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Vážení čtenáři,
na mou výzvu, aby ti, kdo mají
nějaké památky na dobu před 100
lety, je poskytli pro náš Zpravodaj, se ozvalo několik roudnických spoluobčanů se zajímavými
fotografiemi, písemnostmi a dalšími památkami.
Některé z nich uvádím v dnešním vydání:
Pan Josef Probošt (nar. 1898)
vlastnoručně zapsal, co mu vyprávěla jeho babička o době, kdy
ještě chodila na robotu. Mezi jinými pan Probošt zaznamenal
svoje osobní vzpomínky na počátek války v roce 1914:
„Bylo to na svatou Annu, byly
žně, v Roudnici byla pouť. Dopoledne jsme sekali žito, odpoledne
jsem se šel podívat do hostince k Matějovským, byl jsem již
šestnáctiletý. Bylo asi mezi 2. a 3.
hodinou, vletí do hostince, kde
se tančilo a zpívalo, člověk mně
neznámý a volá: Je mobilizace,
nechte toho! Hudba přestala hrát
a na různé dotazy příchozímu
jsme se dověděli skutečnost, že
všude jsou vyhlášky všeobecné
mobilizace všech branných sil do
36 let. Vyhlášky byly v obci na
několika místech a již za malou
chvilku též i obecní strážník mobilizaci vyhlašuje, bubnujíce na
buben.“
Dále pokračuji vzpomínka-

mi pana Josefa Charbuského
(nar.1900):
„Odchodem všech schopných
mužů nastal veliký nedostatek
pracovníků v zemědělství. Sklizně
byly malé, příděl potravin na lístky byl nedostatečný. Hlad a bída
po celou válku sužovaly obyvatelstvo. Teprve 28. říjen 1918 byl
toužebně očekávaným dnem. Zavládla veliká radost, mladí i staří
se zdobili trikolorami v národních
barvách. Pořádány oslavy na počest vyhlášení samostatného Československého státu.“
Po autentických vzpomínkách
dvou roudnických občanů, které
jste mnozí z vás osobně znali, otvíráme obecní kroniku. Jsou zde
tyto záznamy pořízené panem
Vincencem Charbuským, který se
vrátil jako legionář z Itálie:
PŘEVRAT 28. ŘÍJNA 1918
Dne toho vyplnilo se proroctví
Komenského a národ náš dosáhl samostatnosti. Nejasné zprávy o tom již dříve rozšířeny byly
v obci, potvrzeny byly však teprve
dne druhého, když došly noviny.
Radost všech byla veliká. Z místních trafik odstraněny byly znaky
bývalé monarchie. Obcí procházela hudba a velebné zvuky národní
hymny, veselé písně národní a pochody tlumočily radost nad vyma-

něním národa z třistaleté poroby.
Všichni, mládež i dospělí, zdobili
se odznaky v barvách národních
a slovanských. Kéž toto nadšení,
jež jevilo se v prvních dnech naší
samostatnosti nikdy neutuchne,
nechť zůstane zdrojem stálé snahy
pro zvelebení a rozkvět naší drahé
republiky a svobodného nyní národa.

jejich byl v mnohých rodinách
toužebně očekáván, neboť vrátiti
se měl drahý živitel neb jiný člen
rodiny.
ROK 1920

I v tomto roce nepřestaly ještě
obtíže zásobovací, drahota stoupala. Bouře válečné se uklidnily
a domů se vraceli, kdož dosud
ROK 1919
byli ve zbrani a v zajetí. Navrátili
se konečně i ruští legionáři naší
I v tomto roce dosud nepřesta- obce: František Kalvoda, Bohumil
ly obtíže zásobovací. U slabších Sůra, Josef Oustecký a Bedřich
povah pohaslo chvilkové nadše- Bekera.
ní. Přirovnávajíce předválečné
poměry za Rakouska k době nyROK 1921
nější, reptali a tu i tam ozvala se
dokonce slova: „Za Rakouska to
Dne 11. září 1921 odhalen byl
bylo lepší.“ Případy takové naštěs- pomník před školou, věnovaný
tí byly ojedinělé a krátkozrací ob- obcí památce vojínů padlých ve
divovatelé rakouského blahobytu světové válce aneb zahynulých
skoro vždy zakřiknuti byli uvědo- následkem válečných útrap. Pořímělými a prozíravějšími spoluob- zen byl nákladem 20 tisíc korun.
čany.
Odhalení bylo přítomno obecní
Do vsi vraceli se starší přísluš- zastupitelstvo, zástupci místních
níci armády. Mladší dosud konali spolků, dva důstojníci jako devojenskou službu hlavně v ně- legáti posádky královéhradecké
meckých krajích republiky, aby a značné množství lidí domácích
na uzdě drželi odbojné choutky i přespolních.
německých našich příslušníků
Písemné záznamy pořízené
a potom na Slovensku, kdež čeliti místními obyvateli nám dávají
musili náporu Maďarů, kteří zno- možnost srovnání s dnešní dovu získati chtěli odtržená území. bou. Dokladem změn jsou bezeVraceli se i zajatci a tu i tam ně- sporu i staré fotografie.
který příslušník čsl. legií. Návrat
(pokračování na str. 2)
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(pokračování ze str. 1)

Pro dokreslení charakteru doby
přinášíme několik dobových
snímků. Osoby asi nepoznáte, ale
ráz fotografií odpovídá době je-

jich pořízení. Paní Lenka Hrdinová má pečlivě uspořádány snímky
z naší obce, které nám poskytla.
Některé určíte snadno, u některých jsme váhali, o kterou část
obce se jedná.

3

O změnách v naší vesnici si s ostatními podělit. Vše bude domůžete pobesedovat u příležitos- plněno krátkým kulturním pořati oslav 100. výročí našeho státu dem.
v neděli 28. října 2018. Každý
Marie Doležalová,
máme na uplynulé století nějakronikářka
ké vzpomínky, o které se můžete
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás podruhé v tomto roce pozdravil na
stránkách našeho Roudnického
zpravodaje. Je příjemné zjištění,
že naše články vás zajímají a jsou
předmětem diskuzí a doporučení. Vnímám tuto skutečnost jako
výzvu v pokračování v nastavené
tradici.
Zima nás opustila a my jsme se
pustili do plánovaných akcí. Jednou z prvních aktivit bylo vykácení přestárlých a již nebezpečných
lip po naší obci. Věřte, nebylo to
jednoduché rozhodnutí. Přeci jen
ty stromy tu s námi byly dlouho,
chodili jsme každý den okolo nich
a ony nás zdravily svými větvemi.
Ptáci nám z nich zpívali své písně
a noční lovci na ně spoléhali při
svých útocích na kořist – většinou
na drobné hlodavce a brouky. Jenže i s dobrým přítelem se musíme
rozloučit v okamžiku, kdy nás začíná ohrožovat na životě našem,
našich blízkých, našich dětí. Na
každý jednotlivý strom byl vypracován znalecký posudek, který
vyzněl jednoznačně –všechny lípy
byly ve špatném stavu. Některé
více, některé méně. V rámci jednotné sanace zeleně došlo k vymýcení všech těchto stromů.
Na jejich místa chystáme částečnou výsadbu stromů nových,
které nám a našim potomkům bu-

