OD SEKAČEK A MLÁTIČEK KE KOMBAJNŮM
Kolem roku 1900 provozovali na
vesnicích své živnosti různí řemeslníci, kteří byli potřební, aby byla
vesnice soběstačná. Truhláři, kováři, koláři, zámečníci, zedníci, ševci,
krejčí, švadleny a jiní živnostníci
našli ve vesnici obživu. K provozování své činnosti museli prokázat
způsobilost k provádění řemesla
výučním listem a pak jím bylo příslušným úřadem vystaveno povolení k samostatné činnosti.
Na počátku 20. století byla
v Roudnici a okolí známa strojní
dílna na výrobu hospodářských
strojů, kterou zbudovali bratři
Rudolf a František Šimůnkové.
Ti vlastnili domy čp. 28 a čp. 113.
Dílna stála v rohu společného
dvora. Na její zařízení vzpomíná
vnuk zakladatele dílny pan Rudolf
Šimůnek, nar. 1944, žijící v Hradci
Králové: „Nejvíce mne upoutávalo
vnitřní zařízení dílny. Především
kovářská výheň, soustruh, brusky, stojanové vrtačky, nůžky na
plech, ohýbačky a svářečky. Velmi zajímavý byl přenos pohonu
většiny strojů transmisemi. K dílně patřila také truhlárna, rovněž
vybavená stroji jako je hoblovka,
protahovačka nebo pásová pila.
V kovářské výhni opracovával kovář součástky potřebné při výrobě

hospodářských strojů. Jako kluk
jsem si představoval, jak můj děda
Rudolf Šimůnek (nar. 1880) se
svým bratrem Františkem Šimůnkem tady vyráběli a opravovali
hospodářské stroje.“ Tak vzpomíná Rudolf Šimůnek, jak ho v dětství okouzlovala a zajímala každá
činnost dospělých v roudnické

Na úvodních snímcích je zachyceno stavení čp. 28 - dnes přestavěný dům p. Petra Šimůnka. S nápisem na štítu je dům s čp. 113,
dnes obydlí p. Miroslava Šimůnka.
Další snímek zachycuje budovu
bývalé strojní dílny. Třetí snímek

přibližuje, jak vypadaly transmisní
řemenové převody v dílně.
V roce 1940 vyšla ROČENKA
KATOLÍKŮ V LIBČANECH, kde
byla řada reklam z celého okolí.
Mezi nimi byla i tato reklama:
(pokračování na str. 2)

dílně. Důmyslné byly transmisní
převody a jejich funkce při pohonu strojů. Řemeny se přehazovaly
ručně pákou z kola na kolo s jiným
průměrem kvůli pohonu strojů
s různými otáčkami.
Z dostupných dokumentů je patrné, co se ve strojní dílně zvané
STROJÍRNA F. R. ŠIMŮNEK vy-

rábělo. Byly to mlátičky, sekačky,
lisy na slámu, řezačky, kruhačky
na řepu, čistící mlýnky, šrotovníky,
čerpadla a jiné. Ve strojírně se pracovalo již v roce 1909. O rok později zde byli vedeni čtyři učedníci.
Byli to chlapci z okolních obcí,
narození 1896, v té době tedy čtrnáctiletí.
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OD SEKAČEK A MLÁTIČEK
Á Č KE KOMBAJNŮM
(pokračování ze str. 1)
Na závěr vzpomínka žijícího
pamětníka: Ve vesnici bylo mnoho drobných zemědělců, kteří nevlastnili hospodářské stroje, neměli tedy pro svou potřebu mlátičku. Proto si od Šimůnků mlá-

tičku půjčovali. Bylo domluveno
pořadí, kdo bude kdy obilí mlátit.
S koňmi nebo kravami se přetáhla od Šimůnků mlátička se vším
potřebným zařízením do stodoly,
kde bylo složené obilí. Pak se začalo s výmlatem. Protože u toho
bylo potřeba hodně lidí, sousedé

si vzájemně pomáhali. Zaměstnány byly i děti. Přihazovaly snopy
obilí nebo odnášely otýpky slámy.
Po skončení výmlatu se mlátička
stěhovala k dalšímu zájemci. Vymlácená sláma se uklidila do vyprázdněné stodoly, obilí se dalo
na sýpku. Zúročením celoroční

práce byly úspěšné žně, výmlat
a sklizeň podzimních plodin.
Zemědělské stroje, jaké vymýšleli a vyráběli naši předkové před
sto lety, byly součástí dlouhé cesty
k dnešní moderní mechanizaci.
Marie Doležalová,
kronikářka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ROUDNICE - NOVÝ ZDROJ
TEPLA - VYTÁPĚNÍ

čp. 136. Stavbu provedla firma škola Roudnice slavit 40. výroSTAVOKA Hradec Králové a.s za čí od svého otevření a zároveň si
cenu 197.632,- Kč vč. DPH.
připomeneme 100 let od vzniku
samostatného československého
SADOVÉ ÚPRAVY
státu byl přednostně vypracován
V ROUDNICI
návrh sadových úprav před budovou Obecního úřadu a Mateřské
Zastupitelstvo obce vybralo školy Roudnice, který naleznete
firmu OK Zahrady s.r.o., ul. Jos. na poslední stránce tohoto zpraJungmanna 1735, 504 01 Nový vodaje. V současné době probíhá
Bydžov, aby vypracovala studii sa- výběr firmy, která by tyto úpravy
dových úprav centra obce Roud- provedla tak, abychom na podnice. Vzhledem k tomu, že na zim roku 2018 měly nově upravepodzim roku 2018 bude Mateřská né centrum naší obce.

