STARÁ DÁMA VYPRAVUJE - 2. část

Ročník 1929 - 1930

Vážení čtenáři, úvodem chci
připomenout, že v listopadu 2015
tomu bylo rovných 140 let, co jsem
uvítala ve svých prostorách první
žáky. Byla to veliká sláva, neboť
otevření nové školní budovy byla
v té době významná událost.
S přelomem 19. a 20. století
skončily zápisy v první školní kronice. Některé z nich jsem vám přiblížila v 1. části mého vyprávění.
K létům 1883 až 1906, jež zmíněná kronika popisuje, chci jen
podotknout, že počet zapsaných
žáků se pohyboval od 147 do 186.
V Roudnici v té době žilo kolem
jednoho tisíce obyvatel.
Druhá školní kronika začíná
tímto zajímavým zápisem z roku
1906:
„Správou školy bylo žádáno, aby
místní školní rada uvedla hostinským na paměť zákaz návštěvy
hostinců školním dětem a o dostatečný dozor se postarala.“ To
už zřejmě překračovaly návštěvy
hostinců školní mládeží únosnou
míru.

Také jsem byla svědkem násilí,
které vzrušilo celou vesnici. I tento čin se dostal do školní kroniky:
„Dne 22. dubna 1907 přišel na řídícího učitele při vyučování do třídy zdejší baráčník Josek Vejdělek
a udeřil jej vší silou do hlavy tak,
že týž nemohl do konce školního
roku učiti. Za to byl viník odsouzen krajským soudem na měsíc do
vězení.“
Na rozdíl od tohoto zápisu jsou
v kronice příjemnější sdělení:
„8. června 1908 pořádalo žactvo
dětské divadlo Kouzelné střevíce.
Za vybrané vstupné (123 korun)
byl pořízen na školu hromosvod
za cenu 100 korun.“
A v témže roce další potěšující zápis: „Pan Stanislav Klapka,
syn zdejšího rolníka a absolvent
Hospodářské školy v Písku, daroval škole model lokomobily.“ Ten
sloužil jako názorná pomůcka
k učivu o parním stroji.
V roce 1909 jsem se dočkala další velké opravy – tentokrát zvenku. V průčelí byla zasazena nová

okna, starý nátěr zdí byl oškrábán
a omítka nově natřena.
S postupujícím časem docházelo ke změnám ve výuce. Součástí vyučování se staly vlastivědné
a přírodopisné vycházky s naučným cílem. I školní výlety zaznamenaly změnu. Už se nechodilo
jen po blízkém okolí, ale např.
v roce 1911 je zapsán „Výlet na
Litice a Potštýn.“ Ráno jelo se drahou do Litic, po prohlídce hradu
pochod údolím Orlice do Potštýna, zde poobědváno a odpoledne
návrat vlakem k domovu. Okruh
výletů se postupně rozšiřoval. Novými cíli se staly Prachovské skály
a Praha.
Začalo se dbát i na tělesnou
zdatnost žáků. V roce 1912 bylo
proto na školním dvoře postaveno
nové tělocvičné nářadí - a to žebřík kolmý i šikmý, šplhadlo, hrazda i bradla.
Jak se kolo dějin otáčelo, přišla
zase smutná léta. Koncem měsíce června 1914 dorazily zprávy
o atentátu na následníka trůnu

v Sarajevu. Posléze se roztočila válečná mašinérie. Zase jsem prožívala léta plná strachu o osud rodin
mých žáků.
Vyhlášení mobilizace uposlechli
ochotně i moji učitelé a odebrali se
každý ke svému pluku. Tváře dětí
posmutněly. Do války odcházeli
nejen známí a sousedé, ale mnohým i příslušníci jejich rodin.
Školní rok 1915-16 se stal rokem
válečným. Ze tří tříd byly utvořeny
dvě. Učil učitel – invalida. Okresní školní rada vydala nařízení, aby
učitelstvo setrvalo na místě. Důvodem bylo, aby učitelé dozírali na
chování žactva a na práce dětí na
poli.
Když válečný požár zachvátil
celou Evropu, konaly se často různé dobrovolné sbírky ve prospěch
České zemské komise pro ochranu
mládeže a ve prospěch Červeného
kříže. Byly to těžké roky. Chyběli
muži na práci na poli a v hospodářství, v rodinách panoval všeobecný nedostatek.
(pokračování na str. 2)

2

obec

3

Roudnice

stará dáma vypravuje - 2. část
(pokračování ze str. 1)
Nebylo jídlo, otop, šatstvo. Úřad
pro válečnou péči posílal příděly
chudým dětem. Tak se mým žákům dostalo „podpory.“ Obdrželi
18 párů obuvi z látky s dřevěnou
podešví. Byly to boty – dřeváky,
které měly k pohodlné a teplé
obuvi hodně daleko.
Po čtyřech těžkých válečných
letech přišel 28. říjen 1918. Den,
kdy náš národ dosáhl samostat-

nosti. Když druhý den v poledne
došly noviny, řídící učitel přečetl žactvu příslušné zprávy a ze
své moci jim udělil „prázdno.“
Mne ozdobili národními prapory
a z mých tříd a chodeb odstranili
vše, co připomínalo nenáviděné
Rakousko.
Konečně samostatnost a svoboda! Radost všech byla veliká.
Další den procházela obcí hudba,
zněly veselé pochody a národní
písně. Všichni, mládež i dospělí,

zdobili se odznaky v barvách národních a slovanských. Zavládlo
všeobecné nadšení a očekávání
lepších časů. Po zvolení prvního československého prezidenta
v listopadu 1918 mé žáky vítala ve
třídách tvář T. G. Masaryka.
Na další vyprávění podle školních kronik se těší roudnická
škola.
Při zveřejnění první školní fotografie jsem nečekala tak velký
ohlas. Dohadování „kdo je kdo“

na staré fotografii zaujalo mnoho čtenářů. Mnozí zde poznali
svoje rodiče, ti nejstarší své bývalé kamarády a známé. Přesto
se nepodařilo všechny žáky určit. Dnes je tady opět fotografie
žáků roudnické školy. Jen malá
nápověda: Vpravo na snímku řídící učitel BohumilŠup, žáci jsou
rození 1929-1930. Někteří senioři
poznají na fotografii sami sebe.
Marie Doležalová, kronikářka

