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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, jaro
klepe neúprosně na naše
dveře a mnozí z nás se nemohou dočkat, až se opět
vrátí na zahrádku, aby ji
po zimě dali do pořádku. Se
zimou končí i pomyslných
100 dní našeho hájení a lidé se ptají, co se změnilo a co bude
dál. Někteří se na nás obrací s žádostí o rekonstrukci chodníku či komunikace před domem. Mnohdy právem, protože komunikace v naší obci jsou opravdu v žalostném stavu.
Můžeme slíbit, že se budeme snažit o opravu alespoň těch
nejhorších míst. Bohužel nepůjde o zásadní rekonstrukce,
které by přispěly k výraznému zlepšení situace. V současnosti se připravují projekty na rekonstrukce chodníků podél
státních silnic. Bez těchto projektů se neobejdeme a není ani
možné žádat na tyto opravy o dotace.
Pro letošní rok jsou naplánovány dvě velké akce, které
nám ukrojí velkou část našeho rozpočtu. Jedná se o zateplení školy včetně nutných oprav a oddělení vytápění tělocvičny od školy. Předpokládané náklady na tuto akci jsou cca
11 mil. Kč. Podařilo se nám splnit požadavky fondu a nyní
čekáme na výzvu k podpisu smlouvy na čerpání finančních
prostředků. S pracemi by se mělo začít v červnu a ukončeny
budou ve druhé polovině srpna.
Druhá velká investice je revitalizace parku na náměstí.
Bohužel příprava této akce se o půl roku zpozdila. Máme sice
příslib dotace, ale abychom mohli čerpat finanční prostředky,
musíme vypracovat projekt, získat stavební povolení a v neposlední řadě ve veřejné soutěži vybrat firmu, která bude zakázku realizovat. V současné době je zpracovaná projektová

dokumentace. Rozpočtované náklady včetně rekonstrukce
kašny se předpokládají cca 5 mil. Kč. Kašna bude samostatnou zakázkou, která by měla být započata v nejbližší době.
Snažili jsme se o pečlivé naplánování rekonstrukce tak, aby
se kašna stala důstojným architektonickým prvkem našeho
náměstí. V případě, že vše dobře dopadne, bychom se mohli
nového parku dočkat do konce listopadu tohoto roku.
Rád bych se ještě krátce zmínil o kanalizaci, která zde byla
v minulosti skloňována ve všech pádech. Poslední tři měsíce
jsme se snažili zjistit maximum informací o možnostech, jak
tento dlouhodobý problém Ronova vyřešit. V současnosti je
odkanalizována pouze malá část Ronova. Většina domácností však vypouští odpadní vody volně do řeky Doubravy prostřednictvím vodotečí či dešťové kanalizace. Abychom tento stav mohli změnit, budeme muset jít cestou dotace, nebo
postupným odkanalizováním. Jelikož doposud nejsou stanoveny podmínky tohoto dotačního titulu, nezbývá nám, než
na rozhodnutí ještě nějaký čas počkat. Co však bude nutné v tomto roce udělat, je uzavřít smlouvy s těmi, kteří mají
své jímky a septiky svedené do dešťové kanalizace města.
To nám ukládá i zákon. Bude to také jedna z podmínek pro
nové povolení vypouštění odpadních vod. Stávající povolení
mají totiž platnost do konce tohoto roku. Do vydání příštího
Městečka připravíme podrobné informace o následném postupu v této věci.
Závěrem bych se chtěl omluvit všem ronovským patriotům, kteří si v minulém Městečku všimli mého chybného pojmenování soch svatých. Opravdu nejsem znalec hagiografie
a měl jsem si sdělované informace ověřit. Na druhou stranu
mě mrzí, že nikdo nepřišel a neřekl mi, jestli přemístění soch
je dobrý, nebo špatný nápad.
Marcel Lesák, Váš starosta

Ronovský Skořápkovník
V neděli před Velikonocemi, dne 5. 4. 2015, proběhlo v našem městečku historicky první zdobení Ronovského Skořápkovníku. Pro tento
účel byla pracovníky technických služeb města Ronov nad Doubravou
do našeho parku před budovu základní školy dovezena bříza, strom,
který je spojen se symbolikou jara. O vlastní zdobení Skořápkovníku
se postarali všichni účastníci této jedinečné akce. Aby však mohl
Skořápkovník zkrášlit náš park, bylo nutné shromáždit dostatečné
množství vajíček. Do přípravy se zapojili nejen obyvatelé Ronova, ale
především žáci mateřské a základní školy.
V průběhu celé akce byl zajištěn pro nejmenší účastníky zábavný
program v podobě velikonočních dílniček a soutěží. Děti si namalovaly a ozdobily vajíčka, kreslily kraslice křídou, shazovaly plechovky,
skákaly panáka a nosily vajíčka na lžíci. Pro „dospěláky“ zde nechybělo
stylové občerstvení. Točilo se zelené a červené pivo, grilovaly se klobásy, k dostání byly čerstvé Jidáše, prodávaly se velikonoční pomlázky.
I přes nepřízeň počasí se nám nakonec podařilo na strom navěsit
celkem 428 kraslic. My, členové komise jsme si celou akci užili a doufáme, že stejné pocity máte i vy, účastníci. Věříme, že jsme v našem
městečku založili novou tradici – zdobení Skořápkovníku.
Protože bez finanční pomoci a podpory bychom Skořápkovník
nemohli uspořádat, chceme touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli, ať již finančním darem nebo osobní pomocí. Děkujeme
Městu Ronov nad Doubravou, firmě CULKA & SÁDLIK, s. r. o., firmě
Tlapnet, s. r. o., Martinu Novotnému, Ludmile Novotné a Hospůdce
u Vavřince – Milanu Rekovi a Jaroslavu Šoubovi. Vaše Voku®ko.
Zpravodaj Ronova nad Doubravou – 2/2015
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Informace z radnice

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY RONOVA NAD DOUBRAVOU

www.ronovnd. cz
Těsně před spuštěním jsou nové oficiální webové stránky
našeho města. Na adrese www.ronovnd.cz naleznete aktuality z městského úřadu a vše podstatné o našem městě, základní škole, mateřské škole, městské knihovně. Současně se
zde dozvíte o historii Ronova, o zdejších památkách a rodácích. Rovněž budou zveřejněny ordinační hodiny zdravotnické péče a k nalezení zde bude i elektronická verze Městečka
na dlani.
Chybět nebude kolonka volného času, kde je pro naše občany připraven kalendář akcí, přehled spolků a organizací i fotogalerie. Nově jsme pro vás připravili službu „Inzerce“, která
bude sloužit k vašim poptávkám a nabídkám.

Vyhlašujeme novou fotosoutěž
Abychom vám zpříjemnili nové webové stránky a obohatili
je o aktuální fotky z Ronova a jeho okolí, vyhlašujeme novou
soutěž „Nejhezčí fotky na ronovský web“.
Všichni, co rádi fotografujete, využijte příjemné jarní či letní
atmosféry a zašlete nám vaši fotografii Ronova, Mladotic nebo
Moravan ve formátu JPG o minimální velikosti 3MB na adresu
knihovna@ronovnd.cz do 10. 6. 2015 (od 1 autora maximálně
2 fotografie). Po tomto datu budou vaše fotografie uveřejněny
na nových stránkách, kde bude mít každý návštěvník možnost
hlasovat o nejhezčí fotku na web.
Pro 3 autory fotografií, kteří získají nejvíce hlasů od spoluobčanů je připravena odměna.

