Věřte, nevěřte!

Výlet na Máchovo jezero - červen 1970

Naposledy zalistujeme ve školních kronikách, odkud jsem tentokrát vybrala informace, kterým
ani nebudete věřit. Tak jako my nejstarší generace - jsme nechápali, jaké to bylo ve škole za mládí
našich rodičů, těžko dnešní žáci
uvěří, co všechno se po školních
dětech vyžadovalo ještě v polovině 20. století.
V poválečných letech musela i škola pomáhat národnímu
hospodářství. Když bylo třeba,
nastoupili žáci s učiteli v době vyučování na různé práce. Tak např.
v roce 1946 sázelo žactvo žaludy
nebo vypomáhalo na polích při
ničení bodláčí. V červnu 1949 na
žádost MNV žáci pleli ohnici na
polích soukromého zemědělce.
V roce 1948 se škola zúčastnila sbírky sociální pomoci. Akce
spočívala v tom, že na hřbitově
o svátcích 1. a 2. listopadu byla
umístěna pokladna, u které stály

dětské hlídky. Hřbitov byl v těchto dnech hojně navštěvován, tudíž
byl předpoklad, že sbírka bude
úspěšná.
V záznamu z r. 1950 se dočteme
o brigádách žáků a učitelů na pletí
plevele v okopaninách, dále o pomoci při sklizni hrachu na Státním statku v Dobřenicích nebo
o hledání mandelinky bramborové na roudnických polích.
Prováděly se různé sběry. Sbíral se nejen papír a textil jako
cenné suroviny pro národní hospodářství, ale v době vyučování
se chodilo na sběr léćivých bylin,
zejména na heřmánek, černý bez
a šípek. Přes prázdniny měly děti
za úkol nasbírat a usušit předepsané byliny a v září je odevzdat
ve škole.
Sbíraly se i různé láhve, které
se odvážely do výkupu. Sbíraly se
dokonce i lahvičky od francovky Alpa, těch v roce 1950 sebraly

roudnické děti 275.
Neuvěřitelná akce probíhala
v roce 1952, kdy se uskutečnila
sbírka kostek cukru pro bulharské
děti. Každý žák měl přinést dvě
kostky, takže z roudnické školy
bylo odesláno 2,5 kg cukru. Celou
akci organizovala divize Čs. červeného kříže Brno.
Peněz získaných brigádami,
sběrem a dalšími činnostmi, bylo
použito na zakoupení školních
potřeb a část byla věnována jako
příspěvek pro děti se zesláblým organismem na pobyt v ozdravovně.
Sdružení rodičů a přátel školy
(SRPŠ) se snažilo škole pomáhat
při zajištění financí na úhradu
potřeb školy. V roce 1949 uspořádalo SRPŠ masopustní průvod.
Výtěžek byl věnován škole. Taktéž
při školních besídkách se vybíralo
dobrovolné vstupné, kterého bylo
použito na úhradu mléka a chleba s marmeládou, což bylo žá-

kům podáváno o velké přestávce.
Finančním přínosem pro SRPŠ
a tím i pro školu bylo i pořádání
plesů. Další pomocí SRPŠ byl velký úklid školy o Vánocích, Velikonocích a letních prázdninách.
Brigádně jej bezplatně prováděly
matky roudnických žáků.
Velkolepé oslavy probíhaly
u příležitosti Svátku matek. Byly
spojeny s průvodem obcí s hudbou. Zúčastnilo se nejen žactvo,
ale i široká veřejnost. Postupně
tyto oslavy zanikly a programy
byly nacvičovány k MDŽ.
Školní výlety byly událostí nejen pro děti, ale i pro rodiče, kteří
se s dětmi výletů zúčastnili. V roce
1950 jelo na výlet do Moravského
krasu 30 dětí a 35 dospělých! Téhož roku byla na roudnické škole založena organizace PIONÝR
a byly zavedeny žákovské knížky.
(pokračování na str. 2)
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věřte, nevěřte!
(pokračování ze str. 1)
Vyučovací týden byl šestidenní,
do školy se chodilo i v sobotu. Následovala úprava, každou druhou
sobotu bylo volno. Až od školního
roku 1966/67 byly zavedeny volné
soboty. V 70. letech pak probíhaly „pracovní soboty“, o kterých
se chodilo na pochodová cvičení
nebo se prováděl úklid zahrady
a jiné činnosti. Délka vyučovací
hodiny byla krácena z původních

55 minut na nynějších 45 minut.
Další zápisy v kronice z 60. a 70.
let jsou vedeny v duchu tehdejší ideologie. Obsahují nesmyslné fráze a vzletné věty o výchově
k socialistickému vlastenectví
a proletářskému internacionalismu. Problémy vzdělávací a kázeňské byly v zápisech opomíjeny.
Po roce 1945 zde působili jako
řídící učitelé, později ředitelé:
Bohumil Šup (1939 - 1948),
Jan Lakmayer (1948 - 1949),