informace obecního úřadu
Rozpočet obce
Roudnice na rok 2016
Návrh rozpočtu obce Roudnice na rok 2016 vypracovalo
Zastupitelstvo obce Roudnice
na svém pracovním jednání dne
5. 11. 2015. Návrh rozpočtu byl
zveřejněn na el. úřední desce
a vývěsní tabuli před budovou
Obecního úřadu od 10. 11. do
27. 11. 2015.
V návrhu rozpočtu Zastupitelstvo obce Roudnice odsouhlasilo
na základě předložených žádostí
individuální dotace na činnost
roudnickým spolkům na rok
2016 ve výši: TJ Sokol Roudnice 250 000,– Kč, SDH Roudnice
70 000,– Kč a Roudnické ženy
100 000,– Kč. Se spolky budou
uzavřeny dotační veřejnoprávní
smlouvy, které budou zveřejněny
v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Dále rozpočet obce zahrnuje
příspěvek na provozní náklady
Mateřské školy Roudnice, který
byl schválen ve výši 420 000,– Kč
a 1 mil. Kč na úpravu zahrady MŠ
dle projektu Ing. arch. Mudruňky. Rozpočet obce Roudnice byl
schválen v tomto znění:
ROZPOČET OBCE ROUDNICE 2016 v tis. Kč
Příjmy

7774

Výdaje

6920

Rozdíl
(přebytek)

854

Zůstatek na účtech obce z minulých let k 31. 12. 2015 činil
9.211.960,- Kč.
ZO Roudnice schválilo podání
žádosti o dotaci z Programu ob-

novy venkova na projekt Mateřská škola Roudnice o celkových
nákladech 1 mil. Kč, dotační titul
1, požadovaná dotace 400 tis. Kč,
vlastní prostředky 600 tis. Kč. Žádost byla podána k 11. 12. 2015,
výsledky dotačního řízení budou
známy v březnu 2016.
Strategický plán
obce Roudnice
Zpracování strategického plánu
pro obec Roudnici bylo zastupitelstvem obce několikrát diskutováno na pracovních setkáních
i zastupitelstvech. Uskutečnilo
se také setkání s PhDr. Alenou
Bauerovou, která podrobně vysvětlila důvody pro pořízení strategického plánu a postup jeho
tvorby.
Obec Roudnice měla zpracovaný a zastupitelstvem obce
schválený první rozvojový plán
již v roce 1996, další byl zpracován a schválen v roce 2006 a nyní
se připravuje jeho vyhodnocení.
Obec by měla mít rozvojový dokument, kterým se při plánování
své činnosti a rozvoje obce řídí.
Zastupitelstvo obce schválilo
pořízení nového rozvojového dokumentu a pověřilo starostu obce
zjistit možnosti jak získat finance
na jeho pořízení.
Žádost o bezúplatný
převod pozemků parc. č.
2162 a 2159 v k.ú. Roudnice do vlastnictví obce
Starosta obce Bc. Kněžour požádal Státní pozemkový úřad
České republiky o bezúplatný
převod pozemků do vlastnictví
obce. Jedná se o pozemky parc.
č. 2162 a 2159, druh pozemku
ostatní plocha v k.ú. Roudnice
zapsané na LV 10002 u Katastrál-

ního úřadu pro Královéhradecký
kraj Katastrální pracoviště Hradec Králové. Tyto pozemky sousedí s účelovou komunikací vedenou na pozemku parc. č. 2193,
jejímž majitelem je Obec Roudnice, která jí získala v rámci provedených Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Roudnice. Požadované pozemky jsou nezbytně
nutné pro zajištění řádné údržby
účelové komunikace (par.č. 2193
ve vlastnictví obce) a následné
dopravní obslužnosti.
Zastupitelstvo obce schválilo
žádost o bezúplatný převod pozemků parc. č. 2162 a 2159 podle
§ 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o SPÚ“) do vlastnictví
obce Roudnice.
Návrh vyhlášky o zabezpečení místních
záležitostí
veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Roudnice
schválilo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Roudnice č.
1/2016 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích dle
§ 10 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, kterou se budou regulovat činnosti,
které by mohly narušit veřejný
pořádek v obci.
Cílem vyhlášky je zabránit
odkládání nedovolených odpadů na sběrné místo pro tříděný
odpad před prodejnou potravin
a do kontejneru u hřbitova, který
je určen výhradně na hřbitovní
odpad.
Návrh vyhlášky byl zaslán

na odbor Ministerstva vnitra
v Hradci Králové ke schválení a teprve poté bude opětovně
projednán v zastupitelstvu obce,
následně zveřejněn a vstoupí
v platnost.
Zastupitelstvo obce schválilo
Plán inventur za rok 2015. Při inventarizaci majetku se postupuje
dle vnitřní Směrnice o inventarizaci. Činnost inventurních
komisí byla zahájena 4. 1. 2016,
inventarizační zpráva musí být
zpracována do 31. 1. 2016.
Starosta obce Roudnice svolal
místní šetření s Ing. Jedlinským
ohledně umístění příčných prahů na účelovou komunikaci
UK14 Na Horkách. Při místním
šetření v místě napojení účelové komunikace UK14 na silnici
II/323 bylo zjištěno, že v důsledku těžby štěrkopísku zde dochází ke znečišťování uvedené
MK, z které je materiál následně
splavován dešťovými srážkami
na silnici II. třídy. Tím vzniká
nebezpečí smyku na komunikaci II/323. Bylo dohodnuto, že na
náklady Ing. Jedlinského budou
umístěny na místní komunikaci
UK14 2 příčné prahy z asfaltové
směsi výšky do 10 cm a šířky do
100 cm v termínu do 31. 3. 2016.
Účelem těchto prahů je svedení srážkových vod mimo těleso
komunikace. Funkčnost těchto
prahů zajistí Ing. Jedlinský. Při
těžbě štěrkopísků bude zajištěn
každodenní úklid zmiňovaných
komunikací.
Předsedkyně finančního výboru ZO Roudnice paní Drahuše
Charbuská informovala na jednání zastupitelstva obce Roudnice o proběhlé finanční kontrole
v Mateřské škole Roudnice. Závěr kontroly - bez závad.
(pokračování na str. 3)

