STARÁ DÁMA VYPRAVUJE - 3. ČÁST

Ročník 1931 - 1932

Dnes budu pokračovat ve vyprávění o mé stočtyřicetileté existenci.
Po vzniku samostatného státu
v roce 1918 jsem byla svědkem
velkého nadšení a pamatuju si
mnohé radostné události. K těm
bezesporu patří 11. říjen 1919.
Tohoto dne projížděl na své cestě
z Prahy do Hradce Králové po státní silnici prezident T. G. Masaryk.
Všichni žáci očekávali tuto událost
s velkým napětím. Na rozhraní
Lhoty pod Libčany a Roudnice
se shromáždilo žactvo z okolních
škol a zástupy lidí ze sousedních
vesnic. Když přijel ve třech autech
pan prezident se svou družinou,
byl uvítán hlasitým „Nazdar!“ Poté
vystoupil z auta a promlouval zde
hodnou chvíli se zástupci korporací z Hradce Králové a z okolních
vesnic.
V prvních letech samostatného
státu přetrvávaly potíže způsobené válkou. Stále panoval nedostatek běžných potřeb. Dotklo se to
i vyučování, které bývalo přerušo-

váno, protože nebylo čím topit. Situaci zachraňovaly dary místních
majitelů lesa, kteří škole poskytli
dřevo na otop.
Ve výuce byly dětem připomínány velké osobnosti našeho národa. Každoročně probíhaly oslavy
Mistra Jana Husa, J. A. Komenského, Jana Žižky z Trocnova, oslavy
jubileí T. G. Masaryka, později Dr.
E. Beneše. Byla připomínána historie Roudnice, a to v návaznosti
na oslavy roudnického rodáka
Matěje Chvojky. Každoročně se
okázale slavil Svátek matek.
Za silnicí naproti mně zbudovala obec pomník na počest obětí 1.
světové války. Byl odhalen v roce
1921. Vzniklo zde důstojné místo
pro pořádání různých oslav. Při
těchto příležitostech se zde scházeli v hojném počtu roudničtí
obyvatelé a oslavy končívaly společným zpěvem písně Kde domov
můj.
I školní výlety měly vlasteneckou náplň. Zejména první výlet do
Prahy v roce 1922, kdy žáci pozná-

vali místa spjatá z naší historií.
V letech 1928-29 zaznamenala
školní kronika nepotěšující zprávy.
Uhodily tuhé mrazy, které komplikovaly chod školy. O mně zapsal
kronikář, že jsem byla v tak ubohém stavu, že komise okresního
školského výboru, školní inspektor i hejtman zdůrazňovali nutnost postavit školu novou. Školní
rada v obci tuto otázku odkládala,
až přišla léta hospodářské krize
a vše bylo vyřešeno nejnutnějšími
opravami. V té době začali mnozí
žáci navštěvovat měšťanské školy
(tz. „měšťanky“) v Hradci Králové
a v Chlumci nad Cidlinou. Nastal
pokles počtu žáků, až zde od roku
1932 byla pouze dvojtřídní škola.
Nad Evropou se začala stahovat
mračna. Přišla předválečná léta
a s nimi to, co jsem před tím nezažila: poplachová cvičení s nácvikem protiletecké obrany. Celý kraj
býval zahalen v temnotu. Obyvatelstvo bylo informováno jak se
chovat při hrozícím nebezpečí.
Březen 1939 a léta Protektorá-

tu Čechy a Morava přinesla i pro
mne velké změny. Učitel, který
bydlel ve školním naturálním
bytě, jej musel opustit a byl sem
nastěhován obecní úřad. Všechny
předcházející oslavy byly zakázány
a slavila se jubilea říšského kancléře Hitlera, jehož podobizny visely
ve třídách i na úřadech.
I děti byly postiženy stávající
situací. Žactvo i učitelstvo muselo
býti nápomocno obecnímu úřadu
při oznamovacích povinnostech.
Děti doručovaly vzkazy, pozvánky
a různé zprávy obecního úřadu.
Když se žactvo zúčastnilo filmového představení v Nechanicích,
bylo dopraveno na žebřinových
vozech (tzv. „žebřiňáky“). Učilo se
do 13. července.
Období Protektorátu bylo dobou plnou napětí a strachu. Zvláště když 23. října 1944 byl přímo
při vyučování zatčen zdejší učitel
Vladimír Kozel. Do konce války
byl vězněn v Terezíně.
(pokračování na str. 2)

2

obec

3

Roudnice

STARÁ DÁMA VYPRAVUJE - 3. ČÁST
(pokračování ze str. 1)
O dalších událostech zapsal
do mé kroniky Rudolf Špicar,
který zde krátce učil: „Nastává
soumrak školy. Dvě třídy musely
být vyklizeny pro německé vojáky. Vyučovalo se střídavě v jedné učebně a v hostinci „Na Kopečku“. Práce pro učitele hrozná
a úmorná…“
Protože byl v mých prostorách
obecní úřad, stala jsem se stře-

dem všeho dění v květnových
dnech 1945 a ve dnech následujících. Po pobytu německých
vojáků jsem byla značně poničena. Zdi byly otlučeny, dveře bez
zámků, školní nábytek a lavice
byly rozstrkány po všech mých
prostorách včetně půdy a sklepa.
Uvést zde vyučování do provozu
byl úkol velice obtížný. Několik obětavých roudnických žen
a italští vojáci – bývalí zajatci uklidili mé prostory natolik, že