INFORMACE ZE
ZASTUPITELSTVA OBCE
• ZO Roudnice vydalo obecně
závaznou vyhlášku obce Roudnice
č. 1/2018, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro občany zůstal
ve výši 500,– Kč/rok/osoba.
• ZO vydalo nový Požární řád
obce Roudnice jako součást dokumentace požární ochrany, kterou
obec vede podle § 29 odst. 1 písm.
i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
• Projektová dokumentace na
rekonstrukci účelových polních
cest v katastru obce Roudnice není
doposud dokončena, neboť Stavební úřad v Hradci Králové doposud nevydal své stanovisko. Po
jeho vydání bude možné dokončit
projektovou dokumentaci a vydefinovat nutná povolení a postup
k jednotlivým etapám stavby.

dou opět dělat radost tak, jako ty
předešlé. Chceme být zelená obec,
která je vhodným místem pro život.
Na tomto místě chci poděkovat
všem, kteří podpořili náš Roudnický masopust. Buď jako účastníci průvodu, nebo jako ti, kteří
zajistili občerstvení pro maškary.
Je to naše tradice, tak si ji nenechejme vzít dobou moderní, která
ne tak zcela všem tradicím přeje.
100. založení republiky oslavíme u nás důstojně, a to ve dvou
kolech. Dne 22. 9. 2018 dojde ke
společné oslavě tohoto významného výročí ve spojení s oslavou
40. výročí založení naší Mateřské
školy v Roudnici. Na této oslavě
přislíbila svoji účast paní Zora Jandová, která nám svým zpěvem národní hymny a dalších písní navodí tu správnou sváteční atmosféru.
Poté bude následovat vystoupení
našich dětí z MŠ pod vedením
učitelského sboru. K tomuto jubileu bude i vyzdobena budova OÚ.
Toto příjemné odpoledne bude
završeno již avizovanou Prvorepublikovou zábavou. Druhé kolo
oslav bude více společenskou událostí. Dne 28. 10. 2018 dojde ke
slavnostnímu kladení věnců u památníku obětem války u OÚ. Poté
bude následovat na OÚ diskuze na
téma První republiky. Pohoštění
pro podpoření diskuze bude zajiš-

těno. Na tomto místě si vás dovoluji pozvat na oba dva dny, každý
bude trochu jiný, ale určitě krásný.
Práce na revitalizaci zeleně před
Obecním úřadem a školkou, jak
jste si jistě všimli, již byly zahájeny.
Osobně se těším na září, když již
budou nová zeleň a parkové úpravy zvelebovat tuto plochu.
Dobří pozorovatelé zaznamenali jakýsi válcovitý předmět, který
byl přimontován na rozhraní budov Obecního úřadu a mateřské
školy. Jedná se o zásobník jednorázových reflexních prvků, které se
lepí na oděv. Tímto krokem chceme přispět k bezpečí našich občanů. Rozhodnutí o umístění u školky asi není třeba vysvětlovat. Na
tento projekt nás přivedlo Sdružení místních samospráv České republiky, jehož jsme se stali členem.
Podpora tohoto sdružení je ve
všech činnostech naší obce. Vstup
do tohoto sdružení se ukazuje jako
dobrý krok. Je vždy přínosné, když
můžete některé kroky prokonzultovat s někým, kdo již danou problematiku řešil.
Blíží se doba prázdnin a odpočinku. Přeji vám všem, abyste prožili prázdninové dny plnohodnotně, odpočinuli si od
běžných povinností, navštívili
neznámá místa, přátele, příbuzné
a poté se rádi vrátili do naší obce,
do Roudnice. Zde se podělili o své

informace obecního úřadu
• Pan Kněžour s panem M.
Klapkou budou jednat s Ing. Jedlinským ohledně řešení polní cesty
„U tří dubů“. Je zvažováno několik
možností na řešení – např. ponechání stávající zpevněné cesty nebo
rozebrání zpevněné cesty a návrat
do původní trasy dle pozemkových map s dopadem na uživatele dotčených pozemků. Výsledek
řešení bude předložen zastupitelstvu obce k odsouhlasení. Bc.
Kněžour a pan M. Klapka v rámci
jednání o polní cestě projednají
s ing. Jedlinským také příspěvek na
prováděnou výsadbu zeleně podél
vytěženého dobývacího prostoru
štěrkopísku (podél účelové komunikace Na Horka).
• Na jaře letošního roku byly
pokáceny přestárlé lípy a břízy, pařezy byly vyfrézovány a návse uklizeny. Dosadba některých stromů
bude probíhat na podzim tohoto
roku. Rozsáhlá výsadba a úpravy
veřejného prostranství v centru
obce (od budovy Hasičské zbroj-

nice přes Staré hřiště až po prostor
veřejné zeleně naproti prodejně
potravin) bude provedena na základě zpracovávané projektové
dokumentace. Dále je zpracovávána Studie zahradnických úprav na
hřbitově, kde je navrhováno vykácení stávajících jehličnanů, úprava
cest a výsadba nové zeleně. Dokumentace k navrhovaným úpravám
bude v letošním roce projednána
v ZO a poté dopracována tak, aby
bylo možné zahájit revitalizaci této
veřejné plochy v roce 2019.
• Smlouvy o ČOV byly rozesílány občanům, kteří jsou napojeni
do obecní kanalizace. Napojení na
obecní kanalizaci je bezplatné, ale
v souladu s platnou legislativou
a Provozním řádem kanalizačního
sběrače obce Roudnice musí být
uzavřeny smlouvy o vypouštění
odpadních vod.
• V letošním roce byly zahájeny
práce na novém územním plánu
obce Roudnice. Občané obdrželi
tuto informaci od starosty obce do

