1918 - 2018 STOLETÍ SAMOSTATNÉHO STÁTU ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA (1.část)
V letošním roce oslavíme 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Abychom si přiblížili atmosféru oné doby, otevřeme kroniku
obce Roudnice. První kronikář pan Vincenc Charbuský, učitel na zdejší škole, byl přímým účastníkem světové války jako příslušník legií v Itálii. Do
obecní kroniky zapsal kapitolu, která má název:
STAV OBCE PO VÁLCE
Vrátiv se z Itálie, byl jsem překvapen změnami, které se v uplynulém
období světové války v obci staly. Teprve vypravování občanů zdejších o
poměrech za války mi mnohé vysvětlilo. Válka přikvačila náhle. Hned z
počátku rukovalo všechno mladší
mužské obyvatelstvo. Rád nešel nikdo, ale musilo se. Všude však těšili se
nadějí, že válka nebude dlouhá. Naděje tato však ukázala se býti lichou,
neboť válka se protáhla až skoro do
konce roku 1918. Nastal nedostatek
a stále nové odvody udržovaly obyvatelstvo v horečném rozčílení. Pro
trochu bramborů, mouky, mléka,
másla neb vajec až z Prahy jezdili k
nám lidé a na výměnu přinášeli různé věci, neboť ke konci války nikdo
neměl důvěru, že peníze podrží svou
hodnotu. Lidé rádi prodávali z toho,
co v zásobách měli a nežádali více,
než byla stanovená cena maximální. Rolníci sice zapírali a schovávali
obilí před rekvizicemi, avšak to proto, aby nasytili lid dělný, jež na jejich
statcích pracoval a vypomohli svým
příbuzným a známým ve městech. O
tom jsem se přesvědčil sám doptáváním se v rodinách dělnických. V obci
také není válečných zbohatlíků a na
ušetřených penězích zdejších občanů
nelpí krev a bída bezzemků.
Mnoho smutku za války bylo též v
obci. Na pomníku obětí války , který
v roce 1921 naproti škole nákladem
obce byl postaven, čteme jména 33
padlých a zemřelých následkem
válečných útrap. Jména těch, kteří
odešli v plném květu mládí i jména
pečlivých otců rodin, kteří přinuceni
byli obětovati životy své za nenáviděné Rakousko. Utrpení obyvatelstva
již bylo nesnesitelné a jen naděje, že
bude zase lépe a že i našemu národu
nadejde okamžik osvobození, usnadňovala lidem snášeti válečné strasti.
Nyní se vraťme k úvodním fotografiím pomníku. Mnozí z vás zde
najdou jména svých dědů a pradědů. Připomeňte si všechno, co se ve
vašich rodinách o nich vyprávělo.
Možná, že se právě u vás uchovaly

Jména padlých v 1. světové válce na pomníku před bývalou školou (OÚ) jsou svědectvím,
jak byla samostatnost našeho státu těžce vykoupena.

i památky jako například pohledy, dopisy, drobné předměty, které
dobu před sto lety připomínají. Po
skončení války vyprávěli své zážitky ti, kteří se šťastně navrátili a
ti, kteří je poslouchali, vyprávěli
dál svým dětem a známým. Tak se

v ústním podání dochovaly dnes už
jen zlomky z válečných historek. K
výročí 28. října se sejdeme ke společnému posezení a budeme rádi,
když zde zazní něco, co si z vyprávění v rodinách pamatujete.
(pokračování na str. 2)
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Vzácným a vítaným doplňkem
jsou fotografie, staré listiny, např.
domovské listy, různé úřední zprávy apod.
Věřím, že století republiky nepřejdeme bez účasti. Jako zajímavost
uvádím, jak kronikář pan Vincenc
Charbuský popsal oslavu 10. výročí
naší samostatnosti v roce 1928:

Dne 28. října uspořádána byla
krásná oslava desetiletého výročí
založení našeho státu u pomníku
padlých. Když četný průvod za zvuků hudby zastavil před pomníkem,
zahájena byla slavnost. Školní děti
přednesly vhodné básně a recitace.
Slavnostním řečníkem byl pisatel této
knihy. Po proslovu, v němž vylíčil
všechny fáze našeho boje za osvobození a připomněl povinnosti každého

občana, dvě děvčata přinesla krásný
věnec s červenobílými stuhami a položila jej na schody bohatě vyzdobeného pomníku. Před slavností večer
byl pomník osvětlen.
Vážení čtenáři, věříme, že se u
příležitosti 100. výročí 28. října sejdeme i my v Roudnici ke společné
vzpomínkové oslavě vzniku samostatného československého státu.
Týká se to i mládeže. Je škoda ne-

vědět, proč je tu zmíněný pomník,
nevědět, že je tam jméno z vlastní
rodiny a že každé to jméno je spojeno s trpkým osudem.
V příštím vydání Zpravodaje
opět otevřeme obecní kroniku, abychom se seznámili s dalšími záznamy o prvních poválečných letech.
Marie Doležalová,
kronikářka

informace obecního úřadu
Rozpočet Obce
Roudnice na rok 2018
Návrh rozpočtu obce Roudnice
na rok 2018 projednali zastupitelé na svém pracovním jednání dne
15. 11. 2017 a poté byl zveřejněn na
elektronické úřední desce a vývěsní
desce před budovou Obecního úřadu od 16. 11. 2017 do 6. 12. 2017.
V návrhu rozpočtu Zastupitelstvo
obce Roudnice odsouhlasilo na základě předložených žádostí individuální dotace na činnost roudnickým spolkům na rok 2018 ve výši:
SK Roudnice 250 000,- Kč, SH ČMS
- Sbor dobrovolných hasičů Roudnice 121 000,- Kč a Spolek Roudnické ženy 100 000,- Kč
ROZPOČET OBCE
ROUDNICE 2018 v tis. Kč
Příjmy