Stanislav Ondráček (1949 - 1951),
Stanislav Stránský (1951 - 1952),
Břetislav Rousek (1952 - 1970),
Marie Zachariášová (1970 - 1971),
Jaroslava Janouchová (1971 1976)
Vážení a milí roudničtí čtenáři,
dovolte mně na závěr malou výzvu:
Roudnický Zpravodaj vychází
již 20. rok. Toto vydání má pořadové číslo 65. Možná, že vás napadají vzpomínky, o které byste se

s námi rádi podělili. Pokud tomu
tak je, napište je a poskytněte ke
zveřejnění. Své příspěvky můžete
předat knihovnici paní Ivaně Novotné nebo ústně sdělit kronikářce
Marii Doležalové. Výběr tématu
je libovolný, musí se však týkat
Roudnice. Nerozhoduje Váš věk,
ani žádné jiné hledisko. Těšíme se
na Vaše příspěvky!
Marie Doležalová,
kronikářka

informace obecního úřadu
Obec Roudnice uzavřela s Obcí
Libčany Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola
Libčany. Tímto je pro děti s trvalým bydlištěm na území Roudnice
zajištěna povinná školní docházka
v Základní škole Libčany. Každé
dítě z Roudnice, které bude navštěvovat základní školu má smluvně
zajištěno místo v Základní škole
v Libčanech. I nadále ovšem mohou rodiče rozhodnout do jaké
školy své dítě umístí.
Zastupitelstvo obce Roudnice
schválilo dne 2. 12. 2015 podání
žádosti o bezúplatný převod do
majetku obce pozemků parc. č. 219
a 2162 ve vlastnictví České republiky. Pozemky ovšem nebyly dosud
převedeny. Po jednání se zástupci Státního pozemkového úřadu
přijalo ZO Roudnice nové znění
usnesení, ve kterém schválilo bez-

platný převod pozemků p.č. 2159
a 2162 v k.ú. Roudnice z vlastnictví České republiky do vlastnictví
Obce Roudnice. Jedná se o pozemky v šířce cca 5 m po levé straně místní komunikace směrem od
Obecního úřadu na Horka.
ZO schválilo vypracování projektové dokumentace a následné
provedení stavby rekonstrukce
kanalizačního sběrače - stoka
B1 o délce 43 m na pozemku p.č.
84 v k.ú. Roudnice v nezpevněné
části (podél místní komunikace).
Tímto bude zajištěna kanalizace
mezi parcelami p.č. 73/2 a p.č. 78
a dojde k umožnění napojení novostavby dvojdomku na parcele
p.č. 73/2 a výhledově i na p.č. 73/1.
Projektovou dokumentaci včetně
příslušného oznámení stavby na
vodoprávním úřadě zajišťuje firma
Ing. Miloslav Pišta, Projektservis,
Hradec Králové.
ZO Roudnice schválilo kácení

rizikových dřevin na veřejných
prostranstvích – II. etapa a to na
základě zpracované dokumentace
Hodnocení dřevin v obci Roudnice a návrh dosadeb. Budou vykáceny převážně poslední přestárlé
a nebezpečné lípy a 2 modříny
proti budově hasičské zbrojnice.
Kácení bude provedeno mimo vegetační období tj. zima 2017 a jaro
2018. Obec zajistí kácení a kmeny
se prodají za 100,– Kč kus s tím, že
kupující zajistí kompletní úklid.
V rámci společného projektu
Doplnění odpadového hospodářství v Mikroregionu Urbanická brázda Roudnice získala 1
kontejner na oleje z domácností,
2 kontejnery na plasty, 2 kontejnery na papír, 3 betonové odpadkové koše a 1 velkoobjemový
kontejner na papír. Tento velkoobjemový kontejner na papír je
umístěn na sběrném dvoře za budovou Obecního úřadu a je mož-

né zde po dohodě s panem Štěrbou ukládat starý papír. Výtěžek
z tohoto sběru je věnován dětem
do Mateřské školy Roudnice.
Další společný projekt s názvem
Revitalizace zeleně v Mikroregionu Urbanická brázda získal dotaci. V letošním roce se bude realizovat společné výběrové řízení,
ořezy stromů a výsadba nové zeleně se bude provádět v roce 2018.
V Roudnici je v tomto projektu zahrnuta výsadba zeleně podél cesty
nad mysliveckou chatou směrem
k lesu a bezpečnostní prořez stromů směrem na Puchlovice. Dotace činí 80%, spoluúčast hrazená
z prostředků zapojených obcí je
20%. O úhradě podílu na bezpečnostní prořez bude pan starosta
jednat s SÚS.
Ing. Jana Rejlová,
místostarostka obce

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás po zimě
touto cestou pozdravil a popřál
vám krásné nastávající slunečné
dny. Tak jako každý z vás chce mít
doma u domu upravenou zeleň, tak
i obec chce pro nás všechny zajistit
upravenou zeleň po obci. K tomu
je třeba mít možnost zajistit pravidelnou údržbu. S množícím se
množstvím automobilů v obci se
nám rozšířil jistý nešvar, kdy na veřejných zelených plochách parkují
vozidla a blokují tím plánovanou
údržbu. Dovolím si požádat o přeparkování těchto vozidel na vaše
dvory. Není hezký pohled na vyjeté hlinité plochy mezi navazující
zelení. Spolu s automobily se nám
množí i počet našich psích miláčků. Pes k domu patří, o tom není
pochyb. Nicméně při jejich venčení