mohlo být 12. května 1945 opět
zahájeno vyučování. Přestála
jsem jedno z nejčernějších období v našich dějinách - druhou
světovou válkou.
V té době nikoho nenapadlo,
že uplyne pouhých třicet let a já
už tady nebudu figurovat jako
škola. Pro neustále klesající počet žáků a tendenci likvidovat
„jednotřídky“ jsem byla jako
škola zrušena. Stalo se tak ke dni
1. září 1976. Plných sto let jsem

vždy po prázdninách očekávala
roudnické děti k zahájení školního roku.
Přestože zde školní výuka
skončila, život se v mých prostorách nezastavil. Zahrada, dvůr
a část mé budovy ožívá hlasy dětí
z mateřské školy. Ráda vítám děti
i dospělé, kteří sem přicházejí za
různými tvořivými aktivitami, na
výstavy, přednášky, cvičení, do
knihovny nebo na obecní úřad.
Roudnická škola.

Vážení čtenáři, dovolte dva dodatky k textu:
1. Pan učitel Vladimír Kozel, který byl při vyučování zatčen, se jmenoval později Vladimír Kebza. Mnozí jste ho znali jako ředitele LŠU
v Hradci Králové.
2. Žáci na otištěné fotografii jsou rození v roce 1931-32. Doposud jich žije 8, z toho tři v Roudnici.
Marie Doležalová, kronikářka
Paní učitelka je Marie Šupová.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Zápisy z jednání Zastupitelstva
obce Roudnice jsou zveřejňovány
na internetových stránkách obce
na http://obecroudnice.cz/46-zastupitelstvo-zapis.php.
Obecní úřad Roudnice upozorňuje občany, že platná Vyhláška
obce Roudnice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním
odpadem ukládá občanům odkládat odpady do určených nádob.
Za nedodržování této vyhlášky, tj.
odkládání odpadů jinam než do
určených nádob, hrozí pokuta ve
správním řízení až 30 tis. Kč.
Byla podána žádost o dotaci
na nákup hasičského zásahového
vozidla. SDH Roudnice využívá
pro činnost jednotky dosluhující
nákladní vozidlo značky Avia, rok
výroby 1982. Toto vozidlo s ohledem na své stáří, technický stav
a vybavení nesplňuje požadavky na

provozuschopnost při plnění úkolů požární ochrany v obci Roudnice a plnění požadavků dle pokynu
ZHS HK. Obec Roudnice využila
vyhlášeného dotačního programu
„Dotace pro jednotky SDH obcí“
a podala žádost o dotaci. Celkové
předpokládané náklady na pořízení vozidla činí 950 tis. Kč, dotace
450 tis. a vlastní prostředky z rozpočtu obce 500 tis. Kč. V dotačním
řízení pro rok 2016 naše žádost nebyla podpořena, proto byla žádost
opětovně podána na rok 2017.
Zastupitelstvo obce schválilo
novou Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2016, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Důvodem byla aktualizace
vyhlášky v souladu s platnou legislativou. Výše poplatků za odpady
zůstává i nadále ve výši 500,– Kč na
osobu a rok.
V letních měsících bude prove-

dena rekonstrukce střechy na hřbitovní kapli. Stavbu nákladem 175
tis. Kč provede firma Jůna Tesařství
Stěžery. Vzhledem k poškození
krovů a napadení dřeva bude konstrukce střechy zcela vyměněna,
věžička bude také nová, pokrytá
titanzinkovým plechem. Po opravě bude do věže opětovně umístěn
opravený zvon s elektrickým zvoníkem. Osazení zvonu v kapličce
provede firma IMPULS - B, s.r.o.
Ostrava za částku 65 tis. Kč.
Na vývěsce u hřbitova a na úřední desce obecního úřadu bude po
dobu 1 roku zveřejněna výzva pro
majitele hrobových míst, kteří neuhradili poplatky za hrobová místa,
aby si odvezli náhrobky a ostatky
z hrobů nebo uhradili nájemní
smlouvu. Pokud tak neučiní, propadne po roce jejich majetek ve
prospěch obce. Před zveřejněním
této výzvy budou hroby označeny
číselnou identifikací.
Na obecním úřadě v Roudnici

proběhlo dne 18. 4. 2016 jednání
ohledně účelové komunikace k bytovkám, která je ve vlastnictví paní
Lesákové. Ze strany obce byl paní
Lesákové předložen návrh na řešení, který zohledňuje zájmy občanů
žijících v této lokalitě.
Bylo provedeno osazení dopravního značení na účelové komunikaci p.č. 2464 v k.ú. Roudnice /
kolem p. Kurice/, značka „Slepá
ulice“ a na druhé straně u silnice
I. třídy byla instalována uzamčená
závora, klíče mají majitelé sousedních pozemků. Dále bylo instalováno dopravní značení na účelové
komunikaci „Pražka“ na obou
koncích dopravní značka zákaz
vjezdu všem motorovým vozidlům
s dodatkovou tabulkou umožňující
vjezd uživatelům přilehlých polí.
Povodí Labe zahájí v květnu
údržbu koryta Roudnického potoka dle dohodnutého plánu.
Ing. Jana Rejlová,
místostarostka obce