9.092

Výdaje
Rozdíl
(přebytek)

8.836
256

K 31. 12. 2017 činil zůstatek finančních prostředků na účtech
obce Roudnice 14 464 000-, Kč.
Různé z jednání
Zastupitelstva
obce Roudnice
• Rekonstrukce polních cest –
na základě získaných informací
o nevhodné šířce projektovaných

polních cest došlo k prověření této
informace. Prověření provedli p.
Kněžour a p. M. Klapka v sídle zpracovatele PD ing. Šíra v Hradci Králové. PD je navržena v souladu se
zadáním a šířky jednotlivých úseků
polních komunikací odpovídají požadavkům. Úsek spojující obec a hájenku je možno rozšířit o cca 1 metr
na pozemky, které na obec bezúplatně převádí Státní pozemkový úřad.
Jedná se o nejvíce vytíženou část
polních cest.
• Problematika polní cesty ke
Třem dubům – v rámci zpracování
PD na polní cesty bylo zjištěno, že
stávající obecní cesta je rozorána a
využívána p. F. Papíkem jako polní
pozemek. Na sousedních pozemcích umístěných v souběhu s rozoranou obecní cestou byla vybudována příjezdová cesta panem Jedlinským pro těžbu štěrkopísku. Tato
cesta byla majiteli povolena jako dočasná. Starosta obce pan S. Kněžour
a pan M. Klapka vyvolají jednání s
panem Jedlinským a panem F. Papíkem k dořešení současného stavu.
O výsledku podají zprávu na příštím zastupitelstvu.
• Starosta seznámil zastupitelstvo
s návrhem Dodatku č. 22 na svoz
komunálního odpadu navrženého
firmou Marius Pedersen Hradecké
služby. Dochází k navýšení o cca
4% za cenu svozu roku předešlého.
Dochází k navýšení ceny za odvoz

plastů, kde je v současné době pozastaven jejich výkup od asijských
států. Navýšení do rozpočtu obce
Roudnice o cca 7 tis. Kč za rok. Během roku bude tato situace monitorována a po opětovném zahájení
odkupu plastů bude tato částka buď
ponížena, nebo zrušena.
• Hubenická svodnice - 15. 10.
2017 došlo ke kontaminaci vody ve
svodnici neznámými látkami, na základě upozornění občanů byl 17. 10.
podán písemný podnět k prošetření
tohoto znečištění povrchové vody
na Českou inspekci životního prostředí. ČIŽP podala 8. 11. 2017 na
obec Roudnici vyrozumění k dané
věci. Místním šetřením bylo zjištěno
značné organické znečištění vodního toku. Inspekce bude postupovat
dle zákona, u vytipovaných subjektů
při kontrole nakládání se závadnými látkami a odpadními vodami. O
výsledku bude obec informována.
• Kácení přestárlých lip - starosta
připomněl, že v lednu 2018 dojde
k vykácení nebezpečných přestárlých lip v obci. Lípy budou nabízeny
občanům za 100,- Kč kus; v ceně je
veškerá likvidace dřeva, větví a úklid
obecního pozemku. Požadavek na
odkup stromů mohou občané podávat na obecní úřad.
• Revitalizace zeleně ve středu
obce (prostor mezi hasičkou zbrojnicí a prodejnou potravin) - zpracovatel projektové dokumentace má

připravený návrh řešení, který bude
projednán na pracovním zastupitelstvu v únoru 2018.
• Starosta pan Kněžour informoval zastupitele o činnosti Sdružení
místních samospráv (SMS) České
republiky, kterou toto sdružení vykonává pro své členské obce. SMS
je nevládní apolitickou organizací s
celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze
širokého spektra aktivit ve prospěch
samospráv připomenul především
prosazování spravedlivého dělení
daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní).
Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst,
hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci
ve veřejné správě. SMS ČR je silným
partnerem vlády, parlamentu i krajů
v ČR. Členský příspěvek SMS ČR
se skládá z částky 2000 Kč na každou obec (zásada rovnosti) a dále z
příspěvku 1 Kč na každého občana
obce. Součet obou částek dává výši
příspěvku obce.
• V roce 2018 by měla obec
Roudnice obdržet dotaci ve výši 450
tis. Kč na nové hasičské auto, z vlastních zdrojů by měla obec doplatit
přibližně 550 tis. Kč.
Ing. Jana Rejlová,
místostarostka obce

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás poprvé pozdravil v letošním roce na stránkách
našeho Roudnického zpravodaje.
Do roku 2018 vám všem přeji hodně
zdraví, štěstí a životní pohody. Nám
všem přeji příjemně strávený rok,
zejména v Roudnici. Na navazujících stránkách zpravodaje najdete
naplánované akce, které pro vás
obec Roudnice ve spolupráci s místními dobrovolnými spolky chystá.
Nový rok již tradičně zahajujeme