V srpnu byla dokončena v budově Mateřské školy Roudnice
instalace nových radiátorů a tepelného čerpadla. Akci provedla firma K Mont Choceň, s.r.o.,
Vraclavská 285, 566 01 Vysoké
Mýto, za cenu 568.141,- Kč.
Stará dosluhující akumulační
kamna, která do té doby školku
vytápěla, byla odstraněna. V herně a chodbě byly položeny nové
podlahové krytiny a celá budova
byla vymalována. Díky této rozVážení spoluobčané,
sáhlé investiční akci děti i kolekdovolte mi, abych vás po lettiv mateřské školy začínají nový
školní rok v nově upravených ních měsících opětovně pozdravil
zde na stránkách našeho zpravoprostorách.
daje. Dobu letních prázdnin a dovolených máme za sebou. Pevně
VYPRACOVÁNÍ
věřím, že jste léto využili ke spoPROJEKTOVÉ DOKUlečným radovánkám a odpočinku
MENTACE NA OPRAVU
v okruhu svých blízkých. Do naVYBRANÝCH ÚČELOstupujících dnů vám přeji hodně
VÝCH KOMUNIKACÍ
zdaru a zejména dětem úspěšné
Obec Roudnice má vypraco- vykročení do dalšího školního
vanou dokumentaci k opravám roku.
I v době prázdnin naše obec
účelových cest vybudovaných
v rámci komplexních pozemko- nezahálela. Je zde na místě poděvých úprav. Z této dokumentace kovat místním spolkům za akce,
vyplývá, že pro vybrané účelové které pro nás nachystaly. Mám tím
komunikace, např. od obecního na mysli zejména Východočeskou
úřadu k lesu, je třeba vypracovat hasičskou ligu pořádanou Sborem
projektovou dokumentaci a podle dobrovolných hasičů Roudnice,
té následně provést rekonstruk- Sokol cup pořádaný Sportovním
ci. Proto rozhodlo Zastupitelstvo klubem Roudnice a v neposlední
obce Roudnice, že bude zadáno řadě Rozloučení s prázdninami
vypracování potřebné projekto- pořádané Roudnickými ženami.
vé dokumentace na opravu vy- Veškeré tyto aktivity reprezentubraných účelových komunikací. jí naši obec navenek a dle odezvy
Zhotovitelem byla vybrána firma velmi kladně.
Obec pro vás nachystala letní
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb Hradec Králové, kino, které proběhlo ve dvou tercena projektové dokumentace mínech. Jedno promítání bylo jednodenní, druhé po dobu čtyř dnů.
činí 240 790,- Kč včetně DPH.
Kdo měl čas a chuť, mohl společně
STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJ- s dalšími občany vychutnat letní
atmosféru filmových příběhů pod
NÉ KANALIZACE
širým nebem. Obě produkce pro- STOKA B1
vázela dobrá nálada. Děkuji všem,
V září byla dokončena realizace kteří pomohli tuto atmosféru vydalší investiční akce, a to stavební tvořit.
Po pracovní stránce si dovolím
úpravy kanalizační stoky B1 před

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Připravujeme nové internetové stránky a facebook profil
obce Roudnice, které výrazně
zjednoduší a zpřehlední dění a
dokumenty týkající se naší obce.
Občané budou moci pro zvýšení
informovanosti o činnosti obecního úřadu, spolků apod. využívat řadu novinek.
Ing. Jana Rejlová,
místostarostka obce

SLOVO STAROSTY
zmínit asi dvě největší stavební
aktivity, které byly ze strany obce
zrealizovány v průběhu prázdnin.
Tou první je rekonstrukce vytápění mateřské školy, kde došlo
k odstranění stávajících (dnes již
neekonomických) akumulačních
kamen. Novým zdrojem tepla se
stalo tepelné čerpadlo, které dodává teplo do topných těles umístěných v objektu školky. Návratnost
této investice by měla být do osmy
let. Druhou stavbou zrealizovanou
v průběhu prázdnin je prodloužení kanalizačního řadu v „Psovské
ulici“. Touto stavbou je umožněna
výstavba RD plánovaných v této
části obce.
Navazující téma se dotýká nás
všech. Na setkání Mikroregionu jsme s okolními obcemi řešili
problematiku parkování vozidel
na komunikacích umístěných
v obcích. Pro dané téma byl s dopravními odborníky vypracován
jednotný náhled, který si vám dovoluji předložit.
Parkování automobilů na komunikacích III. třídy v obcích.
K problematice stání na komunikacích III. tříd se vztahuje zák.
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen
zákon o silničním provozu). Povinnosti spojené se zastavením
a stáním jsou vymezené v § 25
a § 27, zvláště pak § 25 odst. 3)
zákona o silničním provozu: Při