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, jak se již
stalo tradicí, dovoluji si vás oslovit
i v tomto čísle našeho Roudnického zpravodaje.
Jsem rád, že vám mohu potvrdit
informaci o tom, že se nám podařilo překonat všechny překážky,
které provázely poslední dva roky
přípravu investice do mateřské
školy. Po zajištění příslušných projektových dokumentací, opakovaném projednání a vydání potřebných povolení staveb vám mohu
sdělit, že k vlastní rekonstrukci
střechy nad MŠ, úpravě zahrady
MŠ, výstavbě přírodní učebny

a nového skladu hraček dojde zejména v období školních prázdnin. Tento termín byl prioritně
zvolen s ohledem na bezpečnost
našich nejmenších, kteří naši MŠ
navštěvují. Termín a rozsah prací
byl před rodiči našich předškoláků
představen v měsíci březnu letošního roku. Po dokončení vlastních
stavebních prací dojde ve spolupráci s dětmi a rodiči k zazelenění zahrady MŠ v podobě založení
a osázení záhonků. O termínu
slavnostního otevření plánovaně
zrekonstruované MŠ budete včas
informování. Předem se těším na

vaši účast. S potěšením sděluji, že
naše snaha o zpříjemnění školního
prostředí pro naše děti byla oceněna Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v podobě dotační
podpory. Bližší informace najdete,
jak již jste si zvykli, na pravidelně
zveřejňovaných zápisech z veřejných jednání zastupitelstva obce
umístěných na webových stránkách obce Roudnice.
Další investicí letošního roku je
rekonstrukce střechy kapličky na
hřbitově, kdy termín prací naváže
na sklizeň zemědělských plodin
rostoucích na přilehlém poli. Bliž-

ší informace opětovně v zápisu ze
ZO.
V souvislosti s novelou zákona č.
201/2012 o ochraně ovzduší, resp.
jeho přílohy č.10, si vám dovoluji
připomenout povinnost, kterou
tento zákon ukládá pro provozovatele stacionárního zdroje tepla
na tuhá paliva. Jedná se o pravidelnou kontrolu v periodě 1 x za
dva roky zdroje vytápění (kotle)
prostřednictvím osoby řádně proškolené výrobcem spalovacího
stacionárního zdroje tzv. „odborně způsobilou osobou“.
(pokračování na str. 3)
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(pokračování ze str. 2)
Tato povinnost se týká těch
z vás, kteří provozujete kotel na
tuhá paliva ve výkonu od 10 do
300 kW a kteří máte kotel napojen do teplovodního ústředního rozvodu vytápění. První

kontrola musí být uskutečněna
do konce letošního roku, tzn. do
31. 12. 2016. Kontakt na odborně způsobilé osoby vám podá
výrobce vašeho kotle, případně
se obraťte na prodejce kotlů. Od
1. 1. 2017 bude úředníky odboru
životního prostředí prováděna

namátková kontrola splnění této
zákonné povinnosti.
Na závěr bych si vám všem dovolil popřát hezké prožití letních
měsíců, co nejvíce sluníčka a klidných dnů. K tomu budu velice rád,
pokud nadále zachováme vzájemnou ohleduplnost a v neděli od-

poledne se vyvarujeme všech činností, které svým hlukem mohou
rušit naše okolí. Zejména mám na
mysli sekání trávy, řezání motorovými pilami, používání různých
brusek apod.
Bc. Svatopluk Kněžour,
starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBČANY
Jarní dny přinášejí do našich
duší vlivem slunečního svitu větší
pohodu než zimní období a naše
ohlédnutí za uplynulou částí roku
je pro nás také příjemné. Zúčastnili jsme se mnoha aktivit a dosáhli
velice dobrých výsledků.
V rámci podpory čtenářské
gramotnosti navštěvujeme pravidelně divadelní představení.
Zájemci z druhého stupně mají
možnost navštěvovat pro školy
vybraná představení v Klicperově
divadle, žáci 2. a 3. ročníku viděli pohádku v Divadle Drak, do
školy se svým programem přijelo
divadélko manželů Novákových
s pohádkou O Palečkovi pro 1. a 2.
třídy. Hru o Karlu IV. zahrálo pro
5. - 9. ročník Divadlo jednoho herce z Hradce Králové. Všichni jsme
se těšili i z představení divadelního
kroužku s názvem Taneček přes
dvě pekla, které naši mladí herci
pod vedením Mgr. Srpkové předvedli i pro sousední školy a školky,
přijely děti z Praskačky, Roudnice
Stěžer i Lhoty pod Libčany.
Každoroční recitační soutěže v třídních kolech se zúčastnili
všichni žáci. Nejlepší recitátoři
postoupili do soutěže Libčanská
básnička a okresního kola v Hradci Králové. (Patrik Rejl, Zuzana
Olahová – ta si vybojovala postup
do kola krajského). Libčanskou

