvky u kotle?
5. Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
6. Je komín celistvý, neprodyšný,
bez spár a omítnutý?
7. Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného
zdroje, případně je použita tepel- Povídání nad kronikou (Foto: I. Novotná)

kdy nehaste vodou, mohlo by dojít
k jeho popraskání nebo i výbuchu.
Do příjezdu hasičů je možné krotit
plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do
komína.
Roman Kašpar,
SDH Roudnice

KERAMICKÉ KROUŽKY
niku a staré fotografie.
V září začínají opět kroužky keramiky a to ve čtvrtek 20. 9. 2018.

obec

Po prázdninové odmlce opět
startuje náš volnočasový hasičský
kroužek Roudnický Hasík. Započali
jsme už poslední prázdninový týden,
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ROUDNICKÝ HASÍK

abychom si vše oživili a mohli vyrazit do Sloupna na hasičské závody
v požárním útoku a štafetu 4x60m.
Oficiálně jsme však odstartovali 7. 9.

2018. Do konce září si mohou noví věkovou hranici, takže je Hasík přírodiče chodit každý pátek od 17:00 stupný už pro děti od 5 let.
do 19:00 hodin pro závazné přiLucie Macháčková,
hlášky pro děti. Letos jsme posunuli
vedoucí kroužku

seznam následujících činností a závodů:
1. 9. 2018

Sobota, 9:00

Hasičské závody

Sloupno

19. 10. 2018

Pátek

Hasík

Staré hřiště

7. 9. 2018

Pátek

Hasík

Staré hřiště

26. 10. 2018

Pátek

Hasík

Staré hřiště

1. 9. 2018

Sobota, 9:00

Hasičské závody

Osice

2. 11. 2018

Pátek

Hasík

Staré hřiště

14. 9. 2018

Pátek

Hasík

Staré hřiště

9. 11. 2018

Pátek

Hasík

Staré hřiště

15. 9. 2018

Sobota, 9:30

Hasičské závody

Humburky, Areál
koupaliště RACEK

16. 11. 2018

Pátek

Hasík

Staré hřiště

23. 11. 2018

Pátek

Hasík

Staré hřiště

Hasík

Staré hřiště

30. 11. 2018

Pátek

Hasík

Staré hřiště

Staré hřiště

7. 12. 2018

Pátek

Výroční valná hromada, Hasík ZRUŠEN.
Vystoupení dětí. Sraz bude upřesněn.

21. 9. 2018

Pátek

22. 9. 2018

Sobota

Hasík

28. 9. 2018

Pátek

Hasík ZRUŠEN!

5. 10. 2018

Pátek

Hasík

Staré hřiště

14.-15. 12. 2018

Pátek - Sobota

Hasík

Staré hřiště

12. 10. 2018

Pátek

Hasík

Staré hřiště

21. 12. 2018

Pátek

Hasík

Staré hřiště

13. 10. 2018

Sobota, 8:00

Závod požární všestrannosti - Hra Plamen
Malšova Lhota. Celodenní akce!

28. 12. 2018

Pátek

Hasík ZRUŠEN!

Dne 16. 6. 2018 se v krásném
sportovním areálu SK Roudnice
uskutečnil již 6. ročník fotbalového turnaje mládeže pořádaný pro
mladší přípravky - SOKOL CUP
2018. Letos nám své fotbalové dovednosti předvedli borci narození
roku 2009 a mladší. A skutečně
bylo na co koukat. Ve velké konkurenci 10 kvalitních týmů z celé
republiky se neztratili ani domácí,
kteří pod zkušeným a obětavým
vedením trenéra Ladislava Koudelky obsadili krásné 5. místo. Zcela
jistě tímto výsledkem potěšili nejen svého trenéra pana Koudelku,
který si za tuto práci zaslouží velký
obdiv, ale také rodiče, kteří po celou dobu turnaje neúnavně fandili.
Celkovým vítězem turnaje se stal
tým TJ Sokol Třebeš. Každý tým
obdržel pohár, tašku plnou odměn
a všem dětem, bez rozdílu umístění, visela na krku blýskavá medaile
jako odměna za předvedený výkon.
Moderování turnaje se letos opět
ujala zkušená dvojice moderátorů
Tomáš Rejl a David Klapka, kteří
nejen komentovali průběh hry, ale
také vyplňovali krátké přestávky
různými soutěžemi, takže se opravdu nikdo nenudil. Občerstvení po
celou dobu turnaje zajišťoval pan
Spěšný a členové a dobrovolníci z
řad členů SK Roudnice. Hlavními
organizátory celé akce byli Libor
Pavlíček a David Klapka, kteří jako
každoročně našli oporu a pomoc z
řad dobrovolníků a nadšenců, bez
nichž by nebyla ani tradiční tombola, která je také jednou z atraktivit a zvláštností turnaje a jejíž