Ze školy a školky

Tradiční návštěva místních hasičů

ší sladkosti a výtvarné potřeby. Děti se zúčastní výtvarné soutěže: „Požární ochrana očima dětí“.
Po celou dobu si s dětmi ochotně povídali a starali se
o ně – p. Labuť st., Kouba, Šrámek, Jarolím, Bošek, manželé
Bahenských a Tužinčinových. Touto cestou bychom jim ještě
jednou rády poděkovaly. Velice si toho vážíme a již nyní se těšíme na další příjemné setkání.
Za kolektiv MŠ Jana Svobodová

Vítání jara v mateřské škole

Jak už bývá každým rokem zvykem, i letos, 16. března, navštívila mateřská škola místní Sbor dobrovolných hasičů.
Děti shlédly prezentaci hasičské techniky, hasičskou výstroj
a výzbroj, plynové masky, dýchací přístroje, používání proudnic a hadic. Po celou dobu byla k dispozici prohlídka zásahového vozidla. Dozvěděly se o nebezpečí požáru a o práci hasičů, která neznamená jen hasit požáry. Mají toho na práci
mnohem víc – zachraňují lidské životy, zvířata a majetek, vyprošťují osoby při autonehodách, odčerpávají vodu ze sklepů,
staví protipovodňové hráze.
V hasičské zbrojnici dostaly děti pochoutky, které opět napekla paní Bahenská. Páni hasiči pak přivezli dětem do MŠ dal2
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V březnu jsme se všichni těšili na příchod jara. V pátek 20. března se děti z celé mateřské školy sešly u řeky
Doubravy a z každého oddělení hodily do vody Moranu. Se
zimou se rozloučily také jarními říkadly a písněmi.
Koncem března se začaly všechny děti připravovat na svátky jara, Velikonoce. Pro své blízké si vyráběly velikonoční

Ze školy a školky
přání a dárky, malovaly vajíčka a nacvičovaly velikonoční pásmo básní, písní a tanečků. Se svým velikonočním pásmem vystoupily 26. března nejstarší děti z oddělení „Berušky“ v domě
s pečovatelskou službou a předaly tamním obyvatelům drobné dárky.
Před velikonočními prázdninami proběhly na všech třech
odděleních velikonoční besídky pro rodiče a děti mohly
ukázat, co se pro ně naučily.
Během března se děti ze všech tří oddělení a také děti
z výtvarného kroužku „Dovedné ručičky“ zapojily do těchto výtvarných soutěží a akcí městského úřadu: „Kniha a já,
Hrdinové ožívají – téma pohádky, Malované Velikonoce,
Požární ochrana očima dětí, Zdobení ronovského
Skořápkovníku a Jak vidíme dnes naše městečko na dlani“.
Za MŠ J. Ševčíková

Mezinárodní matematická soutěž
KLOKAN 2015

Dne 20. 3. 2015 se naše škola zúčastnila dalšího ročníku mezinárodní matematické soutěže KLOKAN.
V kategorii Cvrček, která je vyhlášena pro 2. a 3. třídu se
na 1. místě umístila Nikola Šrámková se 72 body, na 2. místě
Adam Kopp se 70 body a na 3. místě David Holub se 60 body,
všichni z 2. třídy. V této kategorii je možné získat maximálně
90 bodů.
V dalších kategoriích je možnost získat maximálně 120 bodů.
V Kategorii Klokánek, pro 4. a 5. třídu, se na 1. místě umístila Aneta Frýdová s 87 body, na 2. místě Michal Bednařík
s 83 body a na 3. místě Zuzana Chudá s 82 body, všichni jsou
žáky 4. třídy.
V kategorii Benjamín, pro 6. a 7. třídu, se na 1. místě umístil Vladimír Chudý ze 7. třídy se 103 body, na 2. místě Lukáš
Skokan ze 6. třídy s 82 body a na 3. místě Martin Vančura ze
6. třídy s 67 body.
V kategorii Kadet, pro žáky 8. a 9. třídy se na 1. místě umístil
Ondřej Lacina z 9. třídy s 57 body, na 2. místě Marie Kuželová
z 9. třídy s 55 body a na 3. místě Anna Pazderková z 8. třídy
s 51 body.
Celkem se v letošním roce do této soutěže zapojilo 171 žáků
naší školy. Absolutním vítězem se stal Vladimír Chudý se
103 body. Všem žákům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.
Marie Kořínková a učitelé matematiky

Školní a okresní přehlídka
DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ

Přednes uměleckého textu má na naší škole již mnohaletou tradici. Také v letošním roce se žáci se svými paními učitelkami svědomitě připravovali pro školní i okresní kolo recitační soutěže.
Ve čtyřech kategoriích recitovalo 40 žáků prvního a druhého stupně, které hodnotila odborná porota složená
z učitelek českého jazyka. Předsedkyní poroty byla paní
Smolová, vedoucí Městské knihovny Ronov nad Doubravou,
která žákům pomáhala i se sháněním vhodné literatury.
Výsledky školního kola recitační soutěže přinášíme v následujícím přehledu: I. kategorie (2. a 3. ročník):
1. Martin Fulín, 3., 2. Adéla Skokanová, 3., 3. Martin Vašíček,
2., Čestné uznání: Tereza Vašíčková, 2., Tereza Ondrášková, 2.
II. kategorie (4. a 5. ročník): 1. Michal Bednařík, 4., 2. Aneta
Nepovímová, 4., . Zuzana Chudá, 4., Čestné uznání: Jan
Bareš, 5., Nela Bochníčková, 4.
III. kategorie (6. a 7. ročník): 1. Lukáš Skokan, 6., 2. Tereza
Daruová, 6., 3. Vladimír Chudý, 7., Čestné uznání: Tereza
Plevová, 6.

IV. kategorie (8. a 9. ročník): 1. Tadeáš Tomiška, 8., 2. Nikola
Růžičková, 8., 3. Miloslava Brynychová, 8., Čestné uznání: Jan
Fulín, 8., Ondřej Lacina, 9.
Ve dnech 17. a 18. března 2015 proběhla na Malé scéně
Divadla Karla Pippicha v Chrudimi okresní přehlídka dětských
recitátorů. Naši školu reprezentovalo celkem 11 žáků ve čtyřech soutěžních kategoriích – Martin Fulín, Adéla Skokanová,
Martin Vašíček, Michal Bednařík, Aneta Nepovímová, Zuzana
Chudá, Lukáš Skokan, Tereza Daruová, Vladimír Chudý, Tadeáš
Tomiška a Miloslava Brynychová.
A jak dopadli? Martin Fulín ze 3. třídy a Lukáš Skokan ze
6. třídy získali Čestné uznání s postupem do krajského kola,
které se bude konat v dubnu v Pardubicích. Tereza Daruová
(6. třída) obdržela Čestné uznání.
Také ostatní žáci ve velmi početné a silné konkurenci podali výborný výkon a obhájili tak dobré jméno naší školy v této
umělecké oblasti. Za to jim patří náš dík.
Gratulujeme těm úspěšnějším a přejeme jim v krajském kole
hodně štěstí.
Za ZŠ H. Mojžíšová
Zpravodaj Ronova nad Doubravou – 2/2015
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Ekovýchovný pobyt žáků V. a VI. třídy
v Oucmanicích

Cesty odpadů
Žákyně 8. třídy, A. Pazderková, T. Tatíčková, A. Belzová,
V. Kohoutová, M. Brynychová a N. Růčičková, se úspěšně zapojily do krajské soutěže, vyhlášené Ekocentrem Paleta, Cesty
odpadů. Soutěžním úkolem bylo vytvořit příběh ve formě fotoseriálu, ve kterém soutěžní tým sledoval cestu konkrétních
odpadů od nákupu v obchodě přes fázi používání, odložení
ve formě odpadu, svoz, nové zpracování až k výslednému recyklovanému produktu. Na základě bodového ohodnocení
odborné poroty jsme se s fotoseriály celkově umístili na 1. pozici nejen mezi žáky 2. stupně, ale také mezi všemi zapojenými školami. Navíc jsme získali učební pomůcky a ekovýchovné programy v hodnotě 3 000 Kč. Fotoseriály jsou k zhlédnutí
ve vývěsní skříňce MÚ.
Za ZŠ I. Trnková

Žáci páté a šesté třídy se od středy 25. března do pátku
27. března zúčastnili spolu se svými třídními učitelkami ekovýchovného pobytu v Oucmanicích.
Během pobytu si vyzkoušeli například drátkování, výrobu
obrázků, míčku nebo zvířátek z vlny, pečení housek z vlastnoručně namleté mouky, či přípravu bylinkového čaje. Zároveň
dostali informace o tom co je bio, jak je možné snížit náklady na vytápění a ohřev teplé vody v domácnosti a o zdravém
způsobu života. Součástí programu byly hry na utužení kolektivu a poznání sebe sama.
Přestože se počasí během pobytu výrazně zhoršilo, všichni
odjížděli spokojeni a s řadou hezkých vzpomínek.
Ing. Andrea Dušková a Mgr. Marie Kořínková, tř. uč.