zážitky a třeba tak napověděli dalším, kam se vydat na příští výlet.
Vždyť sdílená radost je dvojitá radost.
I na dobu letních prázdnin jsme
pro vás, ve spolupráci s dobrovolnými spolky, připravili kulturní
akce. Více se dočtete na dalších
stránkách našeho zpravodaje (letní kino, taneční zábava, fotbalové
zápasy…)
Závěrem si vás opětovně dovolím, tak jako každý rok, požádat
o vzájemnou toleranci při nedělních odpoledních. Stalo se již
dobrou tradicí, že v naší obci používáme hlučné nástroje celý týden,
s výjimkou neděle po obědě. Jsem
hrdý na to, že naše obec jako jedna z mála dokáže tuto vzájemnou
ohleduplnost a toleranci udržet
bez vydání příslušné vyhlášky či
rozhodnutí. Je to o nás, o lidech,
kteří zde žijeme. Pokud si budeme
vážit jeden druhého, soused souseda, tak se nám bude v naší obci
žít příjemně. Ještě jednou vám
všem předem děkuji za respektování omezení používat zejména
sekačky trávy, pily, brusky a další
hlučné nástroje v neděli po dvanácté hodině. Věnujme tuto dobu
odpočinku a přípravě na pracovní
týden.
Bc. Svatopluk Kněžour,
starosta obce Roudnice

svých schránek. Informace k postupu prací a výstupy jednotlivých
etap územního plánu budou postupně zveřejňovány na webových
stránkách obce a projednávány se
zastupiteli i dotčenou veřejností.
• ZO projednávalo návrh na
umístění autobusové zastávky na
křižovatce U mlýna. Tento požadavek byl konzultován na stavebním
odboru v Hradci Králové a s Policií ČR se závěrem, že tento záměr
není v souladu s územním plánem
obce. Z tohoto důvodu jej nelze
v dohledné době realizovat. K danému tématu bude předán podnět
zpracovateli nového územního
plánu.
• Masopust 2018 – starosta obce
Bc. Kněžour poděkoval jak účastníkům masopustního průvodu,
tak těm, kteří nějakým způsobem
podpořili tuto tradici, která přispívá k propagaci naší obce.
(pokračování na str. 4)
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(pokračování ze str. 3)
• Bc. Kněžour se setkal s náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje panem Mgr. Martinem
Červíčkem k tématu ošetření topolů podél cesty na Puchlovice.
Na základě vzájemného jednání
byla podána žádost na Královéhradecký kraj o dar ve výši 70 tis. Kč,
který pokryje náklady na ošetření
topolů ve výši 20% celkové ceny,
jenž mají být hrazeny z rozpočtu
obce Roudnice, zbývající část bude
hrazena z dotace EU. Zároveň prodiskutovali situaci ohledně rozšíření a rekonstrukce komunikace
Dobřenice - Roudnice - Nechanice,
v současné době zpracovává Krajský úřad Královéhradeckého kraje
projektovou dokumentaci.
• Zastupitelstvo obce obdrželo
dotaci ve výši 450 tis. Kč na nákup
nového hasičského vozu pro SDH
Roudnice. Na nákup tohoto vozu
byly Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru ČR
schváleny technické podmínky.
V dubnu se uskutečnilo výběrové
řízení na dodavatele auta. ZO na

svém jednání dne 2. 5. 2018 schválilo uzavření smlouvy s firmou Auto
Trutnov za odsoutěženou cenu
1 250 tis. Kč s termínem dodání
09/2018 a zároveň rozpočtové opatření na dofinancování vlastního
podílu ve výši 800 tis. Kč. Zároveň
bylo odsouhlaseno, že obec podá
další žádost o dotaci na Krajský
úřad Královéhradeckého kraje na
dofinancování tohoto vlastního podílu. Požadováno bude 300 tis. Kč.
• Pan M. Klapka upozornil ZO,
že dle stanoviska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje nevyhovují stávající
zásahové obleky členů jednotky
požární ochrany Roudnice výkonu
jejich funkce. Je tedy nutné zahájit
jednání o nákupu nových zásahových obleků, aby byla zajištěna
bezpečnost členů jednotky. Pan M.
Klapka zjistí technické parametry
a předpokládanou cenu.
• Roudnické spolky (SK Roudnice, z.s., Sbor dobrovolných hasičů, Roudnické ženy) předložily vyúčtování poskytnutých provozních
dotací poskytnutých z rozpočtu
obce Roudnice na jejich činnost

v roce 2017. Vyúčtování byla zkontrolována a schválena a tím byly
splněny podmínky pro výplatu
provozních dotací na rok 2018. Na
obecním úřadě jsou vyhotoveny
nové veřejnoprávní smlouvy a zástupci spolků byli vyzváni k jejich
podpisu, poté budou poskytnuté
dotace převedeny na účty spolků.
• Pozemek parc. č. 157/18 u bytovek v k.ú. Roudnice pro výstavbu
obslužné komunikace, který byl
vlastníky nabídnut k převodu obci,
není dosud převeden. Po konzultaci
s právní kanceláří je třeba, aby bytové družstvo schválilo vydefinovaný postup. V prvním kole je třeba
oslovit bankovní ústavy, jejichž zástavní práva váznou na předmětném pozemku o souhlasu s převodem předmětného pozemku na
obec. Poté lze potvrdit prohlášení
vlastníků o vyvázání majetkového
propojení mezi jednotlivými bytovými jednotkami a předmětným
pozemkem. Následně lze uzavřít
kupní smlouvu na předmětný pozemek za dohodnutou cenu 100,Kč.
• Pan Kněžour požádal místní

dobrovolné spolky o spolupráci při
sanaci zeleně v prostoru před budovou OÚ. Zeleň byla vymýcena
do konce března v souladu se zpracovanou dokumentací. Poté byl
prostor předán v souladu s uzavřenou smlouvou o revitalizaci zeleně
firmě OK Zahrady s.r.o. k celkové
revitalizaci a nové výsadbě zeleně.
Termín dokončení byl stanoven na
podzim 2018.
• Starosta informoval o zavedení
opatření v souvislosti s ochranou
osobních údajů (GDPR) do činnosti Obecního úřadu a o povinnosti
obce zajistit do 25. 5. 2018 pověřence pro ochranu osobních údajů. Agendu GDPR a činnost pověřence pro ochranu osobních údajů
bude pro obec Roudnice zajišťovat
zdarma do 30. 6. 2019 Mikroregion
Urbanická brázda, svazek obcí, IČ:
70971358.
• ZO schválilo nákup nového
cepáku za částku 107 690,– Kč vč.
DPH se zárukou 2 roky, původní
cepák byl ponechán na náhradní
díly.
Ing. Jana Rejlová,
místostarostka obce

základní škola libčany
Školní rok nabírá otáčky do svého
závěru a my pomalu bilancujeme,
co se nám povedlo a kde jsou ještě
nějaké mezery, na kterých je nutné zapracovat. To ale ví každý sám
za sebe. My bychom se nyní rádi
ohlédli za našimi úspěchy.
Všechny třídy školy navštívily v minulých měsících divadelní
představení v divadle Drak nebo
ve Východočeském divadle v Pardubicích. Mnoho žáků se zapojilo
do recitační soutěže Libčanská básnička (ocenění získali Patrik Rejl,
Matěj Šimůnek, Zuzana Olahová,
Lucie Kobrlová) nebo do soutěže ve
zpěvu lidových písní. Ti nejlepší nás
reprezentovali v soutěži Praskačský
zpěváček. Samuel Nun zde obsadil
1. místo a Karolína Nováková místo
2. (oba žáci čtvrtého ročníku).
Někteří z oceněných přednesli své