stání musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro oba směry jízdy.
Prioritou všech účastníků silničního provozu by mělo být chránit
zdraví a bezpečnost spoluobčanů,
zvláště pak dětí, které se na komunikacích při obcházení nebo objíždění musí někdy až nebezpečně
vyhýbat takto zaparkovaným vozidlům.
Jestliže tedy po stání vozidla nezůstane na pozemní komunikaci,
která je obousměrná, dopravní
prostor široký 3 + 3 metry, nesmí
na této komunikaci vozidlo stát.
Samozřejmě na naprosté většině
silnic III. tříd takto široký prostor
nezůstane. Proto se uvedeným jednáním řidič dopouští přestupku.
K řešení takovéto situace je možné
zavolat Policii České republiky.
Přestupek je řešen buď blokovou
pokutou, kdy může být řidiči uložena pokuta až do výše 2 000 Kč,
nebo ve správním řízení, kde se
pokuta pohybuje v rozmezí 1 500
-2 500 Kč.
Parkování automobilů na místních komunikacích.
Ke stání na „obecních pozemcích“ (jiných než pozemní komunikace) mají obvykle obce vydané
obecně závazné vyhlášky.
(pokračování na str. 3)
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SLOVO STAROSTY
(pokračování ze str. 2)
Pokud nejsou tyto vyhlášky respektovány, jedná se o nezákonný zábor veřejného prostranství.
Obec může automobily vykázat
coby vlastník pozemku a dále se
vlastník vozidla dopouští pře-

stupku, který by byl projednán ve
správním řízení.
Budu velmi rád, když budeme
dané legislativní nařízení respektovat. Vždyť nám všem jde o to,
žít v klidné a bezpečné obci. Asi
nikdo z nás by se nechtěl dočkat
dopravní nehody, která by způso-

bila zranění či úmrtí člověka jen
proto, že některý nezodpovědný jedinec umístí své vozidlo na
okraj vozovky a nebudou dodržena výše popsaná pravidla.
I do navazující části roku pro
vás obec ve spolupráci s místními spolky připravila další aktivi-

ty, o kterých se dočtete v dalších
článcích tohoto zpravodaje.
Dovolte mi, abych vám popřál
krásný podzim. Těším se na setkání s vámi, třeba na společných
akcích…
Svatopluk Kněžour,
starosta obce Roudnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBČANY
Slunečné ráno prvního školního dne přivítalo všechny žáky ve
školním atriu. Celkem se jich tam
sešlo 255, z toho 24 prvňáčků.
Ředitelka školy Mgr. Lenka Šlechtová a starostka Libčan Mgr. Jaroslava Slavíková všechny přítomné
přivítaly a popřály mnoho úspěchů v novém školním roce a jako
každý rok, tak i letos nás seznámily se změnami, které ve škole
proběhly v době prázdnin. Za
zmínku jistě stojí školní jídelna,
která byla nově vymalována a doplněna nástěnnou malbou Bc.Simony Trnkové, byly vyměněny
obklady kolem umyvadel a nová
výdejní okénka, proběhla výměna
vodoinstalace, do vodovodních
kohoutků byla zavedena teplá
voda a tak je tato část školy jako
nová. Dále byly vyměněny dveře
v 1. patře pavilonu A, byl zaveden a vybaven čtenářský koutek,
v horní družině je nový koberec,
v dolní družině krásná nová dětská kuchyňka, kterou zakoupil
Klub rodičů a přátel ZŠ Libčany.
Škola je zapojena do projektu

„PODPORA ZŠ A MŠ LIBČANY
REG.Č.
CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/16_022/00
04355“, který je spolufinancován
Evropskou unií a zaměřen na rozvoj v oblasti personální podpory
a vzdělávání pedagogických pracovníků.
Dále škola připravuje projekt
na podporu přírodovědného
a technického vzdělávání, v rámci
kterého by chtěla provést rekonstrukci učebny fyziky a chemie,
dílen, kabinetů přírodopisu, fyziky, chemie, dílenské přípravny,
vytvořit multimediální učebnu
a zasíťovat školu tak, aby v každé učebně a kabinetě bylo pevné
a bezdrátové připojení na internet.
Již několik let se v naší škole drží tradice pasování prvňáků. Ani letos tomu nebylo jinak.
Krátce po osmé hodině ráno se
v átriu objevil krteček se svými
kamarády, myškou a žábou, a přivítal ve škole ty nejmenší (Laura
Šefrová, Adéla Krupková, Antonín Charbuský, Lukáš Kobrle,

Filip Rydlo, Nikola Hovorková,
Karolína Kramárová). Všichni
obdrželi z rukou paní starostky
od obce Libčany krásnou knížku
„Jak krtek ke kalhotkám přišel“,
dále malou kytičku a prvňáckou
stužku, která se jistě stane milou
vzpomínkou na první školní den.
A abychom zůstali při dobré náladě, dostali všichni žáci i děti naší
školy výbornou točenou zmrzlinu, kterou opět pro všechny zaplatil klub rodičů.
Školní rok se rozbíhá vždy poměrně rychle. Velká sháňka je po
nabídce zájmových útvarů. Letošní kroužky mají opět různorodé
zaměření - zdravotnický, přírodovědný, pohybový, výtvarný,
hudební, počítačový, kuchařský
atp. Zda budou všechny otevřeny,
záleží na zájmu dětí.
Již 13. září jsme se zúčastnili
první soutěže. Konala se na SPŠ
stavební v Hradci Králové pod
názvem Hradecký stavební palec.
Reprezentovali nás žáci 9. ročníku, a to velice úspěšně. Chlapecké
družstvo ve složení Kamil Farka,