EXKURZE CERHENICE
Stalo se

APRÍLOVÝ KONCERT S AFRICKÝM BUBENÍKEM

Papisem Nyassem v Ronově nad Doubravou

Dne 31. 3. se pro 10 žáků, kteří se úspěšně zapojili do matematických soutěží, uskutečnila exkurze do Železničního zkušebního okruhu Cerhenice. Ten patří k významným a uznávaným zkušebním centrům pro železniční techniku a drážní
zařízení v Evropě. Svým technickým vybavením vytváří unikátní kompaktní celek pro realizaci celé řady jak jízdních zkoušek kolejových vozidel, drážních zařízení a dopravních prostředků, tak i dalších experimentů a laboratorních zkoušek.
Tento okruh je díky své délce 13,5 km a svému technickému
vybavení využíván kromě států EU i dalšími státy.
Žáci byli přivítáni ing. Danielem Losem, vedoucím zkušebních okruhů a panem Milošem Klofandou, ředitelem
ŽZO Cerhenice, poté se jich ujal Mgr. Jiří Střecha, systémový
specialista GŘ ČD, a. s., který jim předvedl funkční model okruhu, a poté vyprávěl o historii tohoto zařízení i technickém vybavení. K zajímavostem patří i vesnice, která se nachází uvnitř
okruhu a je spojena s okolím dvěma nadjezdy. Její obyvatelé
musejí být obzvláště opatrní při pobytu v okolí kolejí, protože lokomotivy zde často projíždějí rychlostí kolem 180 km/h.
Na závěr exkurze si žáci mohli prohlédnout vnitřní vybavení starší lokomotivy ČKD. Vozidla zahraničních zákazníků jsou
bohužel z důvodu utajení chráněna před cizími osobami přísnými smlouvami. Na památku si odnesli i drobné upomínkové
předměty ČD.
Mgr. Marie Kořínková
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Ve středu, dne 1. dubna se salonek v ronovské restauraci U Vavřince zcela zaplnil návštěvníky unikátního koncertu,
v němž se propojili žáci ronovské MŠ, ZŠ a hudebního oddílu TJ SOKOL. V první části koncertu děti zazpívaly a zahrály
skladby, které nastudovaly pod vedením lektorů Mgr. Kateřiny
Andršové a Jakuba Hájka. Děti z hudebního kroužku MŠ a ze
2. a 5. třídy místní ZŠ pak zazpívaly za rytmického doprovodu bubenického dua Papise Nyasse tři africké písně a koncert
se tak dostal do druhé půlky. Ta zcela patřila hudebním hostům z Gambie. Papis Nyass do bubenické show zapojil také
publikum. Na djembe a další africké bicí si zahrály děti i dospělí. Všichni pak domů odcházeli v radostné náladě. Samotný
koncert byl vyvrcholením celoškolního projektu ZŠ Ronov
„Afrika“, v jehož rámci se žáci seznámili s významnými osobnostmi (např. Albert Schweitzer), africkými pohádkami, výtvarným uměním a hudbou. Žáci ZŠ také okusili africké jíd-

Stalo se

Zveme Vás

lo – kuře upravené podle původního receptu. Výtvarné práce,
které pod vedením paní učitelky Mgr. Ivy Trnkové vytvořili žáci
7. a 9. třídy, zdobily salonek a některé z nich si budete moci
spolu s fotografiemi z této akce prohlédnout ve výloze ronovské knihovny. Organizátorem koncertu byl TJ Sokol Ronov nad
Doubravou. Poděkování organizátorů patří sponzorům (Rupol
spol. s r. o., Tlapnet s. r. o., Milan Rek – restaurace U Vavřince),
bez jejichž štědrosti by se koncert nemohl uskutečnit.
Mgr. Kateřina Andršová

BESEDA O BYLINKÁCH

Dne 9. 4. se konala v zasedací místnosti MěÚ Ronov nad
Doubravou beseda o bylinkách s paní Hanou Urbánkovou
z rodinné farmy Sedmikráska ve Sněžném okr. Žďár nad
Sázavou.
Dozvěděli jsme se vše o sušení a zpracování léčivých rostlin, bylinkářka nám doporučila jarní očistnou kůru. Měli jsme
i možnost ochutnat lahodný čaj, dochutit si bylinným sirupem
vyrobeným dle vlastních receptur. Vše bylo k dispozici i k zakoupení. Celá akce i povídání bylo velice příjemné.
Zveme Vás

PŘEHLED AKCÍ

23. – 25. 4. Pocta Dobroslavu Orlovi
25. 4. Rybářské závody Ronov
30. 4. Slet železnohorských čarodějnic – skauti
30. 4. Čarodějnické opékání špekáčků – Mladotice
2. 5. Cyklovýlet od pramenů Doubravy – skauti
8. – 10. 5. Rybí speciality v Hospůdce U Vavřince
20. 5. Beseda nad knihou „Alexandrovka“ – salónek
U Vavřince
23. 5. Jarní fichtl sraz – skauti
23. – 24. 5. Národní šampionát mažoretek
(tělocvična ZŠ)
30. 5. Otevírání zahrádky U Vavřince
??. 5. Vodnické putování – Den dětí – Nový rybník
(termín bude upřesněn)
??. 6. Beseda nad knihou s profesorem Sejčkem
(termín bude upřesněn)
11. 6. Beseda na téma „Šmejdi“ s S. Glaserovou –
salónek U Vavřince
20. 6. Pivní slavnosti U Vavřince

Beseda s JUDr. Bohuslavem Andršem

nad autobiografickou knihou „Česká Alexandrovka –
Vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity
na Rusi“
JUDr. Bohuslav Andrš se
narodil 9. července r. 1926
v České Alexandrovce na jižní Ukrajině, v rodině potomků náboženských exulantů Viléma Andrše a Ludmily
roz. Pluhařové. V české vesnici
na Ukrajině prožil dětství, rané
mládí a první válečná léta. Byl
svědkem kolektivizace, rozkulačování i etnických čistek.
V necelých osmnácti letech byl
mobilizován nejprve do Rudé
armády a pak byl převelen
do československé zahraniční armády Ludvíka Svobody. Jako
řadový voják v první linii se zúčastnil Karpatsko-dukelské operace a osvobozování československého území. Po skončení
války se rozhodl, že zůstane ve vlasti svých předků.
Po celý život zůstal ve spojení se svými blízkými i krajany z rodné vesnice, zajímal se o jejich osudy, zabýval se studiem literatury i archivních dokumentů. Krátce po svých
osmdesátých narozeninách pak začal nashromážděný materiál zpracovávat do knižní podoby. V roce 2009 Slovanská
knihovna v Praze vydala unikátní knihu pod názvem „Česká
Alexandrovka – Vzpomínky na život české vystěhovalecké
komunity na Rusi“. Bohuslav Andrš v ní propojil vlastní vzpomínky s historickými fakty. Druhé, rozšířené a doplněné vydání „České Alexandrovky“ se dostalo do českých knihkupectví
v březnu letošního roku.
Knihovna v Ronově nad Doubravou se rozhodla uspořádat
besedu s autorem knihy, na niž vás srdečně zveme. Beseda se
bude konat ve středu 20. května v 17 hodin v salonku restaurace U Vavřince.
Mgr. Kateřina Andršová

Pozvánka na „Vodnické putování“
Vážení spoluobčané, Volnočasová Kulturní Ronovská komise (VoKu®Ko) a Skauti Ronov nad Doubravou si Vás dovolují pozvat na jedinečné „Vodnické putování“, které se uskuteční na konci května. Putovat za vodníkem budete po hrázi
Nového rybníka, více informací naleznete na plakátech.
Během této cesty potkáte různorodé vodní bytosti, jako jsou
vodníci i vodnice, víly, rusalky dokonce i možná hejkala. Máme
pro Vás připraven bohatý program plný her, kvízů a tematických soutěží. Těšíme se na Vaši účast.
Zpravodaj Ronova nad Doubravou – 2/2015
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Mladotice a Moravany