Masopustem, který se bude konat
10.2.2018. Je to jedna z prvních akcí
v roce, kde se sejdeme a společně
strávíme čas veselí a radosti. Každý
ročník je trošku jiný. Věřím, že v letošním roce přivítáme velké množství masek v průvodu, které budou
ještě více kreativní a nápadité než
v předešlých ročnících. Je již otázkou
jisté soutěživosti jednotlivých majitelů domů, kdo připraví lepší občerstvení pro maškary před svými domy.
I letos budou jistě nabízeny laskomi-

ny, které účastníci průvodu ocení.
Rok 2018 je rokem oslav 100. výročí založení republiky. V této souvislosti chystáme v Roudnici společenské setkání za účelem připomenutí historie vzniku republiky ve
spojení s naší obcí. Navazovat bude
„prvorepubliková“ zábava, kde v stylovém oblečení neformálně oslavíme založení republiky v doprovodu
stylové muziky.
Další z oslav, které nás letos čekají,
je 40. výročí otevření Mateřské školy

v Roudnici. Jednou z prvních příprav na tuto oslavu je revitalizace zeleně před budovou Mateřské školy a
Obecního úřadu. V jarních měsících
zahájíme (ve spolupráci s místními
dobrovolnými spolky) práce spojené
s kácením části vzrostlé zeleně včetně terénních úprav potřebných pro
novou výsadbu v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací.
(pokračování na str. 3)
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Následně předáme prostor zahradnické firmě k zahájení odborné činnosti spojené s výsadbou
nové zeleně, instalaci automatických závlah a navážení vrstev zeminy. Výsadba bude probíhat průběžně cca do poloviny roku 2018
(dle jednotlivých druhů zeleně).
V době oslav otevření mateřské
školy již bude prostor působit reprezentativně a zároveň zvýší bezpečnost a přehlednost pro naše
malé předškoláky.
V roce 2018 dojde k zahájení
příprav prací na úpravě hřbitova.
Po opravě kapličky dojde k úpravě
stávající zeleně. Túje lemující cestu

ke kapličce jsou proschlé. Ve spolupráci se zahradníky vznikne nový
návrh rozvržení zeleně. Vzrostlé
túje budou pokáceny a bude provedena náhradní výsadba tak, aby
na hřbitově byla zachována zeleň.
Zároveň dojde k úpravě cest mezi
hroby. Osazením obrub dojde k
zamezení přesunu kamenné drtě z
cest na jednotlivé hroby. Úpravou
dlouhodobě opuštěných hrobů, o
které přes výzvy nejeví jejich majitelé zájem, dojde ke zvýšení kapacity v nabízených hrobových místech
a zároveň navýšení bezpečnosti v
pohybu po hřbitově.
Obec Roudnice obdržela na základě podané žádosti příslib dotace na nákup nového hasičského

vozu ve výši 450.000,-Kč. Během
roku dojde k administraci žádosti
o převod přislíbených finančních
prostředků spojený s výběrovým
řízením na nákup nového hasičského vozu. Obec Roudnice vyčlenila
z rozpočtu obce částku 500.000,-Kč
na dofinancování vlastního nákupu. Nový dodávkový automobil nahradí stávající hasičský vůz, který
již dosluhuje. SDH Roudnice tím
získá významného pomocníka pro
usnadnění předmětu výkonu své
činnosti.
Pro rok 2018 je naplánováno
zahájení rekonstrukce první etapy
polních cest v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci. Na
částečné zajištění financování bude

podána žádost o poskytnutí dotace
na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Dle výše popsaného je patrné, že
naše cíle pro rok 2018 jsou ambiciózní. Předem děkuji všem, kteří
nám s tímto plánem pomohou.
Závěrem si vás opětovně dovolím
pozvat na veřejná jednání zastupitelstva, kde můžete odprezentovat
vaše nápady a podněty ke zlepšení
společného soužití v Roudnici. Těším se na setkání s vámi, třeba na
veřejném jednání zastupitelstva, v
úředních hodinách na OU, nebo
při společných akcích ….
Bc. Svatopluk Kněžour,
starosta obce Roudnice

základní škola libčany
„Čas letí jako bláznivý“, tak zní
slova jedné známé písně Karla
Gotta a má úplnou pravdu. První
polovina školního roku je téměř za
námi. Popřejme si společně mnoho úspěchů a hodně zdraví do dalších dnů roku nového.
Vraťme se v krátkosti k hodnocení minulého období. Všechny třídy školy navštívily divadelní
představení, které proběhlo v areálu školy nebo v prostorách divadelní společnosti. Zúčastnili jsme
se několika matematických soutěží
i soutěží v programování. Zde dosáhl velmi dobrých výsledků žák
osmého ročníku Jakub Marek.
Ve sportovních aktivitách si velmi dobře vedli naši florbalisté. V
okresním kole velmi těsným rozdílem obsadili čtvrté místo.
Tradičně se účastníme řemeslné
soutěže na SOŠ technické a řemeslné v Novém Bydžově. V letošním

roce se do soutěže z naší školy zapojilo 29 žáků osmého a devátého
ročníku. V celkovém hodnocení
obsadila naše škola 3. místo.
V úterý 12. prosince proběhl v
naší škole Adventní den otevřených dveří, který je vždy zajímavou
prezentací školy pro všechny návštěvníky z blízkého i širšího okolí.
Děkujeme za osobní podporu této
akce roudnickým ženám – zvláště
pak p. Ježkové, p. Křenkové a p.
Šimůnkové, které s námi úzce spolupracují. Jejich dílna s perníčky
patří mezi nejoblíbenější.
Tradicí se staly i zahraniční zájezdy žáků do vánočně vyzdobených měst okolních zemí. Letos v
adventním čase navštívili zájemci
historické jádro a adventní trhy v
polském Krakově.
Ani v letošním školním roce nezapomínáme na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pod

vedením speciálního pedagoga
společně pracují na nápravě svých
potíží. Pomoc vyučujícím ve škole
zajišťují též asistenti pedagoga a
speciální pedagog Mgr. Jiří Pecháček.
V následujícím období nás čeká
řada akcí. Koncem ledna odjedou
žáci 7. ročníku na lyžařský výcvik
do Horní Malé Úpy. V únoru nás
čeká 7. ročník recitační soutěže
Libčanská básnička. Na přelomu
února a března zkusí své lyžařské
dovednosti žáci čtvrtého a pátého
ročníku v Deštném v Orlických
horách. Absolvují týdenní lyžařský
kurz v Orlických horách. V pondělí 19. března zavítá do školy mobilní planetárium, které děti a žáky
seznámí se zajímavostmi vesmíru.
Ve čtvrtek 22. března pozveme do
školy budoucí prvňáčky, aby si u
nás mohli vše prohlédnout a přesvědčili se o svých dovednostech