básně a písně na Tématickém večeru v zasedací síni Obecního úřadu
v Libčanech.
Zúčastnili jsme se řady olympiád – z českého jazyka, dějepisu, zeměpisu, chemie.
Úspěšným řešitelem matematické
soutěže Pythagoriáda byla Kristýna
Klapková z 5. roč.
Velikonoční dílnu pro malé i velké školáky připravili žáci 7. B tř.
Zajímavá byla také přednáška pro
starší žáky nazvaná Tělo a stres. Žáci
poznali souvislosti práce jednotlivých částí lidského těla.
Program s rodilým mluvčím
z Anglie zaujal mnoho žáků 5. - 9.
roč.
Nocování ve školní družině si užily děti 1. - 3. roč.
Exkurzi do Českého Krumlova
absolvovali žáci 5. - 9. roč., do Pří-

brami – hornického muzea - osmáci
a deváťáci.
Velmi dobrých úspěchů jsme dosáli ve sportovních soutěžích: vybíjená - 3. místo v okresním kole žákyně 4. a 5. roč.(Michaela Bártová,
Adéla Synková, Petra Václavková,
Michaela Gráfová, Kristýna Klapková, Vendula Vítková), přehazovaná
5. místo v krajském finále (Adéla
Balická), minikopaná – postup do
okresního finále (David Klapka, Nicolas Koutník), florbal – přátelské
utkání se ZŠ Mandysova.
V posledních letech dosahujeme
pravidelně velmi dobrých výsledků
v dopravní soutěži. Okresního kola
se 17. 4. zúčastnilo 12 žáků. Všichni
obsadili přední místa ve svých kategoriích. Dvě družstva místo první s postupem do krajského finále
v Rychnově nad Kněžnou (Tomáš

Novák, Petra Václavková, Tomáš
Kolář, Zuzana Olahová).
19. dubna bylo do první třídy
příštího školního roku zapsáno 20
žáků.
Květen a červen je období konání škol v přírodě a školních výletů.
5. května zveme všechny milovníky
přírody na Lesní závod, 9. a 10. května se uskuteční Den zdraví, zájemci
druhého stupně uskuteční exkurzi
na Zakarpatskou Rus, zúčastníme
se sportovní soutěže Pohár rozhlasu
a vybíjené v Nechanicích. A to už
bude konec školního roku a my se
rozloučíme 26. června s našimi deváťáky (Vojtěch Pilous, Michal Sobotka). A pak už hurá na prázdniny.
Krásnou dovolenou i vám všem.
Za ZŠ a MŠ Libčany
Mgr. Lenka Šlechtová
a Mgr. Květa Brožková

mateřská škola roudnice
Vážení spoluobčané,
letošní zima nám mnoho sněhu
nepřála, ale našly se dny, kdy jsme
si ho užívali. Na školní zahradě
jsme jezdili na bobech a hráli si se
sněhem. I v druhém pololetí probíhají v mateřské škole zájmové
kroužky angličtiny, tenisu, keramiky a výtvarný kroužek. Od března

do června jezdíme na plavecký výcvik do Hradce Králové. V únoru
jsme navštívili hradecké loutkové
divadlo Drak - pohádku O dvanácti měsíčkách. V březnu jsme pro
děti v mateřské škole uspořádali
dětský karneval a před Velikonocemi jsme se zúčastnili programu
v Muzeu v Hradci Králové. Tradič-

ně jsme v tomto období navštívili
roudnickou knihovnu a ve školce
jsme také oslavili „ čarodějnice“.
Do konce školního roku máme
pro děti připraveny ještě další akce.
Ve čtvrtek 31. května se zúčastníme Sportovní olympiády mateřských škol ve Lhotě pod Libčany,
19. června pojedeme na školní vý-

let do Licibořic na „ Babiččin dvoreček“ a v posledním červnovém
týdnu se již tradičně rozloučíme
s našimi předškoláky.
Za kolektiv a děti Mateřské školy
Roudnice vám přeji krásné jarní
i letní dny.
Jana Bitvarová,
ředitelka MŠ Roudnice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE
jsme jako každoročně pořádali školení výjezdových jednotek
DVPS. V sobotu 10. února jsme
se účastnili masopustního průvodu jako doprovod. V pondělí
30. dubna jsme ve spolupráci
s ostatními spolky pořádali PáleV současné době probíhají pří- ní čarodějnic.
pravy na jarní soutěžní sezónu.
Provedli jsme kontrolu a opravu
Východočeská Hasičská liga
veškeré techniky. Dále v rámci
SEZNAM ZÁVODŮ 2018
brigád provádíme jarní úklid haDatum
Místo
sičárny a přípravu sportovního
hřiště. V sobotu 17. března jsme
19. 5. VCHL – Rohovládová Bělá
v rámci brigádnické činnosti rekultivovali pozemek před Obec20. 5. VCHL – Velký Třebešov
ním úřadem. V pátek 11. května
2. 6. VCHL – Horní Třešňovec
jsme jeli opět na hasičský výlet.
Tentokrát jsme navštívili kozí far3. 6. VCHL – Bystřec
mu Pěnčín, zámek Sychrov a pi5. 7. VCHL – Trnov
vovar Svijany. V pátek 16. února
proběhla u nás v Roudnici Vý6. 7. VCHL – Roudnice
roční valná hromada okrsku Bystřice, kterou navštívila náměstky14. 7. VCHL – Velichovky
ně starosty Okresního sdružení
15. 7. VCHL – Dubenec
hasičů Hradce Králové. V návaznosti na tuto schůzi se konala
28. 7. VCHL – Letohrad - Kunčice
v Boharyni 26. dubna Okrsková
29. 7. VCHL – Letohrad - Orlice
schůze. V sobotu 26. května proběhne jako každoročně Okrs2. 9. VCHL – Myštěves
ková soutěž v požárním útoku.
Letos se bude konat v Boharyni.
8. 9. VCHL – Pšánky
Plán dalších závodů je uveden
16. 9. VCHL – Velichovky
níže v tabulce. V průběhu února

Příprava hranice (Foto: R. Kašpar)

Zapálení hranice (Foto: R. Kašpar)