Sokol Cup 2018

Mladší elévové (Foto: L. Pavlíček)

příprava zabere spoustu času. Dle
ohlasů všech zúčastněných týmů
můžeme celý turnaj zhodnotit jako
vydařený, na čemž má velkou zásluhu také obec Roudnice, která
byla hlavním sponzorem a organizátory podpořila jak finančně, tak
i samotnou účastí starosty Bc.Svatopluka Kněžoura a místostarostky
Ing. Jany Rejlové. Dalším sponzorům, kteří se podíleli na finanční
podpoře, také moc děkujeme.
Velký dík patří také všem dobrovolníkům z řad rodičů a i týmu
Starších žáků, kteří v horkém počasí zajišťovali přísun vody a byli
nápomocni v každé situaci.
Za organizační tým
Sokol Cup 2018
David Klapka

knihovna

TÝDEN KNIHOVEN
(1.–7. 10.) – 22. ROČNÍK

zdarma. Lekce na sebe významově nenavazují, takže se můžete
zúčastnit i bez předchozí návštěSvaz knihovníků a informač- vy kurzu.
ních pracovníků ČR pořádá již
22. ročník celostátní akce na
podporu četby a knihoven.
BESEDA- NOVÝ ZÉLAND
Téma bude regionální historie.
Roudnická knihovna se také
Cestopisné vyprávění s propřipojí k této celostátní akci.
mítáním Bc. Daniely Rejlové se
uskuteční ve středu 14. 11. 2018
CVIČENÍ PAMĚTI
od 17.00 hodin ve velké zasedací
místnosti na OÚ.
Pro zimní měsíce připravujeVstupné 20-,Kč.
me kurz cvičení paměti. První
hodina se uskuteční ve středu
Ivana Novotná,
5. 12. 2018 od 9:00 hodin na OÚ.
knihovnice
Kurz bude obsahovat 7 lekcí a je

6

obec

Roudnice

3

SK ROUDNICE
„A“ mužstvo dospělí

střídavě za oba týmy.
Stejně tomu bylo v přípravných
zápasech. Těch jsme společně
s Pohárem hejtmana KH kraje
odehráli 6 se střídavými úspěchy.
Hlavně nás mrzí vypadnutí na pokutové kopy v poháru proti Malšově Lhotě. Do zápasu však nastoupil velmi kombinovaný tým, jehož
někteří hráči odehráli už dopolední utkání proti Libčanům.