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE
Vážení spoluobčané,
podzimní čas jsme s dětmi většinou trávili na školní zahradě a
ve venkovní učebně jsme pobývali i při horším počasí a využívali ji k výtvarným i pracovním
činnostem. Koncem září nás ve
školce navštívil pan Šulc s velice
zajímavým programem o dravcích, s ukázkou některých z nich.
V říjnu jsme si s paní knihovnicí
Novotnou prohlédli herbáře, které děti s rodiči vyráběli po celé
léto. V listopadu jsme zhlédli na
zahradě ukázku výcviku policejních psů a koncem listopadu jsme
si udělali výlet do Východočeské

galerie v Pardubicích na prohlídku formou „ Do pohádky a zase
zpátky “.
25. 11. jsme vystoupili s programem na Rozsvěcení vánočního
stromu v Roudnici a vykoledovali
si 1611 Kč. Všem, kteří nám přispěli, moc děkujeme. Peníze použijeme na akce pořádané pro děti.
Začátkem prosince přišel do školky Mikuláš s čertem a andělem,
aby dětem rozdali mikulášskou
nadílku. Druhý den jsme se sami
proměnili v čertíky při „Čertovské diskotéce“. V předvánočním
čase jsme pro rodiče připravili
Vánoční tvoření, kde si společně

s dětmi vyrobili vánoční dekorace
a děti se představily na Vánočním
vystoupení pro rodiče. Program
si po celý měsíc připravovaly
a za odměnu dostaly pod stromeček dárky. I v druhém pololetí
máme pro děti připravené další
akce. Nejblíž je v polovině února
návštěva divadla Drak v Hradci
Králové na představení O dvanácti měsíčkách.
Děti a kolektiv Mateřské školy
Roudnice vám přejí v roce 2018
zdraví a pohodu v soukromém i
pracovním životě.
Jana Bitvarová,
ředitelka MŠ Roudnice

předškoláka. V pátek 23. března
vás zveme na velikonoční dílnu od
13,00 hodin do školní jídelny. Ve
středu 18. dubna můžete navštívit
školu v průběhu klasického Dne
otevřených dveří, je to možnost
podívat se do vyučovacích hodin
a vidět žáky a pedagogy při každodenní práci. Ve čtvrtek 19. dubna
se uskuteční zápis do prvního ročníku. V sobotu 5. května si přijďte
se svými dětmi zasoutěžit na Lesní
závod, jehož 16.ročník již připravujeme.
Kromě toho nás čeká ještě řada
vědomostních a sportovních soutěží. Našim přáním je, ať i v nich se
našim žákům daří a naší školu reprezentují s co nejlepšími výsledky.
Tak tedy vykročme do roku 2018
tím správným směrem.
Za ZŠ a MŠ Libčany
Mgr.Lenka Šlechtová
a Mgr.Květa Brožková

klub
důchodců

Naše členky se zúčastnily
přednášky genealožky H. Voldánové z České genealogické
a heraldické společnosti v Praze.
I když se toto téma týká mladší
generace, vyslechly jsme se zájmem vyprávění o tom, jak se
může pátrání po předcích, jejich
kořenech i místech, kde žili, stát
celoživotní náplní volného času.
Na pozvání knihovnice paní Ivany Novotné přijely seniorky ze
Lhoty pod Libčany.
Marie Doležalová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE
v Boharyni. 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 čaV úvodu bychom chtěli všem rodějnic.
občanům popřát do nového roku
2018 hodně zdraví a osobní spoVýchodočeská Hasičská liga
kojenosti. V průběhu října a listoSEZNAM ZÁVODŮ 2018
padu jsme zazimovali sportovní
hřiště, provedla se kontrola veš- Datum
Místo
keré techniky a její příprava na
19. 5. VCHL – Rohovládová Bělá
zimní provoz. Dále jsme uklidili
okolo Hasičské zbrojnice. 8. pro20. 5. VCHL – Velký Třebešov
since 2017 proběhla v Hasičské
2. 6. VCHL – Horní Třešňovec
zbrojnici Výroční Valná hromada sboru. Na této schůzi jsme
3. 6. VCHL – Bystřec
zhodnotili celý rok jak po stránce
30. 6. VCHL – Nepomuky
pracovní, tak sportovní. Nakonec jsme odsouhlasili plán na rok
5. 7. VCHL – Trnov
2018. V pátek 12. ledna jsme jako
každoročně uspořádali v hos6. 7. VCHL – Roudnice
podě U Formana Hasičský ples.
14. 7. VCHL – Velichovky
K poslechu a tanci hrála skupina
Bylo nás pět. V pátek 16. února
15. 7. VCHL – Dubenec
proběhne v Hasičské zbrojnici
28. 7. VCHL – Letohrad - Orlice
Výroční Valná hromada okrsku
Bystřice. 11. května uspořádáme
29. 7. VCHL – Letohrad - Kunčice
opět hasičský výlet. 26. května
proběhne jako každoročně okr2. 9. VCHL – Myštěves
sková soutěž v požárním útoku.
8. 9. VCHL – Pšánky
V letošním roce se bude konat