Filip Vácha a Patrik Topič obsadilo výborné 2.místo a družstvo
dívek ve složení Eliška Chladová,
Valentýna Svobodová a Aneta Šarounová obsadilo 4.místo.
Ve čtvrtek 14. září naši školu navštívila šermířská skupina Pernštejni, tentokrát s programem nazvaným Vikingové.
Všichni žáci měli možnost zhlédnout toto představení, které mělo
za úkol přiblížit život těchto skandinávských mořeplavců.
Do konce září proběhnou třídní schůzky, 25.-27. září bude sběr
papíru a 29. září bylo dětem uděleno ředitelské volno. Kdo máte
chuť přijít se podívat k nám do
školy, jste srdečně zváni. Můžete využít i Den otevřených dveří, který je letos naplánován na
12. prosince.
Popřejme si tedy na závěr
úspěšný školní rok a všem pevné
zdraví.
Za ZŠ a MŠ Libčany
Mgr.Lenka Šlechtová
a Mgr.Květa Brožková

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE
Vážení spoluobčané,
v průběhu školních prázdnin
2017 jsme v mateřské škole opět
pracovali. Původní akumulační
topení bylo odstraněno a nyní je
mateřská škola vytápěna tepelným čerpadlem se zabudovaným
záložním elektrokotlem. Ve třídě
a v šatně jsme vyměnili podlahové krytiny - koberec a linolea
a celou školku vymalovali.
V letošním školním roce bude
navštěvovat mateřskou školu 23
dětí, z toho 8 holčiček a 15 chlapců. Do mateřské školy byly opět
letos přijaté dvouleté děti, a proto
budeme mít ve školce opět personální podporu - chůvu, která
bude pomáhat učitelkám s péčí
o tyto děti.
Budeme pracovat podle Školního vzdělávacího programu
„Putování s Honzou z pohádky
do pohádky“, ve kterém se zamě-

Rekonstrukce vytápění (Foto: J. Bitvarová )

říme formou vybraných pohádek
na roční období, přírodu a dění
kolem nás. Děti budou moci navštěvovat zájmové kroužky angličtiny, keramiky, jógy, výtvarný
a tenisový kroužek a na konci

školního roku budeme jezdit na lektiv Mateřské školy, Roudnice.
plavecký výcvik do Hradce Králové. Zapojíme se do akcí pořáJana Bitvarová,
daných obcí a do dalších aktivit
ředitelka MŠ Roudnice
podle aktuální nabídky.
Na nový školní rok se těší ko-
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE
tastru obce Roudnice na kopcích.
Ve středu 5. července 2017
jsme jako každoročně pořádali
Východočeskou Hasičskou ligu.

V pátek 12. května 2017 jsme
pořádali hasičský výlet. Tentokrát jsme navštívili hrad Bouzov
a Stezku v oblacích na Dolní Moravě, kde nám bohužel nepřálo
počasí.
V sobotu 27. května 2017 proběhla okrsková soutěž v požárním útoku. Letos se konala u nás
v Roudnici. Této soutěže se zúčastnila všechna družstva z našeho
okrsku - Boharyně, Trnava, Puchlovice, Zvíkov a Roudnice.
1. srpna 2017 v podvečer jsme
asistovali u požáru strniště v ka-

Momentálně již máme odježděny
všechny závody Východočeské
Hasičské ligy. Tím jsme ukončili
letošní soutěžní sezónu. Ještě nás

čeká slavnostní vyhlášení, které se
bude konat 4. listopadu 2017. Výroční Valná hromada proběhne
v pátek 8. prosince 2017.

Požár strniště v katastru obce Roudnice (Foto: R. Kašpar)

Příprava okrskové soutěže (Foto: R. Kašpar)

Výlet na hrad Bouzov (Foto: R. Kašpar)

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 2016
do března 2017, došlo k 921 požárům způsobených komíny. Nejvíc
požárů vznikne přímo v komíně,
kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen
během loňské topné sezóny bylo
takových požárů 788 z celkového
počtu 921. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce
komína, zazděný trám v komíně
a špatné spáry v komíně. Přímá
škoda dosáhla částky 46,9 mil. Kč.
Při těchto požárech došlo k usmrcení 1 osoby a 30 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 109 požárům topidel. Nejčastější příčinou byla
špatná instalace topidla nebo
jeho nesprávné umístění. Dále
pak technická závada na topidle
a jeho špatný stav.
Z celkového počtu 1 052 požárů komínů bylo 902 způsobeno vznícením sazí v komíně, 76
nevhodnou konstrukcí komínu,
zazděný trám v komínu stál za
požárem v 45 případech.

POŽÁRY ZPŮSOBENÉ KOMÍNY - CELKOVÝ POČET POŽÁRŮ ZPŮSOBENÝCH VADNOU
ÚDRŽBOU NEBO NEVHODNOU KONSTRUKCÍ KOMÍNA
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Celkem

1049

1112

920

908

957

891

881

1052

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 zákoně.
Jak často kontrolovat a čistit
komín? Základními lhůtami pro
čištění spotřebiče paliv do 50 kW
při celoročním provozu: je 3x
ročně u spotřebiče na pevná paliva, 3x ročně na kapalná paliva
a 1x ročně na plynná paliva. Nové
nařízení vlády je benevolentní
v tom, že umožňuje občanům,
pokud jsou toho schopni, si čištěLEGISLATIVA:
Dnem nabytí účinnosti zákona ní provést i sami.