Úvodem jenom krátké zhodnocení minulé sezóny. Soutěž jsme
zakončili na 5. místě se ziskem 59
bodů. Od postupového 3. místa
nás dělily 3 body, které jsme ztratili
v posledním domácím zápase proti Kratonohám B. Přestože postup
do krajského přeboru nebyl našim
cílem, zůstalo malinké zklamání v
celkově velmi kladném hodnocení
celého ročníku. Rekordní byl poSKR - Olympia HK SD 6:2
čet bodů, které jsme získali, stejně
Cuberka 2, Kučera, Koblížek,
jako skóre 89:42 které jsme nikdy
Tykva M., Koutník D.
neměli.
SKR - Jaroměř 5:1
Do ročníku 2018/19 vstupujeme
Kučera 3, Stoszek, Šiška
s téměř totožným kádrem, který
SKR - Libčany 2:3
se po mírných peripetiích podaBárta, Koutník L.
řilo udržet pohromadě. Někteří
SKR - N. Bydžov 2:3
hráči chtěli končit, jiní měli mít
Kučera 2
povinnosti mimo ČR, ale nakonec
SKR - Hořice 4:4
všichni zůstali. Do týmu se vrátil
Kučera 3, Šiška
po zranění Šiška Jakub a přibyli
Tykva Šimon z dorostu Olympie
Pohár:
HK a Chrudimský David ze SyroMalšova Lhota – SKR 3:2p
vátky. Ten se však v prvním zápase
Vítek, Šiška
zranil a bude několik týdnů mimo
hru. Celkově se zvětšilo prolínání
Do nového soutěžního ročníA a B týmů, které společně trénu- ku jsme nevstoupili nejlépe. Start
jí a hráči dle nominace nastupují soutěže je jako tradičně kom„B“ mužstvo dospělí
Novou sezónu jsme začali velmi dobře. Jedna remíza a dvě výhry. Ze začátku jsme měli obavy,
jak se nám v nové soutěži povede, ale zatím se hra daří. V poStarší žáci
Roudnice / Kunčice
Novou fotbalovou sezónu zahájili Starší žáci 31. 7. 2018, a i když
byla dovolenková sezóna v plném
proudu, tréninková morálka byla
velmi dobrá a kluci s chutí začali
tam, kde v červnu skončili. Dobré náladě v týmu přispěl i příchod
nového trenéra Jakuba Novotného,
který si i za kamarádského přístupu
dokázal u kluků vybudovat přirozenou autoritu.
Od 9. 8. do 12. 8. jsme absolvovali soustředění v domácích podmínkách. Ubytováni jsem byli v penzionu U sedláka Chvojky a právě
majiteli a zaměstnancům tohoto
podniku chci tímto poděkovat za
skvělý servis. Během soustředění
se nám podařilo nastartovat spolupráci s A týmem Roudnice, za což
jsem velmi rád a vím, že to pro kluky bude velkým přínosem.
Během našeho soustředění nás
navštívili hráči a osobnosti „roud-

plikován neúčastí hráčů kvůli
dovoleným, ale ostatní týmy na
tom bývají stejně. V prvním zápase jsme doma remizovali se
sestoupivším Novým Městem
n/M a na penalty byli úspěšnější hosté. V druhém kole jsme v
derby trochu nešťastně prohráli
v Kunčicích. Ve třetím jsme potěšili domácí diváky výhrou nad
Týništěm.
SKR - N. Město n/M 2:3p
Stoszek 2(1pk)
Kunčice - SKR 3:2
Tomeš, Stoszek
SKR - Týniště 6:2
Kučera 2, Stoszek (pk),
Krejcar Jan, Krejcar Jak.,Šiška
Vyjádření pro Hradecký deník:
Jsme rádi, že se nám podařilo
udržet tým pohromadě. Chceme
nadále pracovat s mladými hráči,
nechat je co nejvíce hrát, aby získali zkušenosti potřebné pro boj
o přední příčky tabulky. Chceme
se pohybovat do 5. místa a co nejvíce znepříjemnit život týmům
bojujícím o postup.