básničku letos navštívil rekordní
počet více než 80 recitátorů, a tak
jsme se při organizaci 5. ročníku
tohoto klání dost „zapotili“. Ale
nálada byla výborná a výkony dětí
jak v recitační, tak v tvůrčí kategorii velice zdařilé. Nejlepší recitátory mohli zájemci vidět a slyšet na
recitačním večeru 22. března v zasedací síni OÚ Libčany.
Vystoupení šermířské skupiny Pernštejni zaujalo žáky 5. - 9.
ročníku. Další zajímavostí nejen
pro milovníky historické válečné
techniky byla ukázka vojenského
obrněného transportéru, který
parkoval v areálu školy celý den
a vzbudil samozřejmě i zájem veřejnosti.
Na jaře se pravidelně věnujeme i zpěvu lidových písní. Letošního školního kola se zúčastnilo
17 žáků 1. stupně. Mezi nejlepší
zpěváky zařadila porota Karolínu
Novákovou z 2. třídy, Petru Václavkovou ze 3. třídy, Patrika Rejla
ze 4. třídy a Adélu Balickou z 5.
třídy. Patrik a Adéla nás budou reprezentovat na soutěži Praskačský
zpěváček.
Společného zpívání s pěveckým
sborem Jitro v Hradci Králové se
zúčastnili prvňáci a druháci.
Z matematických soutěží proběhl Matematický klokan, Matboj
a Pythagoriáda. Úspěšnými řešiteli

byli: Jakub Marek, Adéla Balická.
Zajímavým projektem byla návštěva Mobilního planetária, které
bylo postaveno v naší tělocvičně.
Žáci viděli programy na téma koloběh vody, vznik života a klimatické změny. S tříděním odpadků
žáky 1. st. seznámil program Tonda obal na cestách.
Ve sportovních soutěžích jsme
také nezůstali pozadu. Závodili
jsme na Hradecké laťce ve skoku
vysokém a ve vybíjené žáků 4., 5.,
6. tříd. Velkého úspěchu zde dosáhly žákyně 4. a 5. třídy. Vybojovaly si postup do krajského kola
(Adéla Balická, Andrea Matoušková). Mnoho sportovních soutěží
nás však teprve čeká.
Bohatá činnost školní samosprávy, která pod vedením RNDr.
Votroubkové řídí konání mnoha
školních akcí, jako je putování
školou za pohádkovými bytostmi, školní karneval, dobročinné
sbírky atp., se letos zaměřila na
další aktivitu, kterou je adopce
zvířete ze ZOO ve Dvoře Králové
nad Labem. Ve třídách se vybralo
6 363,- Kč, a tak jsme na jeden rok
adoptovali velblouda jednohrbého
a kobru kapskou.
Letošní Velikonoce byly opravdu brzy, a tak již tradiční velikonoční dílna proběhla v pátek
18. března. Děti si užily zdobení

kraslic, pletení pomlázek a dalších
výtvarných činností. Děkujeme
touto cestou paní Martině Kopřivové za pomoc při vedení těchto
dílen.
Výchovu ke zdraví podpořil
v naší škole program Veselé zoubky od DM drogerie, který příjemnou formou motivuje děti k péči
o chrup. Další programy, které ve
škole probíhají, se týkají především prevence rizikového chování.
Připravujeme i tradiční Den zdraví, který letos proběhne 9. května
a jeho součástí budou opět aktivity
spojené s výchovou ke zdravému
životnímu stylu.
Do praktické části dopravní
soutěže se dostali úspěšní řešitelé
dopravních testů. Žáci s nejlepším výsledkem v obou částech
postupují do okresního kola. Do
okresního kola dopravní soutěže
postupují Zuzana Olahová, František Rejl.
Z akcí, které nás čekají, Vás
zveme na Lesní závod v sobotu
7. května a velký školní projekt
Staročeský jarmark, který se uskuteční v sobotu 25. června. Jeho
součástí bude nejen trh školních
výrobků, prezentace řemesel, ale
i školní akademie.
Vedení ZŠ aMŠ Libčany

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE
Vážení občané,
jaro je tady a nám začíná období, kdy s dětmi trávíme spoustu
času venku. Pozorujeme probouzející se přírodu na vycházkách
i na zahradě. I letos oslavíme
30. duben „Sletem čarodějnic“ při
kterém si zasoutěžíme, začarujeme i zatancujeme. Na konec roku
jsme pro děti připravili spoustu
akcí. 28. dubna jedeme do Hradce Králové do Aldisu na pohádku Káťa a Škubánek, 9. května se
budeme společně fotografovat,
13. května si společně zabubnujeme na plastové barely, v sobotu
14. května se zúčastníme spor-

tovních her pro mateřské školy
v Dobřenicích, v týdnu od 23. do
27. května pořádáme opět kurz in
line bruslí, kde se děti seznámí se
základy jízdy. 2. června se starší děti seznámí hravou formou
se základy stolování a v pátek
3. června jedeme na školní výlet
do Loutkářského muzea v Chrudimi. Den dětí oslavíme 10. června na letišti v Novém městě nad
Metují. 17. června se děti zábavnou formou dozvědí vše důležité
o dřevu a něco si vyrobí. V týdnu
od 20. června plánujeme pěší výlet do okolí mateřské školy a ve
čtvrtek 30. června od 15.30 hodin

slavnostně zakončíme školní rok
„Rozloučením se školáky“, na které jste všichni srdečně zváni.
O letošních prázdninách bude
v mateřské škole celkově rekonstruována střecha a zahrada. Rozšíří se plocha, vybuduje se venkovní učebna, nový sklad hraček,

upraví se terén a přibudou nové
herní prvky. Moc se těšíme a věříme, že v září přivítáme děti v novém prostředí zahrady.
Přejeme vám příjemné prožití
jara i léta.
Za kolektiv a děti MŠ Roudnice
Jana Bitvarová, ředitelka