Minimálně jednou do roka by
měl komín prohlédnout kominík.
Co mohu zkontrolovat sám?
1: 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?
(pokračování na str. 5)
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SDH ROUDNICE
(pokračování ze str. 4)

Co dělat, když začne v komíně na linku 150 nebo 112. Požár dvířky nebo ze střechy do komíhořet?
v komíně nikdy nehaste vodou, na.
7: Je zařízení domácnosti v dostamohlo by dojít k jeho popraskáRoman Kašpar,
tečném odstupu od tepelného
Urychleně odstraňte veške- ní nebo i výbuchu. Do příjezdu
SDH Roudnice
zdroje, případně je použita te- rý hořlavý materiál z blízkosti hasičů je možné krotit plameny
pelná a nehořlavá izolace?
komínového tělesa. Zavolejte vhazováním písku vymetacími

ROUDNICKÝ HASÍK
Zdravíme všechny příznivce
Roudnického Hasíka.
V pátek 8. září jsme po letních
prázdninách znovu odstartovali
náš volnočasový kroužek. Díky
větší účasti dětí jsme byli nuceni
kroužek rozdělit na dva, podle
věku dětí. Mladší žáci (5-11 let)
mají tréninky od 17:00 - 18:00
hodin a starší žáci (11-15 let) trénují od 18:00 - 19:00 hodin.
V podzimním období se budeme s dětmi snažit co nejvíce
pobýt venku na Starém hřišti,
kde zatím máme veškeré zázemí.
V sobotu 16. září jsme se se staršími žáky zúčastnili posledních
závodů v požárním útoku, a to
v Humburkách, kde si děti zaběhly svůj osobní rekord, čas 25:66,
a tím si vybojovaly 3. místo.
Na podzim se chceme s dětmi
zaměřit hlavně na základy požární všestrannosti, tj. orientační
běh s buzolou, střelba ze vzduchovky, vázání uzlů, znalosti topografických značek a značek
požární techniky a výzbroje, pár
věcí ze zdravovědy apod. Pokud

nám bude přáno, v říjnu bychom
se mohli závodů požární všestrannosti zúčastnit a vyzkoušet
si jejich obtížnost. V zimě už to
venku nepůjde, takže se přesuneme do hasičské zbrojnice, kde se
budeme postupně zdokonalovat
v již zmíněných disciplínách.
Na prosinec máme naplánované dvě větší akce, a to zimní hasičské soustředění a vystoupení na
Výroční valné hromadě. Pro nahlédnutí naplánovaných činností,

ROZVRH – JARNÍ SEZÓNA - HASÍK
29. 9. 2017
7. 10. 2017
13. 10. 2017
20. 10. 2017
27. 10. 2017
3. 11. 2017
10. 11. 2017
17. 11. 2017

HASÍK ZRUŠEN
Hasík
Hasík
Hasík
Hasík
Hasík
Hasík
HASÍK ZRUŠEN

24. 11. 2017
1.-2. 12. 2017
8. 12. 2017
15. 12. 2017
22. 12. 2017
29. 12. 2017
5. 1. 2018

Hasík
HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Vystoupení dětí
Hasík
Hasík
HASÍK ZRUŠEN
Hasík

vám přikládáme rozpis do konce Hasík, kde jste postupně infortohoto roku. Kdyby vás naše čin- mováni o naší aktivitě.
nost více zajímala, můžete si nás
Lucie Macháčková,
najít na Facebooku - Roudnický
vedoucí kroužku

KNIHOVNA
TÝDEN KNIHOVEN
2.- 8. ŘÍJNA 2017
Tuto celostátní akci vyhlašuje
pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Letošní motto zní: Čteme s mámou,
čteme s tátou, čteme s knihovnou.
ŽIJEME S OVOCEM
V červnu navštívily děti z MŠ
knihovnu, kde jim Bc. Daniela
Rejlová představila publikaci „Žijeme s ovocem“ Děti si domů odnesly sešit na herbář, do kterého měly
přes prázdniny sušit byliny. V říjnu
se opět sejdeme a budeme si povídat o prázdninách, kdo odevzdá
herbář, dostane sladkou odměnu.
BESEDA „RODOPIS KONÍČEK NA CELÝ ŽIVOT“
Přednáška Heleny
Voldánové - genealožky, Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, z.s.,