SOUPISKA
Brankáři: Hopko Miroslav
(1996), Ruml Jan (1989)
Obránci: Černý Josef (1992),
Cuberka Miloš (1995), Houser
Patrik ( 1998), , Novotný Miloš
(1997), Mikan Zdeněk (1975)
Záložníci:
Bárta František
(1996), Koblížek Jakub (1989),
Koutník Denis (1998), Koutník Lukáš (1996), Krejcar Jakub (1991), Obermajer Richard
(1998), Stoszek Lukáš (1984),
Tomeš Josef (1996), Tykva Marek (1998), Krejcar Jan (1988),
Mičiak Jakub(1999)
Útočníci:
Kučera
Tomáš
(1996), Šiška Jakub (1994), Vítek
Marek( 2000)
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Frýda Milan Asistent: Mikan Zdeněk Vedoucí
mužstva: Koutník Petr Asistent
vedoucího mužstva, kustod:
Koutník Denis
Mikan Zdeněk,
asistent trenéra A mužstva

háru máme zatím jednu výhru lových úspěchů.
a postupujeme do dalšího kola.
Klempíř Petr,
trenér B mužstva
Doufám, že nám fanoušci budou nadále fandit a my budeme
DOROST
hrát dobrý fotbal. Přeji všem hráčům pevné zdraví a hodně fotbaTým dorostu jsme v této sezó-

ně nepřihlašovali. Věkově máme
v této kategorii 11 hráčů, kteří jsou
většinou na hostování v dalších
klubech, hrajících dorostenecké
soutěže (2. liga až krajská soutěž).

nického áčka“ a podělili se s mladými hráči o své zkušenosti. Na
první trénink dorazil hlavní trenér
A týmu Milan Frýda a věnoval se
především individuálnímu prosazení jednotlivce a technice. Další
den nás navštívili dva mladí talentovaní hráči rychlonohý útočník
Tomáš Kučera a technický obránce Patrik Houser, oba měli výborně připravené tréninky. Aby tělo
dobře fungovalo, musíme se o něj
také i správně starat, proto byl další
trénink pod vedením stálice roudnické kopané a zároveň kapitána
týmu Zdeňka Mikana zaměřený
na správné držení těla, posilování a protahování a životosprávu.
Myslím, že teprve po tomto skvěle
vedeném edukačně-zábavném tréninku kluci objevili, jaké svaly v těle
vlastně mají. Celé soustředění se
dle mého názoru vydařilo a povedlo se ještě více stmelit již tak dobrou
partu a naladit se na novou sezónu,
kterou jsme zahájili 18. 8. 2018 a již
máme odehrané tři zápasy, máme 9

jení a respekt ke starším hráčům
skvěle funguje a já pevně věřím, že
se nám takto podaří vychovat další
opory pro roudnický fotbal, k čemuž nám vytváří výborné podmínky vedení klubu SK Roudnice.

bodů a skóre 19:0. Jak jsem již psal,
podařilo se nám navázat spolupráci s A týmem, v čemž spočívá i to,
že si zájemci mohou ještě navíc po
svém tréninku vyzkoušet i trénink
s A týmem. Máme i individuální
brankářské tréninky, které obětavě
vede a připravuje roudnický gólman Jan Ruml. Vzájemné propo-

Starší žáci (Foto: L. Pavlíček)

Klapka David,
trenér starších žáků
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Mladší žáci
Lhota p. L. / Roudnice

hrají naši starší elévové (r. 20082009) v souklubí Lhota p. L. /
Roudnice. Trénují i hrají ve Lhotě
V soutěžním ročníku 2018/2019 p. L. O co nejlepší umístění se buhrají naši mladší žáci (r. 2006-2007) dou snažit v okresním přeboru.
v souklubí Lhota p. L./Roudnice.
Trénují i hrají ve Lhotě p. L. Tým
Mladší elévové
bude působit v okresním přeboru.
Kratonohy/Roudnice
Starší elévové
Lhota p. L. / Roudnice

Díky malému počtu hráčů jdeme do nové sezóny v souklubí
s Kratonohami. Přípravu jsme
V soutěžním ročníku 2018/2019 začali 24. 8. Trénujeme ve středu

v Roudnici a v pátek v Kratono- pochválit. Chtěl bych poprosit rohách. Mistrovské turnaje jsme diče, aby přivedli děti na náš útulzačali v Předměřicích, kde jsme ný stadion.
s domácím týmem 2x prohráli 2:7
Koudelka Vladislav ml.,
a 6:8. Na to, že jsme absolvovali
trenér mladších elévů
pouze 2 tréninky, musím kluky