Brigáda na Starém hřišti (Foto: R. Kašpar)

Výroční Valná hromada (Foto: R. Kašpar)

Revize a kontroly
Současná legislativa nenařizuje vykonávat pravidelné revize
a kontroly plynového zařízení a
spotřebičů, revize elektrického zařízení a spotřebičů používaných v
domácnostech, mimo výchozích
revizí instalací. Uživatelé spotřebičů mají za povinnost dodržovat
podmínky obsažené v jejich technické dokumentaci, návodu k instalaci, obsluze, servisu a údržbě.
Plynová zařízení:
Výchozí revize plynového zařízení revizním technikem plynových zařízení u novostaveb před
začátkem jejich užívání. Výchozí
revize zařízení je potvrzením o
bezzávadnosti při začátku jeho
provozu. Provádění pravidelných
revizí již instalovaného plynového
zařízení a používaných plynových
spotřebičů revizním technikem
plynového zařízení (1x za 3 roky).
Provádění pravidelných kontrol
již instalovaného plynového zařízení a používaných plynových
spotřebičů revizním technikem
plynových zařízení nebo osobou,
která prokazatelně ovládá bezpeč-

nostní předpisy pro obsluhu kon- rech vyhláškou č. 23/2008 Sb. o
trolovaného plynového zařízení technických podmínkách požární
(1x za rok).
ochrany staveb, ve znění vyhlášky
č. 268/2011 Sb.
Tepelné spotřebiče:
Při koupi spotřebiče je vždy
Elektrická zařízení:
dodávána technická dokumen- Výchozí revize elektrického zatace (zvaná někdy jako průvodní řízení revizním technikem elektro
dokumentace, návod výrobce na u novostaveb je potvrzením o bezinstalaci, provoz, kontroly, údržbu, závadnosti při začátku jeho provoobsluhu apod.), kterou má jeho zu. Provádění pravidelných revizí
provozovatel za povinnost dodr- již instalovaného elektrického zažovat. Jejím obsahem je mimo jiné řízení (1x za 5 roků) a elektrických
charakteristika prostředí, ve kte- spotřebičů (spotřebičů nepřipevrém smí být spotřebič provozován, něných např. „bílé techniky“ 1x za
návod k jeho montáži, obsluze a 2 roky, držených v ruce a prodluúdržbě.
žovacích kabelů 1x za 12 měsíců)
V předpise pro instalaci by měly revizním technikem elektro.
být uvedeny údaje o bezpečných
vzdálenostech spotřebičů od hoř- Spalinové cesty:
lavých hmot, v předpise pro obslu- Revize spalinové cesty revizním
hu pak upozornění, že na spotře- technikem spalinových cest před
biče a do vzdálenosti menší než je uvedením nové spalinové cesty do
jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí provozu u novostaveb, při změně
být kladeny předměty z hořlavých paliva, před připojením spotřehmot.
biče paliv do nepoužívané spaliPokud není k dispozici technic- nové cesty, před výměnou spotřeká dokumentace, bezpečné vzdá- biče paliv jiného druhu. Výchozí
lenosti jsou stanoveny ve směru revize zařízení je potvrzením o
hlavního sálání a ostatních smě- 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
(pokračování na str. 5)
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(pokračování ze str. 4)
• 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 dru-

hu požárních hlásičů je odraz
paprsků od pevných částic (např.
saze, páry), které vznikají při
hoření. Tento hlásič je spolehlivý, levný a velmi odolný proti
falešným poplachům. Nejčastěji
se montuje do obývacích pokojů, ložnic, na chodby atd. Není
vhodný do prašných a vlhkých
prostor (prašné provozy, koupelny atd.)
Ionizační požární hlásič:
Detekuje změnu (pokles) vodivosti vzduchu, ke které dojde
úbytkem ionizovaných částí
vzduchu v měřící komoře. Je
velmi citlivý a rychlý při vyvolání poplachu. Není vhodný do
místností s přítomností těkavých
látek a vysokou vlhkostí (koupelna, kuchyň). Tento požární hlásič
je možné instalovat v prašném
prostředí, na rozdíl od opticko-kouřového hlásiče nereaguje na
vyskytující se pevné částice ve
vzduchu.

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.
Teplotní hlásič:
Roman Kašpar,
Detekuje
změnu
teploty.
SDH Roudnice

ROUDNICKÝ HASÍK
Dobrý den dámy a pánové,
především bychom Vám chtěli
popřát hodně štěstí, zdraví, lásky
a úspěchů v novém roce 2018.
Ani přes zimu náš volnočasový kroužek nezahálí. V tomto
nevyzpytatelném a chladném
počasí se scházíme každý pátek
od 17 hodin v Hasičské zbrojnici.
K dnešnímu datu máme v Hasíkovi již 19 dětí.
V prosinci měli Hasíci velmi nabytý program, který začal
hned z kraje dvoudenním hasičským soustředěním. Děti přespa-

Čert a Mikuláš (Foto: M. Novotný)

ly v Hasičské zbrojnici, kde je navštívil čert s Mikulášem. Druhý
den je čekala návštěva Hasičské
zbrojnice v Kuklenách. Prohlídku nám zařídila paní Nováková,
které velmi děkujeme. Celý výlet
byl ukončen v dětském herním
centru Tongo. Další akce byla
Výroční Valná hromada SDH,
kde děti předvedly svá představení, na kterých pracovaly velmi intenzivně skoro dva měsíce.
Jsme na ně velmi pyšní. 22. 12.
následovalo poděkování dětem
za krásný a poměrně úspěšný

rok 2017. Pro děti byla připravena pizza, dort a dětské šampaňské. Rok 2017 děti zakončily na
Starém hřišti při Silvestrovském
setkání, kde předvedly své taneční vystoupení.
V novém roce 2018 nás čeká
hlavně příprava na hru Plamen,
tato soutěž se uskuteční na jaře
12. 5. 2018. Takže se rozhodně
při pátečních zimních večerech
nudit nebudeme. Dále bude následovat okrsková soutěž, která
se letos uskuteční v Boharyni
24. 5. 2018. Další plán závodů

