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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
stále připravujeme nejdůležitější akce tohoto
roku, a to zateplení školy
a úpravu náměstí. Zateplení školy je ve fázi
podpisu smlouvy s doda
vatelskou firmou. Ohledně náměstí jsme tak trochu ve skluzu a to vzhledem k nepřejícímu počasí. Je potřeba udělat sondu kolem kašny, aby bylo vidět, jak bude výškově posazené celé
náměstí a následně začít pracovat na konečném projektu. Pod náměstím se nachází velká nádrž na vodu s vrtem.
Toto vodní dílo, které nám zanechali naši předkové, jsme
se rozhodli využít pro závlahový systém parku, případně
pro doplňování vody v kašně. Podle stavebně technického
průzkumu bylo konstatováno, že je nádrž ve velice dobrém stavu, takže nic nebrání jejímu využití.
Zároveň s úpravou náměstí bychom chtěli provést
údržbové práce na sochách sv. Mikuláše a Prokopa, které jsou ve velice zanedbaném stavu. Máme projednaný
záměr s Památkovým ústavem přemístit tyto sochy před
hlavní vchod kostela, kde by našly důstojnější místo než
doposud.
Další věc, kterou plánujeme, je zlepšení podmínek pro
naše zaměstnance. Tyto změny nebudou patrné pro veřejnost, ale považujeme je za důležité. Je důležité, aby zaměstnanci měli vytvořené důstojné podmínky s prostory
pro základní hygienu.
Vím, že zima zatím nebyla tak náročná, přesto bych chtěl
touto cestou poděkovat našim zaměstnancům za jejich
práci v tomto zimním období.
Závěrem bych Vás rád pozval na tradiční městský bál,
který se bude konat 11. dubna 2014.
Marcel Lesák
Váš starosta

Studie náměstí.
V první etapě bude realizován park a přilehlá parkovací místa.

Vizualizace případného nového umístění

Poznáte z které části Ronova je to focené? Odpověď hledejte uvnitř Městečka
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Ze školy a školky

Poděkování sponzorům

Zápis žáků do 1.
třídy
Dne 23. ledna 2015 se
konal na naší škole zápis
dětí do 1. třídy. Budoucí
prvňáčky a jejich rodiče přivítala ve škole
paní ředitelka Mgr. Jitka
Miřejovská a pan starosta
Ing. Marcel Lesák. A pak
už se děti vžily do pohádky Perníková chaloupka,
kterou pro ně nastudovala paní učitelka Průšová společně se žáky 9. třídy. Na děti čekaly i jednoduché úkoly, které pro ně připravily paní učitelky. Za jejich splnění byly odměněny pohádkovými perníčky
a drobnými upomínkovými předměty vyrobenými žáky školy.
„Prvňáčci“ odcházeli se slovy, že už se v září do školy moc
těší. Doufejme, že jim to nadšení vydrží.
Žáků zapsaných do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 bylo
29. Tento počet se pravděpodobně sníží, protože do konce
května by mělo být vyřízeno několik žádostí o odklad školní docházky.
Za ZŠ Hana Mojžíšová

Zveme Vás
Rádi touto cestou děkujeme sponzorům, kteří v roce 2014
přispěli na hračky a pomůcky pro naši mateřskou školu.
Částkou 33 540 Kč přispěli mateřské škole sponzoři z obecních úřadů okolních obcí, sponzoři z firem a rodiče dětí.
Z této částky byl hrazen soubor „Dvanáctero vědomostí
než půjdeme do školy“. Jedná se o dvoudílný ucelený soubor
obrázků, každá jeho část se věnuje jedno – mu základnímu
tématu. Soubor je zpracovaný tak, aby splňoval požadavky
na výstupní znalosti dětí v předškolním věku. Dále byly zakoupeny nové staveb – nice – Architekt, Art Fantasy, kuchyňka a víceúčelový stolek.
Pro obohacení naší práce s interaktivní tabulí byly zakoupeny čtyři nové programy: „Zvířata na statku“, „Březen“,
„Duben“ a „Červen“.
V měsíci lednu a únoru plní děti na všech odděleních integrovaný zimní celek ze „Školního vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání“. Využívány jsou metody prožitkového učení a dramatické výchovy, dále celkové pojetí zimního
období ve hrách a činnostech dětí, vytváření elementárního
povědomí o přírodních zákonitostech a jejich vlivu na život
člověka.
26. ledna byl dokončen kurz předplavecké výuky v krytém
bazénu v Kutné Hoře. Hlavním cílem je naučit děti nebát se
vody a získat hlavní návyky a dovednosti k samostatnému
plavání. Některé děti navštěvovaly solnou jeskyni, která je
hned vedle bazénu. Absolvovaly 10 relaxačních pobytů.
V měsíci lednu děti z oddělení „Berušky“ navštívily před zápisem obě první třídy zdejší základní školy. K zápisu šly 23. 1.
2015.
V měsíci únoru jsme pozvali do mateřské školy všechny rodiče, kteří si mohli s dětmi hrát v jejich oddělení. Akce nesla
název: „Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“. Únor je také měsícem masopustních maškar proto dne 12. 2. proběhl v mateřské škole karneval. Děti byly odměněny za své krásné masky
sladkostí a drobným dárkem.
25. 2. navštívilo naší mateřskou školu loutkové divadélko
s pohádkou „Kubula a Kuba Kubikula“.
Marie Václavská
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Příspěvky čtenářů