Manipulace s hořlavinami a jejich skladování v létě:
Velmi teplé počasí s sebou přináší nejen značnou zdravotní zátěž
pro obyvatelstvo, ale také požární
rizika. Nebezpečí se pojí např. se
skladováním a manipulací hořlavých kapalin, se kterými se lidé
běžně setkávají. Málokdo ví, že
vysoce hořlavé kapaliny I. třídy
nebezpečnosti (například benzín,
aceton nebo metanol) mají teplotu vzplanutí do 21° Celsia. To
znamená, že již při této relativně
nízké teplotě se z kapaliny uvolní
tolik par, že se vytvoří zapalitelná
směs se vzduchem. Pak stačí pouze neopatrné zacházení se zdrojem
otevřeného ohně – např. zapálit si
v blízkosti cigaretu - a začne hořet. Při vysokých teplotách se kapaliny odpařují více a tím pádem
roste i riziko, že dojde ke vznícení
a výbuchu jejich hořlavých výparů.
Opatrně je třeba zacházet s hořlavými kapalinami jako jsou nafta,
benzín, petrolej, aceton, metanol,
toulen, líh, či různé barvy, laky, ředidla, oleje, lepidla. Tyto hořlavé
kapaliny nevystavujte slunci a vůbec vysokým teplotám, jinak zvyšujete riziko vzplanutí a následné-

ho požáru. Dávejte si rovněž pozor
na zacházení se zdroji otevřeného
ohně v jejich blízkosti (cigarety, zápalky nebo zapalovače). Chráníte
tak nejen sebe, ale i své okolí. Při
skladování hořlavých či nebezpečných látek dodržujte tato pravidla:
Pevná paliva ukládejte odděleně
od jiných druhů paliv, hořlavých
anebo hoření podporujících látek.
Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných
místech z dosahu dětí, rozhodně
ne v blízkosti zdroje otevřeného
ohně (svařování, topidla) ani na
slunci. Hořlavé kapaliny neukládejte ve společných a ve sklepních
prostorách bytových domů nebo
ubytovacích zařízení. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny. Je zakázáno ukládat hořlavé
kapaliny ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů
nebo ubytovacích zařízení. Ukládat lze jen maximálně 40 litrů hořlavé kapaliny potřebné k vytápění
těchto objektů, a to v nerozbitných

přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič. V jednotlivých
a řadových garážích lze ukládat
nejvýše 40 litrů pohonných hmot
pro osobní automobily a 80 litrů
pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných
garážích se pohonné hmoty ani
oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva,
které jsou součástí vozidel. Garáž
je třeba vybavit hasicím přístrojem.
Při vysokých teplotách roste riziko i v zacházení s hořlavými plyny
(např. přenosný propanbutanový
vařič). Ty by neměly být vystaveny
vysokým teplotám a nadměrným
tlakům. Nádoby s hořlavými nebo
hoření podporujícími plyny (např.
s LPG, lahve, sudy, kontejnery, nádrže) umísťujte na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných
místech. Pozor tedy na příliš intenzivní sluneční paprsky, otevřený oheň, kamna, svářecí zařízení
apod. Např. plynový zapalovač
ponechaný za sklem automobilu

vystavenému vysokým teplotám
představuje doslova časovanou
bombu, která dokáže vašeho plechového miláčka nejen těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění.
Plynové spotřebiče neumísťujte
v blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření – nekuřte u nich!!! Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani
propanbutanové lahve, se nesmí
skladovat v prostorách pod úrovní
okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách
bytových domů či ubytovacích
zařízení – např. ložnici. Propan-butan je totiž těžší než vzduch,
mohl by se tedy hromadit u země
či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Nádoby
s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy,
kontejnery, nádrže) umísťujte na
snadno přístupných a dostatečně
větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech, zamezte
ale přístupu dětí. Pozor dejte i na
netěsnost tlakové láhve, kdy není
spotřebič (např. vařič) dostatečně
připevněn.
(pokračování na str. 6)
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SDH ROUDNICE
(pokračování ze str. 5)
Může dojít k unikání plynu
a v uzavřených prostorách pak
hrozí nebezpečí výbuchu. Chodby,
schodiště a únikové cesty ponechte
volně průchozí, neskladujte materiál na pavlačích. Pozor také na nebezpečí samovznícení uskladněného obilí, sena či uhlí. Značné riziko

Letošní jarní sezóna Hasíkům
začala poměrně aktivně. Konečně nám přeje počasí a můžeme
se scházet na Starém hřišti, kde
postupně po zimě oprašujeme
naši hasičskou techniku. První
trénink s vodou proběhl 27. 4.
a ač byla několikaměsíční pauza
od této disciplíny, dětem se velmi dařilo.
17. 3. jsme měli možnost navštívit školní tělocvičnu v Libčanech, kde si děti nemálo daly
do těla. Celý trénink byl zaměřený na blížící se termín hry
Plamen.
20. 4. Proběhl sběr odpadků po vsi a musíme uznat, že
toho zrovna málo nebylo, což
by mělo u některých lidí, hlavně u mládeže, vést k zamyšlení,
zda nám stojí za to, abychom si
takhle dobrovolně znečišťovali
místo, kde bydlíme. Děti měly

hrozí zejména u velkokapacitních
seníků nebo u stohů se slámou.
K požáru může dojít tehdy, pokud
je materiál vlhký a není zajištěno
dostatečné odvětrávání. Uvnitř
složeného materiálu bychom také
měli pravidelně měřit teploty a dávat pozor na jeho přílišné zahřátí.
V případě, že překročí kritickou
mez 65 st.C. Pokud skladujete vel-

ké množství hořlavých látek např.
v garáži, markantně se tím zvyšuje
riziko vzniku požáru, neboť k zapálení hořlavých výparů stačí jen
okamžik nepozornosti – zapálená
cigareta, zapalovač, nebo i jiskra
v elektrickém osvětlení. Ke zvýšení
požární bezpečnosti ve své domácnosti si neváhejte pořídit požární
hlásiče k včasné detekci případ-

ného požáru a hasební prostředky
k jeho rychlému zdolání (přenosné hasicí přístroje). Tato investice
se vyplatí, zejména pokud skladujete větší množství hořlavin na jednom místě.
Roman Kašpar,
SDH Roudnice