Výlet Kukleny (Foto: T. Hovorka)

zveřejníme v dalším čísle zpravodaje, neboť nyní čekáme na
pokyny OSHHK.
Dětem byl darován finanční příspěvek na chod kroužku
v hodnotě 10. 000,- Kč od Pojišťovny České spořitelny a.s., který
nám zajistila paní Gabriela Žilková. Velmi děkujeme a dětem
bude za tento finanční obnos
pořízeno venkovní sportovní vybavení.
Lucie Macháčková,
vedoucí kroužku
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SK ROUDNICE
„A“ mužstvo dospělí
Po podzimní části sezóny
2017/18 se nacházíme na 6. místě
se ziskem 27 bodů a kladným skóre 38:23. Zvítězili jsme v 7 utkáních, 5x jsme prohráli a 3x vyhráli
na penalty. Penaltový rozstřel jsme
ani jednou neprohráli.
Proto je hodnocení podzimní
části sezóny kladné. Jsme spokojeni s počtem bodů, kterých máme
o 12 více než po stejné části soutěže vloni. Dařilo se nám jak výsledkově, tak herně. Těší nás také
začleňování mladých hráčů do
týmu i šíře kádru. Ta tvoří zdravou
konkurenci potřebnou pro vývoj
jednotlivců. Nespokojeni jsme
s domácími prohrami s Úpicí a
Trutnovem a hlavně s nezdarem v
derby v Kunčicích. Ve všech těchto
zápasech jsme stejně jako třeba v
zápase v Kratonohách měli dosta„B“ mužstvo dospělí
Po zimní přestávce nás čeká
příprava na jaro. V únoru pojede
B-TÝM na soustředění do Horní Branné. Než začne jarní část
soutěže, měli bychom odehrát
dvě nebo tři přípravná utkání.
Doufám, že se nám podaří v druhé části sezóny odehrát kvalitní
zápasy a udržet se v horní části
tabulky.
Přeji všem hráčům hodně
zdraví a sportovních úspěchů
v roce 2018.
Petr Klempíř,
trenér B mužstva

tek gólových příležitostí, abychom
vyhráli. Přes zimu budeme chtít
zapracovat hlavně na zlepšení produktivity.
Do kádru se nám vrací po zranění Jakub Krejcar a zapojit by
se měl Richard Obermajer , který přichází z Olympie Hradec. O
ostatních možných změnách v kádru budeme informovat na stránkách klubu.
Přípravu zahájíme ve čtvrtek
18.1. , trénovat budeme v převážně v domácích podmínkách, kde
máme výborné podmínky pro přípravu.. Máme domluveno několik
přípravných utkání, kde dostanou
všichni hráči prostor zabojovat o
základní sestavu. Příprava bude
probíhat společně A+B.
Cílem bude dobře se připravit
na jarní boje v 1.A třídě, kde chceme čeřit vodu v horních patrech
tabulky. Až to všechno naplno

propukne, přijďte se na nás podívat a povzbudit naše hráče. Užijete
si pěkný fotbal a uvidíte spoustu
domácích kluků přímo v akci.

Starší žáci
Roudnice / Kunčice

týmu stál černý kůň soutěže,
jenž momentálně přezimuje na
krásném 6. místě se ziskem 30
bodů. Sezónu jsme si prodloužili
o 2 halové turnaje. Předměřický
turnaj se nám moc nevyvedl, 5.
místo bylo trochu zklamání, ale
chuť jsme si napravili na turnaji v Třebši, který jsme za velké
konkurence ligových týmů vyhráli.
Zimní příprava na jarní část

Máme za sebou podzimní část
soutěže 2017/18, kterou mohu
označit za úspěšnou. V podstatě nemám klukům co vytknout
a mohu je jen chválit. Svědomitý přístup k tréninku, chuť se
individuálně zlepšovat a kamarádský duch přispěli k tomu, že
se z původně podceňovaného

III. třída - AKTUÁLNÍ TABULKA

Přípravná utkání:
So 27.1. Halový turnaj TŘEBEŠ
So 3.2.		 18:00
SK Roudnice - TJ Sokol Třebeš
(hř. UMT Malšák)
Ne 11.2.		 16:30
Sk Roudnice – SK Pardubičky
(hř. UMT Ohrazenice)
Ne 18.2. 10:00
Sk Roudnice - Fc Olympia Hk
(st. dorost hř. Umt Slavia Hk)
So 24. 2.		 16:00
Sk Roudnice - Tj L. Bělohrad
(hř. Umt Kobylice)
Ne 4. 3.		 14:00
Sk Roudnice - Fk Chlumec n. C.
(hř. tráva ???)
Mikan Zdeněk,
asistent trenéra A mužstva