obec

Roudnice

3

informace obecního úřadu
(pokračování ze str. 2)

daných větví, byl schválen.
• Obec zakoupila pro své poRůzné
třeby a pro potřeby svých zájmových spolků 2 nůžkové stany
• V listopadu byla vyčištěna od firmy TKF o velikosti 3x6 m
nádrž na Roudnickém potoce (barva bílá) a 3x3 m (barva modu křížku na horním konci obce. rá) za celkovou cenu 28 144,- Kč.
• Na podzim bylo provedeno vyčištění koryta Hubenické
svodnice, zbývá odvézt hlínu
a provést úpravy dle stanoviska
vydaného Magistrátem města
Hradce Králové, odborem životního prostředí.

• Z rozpočtu obce Roudnice
byla proplacena Smlouva o dílo
s SDH Roudnice za vybudování
zámkové dlažby ve vjezdu k budově Hasičské zbrojnice v částce 25 000,- Kč. Celková cena za
chodník tedy činila 113 330,- Kč.

• Firmou OK Zahrady, spol.
s r.o. Nový Bydžov byl proveden
zdravotní řez 13 topolů u rybníka Páclák, prořezány 2 vrby,
sestříhán živý plot MŠ a provedena údržba keřů před budovou Obecního úřadu. Celková
cena za provedené práce činila
55 000,- Kč.

• Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje na rok
2018 připravuje rekonstrukci
komunikace II. třídy Roudnice Boharyně. V současné době připravují projektovou dokumentaci. Obec Roudnice uplatnila
požadavek na řešení dopravní
situace, tj. přechodu u hospody
U Formana.

• Zastupitelstvo obce projednalo stížnost na opad suchých
větví a jehličí z tújí na hřbitově.
Firma OK Zahrady, spol. s r.o.
Nový Bydžov zajistila posudek
odborníka na zeleň. Dle odborného posudku jsou stromy na
hřbitově zdravé a není důvod
k jejich kácení. Po diskusi byly
podány 2 návrhy řešení. První
návrh stromy skácet a provést
novou výsadbu byl zamítnut.
Druhý návrh, že stromy budou
v zimním období ošetřeny zdravotním řezem a bude zajištěna
pravidelná údržba a úklid spa-

• Smlouva o přenesené správě
veřejného osvětlení mezi Obcí
Roudnice a firmou Citelum a.s.
byla uzavřena dne 30. 11. 2005.
Do obnovy VO firma v prvních
letech investovala částku 650 tis.
Kč. Každoročně firma obci předkládá Zprávu o plnění povinností a závazků vyplývajících ze
smlouvy. Částka rozpočtovaná na
správu VO vyplývající z uzavřené
smlouvy pro rok 2016 činí 350 tis.
Kč. Zastupitelé pověřili starostu
obce, aby s firmou jednal o předložení nových, pro obec výhodnějších nabídek na příští období.
• Odborná firma zpracovává
Energetický audit na budovu Mateřské školy a Obecního úřadu
Roudnice, aby bylo možné posoudit možnosti vytápění těchto
budov. Audit bude vypracován do
konce ledna 2016.
• Ing. Vlastimil Klazar vypracoval dopravní studii, která
obsahuje monitoring stávajícího
stavu, definuje příčiny stavu a návrh úprav místních a účelových
komunikací včetně vyčíslení nákladů na opravu.

• Soutěž vesnice roku na rok
2016 bude vyhlášena Ministerstvem vnitra ČR asi v březnu
2016, přihlášky se budou zasílat
pravděpodobně do 30. 4. 2016.
ZO Roudnice rozhodlo, že
v roce 2016 se této soutěže nezú• Policie ČR souhlasila s navrčastní.
ženou místní úpravou provozu
na účelové komunikaci p.č. 2464
• Na náves u rybníka Páclák v k.ú. Roudnice /kolem p. Kuje třeba navézt hlínu. Staros- rice/, tzn. v obci značka „Slepá
ta Bc. Kněžour objedná hlínu ulice“ a na druhé straně u silnice
u pana Bárty z písníku v Roud- I. třídy uzamčená závora, klíče
nici. Poté bude provedena úpra- budou mít majitelé sousedních
va terénu a osetí trávou.
pozemků.

Poplatky za rok 2016
Poplatek za odstranění komunálních odpadů se bude vybírat
od 2. 3. do 31. 3. 2016. Výše poplatku je 500,– Kč za 1 osobu
přihlášenou v obci k trvalému
pobytu. V případě rekreačních
objektů bez trvale přihlášených
osob činí roční poplatek 500,Kč.
Poplatek za psa je nadále 40,Kč.
Úhradu poplatků lze provést
také bezhotovostně na účet obce
č. 1080831369/0800, variabilní
symbol = číslo popisné.
Náklady na likvidaci všech
odpadů za rok 2015 byly uhrazeny z rozpočtu obce Roudnice
ve výši 575 856,- Kč. Příjmem
byly poplatky za odpady vybrané od občanů ve výši 305 000,–
Kč a příjmy za tříděné odpady
(papír, sklo, plasty) od firmy
EKO-KOM ve výši 112 000,- Kč.
Občanům jsou v Roudnici
k dispozici pro odkládání komunálních odpadů tato sběrná místa: u prodejny potravin
(papír, plasty, sklo), dvůr u haly
Obecního úřadu (velkoobjemové odpady, nebezpečné odpady,
železo, televize, lednice a další
elektronika, papír), hřbitovní
odpady u hřbitova a kontejnery
na zelené odpady na obci.
Ing. Jana Rejlová,
místostarostka obce