Omluva panu Kloboučníkovi:

Tímto bychom se chtěli omluvit inženýru Josefu Klobou
čníkovi za chybu v minulém vydání Městečka na dlani. Při
zpracování došlo k vynechání odstavce. Chybu nyní napravujeme dotisknutím zmíněné části.
A jak skončilo jednání o další existenci kravínu? Již v roce
1976 vyvolalo vedení MNV rozšířené jednání rady MNV o členy stavební komise a vedoucí pracovníky JZD. Ti prohlásili,
že kravín bude do roku 1979 odstraněn. Dobytek bude chován v okolních vesnicích, kde jsou proto přirozené podmínky. Je nelogické dovážet krmivo z vesnic do města. Bohužel,
ani do roku 1989 kravín odstraněn nebyl. Tak jsme spoléhali
na rozhodnutí svobodně zvolených zastupitelů města, kteří
jak jsme předpokládali, nechají kravín odstranit. Bohužel tak
učiněno nebylo. Stalo se to nejhorší co mohlo nastat. Potřeby
a zájmy Ronova byly odhozeny, zvítězily partikulární osobní a kamarádské vztahy a zájmy odpovědných, že došlo k diletantskému rozhodnutí – kravín byl prodán soukromníkovi
a tím po desítky let znemožněno využívat prostor, na kterém je postaven, k bytové a občanské výstavbě. Za těch 25
let zde mohla vyrůst doslova městská část. Dnes se problém výstavby řeší Šmoulovem, vzdálen od středu města,
prostém občanské a technické vybavenosti. Člověk nad tím
Kocourkovem kroutí hlavou – nikdo za toto doslova trestní
rozhodnutí nenese odpovědnost. Nemá však smysl naříkat –
máme zde výsledky reprezentantů, které jsme si sami zvolili
a o kterých jsme předpokládali, že budou lepší, v každém případě zodpovědnější, než ti předchozí. Nestalo se tak.

má taková králíkárna, když nikoho nezajímá ani to, kam rodina vypouští vlastní fekálie. To je ale otázka jiná.
Prosím kompetentní orgán, aby se nad tím zamyslel a napravil nedostatky, co trápí občany.
Zdeňka Vítková
Lichnická 198, žijící zde trvale 11 let, i když ne úředně

Posezení s představiteli města
v našem pečovatelském domě

Ať již tomuto měsíci v roce říkáme advent nebo Vánoce,
jsou to svátky, které nám dávají radost – to především našim
dětem. V našem pečovatelském domě jsme měli též malé posezení s občerstvením. Navštívili nás pan starosta města s panem Ing. Kozlem.
Dozvěděli jsme se, co se v Ronově připravuje nového.
Nejde jen o to něco naplánovat, ale také to dovést ke zdárnému konci. Naše město není špatné, ale když projíždíte republikou, tak jsou města i vesnice daleko lépe upravené než naše
město. To nezáleží jen na vedení města, ale na nás všech, jak
k určitým úkolům budeme přistupovat. Tentokrát nám na posezení velice chyběl pan Milan Žanda, který nám vždy připravil dobrý program, má zajímavá videa jak z okolí Ronova,
tak i jak se Ronov budoval. Je veliká škoda, že nás už nepřijde navštívit. Proto mu přejeme hodně úspěchů v další práci.
To přejeme i novému vedení města. Přejeme se, aby se naše
malebné město po Železnými horami probudilo k lepšímu
životu.
Za Dům s pečovatelskou službou O. Fríblová