Moravany

Úvodem příspěvku bychom rádi poděkovali za prostor, který byl Městečkem na dlani své městské části Moravany věnován pro její širší prezentaci. Kdo by čekal na tomto místě
zprávu o dynamickém rozvoji městské části a plánech do budoucna, bude nejspíš zklamán… Kouzlo Moravan vždy spočívalo a i nadále spočine v jejich klidu, nerušeném rozjímání napříč dějinami, stranou všeho ruchu a úžasných projektů, které
by jakkoliv rušily místní i oddechuchtivé obyvatele, dojíždějící ze spřátelených osad, zejména nevelké vsi poblíž Černošic,
na lepších mapách k nalezení pod názvy jako Praga, Praha,
Prague, Prag, kteří v letním období každoročně povýší počet
obyvatel v Moravanech i na dvojnásobek. K návrhům ke sloučení obou osad zatím zůstáváme neteční, jelikož způsob hospodaření jejich osadního výboru si v našich končinách absolutně nemůžeme dovolit…
Aby to zase nevypadalo, že se v Moravanech nepovedlo
za posledních patnáct let ani čtyřbarevné kotě a rada města
R. n. D. na Moravany zapomíná, je třeba upozornit na poměrně velké investice, které významnou měrou zpříjemnily život
v této lokalitě. Z nich si ceníme zejména vyasfaltování komunikace ve spodní části naší vsi, rekonstrukci autobusové zastávky a přestavbu budovy bývalé hasičské zbrojnice na velmi
pěkné zázemí pro scházení se a odpočinek místních i přechodných obyvatel Moravan.
Mnozí z Vás si právě nejspíš říkají: „Moravany… kde to je…
aha, tam je ten zámek, nojo…“
Tak dobrá, zámek… každý si zámek v Moravanech vybaví možná trochu jinak, úměrně tomu, jak daleko sahají jeho
vzpomínky.
Gustava Mahlera tu na procházkách potkával pravděpodobně málokdo. Taneční parket v parku, JZD, knihovnu, poš-

tu, živý skanzen indické kultury, sofistikovanou chovnou stanici dnes již vzácně chovaného susa domestica, doplněného
přidruženým chovem ratuse norvegia a také méně oblíbené
muscy domesticy pamatují ale živě mnozí.
Jelikož máme tento prostor v Městečku přislíben v podobném rozsahu pravidelně v každém čísle, rozhodli jsme
se připravit pro své milé spoluobčany, kteří se rádi dívají kolem sebe i zpátky do historie, několik zastavení na zámku
v Moravanech a jeho okolí v jeho lepších časech, v dobách minulých. Pokusíme se touto cestou přinést něco poznání, něco
historie, a možná i trochu tajemna z hlubin věků tak, abyste
měli příjemný důvod k zamyšlení třeba při projížďce na kole
nebo cestou autem za prací, za nákupy, povede-li náhodou
přes Moravany…
Tak nashledanou příště.
Váš osadní výbor městské části Moravany u Ronova

Jaro v Mladoticích
Jaro je v plném proudu a venku začaly pěkné, příjemně teplé dny. Okolí řeky Doubravy láká ke krásné procházce. U nás
v Mladoticích, se zabydlely i divoké kachny, tak když půjdete
kolem, můžete se na ně podívat a hodit jim třeba kousek chleba. Pro děti to bude určitě zábava.
Rádi bychom vás pozvali na „Hasičské závody‘‘, kterých se
zúčastní členové SDH Mladotice. Závody se konají 25. 4. 2015
od 13 hodin v Bousově.
Dne 30. 4. 2015 od 17 hodin se v mladotické hasičárně pořádá „Čarodějnické opékání špekáčků‘‘. Přijďte si pochutnat
na klobáskách, které pro vás budou připraveny nebo si přineste buřty na opečení a poseďte u ohně.
Michaela Hubáčková

Příspěvky čtenářů

Karatisté z Lichnice bodovali

Koncem února a začátkem března se karatisté z Lichnice zúčastnili dvou soutěží a to Velké ceny Trutnova a Hungarian
Tatami Karate Cup.
6
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Do Trutnova přijelo bojovat o medaile a poháry na 240 závodníků z 26 klubů a dvou států. Naši borci si vedli znamenitě, když vybojovali 9 zlatých, 3 stříbrné, 8 bronzových medailí,
kdy se tento úspěch také odrazil na pořadí jednotlivých klubů
a tedy i na prvenství KK Lichnice.
Kata 7–9 let 1. místo Linda Vojáčková, 3. místo Klemák Jakub
a Vojtěch Vašák; 10–11 let 2. místo Linda Vojáčková; 12–13 let
3. místo Kamil Klein; dorostenky 3. místo Eliška Týlová.
Kumite 7–9 let do 27 kg 1. místo Lukáš Klein do 32 kg
1. místo Lukáš Klein, 2. místo Vojtěch Vašák, 3. místo Adam
Škaryd a Vojtěch Valčík; do 30 kg 1. místo Linda Vojáčková;
7–9 let nad 32 kg 3. místo Jakub Klemák a Jan Šmíd; 10–11 let
do 35 kg 2. místo Linda Vojáčková, do 35 kg 1. místo Pavel
Urbanec; 12–13 let do 39 kg 1. místo Klein Kamil, nad 50 kg
1. místo Tereza Plevová; dorostenci nad 70 kg 1. místo Tomáš
Pleva dorostenky do 54 kg 1. místo Eliška Týlová.
V Maďarsku startovalo na 600 borců z 11 států. Krásného
úspěchu v náročné konkurenci dosáhli Jan Šmíd v ml. žácích
v kumite nad 37 kg a Tomáš Pleva v dorostencích nad 70 kg,

Příspěvky čtenářů
kdy stanuli na stupních vítězů a převzali zaslouženě bronzové medaile.
Poslední víkend v měsíci březnu se v Kladně konalo 1. kolo
Národního poháru ČR v karate mládeže. Byla to nominační
soutěž pro Mistrovství ČR, které se zúčastnilo 53 klubů z celé
republiky. Na tuto republikovou soutěž vyslal KK Lichnice
13 borců, kteří v náročných soubojích vybojovali celkem 8 medailí a skončili tak v pořadí klubů na krásném čtvrtém místě.
Zlaté medaile si domů dovezli: Kumite Adam Škaryd
ml. žák 7–9 let do 32 kg; Jan Šmíd ml. žák 7–9 let nad 32 kg;
Tomáš Pleva dorost nad 70 kg. Stříbrné medaile: Kumite Linda
Vojáčková ml. žákyně 7–9 let do 30 kg; Vojtěch Vašák ml. žák
7–9 let do 32 kg; Jakub Klemák ml. žák 7–9 let nad 32 kg; Nikola
Kosinová dorostenka do 47 kg
Bronzová medaile: Kumite Eliška Týlová dorostenka do 54 kg;
Barbora Kratochvílová a Tereza Plevová v těžkých bojích o třetí místa soupeřkám podlehly a skončily tak na pátých místech.
Petr Kosina Coach KK Lichnice.

DOKONČENÍ DALŠÍ PUBLIKACE NAŠEHO OBČANA
Již předem zde můžeme oznámit, že se v tisku dokončuje
další kniha, která má vztah k Železným horám.
Za dobu několika posledních let ji napsal náš zdejší občan emeritní profesor gymnázia v Čáslavi, akademický malíř
a člen Českých historiků umění v Praze Mgr. Zdeněk Sejček.
Je to v pořadí již čtrnáctá umělecko-historická práce, z nichž
patří v nedávné minulosti publikace „Almanach ke jmenování Ronova nad Doubravou městem“ (1988) a v roce 2010
„Pomístní jména Ronova n. D.“, k nimž přispěl svými výtečnými fotografiemi aktivní předseda Kulturní komise Milan
Žanda.
Nová publikace se nazývá „Vojslava Pruchová – Myšlenky
v čase“. Autor tak navazuje na své dvě předešlé umělecko-historické knihy, v nichž věnoval celoživotní zájem o význačného českého malíře Železných hor Jindřicha Pruchu
(1886–1914). Byly to: „Jindřich Prucha v dopisech a vzpomínkách“ a „Jindřich Prucha – kresby“ (1988, 2004).
Po Národní galerii v Praze, která vydala poslední jmenovanou publikaci, přijde tedy v nejbližší době na veřejnost mnohé týkající se Pruchovy sestry Vojslavy Pruchové (1877–1973),
jejího vztahu k lidem, krajině, přátelům a především k bratru
Jindřichovi. Autor čerpal své znalosti jednak z Archivu Národní
galerie v Praze a v galeriích a archivech dalších (Plzeň, Ostrava,
Olomouc, Chotěboř, Čáslav aj. ).
Novou publikaci, vztahující se opět k životu a tvorbě
Jindřicha Pruchy vydává největší pražská aukční organizace
Europeandart (Evropské umění). Vydávající organizace připravuje v Praze tzv. „křest knihy“ za účasti řady kulturních osobností a při „křtu“ záznam kulturní redakce České televize.
Podobné uvedení knihy do knižního veřejného zájmu uvede
Městské muzeum a Městská galerie v Čáslavi.
Autor souhlasí s podobnou akcí, která by se konala z aktivity
Městské knihovny v Ronově nad Doubravou. O datech a místě
konání se dozvíte z informačních zdrojů Ronova n. D.
Knihovna Ronov