někteří z nás zapomínají na slušnost a „psí výtvory“ ponechávají na
veřejných plochách. Na těch plochách, kde si hrají naše děti, kam
chodíme na procházku. Počet košů
po obci je dostatečný, žádám proto každého, aby výtvory po svých
psech uklidil tam, kam patří.
Po obci máme dvě sběrná místa
na odpad, u prodejny Hruška volně přístupné kontejnery na papír
a plasty a u haly obecního úřadu
navíc kontejnery na směsný odpad,
oleje a elektrospotřebiče. Jsem rád,
že tato místa využíváte pro uložení předmětného odpadu. Dovolím
si připomenout, že do kontejnerů
patří pouze to, co je na nich napsáno. Pokud bude přistižen někdo,
kdo ukládá na daná místa jiný než
povolený odpad, bude sankcionován. Pro možnost kontroly bude

na daná místa umístěn kamerový
systém. Sběrné místo u haly OÚ
má svůj provozní řád, kdy každou
středu po svozu popelnic je pro
vás otevřeno od 16. hod. do 17.
hod. Využijte tohoto času. Nebude
tolerován neoprávněný vstup na
dvůr v jiné, než otevírací době bez
přítomnosti pracovníka OÚ. Je zde
uskladněn obecní majetek a takovýto neoprávněný vstup bude i tak
posuzován.
V minulém čísle našeho zpravodaje jsem psal o tom, že letošní rok
bude rokem plánovacím. Proběhlo
dotazníkové šetření k tématu plánu
rozvoje obce a zvýšení konfortu žití
v obci. Chci poděkovat všem, kteří
dotazníky vyplnili a zapojili se tak
do společného díla. Všem nám jde
přeci o to bydlet v moderní a čisté
obci. S výsledky dotazníků se dále

pracovalo a proběhla dvě pracovní
setkání vytipovaných občanů obce.
Na základě diskuze a výměny názorů došlo k sestavení Plánu rozvoje
obce na dalších 15 let. S výsledky
budete seznámeni v průběhu měsíce na plánovaném společném
setkání a zároveň na internetových
stránkách obce.
Mimo plánování na léta budoucí dojde v letošním roce k zrekonstruování vytápění mateřské školy,
kdy stávající akumulační kamna
již dosloužila a budou nahrazena
moderním otopem - tepelným čerpadlem.
K tomuto dojde v průběhu letních prázdnin. Taktéž dojde k osazení informačního radaru na měření rychlosti projíždějících vozidel
u hospody U Formana.
(pokračování na str. 3)
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(pokračování ze str. 2)
Dojde tak ke zvýšení bezpečnosti přecházejících osob, zejména
dětí na autobusové zastávky a návštěvníků mléčné farmy. Dojde
taktéž k údržbě stávajících chodníků po obci.
V současné době je projednáván
rozsah projektové dokumentace
na opravu polních cest v katastru
obce Roudnice. Projektová dokumentace vydefinuje potřebný rozsah oprav tak, aby k těmto opravám mohlo dojít v roce 2018. Na
tuto údržbu cest plánujeme využít
vypsané dotační tituly. V letošním
roce dojde k provizorní údržbě

polních cest asfaltovým recyklátem.
V souvislosti s otevřením nového písníku u Lhoty pod Libčany
došlo ke zvýšení frekvence nákladní dopravy po obci. Některé
soupravy s pískem nerespektují
přikázaný směr jízdy z písníku směrem na Hradec Králové
a zkracují si cestu na Prahu přes
naši obec. Tento stav je nevyhovující. Došlo k jednání s vedením
předmětného písníku Lhota pod
Libčany. Výsledkem jednání bylo
umístění informační tabule u výjezdu z písníku o zákazu průjezdu obcí Roudnice. Nicméně písek převážejí smluvní dopravci.

Pokud někdo z vás zaregistruje
průjezd soupravy s pískem obcí,
žádám o zdokumentování tohoto
porušení zákazu (foto na telefon,
poznačení si SPZ vozidla) a oznámení této skutečnosti mé osobě.
Tento postup byl dohodnut i s vedením písníku Lhota pod Libčany. S řidičem dané soupravy dojde
k projednání přestupku, případně
k předání této informace Policii
ČR.
Pro letní měsíce je pro vás připraveno letní kino a další aktivity,
které se dozvíte na následujících
stránkách našeho zpravodaje.
Jak se již stalo v naší obci dobrou tradicí, požádám vás o re-

spektování nepoužívání hlučných
strojů a nástrojů v neděli po dvanácté hodině. Mám tím na mysli
zejména sekání trávy, používání
motorových pil, brusek, atd. Každý z nás má právo na klid a odpočinek spojený s přípravou na další
pracovní týden. Vše je založeno na
slušnosti a tolerantnosti k okolí,
zejména k nejbližším sousedům.
Předem děkuji za ochotu přispět
ke klidnému životu v naší obci.
Jaké si to uděláme, takové to budeme mít.
S přáním pohodových dnů
Bc. Svatopluk Kněžour,
starosta obce