Rádi v našich řadách přivítáme chlapce
a děvčata starší 5 let.
nové informace o všech mužstvech i dění
v klubu na
www.sokol‑roudnice.webnode.cz

Pouťový víkend ROUDNICE 2018
V sobotu a v neděli 7. a 8. 7. proběhla tradiční akce v roudnickém
areálu V Lesejčku. Za krásného
počasí a velkého zájmu diváků
z Roudnice i okolí se začínalo v sobotu od 13 hodin s Pouťovým turnajem. V něm byl nakonec nejúspěšnější tým Roudnice B, sestavený většinově z hráčů juniorského či
dorosteneckého věku. Roudnické
„mladé pušky“ přehráli oba soupeře pohybem a dravostí a zaslouženě
se radovali z vítězství.
Večer ukončila od 20 hodin
Pouťová zábava, kde hrála skupina
TEPLÁ BUCHTA.
V neděli si to mezi sebou nejdříve od 15:00 rozdali místní žáci
a vyvrcholením byl od 16:00 zápas
ROUDNICE HORNÍ - ROUDNICE DOLNÍ. Zápas nakonec skončil remízou 4:4 (2x Pajgrt,Bárta,
Rejl - Koutník L., Chudoba, Vítek,
Houser)
Tradiční rivalita mezi oběma
konci přispěla ke kvalitě utkání,
kterému nechyběl náboj a hrálo se

ve svižném tempu. I letos jsme viděli spoustu branek i pěkných fotbalových akcí. Diváci se bavili a to
bylo cílem celé akce.
Výsledky Pouťového turnaje:
SK Roudnice B - TJ Sokol
Lhota p. L. 12:2 (4:1), branky:
4x Rejl, 3 x Koutník L., 2x Koutník D., 2x Vítek, vlastní - Veverka,
Chrudimský
Roudnice OLD STARS - Jiskra Lampertice 4:2 (1:0), branky: 2x Mikan, Rajnoch, Krejčík Hejna, Mucudis

Pouťový turnaj (Foto: Z. Zasadil)

o 3. místo: TJ Sokol LhoPořadí:
4. TJ Sokol Lhota p. L.,
ta p.L. - Jiskra Lampertice 2:4
nejlepší hráč: Pavlis Marek
(1:2), branky: Malý, Veverka Cena Ivana Nykla pro nejlepMačo, Fidranský, Brožek, Mucu- 1. SK Roudnice B
nejlepší hráč: Rejl František
šího brankáře turnaje:
dis
Nagel Wolfgang (Lampertice)
o 1. místo: SK Roudnice 2. Roudnice OLD STARS
nejlepší hráč: Kopecký Stanislav
B - Roudnice OLD STARS 9:0
Za SK Roudnice
(1:0), branky: 3x Rejl, 3x Koutník 3. Jiskra Lampertice
nejlepší hráč: Baumann Petr
Tomáš Rejl
L., Vítek, Houser, Gráf

Další činnost
SK ROUDNICE
Přehled akcí, které jsme uskutečnili od minulého vydání
Roudnického zpravodaje a které
plánujeme v nejbližší době:
• V sobotu 16. června se uskutečnil další ročník žákovského
turnaje Sokol Cup 2018. Vítězem
se stalo nakonec mužstvo Sokola
Třebeš. Více samostatný článek.
• 7. - 8. července se uskutečnil
Pouťový víkend. Více samostatný článek.
Přátelské utkání se starou gardou FC Hradec Králové (Foto: Z. Zasadil )

• I my jsme se rozhodli přiní s rokem 2018 na Starém hřišti.
spět k oslavám 100 let naší re- utkání se starou gardou FC Hra- Hradec Králové.
Za SK Roudnice
• Tradičně se budeme podílet
publiky. K tomuto výročí sehrál dec Králové. Výsledek byl naTomáš Rejl
v neděli 5. 8. náš tým přátelské konec 2:0 pro starou gardu FC 31.12. na Silvestrovském rozlouče-
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3