Vítková

Reaguji na poslední odstavec článku pana Ing. Kloboučníka
z posledního vydání „Městečka na dlani“, o úpadku kulturnosti a etiky města. Děkuji pisateli, že i já se k tomu mohu
vyjádřit. Jsem sousedka zmiňované králíkárny v proluce soustředěné zástavby v Lichnické ulici. Žádné oko ji nemine bez
pozornosti. Pan soused ji umístil u našeho domu, i když ji
stejně tak mohl postavit u svého. Svědčí o tom, že tento člověk se dodnes nenaučil respektovat okolí. Přes mou nevoli
zvítězila bezohlednost. Nejenže je to ohavné i s tím nepořádkem kolem, ale má to i další negativa. Králíkárna s močůvkou
vsakující se do půdy k našemu domu zapáchá, přitahuje hejna much i hlodavce, což obtěžuje nejen mne ale i sousedy
v okolí. Produkce hnoje je ukládána do hnědé popelnice 10
metrů od mých oken, a když není vyvezena jako v létě, kvasí v ní hnůj celý měsíc. Kam se dává mimo sezonu vyvážení?
A smí se to vůbec? A jak se asi daří králíkům na parném slunci
od rána do večera?
Jak jsem se dočetla je „chov domácích a hospodářských
zvířat“ v každém místě upraven vyhláškou, což je dáno zákonem. Myslím, že kdyby takový vyhláška existovala, nemohlo
by k něčemu takovému dojít, protože toto místo na to skutečně není vhodné. V plánu byla i slepičárna. Jenže koho zají-

Zpráva o činnosti našeho hasičského
sboru od poslední VVH roku 2014.