základní škola libčany
Druhé pololetí školního roku
má svůj nabitý program, a tak se
nedalo nijak otálet. Rozběhly se
závody a soutěže, a protože nechceme nikde chybět, opřeli jsme
se také do intenzivních příprav.
Významnou akcí na začátku tohoto pololetí školního roku byla
recitační soutěž Libčanská básnička. Téměř 90 účastníků soutěže ze
šesti škol tu hájilo barvy své školy a předvádělo svůj um. Nejlepší
recitátoři naší školy postoupili do
okresního kola recitační soutěže. Vynikajících výsledků dosáhla Zuzana Olahová ze 7. tř., která
postoupila až do kola krajského.
Mezi výborné recitátory patřili
i Vendula Vítková ze 3. B tř. a Patrik Rejl z 5. tř., kteří se zúčastnili také okresního kola. Aby měla
možnost i veřejnost vidět vynikající výkony našich dětí, uspořádal
dramatický kroužek Večer s přednesem v zasedací místnosti Obecního úřadu v Libčanech, a že bylo
plno, to je zbytečné psát. Zástupci
tohoto kroužku se zúčastnili natáčení rozhlasového pořadu Tobogan v budově Českého rozhlasu

v Praze, jehož hosty byli protagonisté české pohádky Anděl Páně 2
v čele s režisérem Jiřím Strachem,
a dále pan Viktor Preiss, který slaví
letos své životní jubileum.
V únoru se vydala 7. třída na lyžařský výcvik do Horní Malé Úpy.
Sněhová nadílka byla dostatečná,
a tak náplň celého kurzu byla splněna bezezbytku.
Tradičně se na naší škole pořádá soutěž ve zpěvu lidových písní.
První místo s postupem do Praskačského zpěváčka získali Patrik
Rejl a Karolína Nováková z 3. B tř.
Žáci 6. ročníku navštívili koncert ve Filharmonii Hradec Králové. Deváťáci společně s osmáky
si jeli prohlédnout Legiovlak do
Chlumce nad Cidlinou.
V matematických soutěží jsme
absolvovali Matematického klokana, Pythagoriádu a Matboj,
výběr žáků 2. stupně absolvoval
chemicko-fyzikální soutěž Faradayův pohár na Gymnáziu v Novém
Bydžově. Ze sportovních soutěží
proběhly turnaje ve vybíjené 4. - 6.
ročníku a okresní kolo v přehazované, odkud jsme přivezli bronzo-

vou medaili (Balická Adéla).
Žáci 7.ročníku za vydatné pomoci vyučujících, p.Kopřivové a p.
Vanického pořádali již tradiční
velikonoční dílnu, kde bylo možno uplést si pomlázku, udělat píšťalku, vytvořit si jarní dekoraci či
malované vajíčko.
V poslední den před velikonočními prázdninami se všichni žáci
2. stupně vydali na prohlídku svátečně vyzdobeného Hrádku u Nechanic.
Žáci prvního ročníku si vyzkoušeli spaní ve školní družině, jako
přípravu na školu v přírodě. Kromě opékání a diskotéky si „užívali“
téměř strašidelnou atmosféru noci
ve škole.
Na školu v přírodě se vypraví
většina tříd prvního stupně.
V dubnu proběhla také dopravní soutěž s postupem nejlepších
do okresního kola (Adéla Balická,
Jakub Marek, Tomáš Novák, Zuzana Olahová).
Tradicí na naší škole se stal
i Den zdraví pořádaný pro žáky
na 2. stupni. V tento den probíhají
besedy, přednášky např. na téma

péče o chrup, jak zdravě jíst, dospívání dívek, kyberšikana, dále
různé sportovní aktivity - aerobik,
posilování, ragby, kim-ball, karate.
Dále je program doplněn o přípravu zdravé svačiny, výrobu mandaly a o cestovatelskou přednášku
na téma Senegal, se kterou přijela
PaeDr. Ilona Hojná, ředitelka školy v Plotištích.
Do konce školního roku se
uskuteční třídní výlety, exkurze,
sportovní soutěže a výjezdy na
různá divadelní představení. Školní akademie je v plánu na 22. června 2017. A pak už bude ten opravdický konec, alespoň pro žáky devátého ročníku. V úterý 27. června
od 17 hodin v hostinci U Bohouše
proběhne rozloučení s žáky devátého ročníku – František Rejl, Vojtěch Balický, Veronika Křenková.
Přejeme jim úspěšné vykročení
do další životní etapy a Vám všem
krásné prázdniny.
Za ZŠ a MŠ Libčany
Mgr.Lenka Šlechtová
a Mgr.Květa Brožková

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE
Vážení spoluobčané,
zimní čas jsme si s dětmi užívali na školní zahradě i v přírodě. Když byl sníh, pozorovali
jsme stopy i zvěř v okolí mateřské školy nebo jsme jezdili
na bobech a hráli si se sněhem.
I v druhém pololetí probíhají
v mateřské škole zájmové kroužky angličtiny, tenisu, keramiky,
jógy a výtvarný kroužek. Od ledna do března jsme jezdili na plavecký výcvik do Hradce Králové.