ZÁPIS DO MŠ ROUDNICE
se bude konat

4. KVĚTNA 2016 od 10.30 do 15.30 HODIN
Rodiče s sebou přinesou rodný list a očkovací průkaz dítěte
a svůj občanský průkaz.
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KNIHOVNA
Roudnická knihovna se připojila k sedmému ročníku celostátní
akce Březen - měsíc čtenářů.
Ve čtvrtek 31. 3. 2016 navštívily knihovnu děti z MŠ kde pro
ně byla připravena beseda o pohádkách a autorské čtení z knihy - Pohádky pro Adélku z pera
knihovnice Danuše Kolářové. Po
besedě následovalo vystoupení
kouzelníka, který dětem na závěr
vykouzlil sladkou odměnu.
V knihovně jsou k dispozici jak knihy z vlastního fondu ,
tak knihy z výměnného fondu z
Hradce Králové. Pro návštěvníky
jsou připraveny i časopisy – Květy, Moje země, Cestopisy, Naše
krásná zahrada, Amos a Golem,
Venkov a styl které si můžete v
knihovně zapůjčit.
Noví čtenáři jsou srdečně vítáni.
Informace o dění v knihovně najdete na:
http://www.knihovnaroudnice.
webk.cz/
Ivana Novotná,
knihovnice

Čtení v knihovně (Foto: I. Novotná)

MŠ v knihovně (Foto: I. Novotná)

Kouzelnické vystoupení (Foto: I. Novotná)

KERAMICKÉ KROUŽKY

Kroužky probíhají jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek na OÚ. Keramika pro děti od 14.30 - 15.30 hodin. Keramika dospělí od 19.30 - 21.00 hodin.
Zájemci do kroužku, který bude od září 2016, se mohou přihlásit do 31. 8. 2016 v knihovně u p. Novotné.

Keramika dětí (Foto: I. Novotná)

Tvoření nejen z hlíny (Foto: L. Balická)

obec
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE
veškeré techniky. Dále v rámci brigád provádíme jarní úklid hasičárny a přípravu Starého hřiště.
V pátek 6. května pojedeme opět
na hasičský výlet. Tentokrát navštívíme zámek Kačina, Muzeum
stříbra v Kutné Hoře a Zemědělské
V současné době probíhají pří- muzeum v Čáslavi. 14. května od
pravy na jarní soutěžní sezónu. 9:00 hodin proběhne jako každoProvedli jsme kontrolu a opravu ročně okrsková soutěž v požárním

útoku. Této soutěže se zúčastní
všechna družstva z našeho okrsku - Boharyně, Trnava, Puchlovice,
Zvíkov a Roudnice. Letos se bude
konat u nás v Roudnici. Plán dalších závodů je uveden níže v tabulce. V únoru jsme uspořádali v hasičárně dvě školení výjezdových jednotek DVPS. Dále připravujeme
jako každoročně pomoc při pálení

čarodějnic. V letošním roce Ministerstvo vnitra-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
ČR vyhlásilo dotační program na
obnovu techniky pro SDH obcí.
Na základě tohoto programu jsme
požádali o dotaci na nový automobil. Bohužel tato dotace nám nebyla schválena. Tudíž budeme žádat
znovu na rok 2017.

JEDNOTNÉ VÝSTRAŽNÉ SIGNÁLY VYHLAŠOVANÉ POMOCÍ SIRÉN PRO VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA
„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“
Signál je vyhlašován kolísavým
tónem sirény po dobu 140 vteřin a
může být vyhlašován 3x za sebou v
cca tříminutových intervalech. Po
jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků
(republikové, regionální a místní
působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno, o jakou hrozící
nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná. Důvodem zavedení
jednoho varovného signálu je fakt,
že jejich současný počet a rozdílný
význam pro chování obyvatelstva
v míru a za válečného stavu byly
pro vnímání obyvatelstva nepřijatelné. Pokud jde o dosud vyhlašovaný signál „Požární poplach“,
tak ten zůstává nadále v platnosti,
slouží však jen ke svolání jednotek
požární ochrany a není varovným
signálem pro obyvatelstvo. Signál
„Požární poplach“ je vyhlašován
přerušovaným tónem sirény po
dobu 1 minuty, to znamená (25
vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón), nebo,
jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící
tón ,,HÓ-ŘÍ“, ,,HÓ-ŘÍ“, také po
dobu 1 minuty. Pro zkoušku sirén se používá tzv. „Zkušební tón“.
Jedná se o nepřerušovaný tón siré-