Tato zpráva vychází z plánu práce odsouhlaseným na výroční valné hromadě 2013, veškerou tuto činnost připravuje a schvaluje výbor našeho sboru. Výbor sboru se sešel
11x v tomto roce s účastí 90%. Byly rozneseny novoročenky do všech domácností v Ronově a do sborů našeho okrsku. Zástupci našeho sboru se účastnili výročních valných hromad okolních sborů. Výroční valná hromada okrsku se konala
v Podhořanech, kde nás zastupovalo šest našich členů. Byl
projednán návrh na kapely pro pouťovou zábavu a po diskusi ke smlouvám byla schválena na pátek kapela MOGUL
a na sobotu kapela PUNC.
Proběhlo školení řidičů v Konopáči, kde se proškolilo šest
našich členů. Byla schválena reprezentace našeho sboru
na hasičských slavnostech v Litoměřicích a zároveň byla poslána přihláška na účast s technikou. Letos se sešly dvě skoro
stejné akce – Litoměřice a Pyrocar v Přibyslavi, na který jsme
též poslali přihlášku. Školení a údržba techniky se provádí
pravidelně každé pondělí. Pro zachování historické techniky
renovujeme vlek PPS-8, zbývá rozvést elektroinstalaci a dovybavit ho příslušnou technikou. Po brigádě na úklidu půdy
jsme museli část podlahy vyměnit z důvodu ztrouchnivělých
prken. Bylo jednáno se starostou města o opravě.
8. března proběhlo kontrolní shromáždění spojené s oslavou MDŽ našich členek, kterým jsme poděkovali za celoroční
pomoc a předali květinu a malý dárek.
17. března proběhl den otevřených dveří pro děti z mateřské školky. Účastnilo se 70 dětí, kterým jsme darovali pomůcky na výtvarnou činnost, a každému malý dárek. Toho dne
se rovněž konalo školení zdravovědy od profesionálního
záchranáře.
Po složitých jednáních s úřady, jsme získali koncesi na prodej alkoholu, dle nového zákona s platností od 1. 1. 2014.
21. března proběhlo školení velitelů jednotek na Seči. Účast
br. Kouba K. a Labuť J. ml.
Zpravodaj Ronova nad Doubravou –1/2015
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Příspěvky čtenářů
5. dubna jsme pomáhali Junákům na jejich akci Odemykání
Doubravy.
19. dubna proběhla okrsková soutěž v Běstvini, které jsme
se zúčastnili.
24. května zástupci sboru br. Zajíc J., Kouba K. a Zumr D. reprezentovali náš sbor ve Žlebských Chvalovicích v soutěži vaření guláše. Po průzkumu účastníků soutěže měli naši kuchaři nejlepší guláš, ale oficiální porota rozhodla o umístění na 4 místě.
7. června proběhly hasičské slavnosti v Litoměřicích. Náš
sbor reprezentovalo 10 členů s historickou technikou. V sobotu byl uskutečněn zájezd na tuto akci pro ostatní členy sboru
a naše příznivce. Akce se vydařila. Za uskutečněnou akci, udělil výbor poděkování za organizaci a zajištění účasti na oslavách br. Koubovi K. a Labuťovi Petrovi. Dále sbor obdržel hřeb
na prapor při křtu knihy o praporech hasičských sborů v České
republice a obdržel knihu o povodních kolem Litoměřic. Jsou
v ní i snímky našich hasičů při pomoci. Pro potřeby sboru jsme
zakoupili party stan o rozměrech 6x3 metry.
20. června po přípravě a kontrole vozidel byla provedena jejich STK. Vše bylo v pořádku.
21. června jsme se na pozvání SDH Prachovic zúčastnili s CAS
25 Liaz oslav 130 let založení jejich sboru.
Dále jsme dostali pozvánku od finančního a živnostenského úřadu z Chrudimi na kontrolu sborového účetnictví. Revize
účtů a pokladní knihy proběhla bez závad.
Věnovali jsme peněžní dar 1000 Kč na stavbu hasičského
muzea v Bechyni.
2. srpna jsme se účastnili další soutěže koňských stříkaček
v Mělicích, kde jsme vybojovali 3. místo.
8. – 9. srpna proběhly tradiční pouťové zábavy. V pátek zahrála kapela MOGUL, účast byla tradičně slabá a v sobotu kapela PUNC, vše ke vší spokojenosti.
22. srpna jsme pro děti pořádali rozloučení s prázdninami. Pro pobavení dětí jsme objednali pražskou agenturu Inky
Rybářové. Pro dospělé hrála kapela WYRTON. Vystoupení
a průběh akce byl dle očekávání dobrý.
29. – 31. srpna účast s historickou technikou na akci PYRO
CAR v Přibyslavi. Účast 9 našich členů. Organizace a vystavovaná technika splnila veškeré naše představy.
Dále jsme obdrželi pozvání od obce Křešice ke slavnostnímu
předání medaile a pamětního listu za pomoc při likvidačních
pracích po povodni 2013. Ocenění převzali velitelé br. Kouba
Karel a Labuť Josef ml.
Na požádání zástupce mažoretek RONDO jsme jim poskytli
finanční dar ve výši 3 000 Kč na jejich činnost. Za tento příspěvek se nám dostalo poděkování.

Pro zkvalitnění výuky školení jednotky byl zakoupen diaprojektor a notebook, což bylo hrazeno z rozpočtu města.
24. listopadu se naši velitelé zúčastnili školení v Heřmanově
Městci.
28. listopadu jsme na požádání městského úřadu pomohli se zajištěním akce „Vánoční jarmark“. Zapůjčili jsme naše lavice a stoly, rovněž jsme prodávali drobné občerstvení. Velké
pozornosti se těšil, námi vytvořený, betlém s jesličkami a živými ovečkami. Za zapůjčení a dopravu oveček děkujeme
p. Lancovi.
Při vší práci ale nezapomínáme na naše členy, kteří se dožili
svých životních výročí. Všem jsme poblahopřáli a poděkovali
za jejich práci pro náš sbor a předali malou pozornost. Nejen
oslavy narozenin a svátků, ale i důstojné rozloučení s našimi zesnulými bratry je naše povinnost. Letos jsme se rozloučili s naším dlouholetým členem br. Bobkem Jaroslavem, br.
Kábelem z Bojanova, br. Hromádkou Jaroslavem z Třemošnice
a naším příznivcem p. Žítkem Zdeňkem.
Aby to bylo ve zprávě úplné, tak ještě zmínka o výjezdech
naší zásahové jednotky:
9. 6. požár trafostanice ve firmě ETHANOL ENERGY ve Vrdech
(bývalý cukrovar). Účast CAS-25 a 4 členové. Od vedení společnosti jsme obdrželi děkovný dopis za pomoc při likvidaci
požáru naší jednotkou.
18. 6. požár uskladněného dříví u rodinného domu
v Závratci. Účast CAS-25 a 5 členů
20. 7. požár bytového domu v Třemošnici. Účast CAS-25
a 9 členů
28. 7. technický zásah u dopravní nehody nákladního automobilu u Žlebů. Účast CAS-25 a 8 členů
7. 8. požár osobního automobilu v Moravanech. Účast CAS-25
a 8 členů
Nejrychlejší výjezd naší jednotky byl za 2 minuty od nahlášení události.
Toto je asi souhrn práce našich členů od minulé výroční valné hromady. Nejsou zde zahrnuty školení, činnost při údržbě
veškeré techniky a věcí námi používaných. Výčet by byl velice
obsáhlý.
Převážná část činnosti sboru je zajišťována našimi členy, ale
jsou akce, kde se bez pomoci našich žen a dalších našich příznivců neobejdeme.
Proto na závěr sbor děkuje všem našim hasičům, našim ženám i ženám nehasičkám. Příznivcům hasičů, kteří nám nezištně pomáhají, městu za finanční pomoc pro zásahovou jednotku i za chod dobrovolného sboru.