Barokní sochy v dolní části Zámecké ulice
Jako pravidelný čtenář Zpravodaje Ronova nad Doubravou
a zdejší patriot města, které vešlo do obecného podvědomí lidově nabytým přízviskem „městečko na dlani“, reaguji na některé nepravdivé informace pisatele, které byly uveřejněny
v úvodníku zpravodaje č. 1/2015.
V dolní části Zámecké ulice při dvou nárožích bývalých zámeckých zahrad jsou umístěny dvě sochy. Jedna z nich, levá
v pohledu od náměstí, představuje sv. Jana Nepomuckého,
druhá protější pak sv. Prokopa. Sochy jsou zhotoveny z pískovce, a jak dokazuje bohatá draperie a pohybová složka

děl reprezentují tzv. barokní sloh 18. století. Obci Ronov nad
Doubravou byly věnovány opatem cisterciáckého kláštera
ve Žďáru nad Sázavou Václavem Vejmluvou (1670–1738), který pozval do Čech italského stavitele Jana Santiniho-Aichla.
Ten na řadě míst u nás vytvořil stavby v unikátním slohu barokní gotiky, která nemá jinde ve světě obdoby. Sochy vznikly v roce 1725 a původně měly sloužit jako sochařská výzdoba kamenného mostu ve Žďáru nad Sázavou. Z toho sešlo
ve prospěch ronovské farnosti hlavně proto, že jmenovaný
klášter se stal pro léta 1711–1727 držitelem ronovského panství. Nauka o svatých (hagiografie) udává u každého světce
tzv. atribut, věcný prvek, podle kterého se jednotlivé postavy, ať malované či provedené jako plastiky, poznají a religiózně určí. Atributem sv. Jana Nepomuckého je kříž (krucifix),
držený oběma rukama úhlopříčně přes prsa, a kolem hlavy
v polokruhu pět zlatých hvězd, tudíž se nejedná o barokní
sochu sv. Mikuláše tak jak v textu pisatel mylně uvedl. Pro
sochu sv. Prokopa je typický ďábel, obyčejně s dračím tělem
a lidskou hlavou, jehož světec drží na řetězu. Výjev představuje symbol zkroceného zla. Za zmínku stojí zde připomenout zápis z prvního dílu ronovské kroniky z let (1861), který
uvádí, že konečné umístění obou soch na dnešní místa bylo
provedeno již v roce 1820.
Milan Žanda

Představení Volnočasové Kulturní
Ronovské Komise

Vážení spoluobčané, v minulém vydání Městečka na dlani jsme Vám slíbili představit novou Volnočasovou Kulturní
Ronovskou Komisi, která vznikla v únoru letošního roku. Sám
název Vám napoví, že se jedná o sloučení dřívější komise kulturní a nově vzniklé komise volnočasové.
Již při první schůzce nám bylo jasné, že jméno naší komise
je zbytečně dlouhé a jeho používání při jednáních absolutně
nevyhovující. Při hledání toho správného výrazu jsme zažili mnoho vtipných momentů. Nakonec jsme se nechali inspirovat Adolfem Dasslerem, jenž vytvořil název svých bot složením prvních slabik jména a příjmení – Adi a Das (Adidas).
Volnočasovou Kulturní Ronovskou Komisi budete tedy vídat
pod zkratkou VoKu®Ko. Doufáme, že i pro Vás je naše nová
přezdívka duchaplná, vtipná a lehce zapamatovatelná.
Hlavním cílem naší komise je realizace kulturních a volnočasových akcí pro občany všech věkových kategorií z našeho
městečka i okolí. Zejména pak našim dětem máme v úmyslu
zpříjemnit jejich dětství. V době plné virtuálních aktivit bychom jim chtěli poskytnout možnost trávení času se svými
nejbližšími na jednom místě vytvořením dětského koutku neboli mateřského centra.
Již nyní pro Vás máme připraveny různé akce, díky kterým bychom chtěli zpestřit život v našem městě. V první polovině letošního roku jsme pro vás připravili První ročník
Ronovského Skořápkovníku, který proběhl o Velikonoční neděli. V květnu připravujeme Putování za vodníkem po hrázi Nového rybníka. K zajištění akcí budeme využívat především vlastní síly a schopnosti. Přesto mezi námi rádi přivítáme
dobrovolníky, kteří se budou chtít zapojit do těchto volnočasových aktivit. Budeme vděčni za Vaši shovívavost, kdy dokážete přehlédnout i naše nedostatky. Této práci se věnujeme
ve svých volných chvílích mezi povinnostmi v zaměstnání
nebo na mateřské.
Na závěr Vám chceme prostřednictvím tohoto článku sdělit, že Vy jste naší inspirací. Zajímají nás Vaše názory, proto
se na nás neváhejte obrátit s nápady, dobrovolnou pomocí, ale i kritikou. Vašim názorům se budeme pečlivě věnovat
na e-mailu vokurko@post.cz nebo na naší nové facebookové
stránce Vo Ku R Ko.
Zpravodaj Ronova nad Doubravou – 2/2015
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Rozhovor s páterem Josefem Mokrým
Nejstarším aktivním duchovním správcem v královéhradecké diecézi a nejstarším obyvatelem – mužem
v Ronově nad Doubravou je pan farář Josef Mokrý, narozen 19. 12. 1925, který letos oslaví své 90. narozeniny.
Dovolili jsme si připravit s ním pro vás rozhovor.
„… Když se Pepík narodil, jeho maminka říkávala, že je
to takový malý klučík, černovlasý, černooký, kdyby tak
Pán Bůh dal, že by mohl být knězem. Tak mu tu myšlenku maminka vnukla a po mnoha překážkách se mu to
podařilo….“