ROUDNICKÝ HASÍK

samozřejmě ochranné rukavice a vše proběhlo pod dozorem
dospělých osob.
V minulém čísle zpravodaje jsme zmínili finanční dar
v hodnotě 10.000,– Kč, za který
byly v nynější době zakoupeny
běžecké hadice CTIF, horolezecké lano, karabiny a sportovní
podložka na ležení při střelbě ze
vzduchovky. Ještě jednou velmi
děkujeme paní Gábině Žilkové.
V následujících dnech nás
čeká úplně první závod hry
Plamen, který se uskutečnil 12. 5. 2018 v Myštěvsi od
8:00 hodin. Dále nás můžete
přijet podpořit do Boharyně
26. 5. 2018 na Okrskovou soutěž.
Lucie Macháčková,
vedoucí kroužku

seznam následujících činností a závodů:
18. 5. 2018

Pátek

Hasík

Staré hřiště

25. 5. 2018

Pátek

Hasík

Staré hřiště

26. 5. 2018

Sobota

Okrsková soutěž

Boharyně

1. 6. 2018

Pátek

Cyklovýlet ke Dni dětí

8. 6. 2018

Pátek

Hasík

Staré hřiště

9. 6. 2018

Sobota

Požární útok

Hubenice

15. 6. 2018

Pátek

hasík

Staré hřiště

16. 6. 2018

Sobota

Požární útok

Urbanice

22.–24. 6. 2018

Pátek – Neděle

Hasičské soustředění

Roudnice

29. 6. 2018

Pátek

Ukončení pro děti

Staré hřiště

31. 8. 2018

Pátek

Hasík letní trénink

Staré hřiště

1. 9. 2018

Sobota

Požární útok

Sloupno

7. 9. 2018

Pátek

Hasík

Staré hřiště

8. 9. 2018

Sobota

Požární útok

Osice

15. 9. 2018

Sobota

Hasík

Staré hřiště

13. 10. 218

Sobota

Hra Plamen ZVP

Malšova Lhota
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SK ROUDNICE
„A“ mužstvo dospělí

1. A TŘÍDA KRAJSKÁ SOUTĚŽ - AKTUÁLNÍ TABULKA

Zimní příprava probíhala společně pro oba týmy mužů v domácích podmínkách. Zahájili
jsme ji na konci ledna halovým
turnajem v Třebši. Tréninky probíhaly 2x týdně díky příznivému
počasí na naší umělé trávě a přilehlých cestách. Sehráli jsme 5
přípravných utkání, ve kterých
jsme 3x vyhráli a 2x prohráli.
V utkáních nastupovali převážně
hráči A týmu doplněni některými hráči béčka.
SKR - Třebeš 3:2
(Kučera 2, Kmoníček)
SKR – Pardubičky 3:2
(Koblížek, Koutník L., Kmoníček)
SKR – Olympia SD 4:1
(Kučera 3, Vítek)
SKR – L.Bělohrad 2:4
(Rejl F. 2)
SKR – Chlumec 2:4
(Cuberka, Kučera)
Příprava směřovala k zahájení
mistrovských utkání, nicméně
byla neplánovaně prodloužena
o 3 týdny pro odložení prvních
3 kol pro nepřízeň počasí. První zápas jsme tak odehráli až na
Novém Hradci ve 4. kole. Jarní
sezónu jsme zahájili výhrou na
penalty po remíze 2:2.
V dalším kole jsme vyhráli nad
vedoucí Sobotkou, poté prohráli
smolně s novým vedoucím týmem tabulky Broumovem a další těžké utkání bylo domácí der-

„A“ mužstvo (Foto: Z. Zasadil)

by s Kunčicemi, kde jsme otočili
nepříznivý stav třemi góly od 80
min. na 3:1. Po sérii těchto těžkých utkání nás čekají 3 anglické
týdny s dohrávkami prvních tří
kol.
Do týmu přibyl nový brankař
Jan Ruml a po zranění Krejcar
Jakub. Naopak na delší dobu
nám chybí zranění Tykva Marek
a Šiška Jakub.
Těší nás dobrá tréninková
účast a celkově dobrá práce celého týmu. Hráči i přes různé vytížení v zápasech jsou vždy připraveni hrát za tým a v kabině panu-

1. TJ Slovan Broumov

19

15

0

4

55:27 45

2. SK Sobotka

20

15

0

5

56:30 45

3. SK Dobruška

22

14

0

8

65:33 41

4. FK Černilov

21

14

0

7

50:28 41

5. SK Roudnice

19

13

0

6

49:30 35

6. FK Kratonohy B

19

11

0

8

60:37 34

7. FC Spartak Kobylice

20

10

0

10

39:33 32

8. SK Týniště nad Orlicí

20

9

0

11

50:45 30

9. FK Náchod B

20

10

0

10

37:47 30

10. MFK Trutnov B

21

10

0

11

43:45 29

11. SK Sparta Úpice

21

10

0

11

43:48 29

12. Sp. Police nad Metují

20

9

0

11

50:63 26

13. FC N. Hradec Králové 21

7

0

14

45:61 22

14. SK Bystřian Kunčice

6

0

14

33:55 19

20

15. TJ Tatran Hostinné

20

6

0

14

31:77 18

16. TJ Sokol B. Třemešná

19

2

0

17

33:80 7

je dobrá atmosféra. Velmi dobře (1984), Tomeš Josef (1996),
funguje spolupráce s B týmem.
Tykva Marek (1998), Krejcar Jan
(1988), Mičiak Jakub (1999)
SOUPISKA:
Útočníci:
Kučera
Tomáš
Brankáři: Hopko Miroslav (1996), Šiška Jakub (1994), Vítek
(1996), Ruml Jan (1989)
Marek(2000)
Obránci: Černý Josef (1992),
Cuberka Miloš (1995), Houser
REALIZAČNÍ TÝM:
Patrik (1998), Mikan Zdeněk
Trenér: Frýda Milan, Asistent:
(1975), Novotný Miloš (1997), Mikan Zdeněk, Vedoucí mužKrejcar Jakub (1991)
stva: Koutník Petr, Asistent veZáložníci: Bárta František doucího mužstva, kustod: Kout(1996), Koblížek Jakub (1989), ník Denis
Koutník Denis (1998), KoutMikan Zdeněk,
ník Lukáš (1996), Obermajer
asistent trenéra A mužstva
Richard (1998), Stoszek Lukáš

„B“ mužstvo dospělí

velmi dobře. Máme odehrána 4 a tým se hodně zlepšil. Bojujeme kuji všem za podporu a hráčům
utkání a všechna vítězně. Zejmé- o přední příčky v tabulce. Dou- za jejich výkony.
Jarní část soutěže jsme zahájili na mladší hráči pravidelně trénují fám, že nás fanoušci podpoří. DěKlempíř Petr, trenér B mužstva
III. třída - AKTUÁLNÍ TABULKA

„B“ mužstvo (Foto: Z. Zasadil)

1. Kosičky B

18

14

0

4

73:31 42

2. Roudnice B

18

13

3

2

53:17 42

3. Lovčice

17

13

2

2

52:19 41

4. Malšova Lhota A

18

12

2

4

89:25 38

5. Prasek

18

7

6

5

42:35 27

6. Ohnišťany

18

6

4

8

38:38 22

7. Neděliště

18

6

4

8

35:53 22

8. Syrovátka

18

6

2

10

33:36 20

Dorost
Kunčice / Roudnice

9. Lok. Hradec B

18

5

3

10

36:46 18

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. Momentálně je mužstvo na 3. místě Okresního přeboru. Tyto hráče se snažíme postupně
zapracovávat do obou dospělých
týmů.