MČR v twirlingu

Rondo se soutěže účastnilo
6 děvčat, která soutěžila v sólech a duích. V obou disciplínách dosáhla těchto krásných
úspěchů:
Jana Petrowská – I. vicemistr
ČR sólo povinná hudba
a postup na Mistrovství
světa v Itálii, II. vicemistr
ČR rytmické taneční sólo
a postup na Mistrovství světa
v Itálii
Veronika Šindelářová –
4. místo rytmické taneční sólo
Miloslava Brynychová –
1. místo rytmické taneční sólo
Kristýna Jonáková – 6. místo
rytmické taneční sólo, 9. místo
sólo povinná hudba

V posledním lednovém víkendu se konalo v Plzni MČR
v twirlingu. Twirling je sportovní disciplína, která je součástí
Národního šampionátu mažoretek ČR. Prolíná se v něm akrobacie, gymnastika, balet a práce s hůlkou. Z naší skupiny
4
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Labuť Josef – starosta sboru

Příspěvky čtenářů
Sára Šmídová – 2. místo sólo povinná hudba
Katrin Šmídová – 2. místo rytmické taneční sólo
Kristýna Jonáková a Miloslava Brynychová – 4. místo rytmické taneční duo
V našem názvu se objevuje slovo „twirlingová“, ale twirling
se u nás dělal po několik posledních let jen okrajově. Letos
se twirling, zásluhou nové trenérky Anety Polákové, rozjel
na plné obrátky. Úspěchy hovoří za vše.
Jsme rádi, že se twirling po několika letech opět vrátil
do naší skupiny a Anetě moc děkujeme za její práci.
Mgr. Jana Auersvaldová

Ozvěny z hřiště SK Ronov
Úvodní část fotbalové sezóny 2014/2015 byla pro ronovský fotbal, co do výsledků tentokrát o něco sychravější než
podzimní počasí, kdy se nám babí léto protáhlo takřka až
do Vánoc. A mužstvo tak přezimuje na 11. místě tabulky
okresního přeboru, kterou vedou bývalí Botasáci a dnes tým
FK Junior ze Skutče.
Rk.
1.
10.
11.
12.
16.

Tým
Skuteč
Křižanovice
Ronov A
Prachovice
Rozhovice

Záp
15
15
15
15
15

+
12
5
5
4
2

0
3
2
0
1
2

0
8
10
10
11

Skóre
67 : 23
33 : 45
27 : 45
22 : 44
10 : 36

Body
39
17
15
13
8

B mužstvo vstoupí do jarní části sezóny IV. třídy okresní soutěže z nadějného 6. místa tabulky, které vévodí Kameničky B
a bohužel jí uzavírají Žlebské Chvalovice.
Rk.
1.
5.
6.
7.
14.