Hned na začátku února jsme byli
v hradeckém loutkovém divadle
Drak na pohádce Kočička a pejsek a koncem února jsme pro děti
v mateřské škole uspořádali dětský karneval. V polovině března
jsme navštívili divadlo v Novém
Bydžově, kde jsme zhlédli pohádku Radovanovy radovánky.
V roudnické knihovně nám paní
knihovnice přečetla hezkou pohádku a děti si vyrobily motýlka.
Po velikonočních svátcích přijel

do mateřské školy pán s ukázkou dravců. Ve školce jsme také
oslavili „ čarodějnice“ a navštívili Zemědělský den v Sověticích.
Fotografie z akcí naší mateřské
školy si můžete prohlédnout na
internetové stránce materska-skola-roudnice.webnode.cz ve
fotogalerii.
Do konce školního roku máme
pro děti připraveny ještě další
akce. V sobotu 13. května se zúčastníme sportovní olympiády

mateřských škol v Sedlici, v týdnu od 5. - 9. června pořádáme
pro děti kurz jízdy na in line
bruslích a 13. června pojedeme
na školní výlet na zámek Potštejn. V posledním červnovém
týdnu se již tradičně rozloučíme
s našimi předškoláky.
Za kolektiv i děti Mateřské
školy Roudnice Vám přeji krásné
a pohodové jarní i letní dny.
Jana Bitvarová,
ředitelka MŠ Roudnice
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V současné době probíhají přípravy na jarní soutěžní sezónu.
Provedli jsme kontrolu a opravu
veškeré techniky. Dále v rámci
brigád provádíme jarní úklid
hasičárny a přípravu sportovního
hřiště. V pátek 12. května pojedeme opět na hasičský výlet. Tentokrát navštívíme Stezku v oblacích
na Dolní Moravě a hrad Bouzov. V
pátek 24. února proběhla v Puchlovicích Výroční valná hromanda
okrsku Bystřice. V návaznosti na
tuto schůzi se konala v Roudnici
27. dubna okrsková schůze, kterou navštívila náměstkyně starosty
Okresního sdružení hasičů Hradce Králové. V sobotu 27. května
proběhne jako každoročně okrsková soutěž v požárním útoku.
Letos se bude konat opět u nás v
Roudnici. Plán dalších závodů je
uveden níže v tabulce. V průběhu
února jsme jako každoročně pořádali školení výjezdových jednotek
DVPS. V sobotu 25. února jsme se
účastnili Masopustního průvodu
jako doprovod. V neděli 30. dubna jsme ve spolupráci s ostatními
spolky pořádali pálení čarodějnic.
V letošním roce opět Ministerstvo vnitra-generální ředitelství

Hasičského záchranného sboru
ČR vyhlásilo dotační program na
obnovu techniky pro SDH obcí.
Na základě tohoto programu jsme
znovu po loňském neúspěchu požádali o dotaci o nový automobil.
27. - 30.4. naši obec navštívili
hasiči z reprezentace Hasičského
záchranného sboru z celé České
republiky za účelem tréninku požárního útoku na našem hřišti.
Východočeská Hasičská liga
SEZNAM ZÁVODŮ 2017
Datum

Místo

20. 5.

VCHL – Rohovládová Bělá

21. 5.

VCHL – Velký Třebešov

10. 6.

VCHL – Trnov

11. 6.

VCHL – Myštěves

17. 6.

VCHL – Horní Třešňoves

18. 6.

VCHL – Bystřec

25. 6.

VCHL – Nepomuky

5. 7.

VCHL – Roudnice

15. 7.

VCHL – Dubenec

23. 7.

VCHL – Letohrad - Kunčice

24. 7.

VCHL – Letohrad – Orlice

9. 9.

VCHL – Zderaz

10. 9.

VCHL – Pšánky

16. 9.

VCHL – Velichovky

Čarodějnice 2017 (Foto: R. Kašpar)

Manipulace a skladování hořlavin 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 následného 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 ka-

paliny, 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!!!
(pokračování na str. 5)
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(pokračování ze str. 4)
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. 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 samovzní-

cení uskladněného obilí, sena či
uhlí. Značné riziko 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 °C. Pokud skladujete velké 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 případného
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
Dobrý den,
dovolili jsme si pro Vás připravit seznam aktivit, které nás
čekají do začátku letních prázdnin. Jak níže můžete vidět, není
toho málo. V Hasíkovi rozhodně
nezahálíme, připravujeme se na
naše první závody a oprašujeme
i témata zdravovědy a ekologie.
K naší radosti dětí do kroužku
přibývá. K dnešku máme oficiálně
přihlášených 14 mladých hasičů.
Děkujeme rodičům za důvěru!
Doufáme, že nás přijdete navštívit a podpořit 27. 5. 2017 na okrskovou soutěž do Roudnice, kde
Vám naši mladí hasiči předvedou,
že nám, pardálům, pomalu, ale jistě šlapají na paty.
Lucie Macháčková,
vedoucí kroužku
ROZVRH – JARNÍ SEZÓNA - HASÍK
5. 5. 2017

Hasík

17:00 hodin

9. 6. 2017

19. 5. 2017

Hasík

17:00 hodin

10. 6. 2017

Požární útok - Sedlice

9:00 hodin

20. 5. 2017

Požární útok - Libčany

Informace upřesníme

16. 6. 2017

Hasík

17:00 hodin

26. 5. 2017

Hasík

17:00 hodin

17. 6. 2017

Požární útok - Urbanice

13:00 hodin

27. 5. 2017

Okrsková soutěž Roudnice - děti požární útok

9:00 hodin

23. 6. 2017

Hasík

17:00 hodin

Hasičské soustředění

Další informace upřesníme

30. 6. 2017

Hasík - ukončení jarní sezóny (děti s rodiči)