ny trvající 140 vteřin. Jedná-li se o
elektronickou sirénu nebo místní
rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla
zkouška sirén. Zkouška sirén“.
Co dělat, když zazní siréna:
Uvedené pokyny platí jen tehdy,
pokud zjevně nejde o povodně.
Okamžitě se ukryjte. Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou
může být výrobní závod, úřad,
kancelář, obchod, veřejná budova
i soukromý dům. Jestliže cestujete
automobilem a uslyšíte varovný
signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou
pravděpodobností
signalizovat
únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením
prostoru snížíte pravděpodobnost
vlastního zamoření. Zapněte rádio
nebo televizi. Informace o tom, co
se stalo, proč byla spuštěna siréna
a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných
zpravodajských hromadných informačních prostředků. V případě
výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na
baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř.
elektronickými sirénami. Ověřte

si, zda lidé ve vašem okolí slyšeli
signál a byli varováni. V případě
potřeby si připravte prostředky
improvizované osobní ochrany. K
ochraně dýchacích cest použijte
navlhčenou roušku přiloženou na
nos a ústa. Hlavu chraňte čepicí
či šálou tak, aby vlasy byly úplně
zakryty a pokrývka hlavy chránila
i čelo, uši a krk. Oči chraňte brýlemi - lyžařskými, plaveckými či
motoristickými, ale větrací průduchy přelepte páskou. Tělo chraňte
kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto oděvy je nutné
utěsnit u krku, rukávů a nohavic.
Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce
nejlépe zakryjte gumovými nebo
koženými rukavicemi. Připravte
si evakuační zavazadlo. Jako evakuační zavazadlo poslouží třeba
batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo označte jménem a adresou.
Co má evakuační zavazadlo obsahovat ? Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře
zabalený chléb a hlavně pitnou
vodu. Hygienické potřeby, jídelní
misku a příbor, osobní doklady,
peníze, pojistné smlouvy a cennosti, přenosné rádio s rezervními
bateriemi, léky, svítilnu, náhradní
oblečení a obuv, spací pytel nebo
přikrývku, kapesní nůž, zápalky

ROUDNICKÝ HASÍK
Volnočasový kroužek pod záštitou SDH Roudnice odstartuje ve
středu 7. 9. 2016 od 16:00 hodin
v hasičské zbrojnici. Volnočasový
program bude zaměřen na rozšíření dětských znalostí v oblasti
přírody, zdravovědy a hasičského
sportu. Budeme nabízet rozvoj

sportovních dovedností, co se
týká rychlosti, síly i zdatnosti, rozvoj prostorové orientace a orientace v přírodě, seznámení se s hasičskou historií formou hry, podporu
týmové práce, spolupráce a férové
hry a v neposlední řadě vytvoření
kladného vztahu k přírodě. Krou-

žek je určen pro děti od 7 do 11
let. Na programu se budou podílet
členové spolku se studentkou pedagogické školy. Na první hodinu
děti vybavte sportovním oblečením, pitím a dobrou náladou.
Lucie Macháčková,
vedoucí kroužku

a šití. Účel varování. Zabezpečení
včasného varování a vyrozumění
je jedním ze základních předpokladů pro včasné zahájení a úspěšnou realizaci opatření, směřujících
k bezprostřední ochraně obyvatelstva v případě jeho ohrožení.
Poskytování informací o hrozícím
či nastalém nebezpečí představuje souhrn technických a organizačních opatření pro varování
obyvatelstva před hrozícím nebo
již vzniklém nebezpečí v důsledku mimořádných událostí nebo
krizové situace a pro vyrozumění
orgánů a organizací, podílejících
se na řešení těchto situací. Obyvatelstvo je o možném vzniku mimořádné události varováno všemi
dostupnými prostředky. Základ
tvoří systém dálkově ovládaných
sirén - „Jednotný systém vyrozumění a varování“ a hromadné
sdělovací prostředky. Varování
prostřednictvím sirén se provádí
jednotným varovným signálem
„Všeobecná výstraha“. Varování
sirénami je doplněno poskytnutím
verbálních tísňových informací
občanům, zpravidla s využitím sirén, které jsou vybaveny modulem
pro vysílání mluvených informací
(elektronické sirény) a prostřednictvím sdělovacích prostředků.
Roman Kašpar, SDH Roudnice

VÝCHODOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA
SEZNAM ZÁVODŮ 2016
Datum

Místo

21. 5.

Rohovládová Bělá

22. 5.

Velký Třebešov

4. 6.

Horní Třešňovec

5. 6.

Bystřec

3. 7.

Roudnice

5. 7.

Trnov

Pro více informací lze zavolat na telefonní číslo 728 044 299
nebo se můžete stavit v knihovně, kam budete v případě zájmu odevzdávat závazné přihlášky.

10. 7.

PŘIHLÁŠKY ODEVZDÁVEJTE DO 30. ČERVENCE 2016!

11. 9.

Pšánky

17. 9.

Velichovky

7. 8.

Letohrad - Kunčice
Letohrad - Orlice
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SK ROUDNICE

A mužstvo při nástupu k utkání na Novém Hradci (Foto: Zdeněk Zasadil)

„A“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Jarní část sezóny jsme zahájili
zimní přípravou v lednu 2016. S
přístupem hráčů k tréninkovým
jednotkám i přípravným utkáním
jsem byl spokojen a dobře jsme
tak navázali novou spolupráci po
dobře odvedené práci bývalého
trenéra Vládi Koudelky.
V přípravných utkáních jsme
se zaměřili na zapojení co nejvíce
hráčů z řad A i B mužstva, abych
se přesvědčil o kvalitách jednotlivců, kteří mohou být zapojeni
do utkání jarní části.
Mistrovská utkání jsme zahájili se ctí a mohu mít dobrý pocit
především ze získaného bodového efektu, kdy jsme po pěti zápasech vybojovali 13 bodů se skóre
5:2.