Tým
Záp
Kameničky B
13
Tuněchody B
13
Ronov B
13
Načešice B
13
Žlebské Chvalovice 13

+
11
8
7
6
1

0
0
0
2
4
2

2
5
4
3
10

Skóre
56 : 17
41 : 30
39 : 17
44 : 27
8 : 39

Body
33
24
23
22
5

Díky vyrovnané bilanci 5 výher a 5 proher „souklubí“ SK
Ronov n. D. /ŽSK Třemošnice B se mužstvo dorostu v podzimní části umístilo na 4. místě okresního přeboru.
Rk.
Tým
1.
Vítanov
3. Kameničky/Hlinsko B
4. Ronov/Třemošnice B
5.
Nasavrky/Ctětín
8.
Dřenice

Záp
10
10
10
10
10

+
7
5
5
4
1

0
1
1
0
1
2

2
4
5
5
7

Skóre
30 : 17
37 : 25
34 : 37
23 : 15
23 : 51

Body
22
16
15
13
5

Mužstvo mladších žáků koučované Luďkem Jelínkem v tvrdé konkurenci, která vládne okresním přeborem, obsadilo 11.
místo. O to více si tak vážíme vítězství nad Miřeticemi, kdy se
jim podařilo obrátit nepříznivý vývoj zápasu z 0 : 1 na konečných 2 : 1.
Rk.
1.
10.
11.
12.

Tým
Chrast
Prachovice
Ronov
Miřetice

Záp
11
11
11
11

+
9
2
1
0

0
0
1
0
0

2
8
10
11

Skóre
38 : 21
20 : 34
9 : 68
7 : 77

Body
27
7
3
0

Nemůžeme samozřejmě zapomenout ani na naše nejmladší
hráče z mužstva mladší přípravky, které pod vedením Tomáše
Žítka a za podpory některých rodičů, kteří se rozhodli aktivně podporovat své ratolesti v nelehkém fotbalovém snažení,
absolvovalo úspěšně celkem 9 miniturnajů v rámci okresního
přeboru.
I v nadcházející druhé půli sezóny pevně věříme, že nám
zachovají přízeň nejen naši fanoušci, ale i naši sponzoři, zejména pak město Ronov nad Doubravou, společnosti Kovolis
Hedvikov, Dako, Tlapnet, Recycling-kovové odpady, společná
kancelář insolvenčních správců, hospůdka u Vavřince a truhlářství Rek. Více informací na www. skronov. cz a také ve skupině SK Ronov na Facebooku.

SK Ronov – Jaro 2015 – „A“ tým
Domácí
Hosté
Ronov A
Skuteč
Ronov A
Vítanov A
Kameničky A
Ronov A
Ronov A
Svídnice
Svratouch
Ronov A
Ronov A
Tuněchody A
Rozhovice
Ronov A
Ronov A
Chrast
Stolany
Ronov A
Ronov A
Miřetice A
Prachovice
Ronov A
Zaječice
Ronov A
Ronov A
Křižanovice
Ronov A
Holetín
Ronov A
Krouna A
SK Ronov – Jaro 2015 – „B“ tým
Domácí
Hosté
Míčov
Ronov B
Ronov B
Krouna B
Městec
Ronov B
Ronov B
Bojanov
Žl. Chvalovice
Ronov B
Ronov B
Tuněchody B
Luže B
Ronov B
Ronov B
Nasavrky B
Vítanov B
Ronov B
Ronov B
Kameničky B
Jenišovice
Ronov B
Chroustovice B
Ronov B
Ronov B
Načešice B

Datum a čas
07. 03. 14 : 30
14. 03. 14 : 30
22. 03. 15 : 00
28. 03. 15 : 00
05. 04. 16 : 30
11. 04. 16 : 30
18. 04. 17 : 00
25. 04. 17 : 00
02. 05. 17 : 00
09. 05. 17 : 00
16. 05. 17 : 00
24. 05. 17 : 00
30. 05. 17 : 00
06. 06. 17 : 00
13. 06. 17 : 00

Den
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO

Sraz
13 : 30
13 : 30
13 : 00
14 : 00
14 : 30
15 : 30
15 : 30
16 : 00
15 : 30
16 : 00
15 : 45
15 : 15
16 : 00
16 : 00
16 : 00

Datum a čas
21. 03. 15 : 00
29. 03. 15 : 00
05. 04. 16 : 00
12. 04. 16 : 30
18. 04. 17 : 00
26. 04. 17 : 00
03. 05. 17 : 00
10. 05. 17 : 00
16. 05. 17 : 00
24. 05. 17 : 00
31. 05. 17 : 00
07. 06. 17 : 00
14. 06. 17 : 00

Den
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE

Sraz
14 : 00
14 : 15
14 : 30
15 : 45
16 : 00
16 : 15
15 : 15
16 : 15
15 : 15
16 : 15
15 : 15
15 : 15
16 : 15