proběhne ve středu 25. říj- pamatovat číslo mobilu, seřazení viny mládeže“ z roku 1907.
na 2017 od 17 hodin na OÚ barev duhy, římské číslice, jak
A ještě jeden hlavolam: Spojte
v Roudnici.
nahrazovat slova jinými výrazy, všech devět bodů jedním tahem.
doplňování přísloví a podobně.
Řešení si ověřte při návštěvě
CVIČENÍ PAMĚTI
Kdo rád luští různé hádanky, knihovny u p. I. Novotné.
Pro zimní měsíce připravu- rébusy, tabulky na postřeh nebo
Za účastnice kurzu
jeme kurz cvičení paměti. Kurz doplňovačky, přijde si zde na své.
Marie Doležalová
bude obsahovat 7 lekcí První
Kurz je zdarma jednou týdně
Hlavolam
hodina se uskuteční ve středu (zpravidla středy) v dopoled6.12.2017 od 9:00 hodin na OÚ. ních hodinách.
Ivana Novotná,
Lekce na sebe významově neknihovnice navazují, takže se můžete zúčastnit i bez předchozí návštěvy
KURZ TRÉNOVÁNÍ
kurzu.
PAMĚTI V ROUDNICI
Na závěr pro školáky jeden réS povděkem vítáme iniciativu bus, který vyšel v časopise „Noknihovnice p. Ivany Novotné,
Rébus z r. 1907
která opět zajišťuje pro zájemce lektorku na trénování paměti. Poprvé se kurz uskutečnil na
sklonku roku 2014 a pokračuje
každým rokem sedmi lekcemi.
Odborná lektorka připravuje
plnění zábavných úkolů a zadá
účastnicím i „domácí úkol“.Dostanete zde návod, jak si např. za-
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SK ROUDNICE
„A“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Po vydařené jarní části sezóny,
kdy jsme se brzy s přehledem zachránili v soutěži, jsme pokračovali v sehrávání mužstva. V létě
jsme začali přípravu od druhého
červencového týdne, sehráli několik přípravných utkání a zapracovali do týmu nově příchozí
hráče. V týmu skončili pro pracovní vytížení Kmoníček s Vlasákem a ze zdravotních důvodů
přerušil Jakub Krejcar. Do týmu
mužů přešli dorostenci z Olympie
Houser s Tykvou. Hlavně prvně
jmenovaný se ukazuje být posilou pro naši levou stranu. Tam
se také po dlouhodobém zranění
začíná vracet Jan Krejcar. Cíle pro
sezónu jsme popsali pro Hradecký deník takto:
„Obligátně můžeme zahlásit, že
se chceme vyhnout boji o záchranu a hrát klidný střed tabulky.
Nebál bych se však v horizontu
několika sezón klást na tým vyšší
nároky. Mužstvo je sice mladé (až
na výjimky) a pomalu se sehrává,
ale má individuální kvalitu. Takže pokud se nám budou vyhýbat
zranění a budeme poctivě trénovat, má tým na to hrát v horní třetině tabulky.“
Přípravná utkání:
SK Roudnice - Jaroměř 2:2
Kučera 2
SK Roudnice - Chlumec 5:4
Kučera 2, Koutník L., Vítek,
Černý
SK Roudnice - Rychnov 2:2
Kučera 2
SK Roudnice - N. Bydžov 1:4
Vítek
SK Roudnice - Olympia S.D. 3:0
Kučera 2, Tykva
Postoupili jsme také do druhého kola Poháru Hejtmana, kde
nás vyřadil dobře hrající Chlumec.
Předkolo:
Miletín – SK Roudnice 2:7
Kučera 3, Šiška J. 2, Vítek, Houser
1.kolo:
SK Roudnice - Slávia HK 0:0
penalty 3:2
2. kolo:
SK Roudnice - Chlumec 1:4
Stoszek (pk)
Do mistrovských utkání jsme
nevstoupili nejlépe, když po pěti
kolech máme 6 bodů po dvou
výhrách a třech porážkách. Hra
v poli není špatná, ale nedaří se
nám v koncovce. Pozitivem je,

Domácí František Bárta v pohárovém utkání se Slávií Hradec Králové (Foto: Z. Zasadil)

že si šance dokážeme vytvořit,
ale s jejich realizací jsme trochu
na štíru. Všechny prohry byly o
jeden gól, naopak jsme výrazně
zvítězili na horké půdě v Polici
a doma porazili nevyzpytatelný
Nový Hradec.

Cuberka Miloš (1995), Houser Šiška Jakub (1994), Vítek Marek
Patrik (1998), Mikan Zdeněk ( 2000)
(1975), Novotný Miloš (1997),
Novotný Jakub (1991)
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Frýda Milan,
Záložníci:
Bárta František
Asistent: Mikan Zdeněk
(1996), Koblížek Jakub (1989),
Vedoucí mužstva:
Koutník Denis (1998), Koutník
Koutník Petr
SOUPISKA
Lukáš (1996), Stoszek Lukáš
Asistent vedoucího mužstva,
Brankáři: Hopko Miroslav (1984), Tomeš Josef (1996), Tykva
kustod: Koutník Denis.
(1996), Šanda Jiří (1985)
Marek (1998) Krejcar Jan (1988)
Mikan Zdeněk,
Obránci: Černý Josef (1992),
Útočníci: Kučera Tomáš (1996),
asistent trenéra A mužstva
„B“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Podzimní část jsme začali velice dobře. Máme na kontě 3 vítězství a 1 remízu. Hráči k zápasům
přistupují zodpovědně. Jediné,
co musíme zlepšit, je docházka
na tréninky. Doufám, že se nám
i nadále bude dařit.
Děkuji všem hráčům za jejich
přístup a fanouškům za jejich
přízeň.