Co se týká herního projevu, tam
máme před sebou hodně práce.
Pozitivně hodnotím vzestupující
tendenci, kdy jsme již v utkání v
Libčanech sehráli kvalitní zápas.
Paradoxně doma v prohraném
zápase s Hořicemi (6.utkání), kdy
jsme byli oslabeni o čtyři hráče základní sestavy, jsme odehráli dobré utkání a ukázalo se, že i s hráči
mimo základ je potřeba počítat.
Shrnul bych to tak, že máme na
čem stavět, i když je spousta práce
před námi.
Děkuji hráčům za dosavadní
přístup, vedení klubu za příležitost a doufám, že se nám společně
bude dařit plnit cíle a bavit diváky
a příznivce roudnického fotbalu.
Frýda Milan, trenér A mužstva
 Spolehlivý obránce A i B mužstva Miloš Novotný (Foto: Zdeněk Zasadil)

„B“ MUŽSTVO DOSPĚLÍ
Jarní část jsme začali velice dobře. Získali jsme zatím 11
bodů výhrou nad Starým Bydžovem, Praskem a Malšovou Lhotou, remízami s Boharyní a se
Syrovátkou. Velice důležité pro
nás bylo vítězné utkání v Prasku.
Doufám, že se nám podaří v tabulce o několik příček poskočit.
Na trénincích je velmi dobrá účast, proto chci pochválit
všechny hráče.
Chtěl bych poděkovat hráčům
i fanouškům za jejich dosavadní
podporu a přízeň.
Petr Klempíř,
trenér B mužstva

 B mužstvo společné foto (Foto: Zdeněk Zasadil)
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SK ROUDNICE
KADETI
Soutěž kadetů se pro malý
počet mužstev na jaro zrušila.
Všichni naši dorostenci chodí
trénovat s B mužstvem. Postupně se zapracovávají do dospělého
fotbalu. Starší žáci hostují a hrají
v Kunčicích.
MLADŠÍ ŽÁCI
V zimní přestávce se trénovalo
2x týdně a byla vyplněna několika
turnaji, kde se kluci rozhodně neztratili. Do jarní mistrovské části
krajského přeboru jsme nevkročili
nejlépe, ale poté na domácím turnaji jsme předvedli velmi pěkný
výkon.
Jaroslav Mádlo,
trenér mladších žáků
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
V zimní přestávce jsme tréDALŠÍ ČINNOST SK
Přehled akcí, které jsme uskutečnili od minulého vydání roudnického zpravodaje a které plánujeme v nejbližší době:
• Rok 2015 jsme ukončili a zároveň 2016 zahájili silvestrovským
setkáním na Starém hřišti, které
jsme spolupořádali spolu s OÚ
Roudnice a ostatními spolky.

novali v tělocvičně v Libčanech
a pokud to počasí dovolilo, tak
na naší umělce. Zúčastnili jsme
se dvou halových turnajů (Holice, Předměřice). Momentálně
trénujeme 2x týdně na Starém
hřišti. V mistrovských turnajích
krajského přeboru se utkáváme
s velice kvalitními týmy. Kluci se
ale přesvědčili, že pokud podají maximální výkon, dokážeme
odehrát vyrovnané zápasy téměř
s každým. Věříme, že zkušenosti
získané z této soutěže, pomůžou
borcům, kteří to myslí s fotbalem vážně, k jejich dalšímu výkonnostnímu růstu.

MLADŠÍ ELÉVOVÉ

V zimě letošního roku jsme navázali na tréninkovou činnost z předchozího období. Trénovali jsme
jedenkrát týdně v tělocvičně v Libčanech. V lednu a v únoru jsme absolvovali tři halové turnaje v Hradci
Králové a jeden v Jaroměři. Na turnajích jsme se s většími či menšími
úspěchy konfrontovali s mužstvy
hrajícími krajský přebor. V těchto zápasech se ukázalo, že hlavním
nedostatkem družstva je úzký kádr.
Pro všechny hráče to byla výborná
zkušenost. Od března jsme začali
trénovat dvakrát týdně venku na
umělce nebo přírodní trávě. TréninTomáš Rejl, Jiří Tomáš, ková činnost kluků a holky je dobtrenéři starší přípravky rá, jedinou překážkou jsou typické

jarní virózy. Na jaře nás čeká téměř
dvacet zápasů v rámci víkendových
turnajů okresního přeboru. Dva
hrajeme v domácích podmínkách.
První v neděli 24. 4. , druhý pak také
v neděli 5. 6. Další turnaje, kde nás
můžete podpořit, jsou dle rozpisu
dostupné na stránkách. Všichni hráči podstupují tréninky úměrně svému věku, protože věkové rozložení
týmu je 4 roky, a stejně tak i fotbalová dovednost je rozdílná. Hlavní tíže
odpovědnosti je na ročníku 2007,
ale zařazujeme do hry i chlapce
2008-2010. Všichni se už těšíme na
soutěžní zápasy a předem děkujeme
za Vaši podporu, až to vypukne.
Zdeněk Mikan, Martin Nun,
Josef Vích, trenéři mladších elévů