SLOVO STAROSTY
Dovolte mi, abych vám všem
ještě jednou popřál do nového
roku 2016 hodně zdraví, štěstí
a životní pohody. Hodně optimismu, správných rozhodnutí,
ale i tolerance a pochopení.
Pokud si dovolím zhodnotit
rok 2015 z pohledu obce, mám
za to, že byl úspěšný. Opětovně
se nám povedly zajistit společensky-kulturní akce, pokračovala rekonstrukce bolavých
míst v obci, vznikly další místní vyhlášky upravující předmět
jejich obsahu, byla přijatá další
rozhodnutí pro posun, případně
rozvoj obce vpřed. To vše by se
nemohlo nikdy povést bez spolupráce s vámi. Mám na mysli
jednotlivce, místní dobrovolné
spolky, firmy, případně příznivce obce. Dovolím si vám všem

za tuto pomoc poděkovat a těším se na další spolupráci v r.
2016.
Jednotlivé výše popsané kroky lze dohledat ve zveřejněných
zápisech z veřejného zasedání
zastupitelstva obce. Tyto zápisy
naleznete na webových stránkách obce. Po rozkliknutí záložky úřední deska se vám nabídnou již jednotlivé zápisy ze
zastupitelstva. U tohoto bodu
si dovolím věřit tomu, že v letošním roce bude vaše osobní
účast na veřejných zasedání zastupitelstva vyšší, než tomu bylo
v roce loňském.
Co nás čeká, to vše se dočtete
na dalších stránkách Roudnického zpravodaje.
Nicméně o nejvýznamnější
investici obce se přece jen zmí-

ním. Jedná se o rekonstrukci MŠ
Roudnice, kdy dojde k výměně
střechy nad školkou a k úpravě
zahrady. Stávající sklad hraček
pro děti je již v nevyhovujícím
stavu. Dojde k jeho odstranění a dle návrhu zpracovatele
projektové dokumentace bude
nově rozvržena zahrada školky.
Budou využity moderní prvky
plánování předškolních zařízení, kdy dojde k rozšíření počtu
herních prvků, výstavbě přírodní učebny, nového skladu hraček, kopce pro sáňkování, atd.
O jednotlivých detailech byly
vedeny obsáhlé diskuze. Věřím,
že výsledek naplní naše očekávání.
Směr, kterým se nadále vydá
naše obec, bude řešit strategický
plán rozvoje obce. Příprava to-

hoto plánu předpokládá zapojení vás všech v co největším rozsahu. Tento dokument zmapuje
naše možnosti, očekávání, ale
i slabá a silná místa. O přípravě
tohoto plánu rozvoje obce budete informováni.
Probíhá uzavírání smluv
o odvádění odpadních vod do
kanalizačních sběračů. Dovolím
si Vás požádat, abyste se po vyzvání dostavili na úřad k podpisu těchto smluv.
Závěrem mi dovolte popřát
nám všem, aby se nám žilo
v naší obci v r. 2016 minimálně
stejně dobře jako v roce minulém.
Bc. Svatopluk Kněžour,
starosta

4

obec

Roudnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBČANY
První pololetí školního roku je
časem bilancování. Mnohé věci
se podařily, některé se podařily
méně, a tak zůstává prostor na jejich zlepšení.
Na začátku školního roku si naši
žáci mohli vybrat z 25 různých
mimoškolních aktivit – kroužků
a rozhodovat tak o trávení svého
volného času. Nabídka zahrnovala kroužky z různých oblastí – sportovní, hudební, výtvarné,
dramatické, přírodovědné atd.
Během pololetí jsme se zúčastnili několika soutěží. Ze sportovních to byl atletický trojboj pátých
tříd, v němž dívky obsadily 3.
místo (Adéla Balická). V přespolním běhu si mladší žáci vybojovali postup do krajského finále
v Nové Pace (Michal Sobotka,
Vojtěch Pilous) a dívky obsadily
3. místo. V lednu jsme soutěžili na
Hradecké laťce ve skoku vysokém,
kde se naši žáci opět umístili mezi
nejlepšími, chlapci ze 6.-7.ročníku
ve své kategorii vyhráli.
Tradičně se účastníme řemeslné
soutěže „Já už to znám, umím“ na

Střední řemeslné škole v Novém
Bydžově. V celkové konkurenci
33 škol naše škola obsadila s přehledem 1. místo, a to s 19-ti bodovým náskokem.
Během pololetí všechny třídy
navštívily kulturní představení. Do
školy zavítalo hradecké Divadélko
pro školy s pohádkou Nebojte se
hastrmana, určenou malým školákům, starší žáci zhlédli představení „Jak jste to myslel, pane
Shakespeare?“. Druháci a čtvrťáci viděli vánoční představení
v divadle Drak, páťáci a šesťáci si
v hradecké hudební síni poslechli
varhanní koncert Martina Strejce.
Pro své spolužáky i rodiče připravil krásnou pohádku dramatický
kroužek pod názvem Taneček přes
dvě pekla. Jak probíhají Vánoce
v evropských zemích se dozvěděli žáci prvního stupně na zámku
v Chlumci nad Cidlinou.
V listopadu do školy zavítala spisovatelka Markéta Vítková
a představila dětem svoji knihu
o dinosaurech.
Velkým přínosem pro ověření

svých jazykových znalostí byl pobyt padesáti našich žáků v Anglii. Pobyt byl hrazen z prostředků
OPVK, výzvy č.56. Všichni žáci jej
hodnotili velmi kladně. Jeho organizaci nám velice zkomplikoval
atentát v Paříži, ale jak se ukázalo,
naše obavy byly naštěstí zbytečné.
Před Vánocemi proběhl tradiční Adventní den otevřených dveří s vánočním tvořením spojený
s krátkým kulturním vystoupením
mladších žáků. Děkujeme touto
cestou opět roudnickým ženám
za nezištnou pomoc a vedení dílen. Na konci roku nechyběla ani
Mikulášská nadílka, putování za
čerty s Klubem rodičů, vypouštění
balonků s přáním Ježíškovi a tradiční Vánoční besídka.
V lednu jsme přivítali na našem
dnu otevřených dveří pro předškoláky budoucí prvňáky a seznámili je s tím, co je bude čekat
ve škole během zápisu do první
třídy. Děti a jejich rodiče si mohli školu prohlédnout, seznámit
se s učebnami, jejich vybavením
a dalšími prostory. K zápisu, který

proběhne 28. ledna od 13 hodin,
očekáváme asi 40 budoucích prvňáčků.
Také máme již připraveny některé akce na příští pololetí. Již
popáté proběhne soutěž o nejlepšího recitátora nazvaná Libčanská
básnička, na kterou zveme i žáky
z okolních základních škol. Své
dovednosti dětem opět předvede v březnu šermířská skupina
Pernštejni, která ve svém programu představí další období našich
dějin.
Klub rodičů a přátel školy vás
zve na svůj tradiční společenský ples. Uskuteční se 11. března 2016 od 20 hodin v hostinci
U Bohouše.
Další pozvánka bude na projektový den, který připravujeme
na konec června. Bude to STAROČESKÝ JARMARK. O dalších
podrobnostech této akce vás budeme průběžně informovat.
Přejeme všem v novém roce
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Vedení ZŠ a MŠ Libčany