17:00 hodin

2. - 3. 6. 2017

Hasík

17:00 hodin

knihovna
Navštívili jsme knihovnu, poté
na nás čekala paní průvodkyně
a ukázala nám zajímavosti Poděbrad. Na odpoledne byla naplánována okružní plavba výletní
lodí Král Jiří. Oslava 10. výročí
spolupráce se vydařila.
Žijeme s ovocem

Knihovníci MUB 2007 - 2017
Výlet knihovníků MUB se uskutečnil 6. 5. 2017. Cílem výletu
bylo lázeňské město Poděbrady.

V červnu navštíví knihovnu děti
z mateřské školy, kde jim bude
představena publikace Žijeme s
ovocem. Publikaci dětem představí Bc. Daniela Rejlová . Nebude chybět ani soutěž v poznávání
ovoce.

Beseda pro seniory
„(Ne)bezpečný věk“ - prevence
rizikových situací pro seniory
KDY - středa 24. 5. 2017 od
16,00 hodin
KDE - na OÚ ve velké zasedací
místnosti
Knihovna má své internetové
stránky:
www.knihovnaroudnice.webk.cz,
na kterých najdete informace o
dění v knihovně.
Ivana Novotná,
knihovnice
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 Opory „A“ mužstva F. Bárta a Z. Mikan (Foto: Z. Zasadil)

„A“ mužstvo dospělí
V zimní přestávce jsme absolvovali přípravu na jarní boje.
Příprava se dá hodnotit jako vydařená pouze z hlediska účasti
hráčů na tréninkových jednotkách. Výsledkově to příliš přesvědčivé nebylo. Odehráli jsme
7 přípravných zápasů, ve kterých jsme pouze jednou vyhráli,
1. A TŘÍDA KRAJSKÁ SOUTĚŽ - AKTUÁLNÍ TABULKA
1. FC VRCHLABÍ

22

18

4

0 70:30

54

2. TJ SOKOL TŘEBEŠ

22

15

5

1 60:24

48

3. SK BYSTŘIAN KUNČICE

22

12

7

0 59:45

39

4. TJ TATRAN HOSTINNÉ

22

9

6

4 47:45

38

5. FC NOVÝ HK FK

22

10

8

2 42:41

36

6. TJ SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ 22

11

10

1 58:58

35

7. NÁCHOD B

11

10

0 50:38

34

22

8. SK ROUDNICE

22

9

9

3 41:37

34

9. MFK TRUTNOV B

22

10

9

1 53:55

34

10. FK ČERNILOV

22

8

10

3 39:41

31

11. SK SPARTA ÚPICE

22

8

11

2 36:43

29

12. TJ SOKOL NEPOLISY

22

7

11

2 46:57

27

13. SK TÝNIŠTĚ n.O.

22

6

12

2 39:55

24

14. SK SOBOTKA

22

7

12

0 39:61

24

15. SK TŘEBECHOVICE p. O.

22

6

13

2 27:55

23

16. TJ LOKOMOTIVA HK

22

4

14

2 36:57

18

dvakrát remizovali a čtyřikrát
prohráli. Hlavně poslední příprava proti Solnici na přírodní
trávě se nepovedla. Přes zimu
došlo v kádru k několika změnám. Po vzájemné dohodě skončily opory Tomek a Brendl. Za
jejich fungování v našem týmu
jim patří velký dík.
Do mužstva přibyli nově Černý a Šiška Jakub, vrátili se Kmoníček (hostování na Pardubicku)
a Bárta (dlouhodobé zranění).
Úvodní zápas jsme odehráli
v Černilově. Na malém hřišti a po individuálních chybách
jsme prohráli 3:0. Po tomto zápase došlo ke změně herního systému a výměně na postu brankaře
(zranění M. Hopka), kde chytil
šanci Jirka Šanda a spolehlivými
výkony stál společně s vylepšenou hrou týmu za vítěznou
šňůrou pěti zápasů. Tato bodová
nadílka nás vyšvihla z bojů o záchranu do klidného středu tabulky. V letu nás zastavil až soupeř
z Hostinného, kde jsme prohráli
4:0. Snad se nám vydaří druhá
polovina soutěže stejně jako první. Přijďte se na nás podívat na
hřiště.
Mikan Zdeněk,
asistent trenéra A mužstva

„B“ mužstvo dospělí
Jarní část soutěže jsme odstartovali velice slušně.
Na kontě máme 3 vítězství
a 2 prohry,většina hráčů trénuje pravidelně, a to se projevuje
i na herním projevu, doufám, že
v další části se nám povede ještě
lépe. Děkujeme fanouškům za jejich podporu a hráčům přeji hodně úspěchů v dalších zápasech.
Petr Klempíř,
trenér B mužstva
III. třída - AKTUÁLNÍ TABULKA
1. LHOTA p. L.