Utkání s Lovčicemi. Zleva T. Vlasák, M. Vítek, J. Novotný (Foto: Z. Zasadil)

Petr Klempíř,
trenér B mužstva
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SK ROUDNICE
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 dvou kolech okresního přeboru má mužstvo na kontě
jednu výhru a jednu prohru. Tyto
hráče se snažíme postupně zapracovávat do obou dospělých týmů.

Z 5 zápasů si nesou 12 bodů
a skóre 17:8. Z jejich hry je patrná
radost a chuť, na čemž má velký
podíl i vedení klubu SK Roudnice,
jež hochům připravuje velmi dobré podmínky.
Za to vedení klubu patří velké
díky a příslib do budoucna, že se
jim péče věnovaná mládežnickému fotbalu v dobrém vrátí.
Klapka David,
trenér starších žáků

STARŠÍ ŽÁCI
ROUDNICE / KUNČICE

STARŠÍ ELÉVOVÉ
LHOTA P. L. / ROUDNICE

Do nové fotbalové sezóny
2017/2018 vstoupili Starší žáci pod
vedením staronového trenéra Davida Klapky a zkušeného asistenta
Vítězslava Havlíčka. Tréninkové
jednotky začaly 25.8.2017 za velmi
dobré tréninkové morálky. Díky
spojení týmů Roudnice a Kunčic
se poprvé v historii podařilo přihlásit pro věkovou kategorii U 15 Krajská soutěž. Z hostování ze
žákovské ligy v Novém Bydžově
se vrátila většina hráčů, již díky
nabytým zkušenostem z ligového
fotbalu tvoří osu týmu.
Soutěž kluci zahájili velmi
úspěšně a navzdory tomu, že většina hráčů je o rok mladší, mají
velmi úspěšnou zápasovou bilanci.

Starší žáci (Foto: Z. Zasadil)
V soutěžním ročníku 2017/2018
hrají naši starší elévové (r. 2007Zatím odehrané zápasy ve
Tým táhne základní pětka,
2008) v souklubí Lhota p.L./Roudsložená převážně z hráčů, kteří
nice. Trénují i hrají ve Lhotě p.L. třech turnajích:
Roudnice - FC HK C 8:3
v týmu působili již v minulém
V okresním přeboru působí ve
Roudnice - FC HK D 11:1
ročníku. Ale do hry se postupskupině C, kde zatím 3x zvítězili
Roudnice - Třebeš dívky 2:1
ně zapracovávají i borci, kteří
a 1x prohráli..
Roudnice - Třebeš C 4:4
s fotbalem začínají. Musím kluRoudnice - Lhota p.L. 2:3
ky i děvčata pochválit za poctivý
MLADŠÍ ELÉVOVÉ
Roudnice - Urbanice 4:5
přístup k tréninkům i zápasům.
Roudnice - Libčany 3:0
Ze začátku přípravy chodili
Koudelka Vladislav ml.,
3 až 4 hráči, což bylo opravdu na Výhry 4x, remíza 1x, prohra 2x,
trenér mladších elévů
pováženou. Koncem prázdnin skóre: 36 :16
se docházka rapidně zlepšila, ale
pořád je nás málo. Tímto bych Rádi v našich řadách přivítáme chlapce a děvčata starší 5 let.
chtěl apelovat na rodiče, ať zvedNOVÉ INFORMACE O VŠECH MUŽSTVECH I DĚNÍ V
nou děti od počítačů a pošlou je
KLUBU NA
na hřiště, trénujeme každou střeWWW.SOKOL-ROUDNICE.WEBNODE.CZ
du a pátek od 17:00 hodin.

Pouťový turnaj, společné foto roudnických týmů Old Stars a B mužstva (Foto: Z. Zasadil)

DALŠÍ ČINNOST SK
Přehled akcí, které jsme uskutečnili od minulého vydání roudnického zpravodaje a které plánujeme
v nejbližší době:
• V sobotu 10. června se uskutečnil další ročník žákovského turnaje
Sokol Cup 2017. Turnaje se zúčastnilo 10 týmů a z vítězství se radovalo mužstvo FK Černilov.
• 8.-9. července proběhl Pouťový víkend.
Výsledky sobotního Pouťového

O 1. místo: SK Roudnice B Roudnice OLD STARS 2:3 (1:1),
branky: Houser, Vlasák : Říha, Hůlka, Rajnoch
Pořadí:
1. Roudnice OLD STARS,
nejlepší hráč: Páral Karel
2. SK Roudnice B,
nejlepší hráč: Houser Patrik
O 3. místo:
3. TJ Sokol Lhota p. L.,
TJ Sokol Lhota p.L. - Jiskra
nejlepší hráč: Kabeláč Tomáš
Lampertice 7:2 (5:1), branky: Bo- 4. Jiskra Lampertice,
háček 3x, Bednář Z., Čihák, Vyleťal,
nejlepší hráč: Brožek Lukáš
Vach : Fidranský, Brožek
Cena Ivana Nykla pro nejlepšího

turnaje:
SK Roudnice B - TJ Sokol Lhota
p.L. 2:0 (0:0), branky: Rejl, Koutník
L.
Roudnice OLD STARS - Jiskra
Lampertice 6:4 (2:2), branky: Rajnoch, Mikan, Páral, Jakubec, Bartoš,
Maruščák : Blažek 2x, Jančuk, Mačo