10. Nový Hradec B

18

4

6

8

24:41 18

OKRESNÍ PŘEBOR DOROST

11. Libčany B

17

5

3

9

30:52 18

12. Starý Bydžov

18

5

1

12

34:44 16

13. Vysoká B

18

4

4

10

28:75 16

14. Lužec

18

4

2

12

20:75 14

15. TJ Tatran Hostinné

20

6

0

14

31:77 18

16. TJ Sokol B. Třemešná

19

2

0

17

33:80 7

1. Dohalice/Cerekvice

11

9

0

2

46:10 27

2. Lovčice/Chlumec B

10

7

0

3

56:19 22

3. Kunčice/Roudnice

11

5

0

6

30:26 15

4. Kobylice/Myštěves

10

5

0

5

27:43 14

5. Nepolisy

10

0

0

10

8:69

0
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SK ROUDNICE
Starší žáci
Roudnice / Kunčice

STARŠÍ ŽÁCI

Přípravu na jarní část sezóny
jsme zahájili 10. 1. 2018, trénovali
jsme v domácích podmínkách 3x
týdně na UMT a při nepříznivém
počasí v hale ZŠ Libčanech. Odehráli jsme 7 přípravných zápasů, kde jsme předváděli opravdu
dobré výkony. V probíhající jarní
části sezóny jsme nastoupili k 5
zápasům, přičemž jsme dokázali
3 x vyhrát a 2 krát jsme odcházeli ze hřiště poraženi. Herní projev
celého týmu je velmi dobrý, když
zohledním fakt, že náš tým je poskládán z hráčů mladších 14 let
a hrajeme soutěž pro patnáctileté. Sezóna je dlouhá, ještě je před
námi min. 11 zápasů a naším úkolem je, co nejlépe se připravit, abychom obstáli v tvrdé konkurenci.
Potenciál hráčů je opravdu velký
a já jako trenér se budu snažit odvést co nejlepší práci. Zbytek je ale
na hráčích samotných… Zvládnutí puberty a různých lákadel
dnešní doby je základním předpokladem pro další osobnostní vývoj
člověka a leckterý zářivý fotbalový
talent právě toto období neustál.

1.

TJ Sokol Hořiněves

22

19

0

3

88:29 57

2.

TJ Dvůr Králové N. L. 21

16

0

5

87:21 47

3.

TJ Lok. Borohrádek 22

16

0

6

92:36 47

4.

SK Týniště nad Orlicí 22

16

0

6

62:21 47

5.

TJ Baník Žacléř

20

16

0

4

45:15 45

6.

Vamberk/Rokytnice 21

13

0

8

89:27 40

7.

Roudnice/Kunčice

20

13

0

7

58:32 39

8.

SK Solnice

21

12

0

9

63:38 36

9.

SK Třebechovice p. O. 21

10

0

11 49:29 33

10.

Slavia HK/Mal. Lhota 22

11

0

11

11.

FK Černilov

21

8

0

13 46:74 26

12.

N.Paka/Stará Paka

22

6

0

16 41:50 22

13.

Dobruška/Opočno

21

5

0

16

37:70 15

14.

TJ Velké Poříčí

20

6

0

14

20:75 15

15.

Kostelec/Častolovice 20

2

0

18 14:95 7

16.

TJ Tatran Hostinné

0

0

22 13:178 0

22

34:48 31

Pevně věřím, že toto náročné období za pomoci rodičů zvládneme
a budeme se dále těšit z pěkných
fotbalových výkonů.
Klapka David,
trenér starších žáků

Starší žáci (Foto: L. Pavlíček)

Starší elévové
Lhota p. L./Roudnice

2008) v souklubí Lhota p. L. /
Roudnice. Trénují i hrají ve Lhotě
p. L. V okresním přeboru působí
V soutěžním ročníku 2017/2018 ve finálové skupině A mužstvo a ve
hrají naši starší elévové (r. 2007- skupině o umístění B mužstvo.
OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ ELÉVOVÉ - A mužstvo
1.

Hořiněves

6

6

0

0

38:15 18

1.

Třebeš C

6

6

0

0

64:20 18

2.

Kunčice

6

5

0

1

31:17 15

2.

Třebeš dívky

6

4

0

2

28:14 12

3.

Vysoká

4

3

0

1

33:10 9

3.

Nepolisy

6

3

2

1

21:9

4.

Třebechovice

6

3

0

3

30:23 9

4.

Dohalice

4

3

1

0

22:10 10

5.

Lhota p.L./Roudnice A 6

3

0

3

21:19 9

5.

Libčany

6

3

1

2

16:10 10

6.

Probluz

2

1

1

18:15 7

6.

Lhota p.L./Roudnice B 6

3

0

3

19:20 9

7.

Skřivany/Červeněves

6

2

1

3

13:19 7

7.

Myštěves

4

2

0

2

18:19 6

8.

Prasek

6

2

1

3

19:29 7

8.

Smiřice

4

2

0

2

18:23 6

9.

Předměřice/Lok. HK

4

1

1

2

15:13 4

9.

Stěžery

6

1

2

3

21:27 5

10.

Malšova Lhota

6

0

2

4

20:42 2

10.

Dobřenice

6

0

0

6

13:43 0

11.

FC Hradec dívky

6

0

0

6

11:47 0

11.

Cerekvice

6

0

0

6

6:51

4

Mladší elévové
Do jarní části sezóny jsme vstoupili
dobře. Největší problém, se kterým se
potýkáme, je úzký kádr. Hráče je třeba
pochválit za snahu a maximální nasazení. Zatím jsme odehráli 3 turnaje, ve
kterých jsme 3x zvítězili, 3x prohrá-

Mladší elévové (Foto: T. Rejl)

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ ELÉVOVÉ - B mužstvo

11

0

li a 1x remizovali. V zimní přípravě
jsme chodili 2x týdně do tělocvičny,
ale účast nebyla ideální. Doufám, že
ve zbytku sezóny nás bude chodit dostatečný počet a že si děti užijí všechny
zápasy.
Koudelka Vladislav ml.,
trenér mladších elévů