18

18

0

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. V tabulce okresního
přeboru jsou na 2. místě. Tyto hráče se snažíme postupně zapracovávat do obou dospělých týmů.
OKRESNÍ PŘEBOR DOROST
1. STĚŽERY

15

12

0

3 57:15

35

2. KUNČICE/ROUDNICE

14

11

0

3 43:22

32

3. TŘEBEŠ B

15

11

0

4 63:26

31

4. DOHALICE / CEREKVICE

14

5

0

9 31:32

18

5. LOVČICE

14

3

0

11 30:76

10

6. KOBYLICE/MYŠTĚVES

14

1

0

13 17:70

3

0 101:14 54

2. PRASEK

19

12

2

5 62:38

38

3. MALŠOVA LHOTA

19

9

5

5 38:32

32

4. OHNIŠŤANY

19

10

3

6 44:29

30

5. NEDĚLIŠTĚ

19

8

5

6 37:34

29

6. STARÝ BYDŽOV

19

8

5

6 45:45

29

7. KOSIČKY B

19

9

2

8 46:52

29

8. LOVČICE

19

9

1

9 48:43

28

9. ROUDNICE B

Dorost
Kunčice / Roudnice

19

8

3

8 42:37

27

10. NOVÝ HRADEC B

19

7

6

6 50:47

27

11. LOKOMOTIVA HK B

19

5

4

10 35:55

19

12. NOVÉ MĚSTO

19

2

5

12 27:59

11

13. RMSK NB C

18

3

1

14 34:71

10

14. NEPOLISY B

19

2

2

15 30:83

8

Starší žáci
Roudnice / Kunčice
Starší žáci si na jaře vedou velmi dobře, což potvrzují výsledky.
S neporaženou Třebší vyrovnané utkání a nešťastná prohra 0:1.
Nové Město n. C., konkurent
o druhé místo v tabulce, prohrál
u nás 5:0. Dobrá trenérská práce
s touto kategorií není jednoduchá,
ale daří se a snad bude i nadále.
Jaroslav Mádlo,
trenér starších žáků
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SK ROUDNICE
i hrají ve Lhotě p. L. Na jaře hra- mladší elévy, kde jsme doposud
jí lepší A skupinu, kde si vedou odehráli tři turnaje, v každém
1. TŘEBEŠ B
10
10 0
0 50:9
30
1. SMIŘICE/HOŘINĚVES
8
8
0
0 50:17 24
z těchto turnajů jsme opět dovelmi solidně.
2. NOVÉ MĚSTO n. C.
10
7
0
3 25:23 21
2. LHOTA p. L. / ROUDNICE 6
6
0
0 32:17 18
kázali bodovat a potěšit tak rodiče našich hráčů. Zároveň však
Mladší
elévové
3. ROUDNICE / KUNČICE
10
7
0
3 24:14 20
3. KUNČICE
6
3
0
3 21:29 9
máme veliké problémy s docház4. MYŠTĚVES / KOBYLICE
10
3
0
7 17:29 10
4. TŘEBEŠ C
6
2
1
3 19:22
7
Od začátku kalendářního roku kou některých hráčů jak na zájsme se zúčastnili dvou halových pasy, tak na tréninky. Nakonec
5. NEPOLISY
10
3
0
7 13:29
8
5. URBANICE
6
2
1
3 16:22
7
turnajů, na každém z nich jsme však v naší situaci máme dobrou
6. MALŠOVA LHOTA
10
0
0 10 11:36
1
6. STĚŽERY
6
2
0
4 24:24
6
vždy dokázali bodovat a předvá- partu, která několikrát dokázala,
dět atraktivní fotbal. Naše tré- že si dokáže i v nepříznivých si7. PŘEDMĚŘICE/LOKO HK
6
2
0
4 19:22
6
Starší elévové
ninky přes zimu probíhaly v tě- tuacích vždy poradit.
8. MALŠOVA LHOTA
4
2
0
2 18:21
6
Lhota p. l. / roudnice
locvičně v Libčanech. Od dubna
9. SKŘIVANY / ČERVENĚVES 6
1
0
5 16:25
3
Denis Koutník,
trénujeme vždy pondělí, středa
trenér mladších elévů
V
soutěžním
ročníku 10. VYSOKÁ n. L.
v Roudnici na hlavním fotbalo6
1
0
5 18:34
3
2016/2017 hrají naši starší elévém hřišti. Zároveň se účastnívové (r. 2006-2007) v souklubí Lhota p. L./Roudnice. Trénují me okresní fotbalové soutěže pro
OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ ŽÁCI

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ ELÉVOVÉ

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
Přehled akcí, které jsme uskutečnili od minulého vydání
Roudnického zpravodaje a které
plánujeme v nejbližší době:
• Naší první akcí tohoto roku
byl v pátek 3. 2. Sportovní ples.
K tanci hrála kapela BRAVO.
• 5. března proběhla Valná

hromada, která se uskutečnila vod i čarodějnická diskotéka.
v hospodě U Formana.
• V sobotu 10. června se usku• Další jarní akcí byl každo- teční další ročník žákovského
roční Sběr starého železa, který turnaje Sokol Cup 2017.
jsme sbírali 1. 4.
• 8. - 9. července se uskuteční
• Jako každý rok, i letos jsme Pouťový víkend. V sobotu od30. dubna pořádali Slet čaroděj- poledne proběhne turnaj dospěnic. Akce se uskutečnila v areá- lých, kterého se zúčastní domácí
lu V Lesejčku. Proběhli soutěže, B tým a další tradiční soupeři.
opékání buřtů, lampiónový prů- Poté bude následovat pouťová

zábava, na které bude hrát KABÁT REVIVAL a jejich předkapela. V neděli odpoledne se nejprve uskuteční miniturnaj mládeže a poté bude sehráno utkání
„svobodných“ proti „ženatým“.
Za SK Roudnice,
Tomáš Rejl