Kdy a kde jste se narodil?
Narodil jsem se v Nížkově v roce 1925, dne 19. 12. Tehdy to byla
malá vesnička na Českomoravské vysočině v okrese Německý,
nyní Havlíčkův Brod, od roku 1960 okres Žďár nad Sázavou.
Z jaké pocházíte rodiny, čím byli vaši rodiče? Jaké máte vzpomínky na dětství?
Měli jsme malé hospodářství, 3 hektary polí a kousek lesa.
Tatínek při tom provozoval krejčovskou živost. Doma bylo veselo, bylo nás 12 dětí, 8 dcer a 4 kluci. Jeden bratr brzy zemřel.
Od malička jsme museli pomáhat, pást husy, krmit králíky a já
s bratrem jsme také pracovali na poli. Nejstarší bratr chodil
do měšťanky do Přibyslavi 8 km. Já jsem ještě nechodil do školy, a už jsem sám jezdil s kravským potahem na pole. Doma mi
naložili na vůz hnůj a já jsem jel po těch stráních na pole, tam
to složili a já jel znovu. S bratrem jsme také orali, já držel opratě, bratr pluh. Tatínek musel šít a tak my jsme museli pracovat. Tatínek byl vynikajícím řemeslníkem, šil jak se tehdy říkalo
i kajzrfraky, uniformy, i dámské šaty, měl 2 dělníky.
Jakou jste navštěvoval školu?
V roce 1937 jsem jel s tatínkem do Prahy na zkoušku
na Arcibiskupské gymnázium, které bylo v Bubenči – veliká budova – asi 600 žáků – polovina internistů – bydleli jsme v internátě a ostatní byli z Prahy. Když přišli Němci v roce 1939 hned
školu zabrali, učili jsme se v internátě, příští rok i internát zabrali, chodili jsme do gymnasia na Smíchově, za rok zas nás vyhnali, byl jsem rok na Velehradě, po roce zas gymnasium zabrali pro Hitlerjugend, šel jsem do Brna, po 2 letech místo 8. třídy
jsem musel na práci k německému sedlákovi. Tam jsem byl až
do konce války. Po válce jsem dodělával osmou třídu a maturitu.
A co vaše další studia?
Pak jsem se přihlásil do semináře v Hradci Králové. Jako bohoslovci jsme museli také chodit na práci, skládat uhlí apod.
Vysvěceni jsme byli už 16. dubna 1950, pan biskup Pícha měl
strach, že také seminář zavřou – naši profesoři už byli zavřeni,
školu jsme dokončovali po vysvěcení.
Co následovalo po studiích? Jaká byla vaše vojenská služba?
Po vysvěcení jsme museli místo na faru na vojnu, i mnozí
kněží z farnosti. Já jsem narukoval do Hvězdova, byla to ně8
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mecká vesnice za Mimoní. Po týdenním výcviku beze zbraně
jsme byli rozděleni na různá místa, naše četa do Prahy, bydleli
jsme ve Střešovicích za vojenskou nemocnicí, v dřevěných barácích po Němcích, myši a štěnice byly našimi spolubydlícími.
Po práci na stavbě jsme museli ještě na cvičák, kde nás honili.
Byli přesvědčeni, že jsme jen příživníci, že nedovedeme pracovat, ale v tehdejším stavebnictví plnilo plán práce jen na sotva 50%, a kde jsme pracovali my kněží na 145 %. Ovšem žádný
plat jsme nedostávali. Měli jsme staré německé uniformy, museli jsme platit za ubytování a za stravu i za oblečení a z platu nezbylo nic. Po 2 letech na vojně nám při rozkaze četli, že
ty dva roky služby na vojně neplatí, že musíme znovu sloužit
2 roky. Už jsme se těšili na civil, měli jsme už civilní šaty a místo toho další 2 roky, někteří plakali. Také jsme pracovali v lesích v pohraničí, 7 km za Kynžvartem, tam byly velké polomy,
všechno pod sněhem. Konečně po 40 měsících té vojny jsme
se konečně dostali do civilu.
Povězte nám něco o zdejším kostele, když jste zde začínal?
Napřed jsem byl přidělen do Skutče jako kaplan, po půldruhém roce po zavřeném panu faráři Říhovi do Nových Hradů
u Proseče, po 8 letech do Ronova – 18. 7. 1963. Jsem zde už
přes 50 roků. Kostel byl ve velice špatném stavu. Nejen fasáda
téměř úplně opadaná, ale uvnitř: po celé délce byly po obou
stranách velké trhliny, kterými bylo vidět až na půdu, táhla uřezaná, jediné zůstalo u kůru. Rovněž oba hřbitovní kostely sv.
Kříže i sv. Martina nejen špatné fasády, ale i střechy. Na Míčově
spadlý strop na varhany. Lidé tam chodili přes sakristii. Já
jsem tam sloužil mši svatou jen jedenkrát a hned přišla komise z okresu a z kraje a zakázali kostel používat. Bylo zapotřebí
všechny kostely s velkým úsilím a s velkými náklady opravovat.
Co byste nám pověděl o Ronovu při vašem nástupu na zdejší
farnost, na co rád a naopak nerad vzpomínáte?
Při svém příchodu do Ronova jsem byl velmi překvapen
velkou ochotou mnoha zdejších lidí, kteří přicházeli pomoci při opravě farního kostela. Ráno ve čtyři hodiny už bylo
na střeše 18 mužů, a teprve v 7.00 jeli do práce. Za svou práci
na kostele nic nechtěli, mnozí ještě na opravy štědře přispívali. Dnešním mnohým lidem tato ochota chybí. Dnešní mnozí mladí lidé naopak mají snahu kostel a faru co nejvíce poškodit a zničit. S velkým úsilím zničili střechu a zábradlí nad
schodištěm u vchodu do sakristie, nejméně 10x rozbili dveře
u kostela sv. Kříže a u sv. Martina a ukradli a nebo zničili vše,
co se dalo. Dřív býval kostel otevřený, dnes ani zámky nepomáhají. Každému, koho potkám, přeji dobrý den posílám požehnání, i když mnozí o to nestojí. Dříve i lidé nevěřící měli
úctu ke kostelu, dnes mnozí hledí kostel i faru co nejvíce poškodit a zničit.
Kostel je místo posvátné a posvěcené, zde může každý najít
klid, pokoj, usmíření a odpuštění. Mnozí věří, že Bůh existuje,
ale Ho nenávidí, neuvažují, že Bůh je vidí. Bůh je totiž nekonečně milosrdný a dobrotivý, proto zde na zemi většinou netrestá, ale potom je Bůh ochoten každému zde na zemi odpustit. K potrestání má celou věčnost.
Chtěl byste na závěr všem něco vzkázat?
Přeji všem lidem, aby si uvědomili, že jednou musí všichni zemřít a potom je čeká Boží soud, naprosto spravedlivý
a přísný. Aby se všichni měli rádi, co chybí mrtvému člověku?
Zdánlivě nic, mrtvé tělo má všechno, jako tělo živé, má stejnou váhu, jen mu chybí nesmrtelná, nehmotná a neviditelná
duše, která v okamžiku smrti opouští tělo a odchází na Boží
soud. Na toto mnohý člověk nemyslí, s tím mnohý nepočítá,
proto ho čeká velké překvapení v okamžiku smrti. Přeji všem,
aby na to pamatovali.
Děkujeme za rozhovor a přejeme pevné zdraví, stále dostatek
životního elánu a mnoho sil k letošnímu významnému životnímu
jubileu. 			
R. R.

Příspěvky čtenářů

Ztracené pohádkové místo

14. 9. 1939 se naše republika rozpadla – Slovensko se osamostatnilo. O den později jsme byli obsazeni německým vojskem. 16. 9. 1939 byl za přítomnosti A. Hitlera, na pražském
hradě vydán výnos, dle něhož jsme se stali autonomním, samosprávným útvarem v rámci Velkoněmecké říše. V preambuli stálo, cituji: „Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země. Český stát prokázal
svojí vnitřní neschopnost a propadl nyní také skutečnému rozkladu. Proto Německá říše z příkazu sebezáchovy zasáhla, neboť dokázala už ve své tisícileté dějinné minulosti, že díky jak
velikosti, tak i vlastnostem německého národa jediná jest povolána řešit tyto úkoly.“

Pocházím od Přelouče, kde se kdysi stavěla Chvaletická elektrárna a my děti jsme jezdily na ozdravné pobyty do Krkonoš,
kde každý potůček zdobil dřevěný mlýnek, a to bylo něco
úžasného.
Proč to ale píšu. Když jsem se přistěhovala do Ronova, získali jsme stavební parcelu od Cemperových v roce 1987 (dnešní
ulice Žlebská), velice mne zaujalo místo, které mi připomínalo
krásu hor.
V dáli sice byly vidět Železné hory, ale tento tzv. trojúhelník,
kterému jsme s dětmi říkali POHÁDKA, byl překrásný.
Každý den jsme se tam chodili kochat a odpočinout si na lavičky, které byly součástí celku. Děvčata se vydržela dívat
na míček, který neustále nadskakoval v tryskající vodě. Okolo
betonového jezírka byla soustava dalších pozoruhodných pohybujících se plechových barevných postaviček, jak Rumcajs
s Mankou řežou dříví a současně kolébají Cipíska. Další dvojice
postav „babka s dědkem“ točí mlýnským kolem a nad nimi dívka zvoní taháním provázku na zvoničku. Celý mechanismus byl
poháněn vodou z městského vodovodu. Čáp stojící na jedné
noze bděle sledoval žáby sedící na okraji nádrže, kterým z úst
tryskal cílený proud vody, uvádějící vše v ladný pohyb.
Okolo byl dřevěný plůtek, barometrický osel ukazující každodenní počasí. Za deště mu z oháňky kapala voda, za sněhové
vánice byla vidět jen jeho silueta a za jasného počasí se od dřevěného oslíka odrážely sluneční paprsky. Okolo kvetly pivoňky
a zelenala se tráva. A co teprve v zimě o Vánocích – tři krásné
borovice ozdobené barevnými žárovkami a ověšené večerníčkovými postavami z polystyrénu, umocňovaly atmosféru a pohodu Vánoc. V té době se v naší ulici začínalo teprve stavět,
takže oknem ložnice dcery z postýlek sledovaly celou tu osvícenou nádheru, která v zimním období vévodila širokému okolí. Foto tohoto místa se mi nepodařilo pořídit, což mě mrzí.
Vše vyrobil a udržoval pan Zvěřina na křižovatce před
okny svého domku na spojnici ulic Školská a dnešní Žlebská.
Každý den, když procházím okolo, si na to vzpomenu. Dnes je
na tomto místě holý plac s trochou té trávy a keři zlatého deště, kterou zdobí výkaly psů a koček.

Sedm hasičských jednotek likvidovalo požár v Mladotickém
mlýně v noci ze 4. – 5. dubna 2015. Oheň, který vznikl zřejmě
technickou závadou na komínovém tělese, se podařilo odhalit téměř okamžitě. I když byl v kritickou dobu objekt plný hostů, vše se podařilo dostat pod kontrolu a uhasit bez zranění
přítomných návštěvníků. Velký dík patří všem hasičům, zvláště bychom chtěli poděkovat SDH Ronov nad Doubravou, kteří
ohnisko požáru střežili do ranních hodin.