Rádi v našich řadách přivítáme chlapce a děvčata starší 5 let.
nové informace o všech mužstvech i dění v klubu na
www.sokol-roudnice.webnode.cz
Další činnost
SK ROUDNICE
Přehled akcí, které jsme uskutečnili od minulého vydání
Roudnického zpravodaje a které
plánujeme v nejbližší době:
• Naší první akcí tohoto roku
byl v pátek 2. 2. Sportovní ples.
K tanci hrála kapela BRAVO.
• 4. března proběhla Valná
hromada, která se uskutečnila

v hospodě U Formana.
• Další jarní akcí byl každoroční Sběr starého železa, který
jsme sbírali 22. 4.
• Jako každý rok, tak i letos
jsme 30. dubna pořádali Slet
čarodějnic. Akce se uskutečnila
v areálu V Lesejčku. Proběhly
soutěže, opékání buřtů i čarodějnická diskotéka.
• V sobotu 16. června se uskuteční další ročník žákovského

turnaje Sokol Cup 2018.
• 7. – 8. července se uskuteční
Pouťový víkend. V sobotu odpoledne proběhne turnaj dospělých, kterého se zúčastní domácí
B tým a další tradiční soupeři.
Poté bude následovat Pouťová
zábava, na které bude hrát TEPLÁ BUCHTA a jejich předkapela. V neděli odpoledne se nejprve uskuteční miniturnaj mládeže
a poté bude sehráno utkání „svo-

bodných“ proti „ženatým“.
• I my jsme se rozhodli přispět
k oslavám 100 let naší republiky.
K tomuto výročí sehraje v neděli
5. 8. náš tým přátelské utkání se
starou gardou FC Hradec Králové.
O přesném času zápasu budete
informováni.
Za SK Roudnice
Tomáš Rejl

obec

Roudnice
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ROUDNICKÉ ŽENY
Zima už je konečně za námi
a my jsme s radostí přivítaly jarní svátky již tradičním Velikonočním tvořením. Děti si upletly
košíček, ozdobily vajíčka a vyrobily krásné dekorační motýlky.
V dubnu jsme s dětmi pokračovaly v kurzu vaření, upekly
jsme výborné preclíky a naučily se dělat medovníkové koule.
Čarodějnice jsme oslavily spolu
s ostatními spolky a pomalu se

chystáme na léto.
Začátkem května jsme se 4. 5.
- 8. 5. vydaly na tradiční víkend
na horách - pletení z pedigu.
Na druhou květnovou neděli
jsme připravily pro děti tradiční
tvoření pro maminky.
Letos se opět zapojíme do Květinového dne, který se uskuteční
16. 5. Naše členky vám nabídnou
k prodeji žlutý kvítek měsíčku lékařského - znaku ligy, za symbo-

lickou minimální cenu 20,- Kč. dalším kurzem pro děti - vaření.
V letošním roce je hlavní téma
rakovina tlustého střeva, stomie.
Těšíme se na setkání s vámi na
Všem, kteří si kytičku zakoupí našich akcích.
moc děkujeme.
Závěrem mi dovolte popřát
Tradičně plánujeme výlet do vám krásné a slunečné léto.
zábavného parku Mirakulum
v Milovicích. Termín je 2. 6. OdZa Roudnické ženy
jezd bude od autobusových zaKopřivová Martina
stávek v 9.00 hod. Podrobnější
informace budou včas vyvěšeny.
V červnu budeme pokračovat

knihovna
Roudnická knihovna se zapoji- o dění v knihovně a seznam knih
la do celostátní akce Březen měsíc z výměnného souboru z Hradce
čtenářů - 9. ročník.
Králové.
Ivana Novotná,
Ve čtvrtek 22. 3. 2018 navštívily
knihovnice
knihovnu děti z MŠ, bylo pro ně
připraveno povídání o knihovně- jak se stát čtenářem a jak
si půjčit knihu. Po prohlídce
knihovny si děti vyrobily velikonoční svíčku ze včelích plátů. Za
odměnu si děti odnesly knížku:
SKŘÍTKOVÉ Z KAMENNÉ
HŮRKY.
Výlet knihovníků MUB se
uskuteční v sobotu 2. 6. 2018, cílem bude prohlídka Bozkovských
jeskyní a Riegrova stezka.
Knihovna má své internetové
stránky:
www.knihovnaroudnice.webk.
cz, na kterých najdete informace

MŠ v knihovně (Foto: I. Novotná)

KERAMICKÉ KROUŽKY
Kroužky probíhají každý sudý týden. O letních prázdninách
(červenec , srpen ) se kroužky nekonají.
Kroužek pro dospělé - čtvrtek od 19:00 - 21:00hodin
Kroužek pro děti 			 - čtvrtek od 14:30 - 15:30hodin
Kroužek pro MŠ 			 - jednou za měsíc
Kdo má zájem navštěvovat keramiku od září, termín bude upřesněn,
ať se nahlásí do 31. 8.2018 v knihovně u p. Novotné.

Kurz paměti (Foto: I. Novotná)

Keramika (Foto: J. Rejlová)
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informace kulturní komise
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

nice 80 leté a starší. Pokud víte
MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA ZVE NA FILMOVÉ
o někom, kdo pochází z RoudLÉTO 2018
V neděli 10. června se v budově nice, bydlí jinde a máte na něho
Obecního úřadu koná již tradiční kontakt, podejte mu zprávu a tím
Ve spolupráci s okolními obcemi jsme pro vás připravili na letošvítání občánků.
mu předejte naše pozvání.
ní prázdninové měsíce letní kino. Termíny projekcí jsou již známé,
Osobní pozvánku obdrží rodifilmy zatím ne. Plakáty s názvy filmů budou včas zveřejněny obvykče nově narozených dětí.
NA KOLECH
lými způsoby. V Roudnici se bude promítat v areálu V Lesejčku.
MIKROREGIONEM
SETKÁNÍ ROUDNICKÝCH
URBANICKÁ BRÁZDA
OBČANŮ „80 plus…“
V sobotu 8. září se uskuteční
V neděli 24. června 2018 od 14 cyklovýlet na kolech Mikroregiohod. se koná v hostinci „ U For- nem Urbanická brázda.
mana“ v Roudnici setkání nejstarPodrobnosti a mapky budou
ší generace. Zveme občany Roud- včas zveřejněny.

MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA
ZVE NA FILMOVÝ ZÁŽITEK
Obědovice
Hvozdnice
Libčany
Lhota p. L.
Urbanice
Kratonohy
Osice
Osičky
Praskačka

23. 6. 2018
1. 7. 2018
13. 7. 2018
3. 8. 2018
9. 6. 2018
4. 8. 2018
20. 7. 2018
23. 6. 2018
28. 8. 2018

Roudnice
Dobřenice
Obědovice
Hvozdnice
Libčany
Urbanice
Kratonohy
Osice
Roudnice

30. 6. 2018
22. 6. 2018
10. 8. 2018
26. 8. 2018
17. 8. 2018
1. 9. 2018
8. 9. 2018
10. 8. 2018
31. 8. 2018
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