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE
V říjnu začaly v mateřské škole
kroužky. Angličtinu navštěvuje
5 dětí, keramiku 12 dětí, tenis 7
dětí, taneční kroužek 7 holčiček
a na plavecký výcvik nyní jezdí
10 dětí.
28. listopadu jsme společně
rozsvítili vánoční strom. Děti si
pro vás připravily krátké vystoupení a věřím, že se vám líbilo.
Začátkem prosince jsme vyjeli na výlet na vánoční Hrádek
u Nechanic.

Prohlédli jsme si vánočně vyzdobené místnosti zámku a v zámecké kuchyni se zahřáli čajem
a ochutnali vánoční cukroví. Pátek 4. prosince byl velice rušný.
Dopoledne k nám přišel Mikuláš
s andělem a čertem. Děti jim zazpívaly a přednesly mikulášské
a čertovské písničky a básničky
a za odměnu dostaly nadílku.
Následovala čertovská diskotéka,
při které jsme tancovali, řádili
jako čerti a závodili. Odpoledne

jsme pak vypustili spolu s dětmi
z celé republiky balonky s přáníčky pro Ježíška.
9. prosince jsme pozvali do
mateřské školy rodiče a společně si vyrobili vánoční svícen
a 17. prosince jsme si pro rodiče
připravili vánoční vystoupení.
Po celé adventní období jsme ve
školce seděli u společných stolů, poslouchali vánoční koledy
a písně a užívali si předvánoční
čas.

knihovna
Kreativ-Praktická žena, Moje země,
Cestopisy, Naše krásná zahrada,
Amos a Golem, Venkov a styl, které
si můžete v knihovně zapůjčit.
Festival cyklocestování se uskuteční 23.–24. 1. 2016, konferenční sál Úřadu práce, Wonkova ul.,
Hradec Králové. Podrobnější informace o programu naleznete na
V uplynulém roce se v knihov- www.cyklocestovani.cz.
ně zaregistrovalo 96 čtenářů.
Svaz knihovníků a informačních
Knihovnu navštívilo 1523 návštěvníků a bylo půjčeno 3582 knih. pracovníků vyhlašuje sedmý ročV knihovně jsou k dispozici jak ník celostátní akce BŘEZEN - měknihy z vlastního fondu, tak kni- síc čtenářů. Roudnická knihovna se
hy z výměnného fondu z Hradce také připojí k této akci.
Ivana Novotná,
Králové. Pro návštěvníky jsou připraveny i časopisy - Květy, Bravo,
knihovnice

MŠ v knihovně Foto (J. Rejlová)

Nyní máme školní rok téměř
v polovině, těšíme se ze sněhu
a snažíme se být co nejvíce venku a užívat si to.
V novém roce vám přejeme
jen to dobré – zdraví, pohodu
a klid v soukromém i pracovním
životě.
Za kolektiv a děti MŠ Roudnice
Jana Bitvarová, ředitelka
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROUDNICE

ČINNOST SDH
V úvodu bychom chtěli všem
občanům popřát do nového roku
2016 hodně zdraví a osobní spokojenosti. V průběhu října a listopadu jsme zazimovali sportovní hřiště, provedla se kontrola
veškeré techniky a její příprava
na zimní provoz. Dále jsme uklidili okolo Hasičské zbrojnice.
11. prosince 2015 proběhla v Hasičské zbrojnici Výroční valná
hromada sboru. Na této schůzi

jsme zhodnotili celý rok jak po
stránce pracovní, tak sportovní.
Nakonec jsme odsouhlasili plán
na rok 2016. 15. ledna jsme jako
každoročně uspořádali v hospodě
U Formana hasičský ples. K poslechu a tanci hrála skupina Bylo
nás pět. Ples se vydařil, byla hojná
účast a bohatá tombola. V sobotu
9. ledna se zúčastnila naše družstva žen a starších mužů zimní
soutěže v Rábech pod Kunětickou
horou o Pohár Tříkrálovství. V pátek 26. února proběhne v Hasičcké
zbrojnici Výroční valná hromada
okrsku Bystřice. V pátek 6. května
pojedeme opět na hasičský výlet.
Tentokrát navštívíme podnik Karosa - Iveco Vysoké Mýto, hrad
Bouzov a museum sýrů v Lošticích. 14. května proběhne jako

Výroční valná hromada (Foto: R. Kašpar)

každoročně okrsková soutěž v požárním útoku. Letos se bude konat
u nás v Roudnici. Plán dalších
závodů je uveden níže v tabulce.
V průběhu ledna a února budeme

pořádat školení výjezdových jednotek DVPS. Dále připravujeme
jako každoročně účast v masopustním průvodu a pomoc při
pálení čarodějnic.