Roudnice

roudnické ženy
Jako každý rok jsme na konec
letošních prázdnin připravili pro
děti rozloučení s prázdninami.
Tento rok nám bohužel počasí
nepřálo. My se však nedali odradit a akce se uskutečnila. Pro diváky byly připravené stany a děti
se vyřádily na pódiu v přírodním
divadle. I přes malou účast se
pobavili všichni, kdo přišli. Od
malých, až po ty velké. Velkou
zásluhu na tom měla Vosička
Verča, která nás celým odpolednem provedla. Na závěr jsme si
opekli párky.
V září bychom rádi ještě uspořádali kroužek vaření pro děti.
Již 6. října ve spolupráci
s Obecním úřadem pořádáme tradiční Dlabání dýní. Děti
si budou moci vydlabat dýně,
které se vystaví před Obecním
úřadem. Budeme i tvořit, vyrobíme si podzimní dekorace z pří-

rodnin. Připraveny budou opět
bramboráky a soutěž ve vaření.
Téma jsou MUFINKY - naslano, nasladko. Fantazii se meze
nekladou. Prosíme, vezměte si
s sebou lžíci a nožík na dlabání.
V říjnu se opět vydáme do Velké Úpy na tradiční pletení z pedigu. Zájemci se mohou nahlásit
u p. Kopřivové, nejdéle do 12. 10.
Na listopad jsme připravili zájezd do divadla Kalich na muzikál SRDCOVÝ KRÁL. Odjezd
od zastávek bude v 11,15 hod.
Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.
V letošním roce se bude rozsvěcet vánoční strom 1. 12. Těšit
se můžete na tradiční vánoční tvoření. Nebude chybět ani
punč, svařák a perníčky, které
k této akci neodmyslitelně patří.
Tvořit se bude od 14 hod.
Na začátek měsíce prosince

Rozloučení s prázdninami (Foto: M. Kopřivová)

chystáme výroční členskou schůzi.
Pro děti chystáme Mikulášskou nadílku. Připravíme Mikulášskou nadílku i pro děti z Dětského domova v Nechanicích.
Na všechny naše akce vás srdečně zveme a těšíme se na se-

tkání s vámi.
I když nám ještě neskončilo
léto, dovolte mi popřát krásný
podzim a šťastné a veselé Vánoce.
Za spolek Roudnické
ženy Kopřivová Martina

informace kulturní komise
1918 – 2018 STOLETÍ SAMOSTATNÉHO STÁTU ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA
O změnách v naší vesnici si
můžete pobesedovat u příležitosti oslav 100. výročí našeho státu
v neděli 28. října 2018 od 14.00
hodin na OÚ. Podrobný program
bude včas zveřejněn.

me v sobotu 1. 12. 2018 v 17.00
hodin, kdy společně rozsvítíme
vánoční strom. Kulturním pásmem se představí děti z roudnické
mateřské školy. Od 14.00 hodin
bude probíhat již tradiční vánoční tvoření ve velké zasedací místnosti OÚ. Nebude chybět prodej
vánočního punče a svařáku, který
připraví Roudnické ženy. Bude
možné si zakoupit vánoční dekorace od paní K. Novákové.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
SENIORŮ
Setkání roudnických seniorů se
uskuteční ve čtvrtek 6. 12. 2018 od
ROUDNICKÝ SILVESTR
15.00 hodin v hospodě U FormaV pondělí 31. 12. 2018 se v 17.00
na. Bude připraven kulturní pro- hodin sejdeme na Starém hřišti,
gram a občerstvení.
abychom se rozloučili s rokem
2018 a společným přípitkem a ohROZSVĚCENÍ
ňostrojem přivítali nový rok 2019.
VÁNOČNÍHO STROMU
Letošní adventní čas zahájíIvana Novotná

ROUDNICKÉ DÝŇOBRANÍ
6. 10. 2018 od 14:00 hod na Starém hřišti

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