Rádi v našich řadách přivítáme chlapce a děvčata starší 5 let.
ČERSTVÉ INFORMACE O VŠECH MUŽSTVECH I DĚNÍ V KLUBU NA
WWW.SOKOL-ROUDNICE.WEBNODE.CZ
• Naší první akcí tohoto roku
byl v pátek 5. února Sportovní
ples. K tanci hrála kapela Bylo
nás pět. Bylo téměř vyprodáno
a tančilo se do brzkých ranních
hodin.
• 6. března se v hospodě
U Formana konala Valná hromada SK. Na ní jsme zhodnotili
naši činnost v 2015 a naplánovali rok 2016.
• Další jarní akcí byl každo-

roční Sběr starého železa, který
se konal v sobotu 16. dubna.
• Jako každý rok jsme
30. dubna v Lesejčku pořádali spolu s dalšími roudnickými
spolky Slet čarodějnic.
• Na 9.-10. července je opět
naplánován Pouťový víkend.
V sobotu odpoledne bude turnaj
dospělých, po němž bude následovat pouťová zábava. K tanci
a poslechu bude hrát skupina

FORSÁŽ. V neděli odpoledne
se nejprve uskuteční miniturnaj
mládeže a poté bude sehráno
utkání „svobodných“ proti „ženatým“.
• V sobotu 13. srpna se uskuteční další ročník žákovského
turnaje Sokol Cup 2016.
Za SK Roudnice,
Tomáš Rejl

INFORMACE KULTURNÍ KOMISE
Vážení občané,
chceme Vám přiblížit roudnické
školství malou expozicí s názvem
Jak se v Roudnici učilo.
Prosíme Vás o zapůjčení potřebných materiálů týkajících se roudnické školy: školní vysvědčení, fotografie ze života školy, staré učebnice, školní potřeby (penály, psací
tabulky, staré sešity, školní tašky) to vše z let 1900-1975. Pokud budete ochotni některé věci zapůjčit,
přineste je do knihovny. Děkujeme.

Pozvánka
Pozv
Po
ozv
zvánka
zván
ánka
án
kaa









VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 15. května se v budově Obecního úřadu uskuteční již
tradiční vítání občánků. Osobní
pozvánku obdrží rodiče nově narozených dětí.
VÝLET Z ROUDNICE
DO ROUDNICE ZA VÍNEM
Zájezd se uskuteční v sobotu
4. června 2016.

Cena zájezdu 300,- Kč (exkurze po vinohradu, degustace
s výkladem 8 až 10 vzorků vína
a doprava) další konzumaci si
hradí každý sám. Zájemci se
mohou hlásit do 15. 5. 2016
u p. Novotné v knihovně.
Posezení bude v historickém
centru města Mělník v restauraci Na Hradbách.
Více informací na:
http://nahradbachmelnik.cz/

NA KOLECH
MIKROREGIONEM
URBANICKÁ BRÁZDA
V sobotu 10. září se uskuteční
cyklovýlet na kolech mikroregionem Urbanická brázda - pořadatel obec Urbanice. Podrobnosti
a mapky budou včas zveřejněny.
Ivana Novotná
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ROUDNICKÉ ŽENY
Čas prázdnin se nám pomalu
blíží a v našem spolku se pilně
pracuje.
Na 7. května jsme připravily
opět kurz Malování triček s APTÁKEM. Opět jsou připraveny
dva kurzy - dopolední a odpolední
8. května od 14.00 hodin budou děti na OÚ vyrábět dárky
pro maminky k svátku.
Ve středu 11. 5. proběhne
již tradiční celonárodní sbírka
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ, kterou pořádá Liga proti
rakovině. Náš spolek se již několik let této veřejné sbírky účastní. Naše členky Vám nabídnou
k prodeji žlutý kvítek měsíčku
lékařského - znaku ligy, za symbolickou minimální cenu 20,Kč. Věřím že se nám jako každý
rok podaří všechna kvítka prodat a přispět tak na dobrou věc.
Další květnovou akcí je Pletení z pedigu na horách, která
nás čeká ve dnech 19.5 - 22. 5.
V penzionu U lanovky ve Velké
Úpě si společně budeme plést
košíky.
Na červen plánujeme výlet do
zábavného parku Mirakulum
v Milovicích. Termín je 18. 6.
Podrobnější informace budou
včas vyvěšeny.
V sobotu 25. 6. si děti budou
moci na OÚ vyrobit prázdninový deník, do kterého mohou
o prázdninách sbírat razítka
z míst, která po České republice navštíví. Po prázdninách si
nad deníky s dětmi popovídáme
a všechny odměníme.
S prázdninami se rozloučíme

 Výstava Titanic (Foto: M. Kopřivová )

Výlet Preha (Foto: M. Kopřivová )

27. 8. V letošním roce chystá- zveřejněn.
Vám krásné a slunečné léto.
me zábavné odpoledne na téma
Těšíme se na setkání s Vámi na
Hurvínek slaví narozeniny. Po- našich akcích.
Za Roudnické ženy,
drobnější program bude včas
Závěrem mi dovolte popřát
Kopřivová Martina

 Velikonoce 2016 (Foto: M. Kopřivová)
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