Východočeská Hasičská liga
SEZNAM ZÁVODŮ 2016
Datum

Soutěž VCHL (Foto: R. Kašpar)

Jak pálit klestí,
aby nehořelo
Sluníčko a teplý vítr odstraní poslední stopy po sněhu a na zahrádkách vidíme, co nás čeká práce.
Začneme hrabat trávník a prořezávat stromky. A opět nastane otázka - kam s tím. To nejjednodušší je
- spálit. Dovolte nám připomenout
podmínky a povinnosti, za kterých
se pálení může provádět.
1)Vypalování - plošné vypalování
např. travního porostu nebo strniště
2) Spalování - zapálení např. shrabané trávy nebo roští na hromadě.
Podle zákona č.133/1985 Sb. O
POŽÁRNÍ OCHRANĚ ve znění
pozdějších předpisů nesmí fyzické osoby, právnické a podnikající
fyzické osoby - to znamená nikdo
- VYPALOVAT POROSTY! Při
spalování hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na
volném prostranství jsou povinny:
právnické osoby a podnikající fyzické osoby, se zřetelem na rozsah
této činnosti, stanovit opatření pro-

ti vzniku a šíření požáru. Spalování
hořlavých látek včetně navržených
opatření jsou dále povinny předem
oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
Fyzické osoby (občané) jsou povinny při spalování hořlavých látek ve
větším množství provést opatření
proti vzniku a šíření požáru a spalování předem oznámit územně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Hasičský záchranný
sbor kraje má při ohlášení pálení
pravomoc nařídit další podmínky
pro zajištění bezpečnosti při spalování, nebo spalování zakázat. Za porušení těchto povinností může být
právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě uložena pokuta až do
výše 500 000,- Kč, popř. až do výše
1 000 000,- Kč , pokud tyto osoby
provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Fyzické osobě,
která se dopustí porušení těchto povinností, lze uložit pokutu do výše
25 000,-Kč. Nahlášení pálení: telefon
na HZS Královéhradeckého kraje
950 530 100 nebo na internetu po-

Místo

21. 5.

Rohovládová Bělá

22. 5.

Velký Třebešov

4. 6.

Horní Třešňovec

5. 6.

Bystřec

3. 7.

Letohrad - Orlice

5. 7.

Trnov

10. 7.

Letohrad - Kunčice

10. 9.

Roudnice

11. 9.

Pšánky

17. 9.

Velichovky

mocí formuláře http://paleni.hzshk.
cz
Nařízení Královéhradeckého kraje č.3/2002 ze dne 9. 10. 2002
stanoví podmínky k zabezpečení
a dodržování preventivních opatření
požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru, to je:
• období mimořádných klimatických podmínek,
• období sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy
• časový úsek od rozdělání otevřeného ohně v přírodě do jeho úplné
likvidace
• nezapomínejte při spalování látek přírodního charakteru na hromadách:
• dozor musí provádět osoba starší 18 let
• oheň nesmí být ponechán bez
dozoru, aby nedošlo k jeho rozšíření
na okolí
• na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky (lopaty,
voda, hasící přístroje)
• ohniště se může zřídit jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořla-

Hasičský ples (Foto: R. Kašpar)

vých materiálů
• po skončení pálení musí být
oheň uhašen, popel bezpečně uložen nebo zasypán hlínou
• pálení je možno provádět jen za
bezvětří
• kouř nesmí obtěžovat sousedy
Při rozdělávání ohňů v přírodě:
• místo pro rozdělávání ohně musí
být odděleno od hořlavých látek
• oheň může rozdělat jen osoba
starší 18 let
• oheň nesmí být ponechán bez
dozoru, aby nedošlo k jeho rozšíření
na okolí
• ohniště lze opustit až po úplném
vyhasnutí a musí se zalít vodou ( zasypat hlínou)
• oheň se nesmí rozdělávat v lese
a do 50 m od okraje lesa, 100 m od
stohů, dozrávajícího obilí, strniště,
sena a vysoké trávy
Nezapomeňte, pálení čarodějnic
je také pálení hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách
na volném prostranství a podle toho
proveďte opatření.
Roman Kašpar, SDH Roudnice
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SK ROUDNICE
„A“ mužstvo dospělí
Tři čtvrtiny soutěže jsme se
drželi v horní polovině tabulky,
ale závěr se nám výsledkově nepovedl. Příčiny jsou jednoduché,
slabá účast na trénincích a úzký
kádr. Dokonce ve Vrchlabí museli
nastoupit brankář Šanda v útoku,
patnáctiletý Pospíšil a tři hráči B
mužstva . Byli jsme rádi, že přišel
konec sezony. Ale já hodnotím
podzim kladně, postupně jsme
začleňovali mladé dorostence do
sestavy. Myslím, že jsme, až na
dva případy, v zápasech nepropadli. Naopak, pokud by nás netrápila koncovka, tak jsme měli
o pár bodů víc. Mrzí mě, že jsme
nemohli více pomoci B mužstvu,
naopak oni pomáhali nám. Ale Trenér Vladislav Koudelka po mnoha poctivě odtrénovaných letech předává žezlo Milanu Frýdovi
jinak spolupráce byla v rámci
možností dobrá. Doufám, že se
PŘÍPRAVA SK ROUDNICE A – ZIMA 2016
přes zimu dá vše do pořádku a
15:15
SK ROUDNICE - FK KOPIDLNO
hř. UMT Chudonice
jaro bude skvělé, ale už beze mě. SO 6.2
Všem přeji hodně fotbalových SO 13.2. 13:30
SK ROUDNICE - FK CHLUMEC NAD CIDLINOU
hř. UMT Chudonice
úspěchů a divákům trpělivost.
SO

Koudelka Vladislav ml.,
NE
trenér A mužstva
„B“ mužstvo dospělí
Po podzimní části jsme na posledním místě tabulky, nicméně
hodně omlazený tým předvedl
několik dobrých zápasů. Účast na

20.2.

11:45

SK ROUDNICE - FC LIBIŠANY

hř. UMT Chudonice

28.2.