český červený kříž
I letos přispějeme částkou na odbornou péči lidem trpí- a Parkinsonovou chorbou. V so- zení v hospodě U Formana.
200,- Kč na charitu do Děčína cím chronickými a duševními botu 27. května od 18.00 hodin
Anna Vítková,
„Domovu se zvláštním režimem“ onemocněními, Alzheimerovou pořádáme pro členy ČČK poseČČK Roudnice

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ ROUDNICE
POŘÁDÁ

VÝLET DO POHÁDKOVÉ VESNIČKY
PODLESÍ A DO PEKLA ČERTOVINA
v sobotu 3. června 2017
Odjezd autobusu: v 8 hodin od zastávek v obci
Cena: DOSPĚLÍ : 420,-Kč, DĚTI : 250,-Kč.
Zájemci se nahlásí u paní A. Vítkové, č. p. 138 do 17. 5. 2017
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obec

Roudnice

3

ROUDNICKÉ ŽENY
Jaro jsme přivítaly v březnu na
velikonočním tvoření, oslavily čarodějnice a pomalu se chystáme
na letní prázdniny.
Začátkem května jsme se
4.-8. 5. vydaly na tradiční víkend
na horách - pletení z pedigu.
A protože jsme měli delší pobyt,
byl čas i na menší relax. Navštívily jsme lázně v Polsku.
Letos jsme se opět zapojily do
Květinového dne. Naše členky
Vám nabídly k prodeji žlutý kvítek měsíčku lékařského - znaku
ligy, za symbolickou minimální
cenu 20,- Kč. V letošním roce
bylo téma Nádorové onemocnění
hlavy a krku. Všem, kteří si kytičku zakoupili moc děkujeme.
Na druhou květnovou neděli
připravujeme pro děti tradiční
tvoření pro maminky. Děti si mohou přijít vyrobit dáreček, který
potěší. Sejdeme se na OÚ 14. 5.

od 15,00 hod.
V červnu plánujeme opět kurz
pro děti- malování na trička. Děti
si mohou vyrobit originální módní doplněk na léto. Malovat budeme 10. 6. na OÚ od 15,00 hodin.
Do konce května je nutno nahlásit děti a velikost triček.
Tradičně plánujeme výlet do
zábavného parku Mirakulum
v Milovicích. Termín je 24. 6.
Odjezd bude od autobusových
zastávek v 8,30 hod. Podrobnější
informace budou včas vyvěšeny.
S prázdninami se rozloučíme
26. 8. V letošním roce chystáme
zábavné odpoledne v námořnickém stylu. Odpolednem nás bude
provázet Inka Rybářová s klaunem Rybičkou, budeme soutěžit,
tančit a bavit se jako mořské víly,
piráti, námořníci, vodníci a rybky.
Program je postaven pro celou

 Vítání jara (Foto: L. Balická)

rodinu tak, abychom se všichni
Závěrem mi dovolte popřát
společně pobavili.
Vám krásné a slunečné léto.
Veškeré informace k akcím budou včas zveřejněny.
Za Roudnické ženy,
Těšíme se na setkání s Vámi na
Kopřivová Martina
našich akcích.

informace kulturní komise
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

NA KOLECH
MIKROREGIONEM
URBANICKÁ BRÁZDA

V neděli 21. května se v budově
Obecního úřadu koná již tradiční
vítání občánků. Osobní pozvánV sobotu 16. září se uskuteční
ku obdrží rodiče nově narozených cyklovýlet na kolech Mikroregiodětí.
nem Urbanická brázda - pořadatel
obec Osice. Podrobnosti a mapky
filmové léto 2017
budou včas zveřejněny.

Ve spolupráci s okolními obcemi jsme pro Vás připravili na
letošní prázdninové měsíce letní
kino. Termíny projekcí jsou již
známé, filmy zatím ne, protože
čekáme na letošní horké filmové
novinky. Plakáty s termíny a názvy filmů budou včas zveřejněny
obvyklými způsoby.
Roudnice se navíc zapojila
do kulturně-filmového charitativního projektu Filmové léto
Kinematografu bratří Čadíků.
V rámci tohoto projektu se v letních měsících rozjíždějí do desítek měst v České i Slovenské re-

publice projekční vozy vybavené
projektory, které zde po 4 dny
promítají především české filmy.
Vstupné na projekce je dobrovolné a vybraný obnos je vždy
věnován na dobročinné účely.
Mezi dosud obdarované nadace
patří Pomozte dětem, Kapka naděje, Archa Chantal, Masarykův
onkologický ústav v Brně, Dar
Života a Konto Bariéry. Kinematograf bratří Čadíků bude promítat filmy V Lesejčku v Roudnici v termínu 10. - 13. 8. 2017
Ivana Novotná
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