brankáře turnaje: Tluka Jaroslav
(Lhota p. L.)
Večer proběhla pouťová zábava,
kde hrála skupina Kabát revival.
V neděli po obědě se nám představila nejdříve ve vzájemných zápasech mládežnická mužstva a od
16 hod. se hrál tradiční zápas Svobodných proti Ženatým.
Tradičně se budeme podílet
31.12. na Silvestrovském rozloučení s rokem 2017 na Starém hřišti
Za SK Roudnice,
Tomáš Rejl
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ROUDNICKÉ ŽENY
Prázdniny jsme zakončili společně s Inkou Rybářovou a kormidelníkem Rybičkou. Připraven
byl program nejen pro děti, ale
i pro dospělé. Konal se námořnický bál plný soutěží a písniček.
I přes malou účast, se všichni velice dobře bavili.
Na podzim pro vás chystáme
mnoho dalších akcí.
Již 14. října 2017 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 přírodnin.
Připraveny budou opět bramboráky a soutěž ve vaření. Téma jsou
PALAČINKY. Fantazii se meze
nekladou. Prosíme, vezměte si
s sebou lžíci a nožík na dlabání.
Další akcí, na kterou bychom
vás rádi pozvaly, je 10. 11. 2017
Martinská zábava v hospodě
U Formana. K tanci nám bude
hrát DJ Baron.
V letošním roce budeme rozsvěcet vánoční strom 25. 11.
2017. Náš spolek připravuje tradiční tvoření. Nebude chybět ani
punč, svařák a perníčky, které
k této akci neodmyslitelně patří.
Tvořit se bude od 14 hod.
Na začátek měsíce prosince
chystáme Výroční členskou schůzi.
Pro děti připravujeme Mikulášskou nadílku, která bude 3. 12.
2017 v hospodě U Formana od 15
hodin. Jako každý rok, tak i letos

budeme připravovat mikulášskou
nadílku i pro děti z Dětského domova v Nechanicích.
Kouzlo Vánoc si pojedeme užít
na vánoční trhy do Olomouce.
Rádi bychom tento výlet spojily s návštěvou muzea syrečků
v Lošticích.
Bližší informace k akcím budou
vždy zveřejněny.
Na všechny naše akce Vás srdečně zveme a těšíme se na setkání s Vámi.
Za Roudnické ženy,
Kopřivová Martina

Zakončení prázdnin. Námořnický bál plný soutěží a písniček. (Foto: M. Kopřivová)

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV PŘED BUDOVOU
OBECNÍHO ÚŘADU A MATEŘSKÉ ŠKOLY

S ohledem na 40. výroční od otevření Mateřské školy v Roudnici plánujeme sadové úpravy před budovou Obecního úřadu
a Mateřské školy dle výše uvedené studie. Revitalizací stávající zeleně vznikne příjemné místo pro posezení a setkávání občanů.

INFORMACE KULTURNÍ KOMISE
LETNÍ KINEMATOGRAF
BRATŘÍ ČADÍKŮ

bit podzimní dekoraci. Nebudou
chybět ani tradiční bramboráky.
Zároveň proběhne soutěž o nejRoudnice se v letošním roce lepší PALAČINKU sladkou nebo
zapojila do kulturně-filmového slanou.
charitativního projektu Filmové
léto Kinematografu bratří Čadíků.
ADVENTNÍ SETKÁNÍ
V rámci tohoto projektu se v srpSENIORŮ
nu promítaly 4 české filmy na Starém hřišti. Dobrovolné vstupné,
V letošním roce se opět uskukteré se vybralo ve výši 4897,-Kč, teční společné setkání seniorů
bylo odesláno na dobročinné úče- z Mikroregionu urbanická brázda,
ly Konto Bariéry.
tentokrát ve Hvozdnicích v sobotu
9. prosince 2017.
ROUDNICKÉ DÝŇOBRANÍ
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
V sobotu 14. 10. 2017 od 14 hoSTROMU
din se uskuteční na Starém hřišti
dlabání dýní. Bude připraveno
Letošní adventní čas zahájíme
tvoření, kde si budete moci vyro- v sobotu 25. 11. 2017 v 17 hodin,

kdy společně rozsvítíme vánoční
strom. V letošním roce si tradičně připraví kulturní pásmo děti z
roudnické mateřské školy. Od 14
hodin bude probíhat 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.

KLUB
DŮCHODCŮ

V květnu se náš klub zúčastnil
již druhé přednášky pro seniory
pod názvem „(NE)BEZPEČNÝ
VĚK“. Na obě besedy byli pozváni i senioři ze Lhoty pod Libčany,
s nimiž jsme po skončení setrvali
v přátelském posezení.
Obě zmíněné akce zajistila knihovnice p. Ivana Novotná, které
děkujeme za zajištění lektora,
ROUDNICKÝ SILVESTR 2017 propagaci a uskutečnění besed.
Pokud bude pokračování na toto
V neděli 31. 12. 2017 se v 17 ho- téma, rádi se i s lhoteckými zúdin sejdeme na Starém hřišti, aby- častníme. Vřele doporučujeme
chom se rozloučili s rokem 2017 zejména veřejnosti z Roudnice.
a společným přípitkem a ohňoMarie Doležalová
strojem přivítali nový rok 2018.
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