15:15

SK ROUDNICE - SK BYSTŘIAN KUNČICE

hř. UMT Chudonice

KADETI
trénincích je slušná. Naším úkoPřeji všem hráčům hodně
lem v zimní přípravě bude pocti- úspěchů a fanouškům děkuji za
Pro podzimní část sezony vyvě trénovat a dobře se připravit jejich přízeň.
na jarní část soutěže. Cíl na jaro
Petr Klempíř, tvořil OFS zbrusu novou soutěž
je jasný, co nejvíce bodovat a zatrenér B mužstva kadetů, v níž mohou nastupovat hráči ročníku 1999 a mladší.
chránit se ve III. třídě.
Ještě pár týdnů před začátkem
soutěže se nevědělo, jestli bude
soutěž zahájena a podle jakých
pravidel budou moci hráči
k jednotlivým zápasům nastupovat. Nakonec bylo rozhodnuto, že jednotliví hráči nemusí být
registrováni v mateřském klubu.
To nám umožnilo využít pomoc
hráčů ze širokého okolí. Na tréninky jsme se scházeli nejprve
v hojném počtu, ale postupem
času bohužel zájem některých
hráčů opadl, což se samozřejmě
projevilo i na výsledcích.
Na zápasy jsme se ale vždy
sešli a některá utkání se musela
líbit a udělala nám určitě radost.
Po podzimu máme 10 bodů a to
nám stačilo na celkové třetí místo. Příprava na jarní část sezony
začne v polovině února. Naším
cílem pro jaro je nadále pracovat
pokud možno s co největším počtem hráčů a rozvíjet dál jejich
fotbalové dovednosti.

Karel Matoušek (vpravo)-jeden z několika nadějných dorostenců v kádru B mužstva

Roman Kratochvíl,
Petr Halbrštát,
trenéři kadetů

obec
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SK ROUDNICE
Mladší žáci

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Vzhledem k odchodu mnoha
hráčů jinam či do ligy se nevědělo zda vůbec budeme moci začít
hrát. Nebyl brankář, kluků málo,
ale nakonec se podařilo dát tým
dohromady a konkurovat klubům
v kraji s mnohem větší základnou.
Postupně se tým bez hvězd
a většinou s minimem hráčů
(jednou dokonce jen se 6 v poli)
stal černým koněm turnajů, kdy
byl na maximu výkonu mužstva
schopen porazit jako jediný celek
vedoucí Nový Hradec a vybojovat 34 bodů do tabulky a obsadit
4. místo v tabulce.
Pochvala pro kluky, že se dokážou semknout v jeden tým a dokázali to, v to co věřil málokdo,
a sehráli spoustu výborných zápasů.
Zimní přestávka bude nabita spoustou zápasů v hale, což je
zase úplně něco jiného,ale soupeře potrápíme a snad překvapíme,
nemáme co ztratit, můžeme jen
získat.
Jaroslav Mádlo,
trenér mladších žáků

Vzhledem k reorganizaci
krajského přeboru v této kategorii (za každé mužstvo hrají
dva týmy), jsme vytvořili souklubí s Kratonohami. Náš tým
se skládá z borců narozených
2005 – 2006. První turnaje naznačovaly, že bychom s některými týmy mohli hrát vyrovnané
zápasy. Bohužel postupně nám
ze sestavy mizeli hráči (zranění, rodinné důvody, atd.), na
kterých měl být postaven náš
tým. Ke konci soutěže jsme museli využívat i borce z mladších
elévů. Vše špatné je pro něco
také dobré, takže mnohem více
šancí dostali ostatní hráči a nevedli si vůbec špatně. Na body
to většinou nestačilo, ale pokud budou v přípravě pracovat,
tak i ty časem přijdou. Příprava
probíhá 2x týdně (1x tělocvična,

1x umělka Roudnice). V plánu
jsou 2 halové turnaje. Doufejme,
že kluci budou v přípravě chodit a na jaře se zase posuneme
o kousek dál v jejich fotbalových
dovednostech.
Tomáš Rejl, Jiří Tomáš,
trenéři starší přípravky
Mladší elévové
V podzimní části soutěže jsme
odehráli 18 zápasů, z nich
16 vítězně a ani jednou jsme
neremízovali. Celkově jsme nastříleli 142 gólů a obdrželi 34.
Na těchto výsledcích se podílelo
9 chlapců a jedna dívka. Nejvíc branek vstřelil Samuel Nun,
a to 69. Skvělá bilance. Při svých
brankách těžil z výborných výkonů celého družstva. Ve spoustě zápasů jsme potěšili hrou nejen fanoušky, trenéry, ale hlavně

sami sebe. Hráči objevili kouzlo
kolektivního výkonu, které je
navázáno na dobré výkony individuální. V tréninku nadále
pilujeme hlavně herní činnosti
jednotlivce. Na konci podzimní
části jsme odehráli dva turnaje
halového přeboru. V základní
části jsme vyhráli skupinu a postoupili do finálové skupiny.
Tam už se nám nedařilo a bez
výhry jsme byli poslední. Od té
doby jsme trénovali v tělocvičně
a připravujeme se nejen na čtyři
halové turnaje, ale hlavně na jarní část sezony. Trénujeme jednou týdně v tělocvičně, a jakmile počasí dovolí, přidáme další
tréninkové jednotky na umělce.
Podrobnější informace najdete
na našich webových stránkách.
Zdeněk Mikan, Martin Nun,
Martin Fikr, 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