1. A TŘÍDA KRAJSKÁ SOUTĚŽ - AKTUÁLNÍ TABULKA
1. SK Sobotka

15

12

0

3 41:21

36

2. TJ Slovan Broumov

15

11

0

4 46:24

33

3. FK Černilov

15

10

0

5 34:19

29

4. FK Kratonohy B

15

9

0

6 47:30

28

5. SK Dobruška

15

9

0

6 43:25

27

6. SK Roudnice

15

10

0

5 38:23

27

7. FC Spartak Kobylice

15

8

0

7 29:28

24

8. SK Týniště nad Orlicí 15

7

0

8 40:36

23

9. Spartak Police n. M.

15

8

0

7 42:46

23

15

7

0

8 27:36

22

10. FK Náchod B
11. MFK Trutnov B

15

7

0

8 25:33

20

12. SK Sparta úpice

15

6

0

9 29:39

18

13. SK Bystřian Kunčice

15

5

0

10 27:38

16

14. FC Nový Hr. Králové

15

5

0

10 33:43

15

15. TJ Tatran Hostinné

15

5

0

10 25:54

15

16. TJ Sokol B. Třemešná

15

1

0

14 29:60

4

sezóny pro nás začíná 10. 1. 2018
a bude probíhat v domácích
podmínkách 3x týdně na UMT
a v hale ZŠ Libčany.
Závěrem chci popřát všem
fotbalovým fanouškům šťastný
a úspěšný rok 2018, klukům chci
poděkovat za práci a rodičům za
podporu.
Klapka David,
trenér starších žáků
STARŠÍ ŽÁCI
1.

TJ Dvůr Králové n. L. 15

13

0

2

71:11 37

2.

TJ Sokol Hořiněves

15

12

0

3

52:22 37

3.

TJ Lok. Borohrádek 15

11

0

4

59:28 32

4.

TJ Baník Žacléř

15

11

0

4

37:12 32

1. Kosičky B

14

11

0

3

63:24 33

5.

SK Týniště n. O.

15

11

0

4

46:17 31

2. Lovčice

14

10

2

2

42:18 32

6.

Roudnice/Kunčice

15

10

0

5

44:22 30

3. Malšova Lhota A

14

10

0

4

64:21 30

7.

Rokytnice/Vamberk 15

9

0

6

63:20 28

4. Roudnice B

14

9

3

2

38:17 30

5. Prasek

14

5

5

4

33:31 20

6. Ohnišťany

14

5

3

6

31:32 18

7. Syrovátka

14

5

1

8

24:29 16

8. Lok. Hradec B

14

4

3

7

29:36 15

9. Libčany B

14

4

3

7

26:39 15

10. Nový Hradec B

14

3

6

5

18:33 15

11. Neděliště

14

4

3

7

28:47 15

12. Lužec

14

4

2

8

20:44 14

13. Starý Bydžov

14

4

1

9

30:31 13

14. Vysoká B

14

3

2

9

21:65 11

8.

SK Solnice

15

9

0

6

49:30 28

9.

Slavia HK/Mal. Lhota 15

8

0

7

25:34 21

10.

SK Třebechovice p. O. 15

6

0

9

34:24 20

FK Černilov

15

6

0

9

33:46 20

15

5

0

10

34:27 18
28:52 12

11.
12.

Paka

13.

Dobruška/Opočno

15

4

0

11

14.

TJ Velké Poříčí

15

4

0

11 15:55 10

15

1

0

14

9:72

15

0

0

15

9:136 0

15.

Starší žáci (Foto: L. Pavlíček)

Nová Paka/Stará

16.

Kostelec/
Častolovice
TJ Tatran Hostinné

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
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SK ROUDNICE
Starší elévové
Lhota p. L./Roudnice

tě. Odehráli jsme 19 zápasů. Z toho
4 vítězství, 2 remízy, 13 proher. Do
nového roku přeji všem hodně štěstí
V soutěžním ročníku 2017/2018 a zdraví a mnoho sportovních úspěchů.

hrají naši starší elévové (r. 20072008) v souklubí Lhota p. L./Roudnice. Trénují i hrají ve Lhotě p. L.
V okresním přeboru působí ve skupině C, kde skončili po podzimu na
skvělém 2. místě.
Mladší elévové
Celou sezónu jsme se potýkali s
malým počtem hráčů. A proto kluci ze základní pětice zaslouží velkou
pochvalu, ale i další, kteří začínají,
odvedli na hřišti kus poctivé práce.
Tímto bych chtěl apelovat na rodiče, aby své ratolesti přivedli na hřiš-

			

Koudelka Vladislav ml.,
trenér mladších elévů

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ ELÉVOVÉ
1.

Kunčice

12

12

0

0

115:23 36

2.

Lhota p.L./Roudnice

12

9

0

3

86:35 27

3.

Skřivany/Červeněves

12

8

0

4

50:25 24

4.

Prasek

12

7

0

5

67:46 21

5.

Nepolisy

12

2

1

9

28:58 7

6.

Myštěves

12

2

1

9

30:93 7

7.

Dobřenice

12

1

0

11

22:118 3

Mladší elévové (Foto: L. Douděra)

Dorost
Kunčice / Roudnice
Dorostenecký tým hraje v Kunčicích. Někteří naši hráči trénují
v Roudnici a zároveň hrají i za A
i B tým mužů, další trénují i hrají v Kunčicích. Po podzimní části
je mužstvo na 3. místě okresního
přeboru. Tyto hráče se snažíme postupně zapracovávat do obou dospělých týmů.
OKRESNÍ PŘEBOR DOROST
1. Lovčice/Chlumec B

8

6

0

2

44:14 18

2. Dohalice/Cerekvice

8

6

0

2

36:9

3. Kunčice/Roudnice

8

4

0

4

24:15 12

4. Kobylice/Myštěves

8

4

0

4

22:33 12

5. Nepolisy

8

0

0

8

6:61

18

0

Silvestrovský fotbálek (Foto: J. Machač)