Věra Hrdličková, 50 let

Paní Joachimová a město Ronov

NEZAPOMÍNAT – SLAVIT VŠAK REALITU…
Před 70 lety skončila druhá světová válka. Byla nejrozsáhlejší
a nejkrutější v novodobých dějinách lidstva co do počtu účastněných států tak co do množství obětí a materiálních ztrát.
Zahynulo v ní 52 milionů lidí jenom proto, že Německo, které ji vyvolalo, začalo nekompromisně uskutečňovat svoji teorii
o nadřazenosti árijské rasy s cílem ovládnout svět a dle „vyššího přirozeného práva“ rozšiřovat své území a životní prostor.
Německý národ se ztotožnil s idejemi, které proklamoval jejich vůdce Adolf Hitler ve svém díle „Mein Kampf“ (Můj Boj),
které se stalo biblí německého nacizmu a fašizmu. Bylo ho vydáno více než 10 milionů výtisků, rozsah výtisku 780 stran.
Již za dob svých studií jsem usiloval si to dílo alespoň přečíst.
Nepodařilo se mi to. Došlo k tomu až v roce 1993, kdy vyšel
u nás jeho komentovaný, redukovaný překlad. Z části je to čtení nudné, z části alarmující svými dogmaty, fantaskními nenávistnými výpady a invektivami proti méněcenným rasám lidstva (židobolševíci, slované, cikáni, černoši a další).
Že jej představitelé evropských států nebrali ve 20. letech
minulého století příliš vážně lze pochopit, ale když ve svých
postojích pokračoval i ve 30. letech, kdy Hitler začal, po uchopení moci, s podporou národa své šílené nápady uskutečňovat, bylo trestuhodné. Neprotestovala ani církev, když se Hitler
ve svých projevech „oháněl“ Bohem a prozřetelností.
V roce 1939 začala druhá světová válka. V tomto roce byla
zlikvidována naše státnost a jako národ jsme měli v roce 1955
zaniknout. To si dnes málo našich lidí uvědomuje a ani to neví.

Ing. Kloboučník
(Pokračování v příštím čísle.)

Informace z radnice

Poděkování hasičům

PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

V NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, platném od 1. 1. 2011, je mimo jiné uvedeno, že každý si
musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále
jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru, proto je nutno provádět kontrolu a čistění spalinové cesty.
Kontrola spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví.
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba,
kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je
možné provádět svépomocí.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv
Čištění – pevná paliva:
Celoroční provoz: 3x ročně
Sezonní provoz: 2x ročně
Kapalná paliva: 3x ročně
Plynná paliva: 1x ročně
Výběr: 1x ročně u všech paliv
Kontrola
1x ročně u všech paliv
Zpravodaj Ronova nad Doubravou – 2/2015
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ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU!!!
Obracíme se na Vás s nabídkou na rozšíření sociálních
služeb v Ronově nad Doubravou a přilehlých obcích.
Jste senior, trpíte chronickou nemocí a potřebujete odlehčit v péči o sebe, či máte doma rodinného příslušníka,
s péčí o jehož osobu potřebujete dopomoci? Potom Vám
nabízíme ASISTENČNÍ SLUŽBU, o kterou bude od měsíce května 2015 rozšířena nabídka sociálních služeb v oblasti Ronova
nad Doubravou a přilehlých obcí.
Základní činnosti asistenční služby:
– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při úkonech osobní hygieny
– pomoc při zajištění chodu domácnosti
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– pomoc při obstarávání osobních záležitostí (doprovod
k lékaři, na úřad, apod. )
Cílová skupina (pro koho je služba určena):
Osoby se sníženou soběstačností v důsledku vysokého
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
V případě předběžného zájmu kontaktujte prosím vedoucí PS Ronov nad Doubravou Bc. Kateřinu Větrovskou na tel.
č.: 469 690 201, případně na mob. telefon: 608 725 113

HARMONOGRAMY SVOZŮ ODPADŮ –
nové od 1. dubna 2015:

Ke změně dochází od 1. 4. 2015 na základě požadavku svozové firmy AVE CZ Čáslav. Změna svozů nám byla nahlášena
bezprostředně před 1. 4. 2015. Změna svozů není zapříčiněna
ze strany města Ronov n. D.

Svoz popelnic domovního odpadu v Ronově nad
Doubravou: Svozovým dnem je lichá středa. 1. 4., 8. 4.,
22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9.,
23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12., 30. 12.
Svoz popelnic domovního odpadu v Mladoticích
a Moravanech: Svozovým dnem je lichý čtvrtek. 2. 4., 9. 4.,
23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6., 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8.,
10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12., 31. 12.
Svoz biologického odpadu v Ronově nad Doubravou,
Mladoticích a Moravanech: Svozovým dnem je sudá středa. 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8.,
19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 28. 10., 11. 11., 25. 11.
Svoz plastů: Svozovým dnem je každé pondělí.
Svoz papíru: Svozovým dnem je liché úterý. 7. 4., 21. 4.,
5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9.,
22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 17. 11., 1. 12., 15. 12., 29. 12.
Svoz skla: Svozovým dnem je čtvrtek 16. 4., 14. 5., 11. 6.,
9. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 29. 10., 26. 11., 24. 12.
Svoz nápojových kartonů: Svozovým dnem je 15. 5. –
pátek, 7. 8. – pátek, 4. 11. – středa.
Sběr nebezpečných odpadů se bude konat dne 14. 5.
2015 (čtvrtek): při sběru můžete odevzdat oleje, barvy, kyseliny, pesticidy, chemikálie, autobaterie, pneumatiky a pod.
Lednice, mrazáky, televize, rádia, elektrospotřebiče, elektrické nářadí, zářivky, výbojky apod. lze ukládat po celý rok
na dvoře Městského úřadu v Ronově n. D.
Ronov n. D. – u základní školy 9.00 – 9.15 hod.
– ul. J. Pruchy u kontejnerů 9.15 – 9.20 hod.
– u mateřské školy – parkoviště 9.20 – 9.30 hod.
– křižovatka ul. Lichnické s ul. Podhorka 9.30 – 9.35 hod.
Mladotice u hasičské zbrojnice 9.40 – 9.50 hod.
Moravany u zastávky 9.55 – 10.05 hod.
Ronov n. D. – u sběrného dvora 10.10 – 10.30 hod.

Usnesení z mimořádného jednání zastupitelstva města Ronov nad Doubravou
konaného dne 29. 1. 2015
Zastupitelstvo města po projednání
A/BERE NA VĚDOMÍ
č. Z – 34/M1/2015 – přehled hospodaření města za rok 2014
č. Z – 38/M1/2015 – informaci o vyhodnocení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Ronov nad Doubravou“
č. Z – 44/M1/2015 – informaci o průběhu přípravy na akci „Regenerace
Chittussiho náměstí“
č. Z – 51/M1/2015 – složení školské rady ZŠ Ronov nad Doubravou: zástupci pedagogických pracovníků – Mgr. Jitka Sedláková a Mgr. Jana
Auersvaldová, zástupci nezletilých žáků – Jana Malá a Monika
Jeřábková, zástupci zřizovatele – Mgr. Barbora Mrázková a Mgr. Ota
Minařík
B/SCHVALUJE
č. Z – 35/M1/2015 – rozpočtové opatření č. 1/2015
č. Z – 37/M1/2015 – Směrnici města Ronov nad Doubravou č. 1/2015 –
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim
zákona
č. Z – 39/M1/2015 – Příkazní smlouvu č. 03-14-136 s firmou Energy
Benefit Centre o. p. s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
na administraci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Ronov nad Doubravou“
č. Z – 40/M1/2015 – text Smlouvy o dílo se Stavební firmou Libor
Jindřichovský, s. r. o., Jungmannova 330, 539 01 Hlinsko na stavební
práce, spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti objektu
ZŠ Ronov nad Doubravou“
č. Z – 43/M1/2015 – záměr realizace opravy střešního pláště ZŠ (stará
budova) současně při realizaci akce „Snížení energetické náročnosti
objektu ZŠ Ronov nad Doubravou“
č. Z – 45/M1/2015 – Smlouvu o dílo na zhotovení projektu s firmou
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M. I. S. a. s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové na akci „Regenerace
Chittussiho náměstí v Ronově nad Doubravou“
č. Z – 46/M1/2015 – Příkazní smlouvu s Centrum rozvoje Česká Skalice,
o. p. s., Vila Čerych, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice na zajištění organizace výběru dodavatele a kompletní administraci projektu akce
„Regenerace Chittussiho náměstí v Ronově nad Doubravou“
č. Z – 48/M1/2015 – Smlouvu o spolupráci při řešení výzkumného projektu „Dobroslav Orel, rodák z Ronova nad Doubravou, jako významná osobnost české a slovenské hudební vědy“ s Etnologický ústav
AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, 110 00 Praha
č. Z – 49/M1/2015 – záměr využít dotačních titulů s využitím vlastního
dofinancování z rozpočtu města u těchto bodů:
1. záměr využití dotačního titulu na opravu vybraných chodníků – ulice
Nádražní, ulice Svatokřížská,
2. záměr využití dotačního titulu na pořízení úklidové techniky (nákladní
automobil se sběrnými kontejnery, traktor se zametacím zařízením),
3. záměr využití dotačního titulu na revitalizaci zahrady u MŠ s vybudováním dětského hřiště pro veřejnost,
4. záměr využití dotačního titulu vybudování dětského hřiště
v Mladoticích.
Tyto jednotlivé záměry jsou uvedeny v materiálu Program obnovy
venkova.
č. Z – 52/M1/2015 – záměr prodeje stavebních parcel č. 104/2 o výměře 194 m² a č. 783 o výměře 19 m² v k. ú. Ronov nad Doubravou
ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou
č. Z – 53/M1/2015 – Smlouvu o přípravě a realizaci „Postupové mistrovské soutěže mažoretek ČR“.
C/UKLÁDÁ
č. Z – 36/M1/2015 – účetní města zpracovat rozpočtové opatření
do upraveného rozpočtu do 31. 1. 2015
D/POVĚŘUJE
č. Z – 41/M1/2015 – radu města prověřením připomínek Mgr. Žítka