Další činnost SK

• Jako každý rok i letos budeme 30. dubna pořádat Slet čaroPřehled akcí, které jsme usku- dějnic. Akce se uskuteční v areálu
tečnili od minulého vydání Roud- V Lesejčku. Určitě budou soutěže,
nického zpravodaje a které plánu- opékání buřtů i čarodějnická disjeme v nejbližší době:
kotéka.
• Již tradičně jsme se podstatnou měrou podíleli na pořádání
V roce 2015 jsme se z TJ Sokol
Silvestrovského setkání 31. 12. Roudnice přejmenovali od 1. 7.
od 17. hodin. Bylo to důstojné na SK Roudnice,z.s. Minulý rok
rozloučení se starým rokem 2015 byl z pohledu naší TJ a SK opět
zakončené krásným ohňostrojem, naplněn spoustou fotbalových
na kterém se setkala většina roud- zážitků, ale i s tím související
nických občanů.
prací hráčů, trenérů, výkonného
• Naší první akcí tohoto roku výboru i všech lidí okolo. Opět
bude v pátek 5. 2. Sportovní ples. jsme se snažili maximálně praK tanci bude hrát kapela Bylo nás covat s mládeží a i do budoucna
pět.
v tomto trendu chceme pokračo- Silvestrovský fotbálek (Foto: T. Rejl)
• V březnu nás čeká Valná hro- vat. Všem našim hráčům, trenémada, která se uskuteční v hospo- rům, funkcionářům, fanouškům,
dě U Formana. O přesném termí- sponzorům, ale i všem spoluobnu budete včas informováni.
čanům bych chtěl popřát do roku
• Další jarní akcí bude každo- 2016 především pevné zdraví a ať
Zdravím všechny příznivce široční sběr starého železa. I o ter- se vše daří.
pek v novém roce. Jak víte z přemínu sběru budete dopředu inforZa SK Roudnice, dešlého článku, dobrovolně jsme
mováni.
Tomáš Rejl sestoupili z první ligy do druhé,
kde si zápasy opět užíváme k naší
plné spokojenosti. V letní pauze
jsme doplnili náš tým o nového
Chceme poděkovat Obecnímu o informace u p . A. Vítkové č. hráče z týmu Glasurit, který boúřadu za spolupráci v roce 2015. p. 138. Letáčky jsou k dispozici hužel ukončil svou činnost. Nová
Rekondiční pobyty pro rok 2016 v knihovně.
posila výborně zapadla do naší
Anna Vítková, sestavy a začíná nám přinášet pozajišťuje p. A . Vítková osobně
předsedkyně třebné body. Teď máme půl sezopřes Monatour Kolín. Zájemci

RUMÍDCI ROUDNICE

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

ny za sebou, a tak mohu zkonstatovat, že jsme si splnili náš cíl být
v tabulce na čtvrtém místě, což
je první nepostupové místo, protože se nám zpátky do první ligy
opravdu nechce. Uvidíme jestli,
se nám bude v jarní části dařit
tak jako na podzim a v tabulce se
udržíme přesně tam, kde chceme
být.
Za Rumídky
kapitán Petr Štěrba

8

obec

3

Roudnice

ROUDNICKÉ ŽENY
Úvodem bych chtěla vám
všem popřát za spolek Roudnické ženy hodně štěstí a zdraví
v novém roce.
Svou činnost v novém roce
jsme začali tradiční pochůzkou
Tří králů. Do vašich domácností zavítali Tři králové, aby vám
popřáli a požehnali štěstí, zdraví
v novém roce. Vybralo se krásných 11 .519,- Kč. Věškeré peníze budou využity na akce pro
děti v naší obci. Velice děkujeme
za váš příspěvek.
V únoru se budeme již tradičně organizačně podílet na roudnickém masopustu.
V březnu chystáme společenskou zábavu. V letošním roce to
bude 11. 3. 2016 od 20:00 hod.
v hospodě U Formana. Tentokrát
na téma HIPIES. Budeme se těšit na módní kreace z této doby.
V neděli 13. 3. 2016 se bude konat Dětský karneval.
Velikonoce společně přivítáme na tradičním velikonočním
tvoření 19. 3. na OÚ.
V květnu se opět vydáme na
hory plést košíky.
Budeme pokračovat v kroužcích tvoření a vaření pro děti,
uskuteční se kurz malování na
trička s APTÁKEM, chystáme
zájezd na muzikál do Prahy
a celodenní výlet pro děti a rodiče. Podrobné informace budou včas zveřejněny.

Tři králové (Foto: L. Balická)

Od ledna již pro vás fungují
naše webové stránky. Najdete
tam veškeré důležité informace
o připravovaných akcích, fotogalerii a další důležité informa-

Těšíme se na setkání s vámi na
ce. Jistě bude potřeba ještě je
vylepšit, proto budeme rádi za našich akcích.
Za Roudnické ženy,
každé vaše připomínky a nápady.
Martina Kopřivová
www.roudnicke-zeny.webnode.cz

Informace kulturní komise
MASOPUST 2016
Organizační schůzka ohledně organizace masopustního
průvodu se uskuteční ve středu 27. 1. 2016 od 18.00 hodin
v hospodě U Formana.
V sobotu 20. února 2016 projde Roudnicí již tradiční masopustní průvod. Začátek průvodu
je ve 12.00 hodin na křižovatce
„U Kalousků“. Po posledním masopustním tanečku začne v hospodě U Formana masopustní
merenda.Všichni jste srdečně
zváni.
ZÁJEZD NA HORY

ci se mohou hlásit u p. Novotné s výkladem u 8 až 10 vzorků vína
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
v knihovně do pátku 5. 2. 2016. a doprava), další konzumaci si hradí každý sám. Zájemci se mohou
V květnu se v budově ObecníVELIKONOČNÍ SVÁTKY
hlásit do konce března u p. No- ho úřadu uskuteční již tradiční
votné v knihovně. Posezení bude vítání občánků. Osobní pozvánku
Jako již tradičně připravujeme v historickém centru města Mělník obdrží rodiče nově narozených
na Obecním úřadě v Roudnici v restauraci Na Hradbách.
dětí.
velikonoční tvoření s posezehttp://nahradbachmelnik.cz/
Ivana Novotná
ním, které se uskuteční v sobotu
19. 3. 2016 od 14.00 hodin. Na
Obecní úřad Roudnice ve spolupráci s
úvod se představí děti z Mateřské
Občanským sdružením Diakonie Broumov
školy Roudnice a Berušky ze ZŠ
VYHLAŠUJÍ
Libčany. Ve velké zasedací místnosti bude připraveno velikonoční
tvoření. Nebude chybět pohoštění,
o které se postarají naše seniorky.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

VÝLET Z ROUDNICE DO
ROUDNICE ZA VÍNEM

V sobotu 13. 2. se uskuteční
Zájezd se uskuteční v dubnu,
autobusový zájezd na hory do přesný termín bude včas oznámen.
Deštného v Orlických horách.
Cena
zájezdu
300,Kč
Cena zájezdu 50,– Kč. Zájem- (exkurze po vinohradu, degustace

• letního a zimního oblečení
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
• peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
•  v hale Obecního úřadu Roudnice (za budovou OÚ)
• v pátek 22. dubna 2016 od 16 do 18 hodin
• v sobotu 23. dubna 2016 od 9 do 11 hodin
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