Další činnost SK

• Jako každý rok i letos budeme 30. dubna pořádat Slet čaroPřehled akcí, které jsme usku- dějnic. Akce se uskuteční v areálu
tečnili od minulého vydání roud- v Lesejčku. Určitě budou soutěže,
nického zpravodaje a které plánu- opékání buřtů i čarodějnická disjeme v nejbližší době:
kotéka.
• Již tradičně jsme se podstatnou měrou podíleli na pořádání
Silvestrovského setkání 31. 12.
Bylo to důstojné rozloučení se
starým rokem 2017 zakončené
krásným ohňostrojem, na kterém
se setkala většina roudnických
občanů.
• Naší první akcí tohoto roku
bude v pátek 2. 2. Sportovní ples.
K tanci bude hrát kapela BRAVO.
• Začátkem března nás čeká
Valná hromada, která se uskuteční v hospodě U Formana.
• Další jarní akcí bude každoroční Sběr starého železa. O termínu sběru budete dopředu informováni.

Rok 2017 se nám z pohledu
našeho SK hodnotí určitě velmi
příjemně. V soutěžích nás reprezentuje 6 mužstev (2 dospělých
a 4 mládeže). Nesmírně si vážíme
a děkujeme všem, kteří se starají
o fungování všech mužstev i chod
celého klubu a doufáme, že jim
vydrží elán i do dalších let.
Všem našim hráčům, trenérům, funkcionářům, fanouškům,
sponzorům, ale i všem spoluobčanům bych chtěl popřát do roku
2018 především pevné zdraví a ať
se vše daří.
Za SK Roudnice,
Tomáš Rejl

Céčko (Foto: M.Vítek)

37

8

obec

Roudnice

3

ROUDNICKÉ ŽENY
Úvodem bych chtěla vám všem
popřát za spolek Roudnické
ženy hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Svou činnost v novém roce
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 11.592,- Kč. Věškeré peníze
budou využity na akce pro děti
v naší obci. Velice děkujeme za
váš příspěvek.
V únoru se budeme podílet na
přípravě roudnického Masopustu.
V sobotu 3. 3. si společně
s dětmi vyrobíme masky na Dětský karneval, který se bude konat
v neděli 11. 3. 2018. Velikonoce
přivítáme tradičním tvořením,
které bude 24. 3.
Na duben plánujeme kroužek
vaření pro děti a tradičně se budeme podílet na oslavě svátku
čarodějnic.
V květnu se opět vydáme na
hory plést košíky. V letošním

roce to bude v termínu 4. - 8. 5.
9. 5. se zapojíme se do akce Ligy
proti rakovině - prodeje symbolu
organizace - kytičky měsíčku lékařského. Nebude chybět ani tra-

diční tvoření dětí pro maminky zveřejněn.
které plánujeme na 13. 5.
Těšíme se na setkání s Vámi na
Pro ženy připravujeme opět našich akcích.
kurz malování na trička s APTÁZa Roudnické ženy,
KEM. Přesný termín bude včas
Kopřivová Martina

Tři králové (Foto: M. Kopřivová)

informace kulturní komise
MASOPUST 2018
Organizační schůzka ohledně
organizace masopustního průvodu se uskuteční ve středu 24. 1.
2018 od 18:00 hodin v hospodě
U Formana.
V sobotu 10. února 2018 projde
Roudnicí již tradiční masopustní
průvod. Po posledním masopustním tanečku začne v hospodě U
Formana masopustní merenda.

Všichni jste srdečně zváni.
VELIKONOČNÍ SVÁTKY

bude chybět ani malé pohoštění.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

úřadu uskuteční již tradiční vítání
občánků. Osobní pozvánku obdrží rodiče nově narozených dětí.

VÝROČÍ ZPRAVODAJE
Na sobotu 24. 3. 2018 od 14:00
Na měsíc duben plánujeme
hodin připravujeme na Obecním humanitární sbírku pro Diakonii
Rokem 2017 dovršil Roudnicúřadě v Roudnici Velikonoční Broumov. Přesný termín výběru
ký zpravodaj 20. rok vydávání.
tvoření. Celou akci zahájí děti věcí bude včas oznámen.
První číslo vyšlo 25. 3. 1998.
z mateřské školy a Berušky ze ZŠ
Poslední výtisk z roku 2017 byl
Libčany. Budou připravena staVÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
v pořadí šedesátý šestý.
noviště, kde si děti budou moci
vyrobit velikonoční dekoraci. NeV červnu se v budově Obecního

knihovna
V uplynulém roce se v knihovně
Cestopisná přednáška
zaregistrovalo 85 čtenářů a bylo
půjčeno 3074 knih a časopisů. Pro
RÉUNION – OSTROV
návštěvníky jsou připraveny knihy
TRESTANCŮ
z vlastního fondu i knihy z výprůvodcem pralesy, sopečnýměnného fondu z Hradce Králové. mi erupcemi i korálovými šelfy
Knihovna odebírá časopisy - Kvěbude RNDr. František Bárta
ty, Zahrada, Venkov a styl, Moje
země, Golem, Amos, Receptář,
čtvrtek 1. 3. 2018 od 18:00 h
které si můžete v knihovně zapůjna OÚ v Roudnici.
čit.
Březen - měsíc čtenářů
Informace, fotografie z akcí
(1. - 31. 3.) - 9. ročník. Svaz kni- a dění v knihovně naleznete na
hovníků a informačních pracov- www.knihovnaroudnice.webk.cz
níků vyhlašuje devátý ročník celostátní akce. Roudnická knihovna
Ivana Novotná,
se také připojí k této akci.
knihovnice

Sázení stromů. (Foto: M. Kopřivová )
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