Informace z radnice
a případně zapracováním změn do Smlouvy o dílo se Stavební firmou Libor Jindřichovský, s. r. o., Jungmannova 330, 539 01 Hlinsko
č. Z – 42/M1/2015 – po závěrečném vyhodnocení soutěže, starostu města podepsáním Smlouvy o dílo se Stavební firmou Libor
Jindřichovský, s. r. o., Jungmannova 330, 539 01 Hlinsko
č. Z – 47/M1/2015 – radu města prověřením připomínek Mgr. Žítka a pří-

padně zapracováním změn do Příkazní smlouvy s Centrem rozvoje
Česká Skalice, o. p. s., Vila Čerych, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice
E /J M E N UJ E
č. Z – 50/M1/2015 – za členy školské rady ZŠ Ronov nad Doubravou
za zřizovatele Mgr. Barboru Mrázkovou a Mgr. Otu Minaříka

Společenská kronika
NARODIL SE:
Lukáš Brychta, Ronov n. D. 142

Děkuji Městskému úřadu a členkám SPOZ v Ronově nad
Doubravou za blahopřání, květinový a věcný dar k mému
významnému životnímu jubileu.
Anna Hrdličková

ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
Josef Urbánek, Mladotice 62 – 70 let
Anna Hrdličková, Ronov n. D. 481 – 70 let
Václav Frýda, Ronov n. D. 208 – 70 let
Jana Havránková, Ronov n. D. 427 – 70 let
Ladislav Procházka, Ronov n. D. 102 – 75 let
Eva Špitálníková, Ronov n. D. 387 – 75 let
Josef Šikl, Ronov n. D. 467 – 75 let
Zdeňka Špásová, Ronov n. D. 354 – 75 let
Bohumila Kutílková, Ronov n. D. 398 – 75 let
Anna Souradová, Ronov n. D. 232 – 93 let

Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n. D. za dárek a květiny k mému životnímu jubileu. Též děkuji pí Růžičkové
a pí Pavlíkové za milou návštěvu.
Václav Frýda
Děkuji MěÚ v Ronově n. D. a členkám SPOZu pí Ivě
Růžičkové a Mgr. Janě Auersvaldové za hezké přání, hodnotný dárek a kráskou kytičku karafiátů. S oběma jmenovanými jsem si pěkně popovídala a zavzpomínala.
Eva Špitálníková

ZEMŘELI:
Petr Buchníček, Ronov n. D. 323 ve věku 68 let
Ludmila Cachová, Ronov n. D. 234 ve věku 97 let
Marie Semrádová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji pí Hromádkové a pí Moravové, Městskému úřadu
a SPOZ v Ronově nad Doubravou za blahopřání, květiny
a dárek k mým narozeninám.
Josef Urbánek

Děkuji MěÚ a SPOZu za květiny, dárek a milou návštěvu
k mému jubileu.
Josef Šikl
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově nad Doubravou za dárek
a květiny k mému životnímu jubileu. Též děkuji za milou návštěvu paní Pavlíkové a Hromádkové.
Zdena Špásová
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n. D. za dárek a květiny
k mému životnímu jubileu. Současně děkuji pí Hromádkové
a pí Semrádové za velmi milou návštěvu.
Bohumila Kutílková

Zveme Vás
Město Ronov nad Doubravou ve spolupráci
s Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd
České republiky, v.v.i.
Vás zvou na třídenní akci

Pocta Dobroslavu Orlovi
ke 145. výroční narození Dobroslava Orla,
hudebního historika, kněze a rodáka z Ronova nad Doubravou
připomene ve dnech 23.-25. dubna 2015
MEZINÁRODNÍ MUZIKOLOGICKÁ KONFERENCE
konaná v Třemošnici, SRC Lihovar
s doprovodným programem:
Mše svatá obětovaná za Dobroslava Orla
Kostel sv. Vavřince, čtvrtek 23. dubna v 18 hodin

KONCERTY v kostele sv. Vavřince
Opus franciscanum – hudba 17. a 18. století
Motus Harmonicus
(umělecký vedoucí Jakub Michl)
pátek 24. dubna 2015, v 18 hodin

Kodex Speciálník – hudba 15. a 16. století, varhanní improvizace
Čeští madrigalisté
(umělecká vedoucí Veronika Hádková) sobota 25. dubna.2015, v 15 hodin
HUDEBNÍ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Hudba českého středověku
z okruhu badatelského zájmu Dobroslava Orla
(vede Kateřina Andršová)
Radnice města Ronov nad Doubravou
sobota 25. dubna, 13,30 – 14,45 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Dobroslav Orel – rodák z Ronova nad Doubravou
Galerie Antonína Chittussiho, Ronov nad Doubravou
(vernisáž výstavy s přednáškou uvede PhDr. Jana VOZKOVÁ, CSc.)
sobota 25. dubna, 10,30 hodin
Záštitu nad akcí převzali:
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity v Brně
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
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OZNÁMENÍ A REKLAMA
MO ČRS RONOV NAD DOUBRAVOU POŘÁDÁ

STŘECHY NERAD

TESAŘSKÉ KLEMPÍŘSKÉ POKRÝVAČSKÉ
PRÁCE
IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH
ZÁMECKÁ 11, RONOV n. DOUBRAVOU

tel.: 722 052 418

TRADIČNÍ
RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
RYBÁŘŮ I NERYBÁŘŮ
NA RYBNÍKU „NOVÝ“
V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU

25. dubna 2015

Prezence: 5:30 – 6:30
Zahájení: 7:00

NOVINKA !
HODNOTNÉ
NERYBÁŘSKÉ
CENY

(televize, zahradní nářadí,…)

Občerstvení zajištěno.
Současně budou probíhat rybářské závody dětí do 15 let.

ČIŠTĚNÍ A KONTROLOVANÍ KOMÍNŮ
Kominictví Luboš Petříček
Nabízím následující služby:

• každoroční kontrolování spalinové cesty na pevná paliva, plynná paliva
i kapalná paliva, dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., povinná roční kontrola je
potřebná i v případě pojištění domů či bytu 299,– Kč
• čištění komínu 100,– Kč
• vložkování komínu – (cena závisí na délce a šířce komínu)
• frézování dehtu z komína – (cena závisí na délce a znečištění komínu)
• výstavba a oprava komínů – (cena závisí na domluvě se zákazníkem)
• montáž komínových krytů – (cena závisí na domluvě se zákazníkem)

• PRODEJ nemovitosti
• VÝKUP nemovitosti
• ODDLUŽENÍ nemovitosti

V případě Vašeho zájmu kontaktujte mě
na telefonním čísle:

731 749 095

Těším se na brzkou návštěvu u Vás.
Kominictví Luboš Petříček, Pařížov 10
Tel. 731 749 095

Blanka Moravcová Váš makléř pro tuto lokalitu

tel.: 728 074 270
e-mail: moravcova@talanda-invest.cz
Uzávěrka příspěvků pro další číslo zpravodaje do 11. 6. 2015.
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