Anketa
O NEJLEPŠÍHO
SPORTOVCE
Chrudimska 2014
Chrudimský deník vyhlašuje
každoročně anketu o nejlepšího sportovce roku. Soutěží se
v 7 kategoriích. Hlasovat mohou čtenáři deníku a odborná
porota. Nominují se jednotlivci a kolektivy podle největších
úspěchů dosažených v daném roce. Za Mažoretkovou
a twirlingovou skupinu Ron
do byly letos nominovány
dívky z Ronda I, které na ME
v Chorvatsku dosáhly na nejvyšší příčku a staly se Mistrem
Evropy klasické mažoretky v kategorii Exhibition. Ocenění
2. místa v anketě chrudimského deníku převzala všechna
děvčata se svou trenérkou Terezou Janouškovou.
Druhá nominace byla v kategorii trenér roku. Prvního místa dosáhla trenérka vítězného dua na ME v Chorvatsku Eva
Auersvaldová. Cenu ji předával starosta našeho města
Ing. Marcel Lesák. Poblahopřát ji přišla i vítězná dvojice
Terezka Daruová a Viktorka Němcová.
Mgr. Jana Auersvaldová
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Příspěvky čtenářů

Rozhovor s paní Annou Opočenskou

K příležitosti nedávno oslaveným narozeninám nejstarší obyvatelky našeho městečka jsme požádali o krátký rozhovor paní Annu Opočenskou, která 9. ledna oslavila své
99. narozeniny.
Narodila se 9. ledna 1916 v Ronově. Pochází z rodiny podúředníka – listonoše a kapelníka. Maminka byla z hospodářské
rodiny a pomáhala v sousedních hospodářstvích.
Chodila jste do mateřské školky?
Mateřská školka, kterou jsem navštěvovala, byla původně v dnešním zdravotnickém středisku v Zámecké ulici. Děti
tam chodily na osmou hodinu ranní a staraly se o nás jeptišky. Na oběd jsme ale musely domů, já chodila ke své babičce.
Po obědě jsme se opět vracely zpět do školky.
A co obecní škola?
Chodila jsem i do zdejší obecné školy. Pro velký počet žáků
se často vyučovalo na radnici. V dnešní zasedací místnosti
byly dvě třídy. Učilo se ale i na faře, kde byl dříve sokol a orel.
Děti chodily dvakrát týdně cvičit, zadarmo je učili starší žáci.
Jakému řemeslu jste se vyučila?
Následně jsem se vyučila švadlenou. S pomocí známých se
mi povedlo před válkou získat místo švadleny v Praze. Bylo
to v salónu „U Bedrnů“, kde šilo 52 lidí s pouze 2 šicími stroji.
Tady jsem se prvně seznámila například s šitím sukně. Moje
první šicí práce bylo kličkování a stehování. Jako zkušenější
jsem pak šila rukávy k oblekům, začišťovala je, aby je mohla
švadlena vsadit. Od září do Vánoc nás pak vždy z práce propustili. Práce bylo málo, a tak si člověk toho svého místa vážil.
Následně mě propustili úplně, tak jsem si zažádala o vlastní
živnost a měla později své dvě učnice a dělnice. Po válce se
ale živnosti pouštěly, ale i nadále si u mě lidé nechávali šít.
Kdy jste se vdávala?
Vdávala jsem se v roce 1940, tedy ve 24 letech. Postupně se
mi narodily dvě dcery. Když jsem přestala šít, jezdila jsem pracovat do Hedvikova. Můj manžel byl slévač a já jsem pracovala ve slévárně, kde jsem dělala jádra. Tam jsem byla do doby,

než zemřela maminka.
Po její smrti jsem změnila práci a poslední roky
před důchodem jsem
pracovala v mlékárně.
Co se Vám vybaví
z válečného období
v Ronově?
Při vzpomínce na konec války vyvstane paní
Opočenské jeden den,
kdy do Ronova přijel
vrchní partyzánů. Četníci ho šli přivítat, jednoho z nich ale
partyzán z auta zastřelil.
Vaše jméno si také spojujeme s paličkováním. . .
Paličkování jsem se začala učit ve svých 78 letech, stalo se
mojí velkou zálibou a zcela jsem tomu propadla. Svoji tvorbu
jsem vystavovala i v Chittussiho galerii.
Kromě paličkování jsem i vyšívala, háčkovala, bavilo mě
i zahrádkaření a vše co s tím souvisí, také jsem si sama roubovala stromky.
Co se Vám na Ronovu líbilo a na co ráda vzpomínáte?
Byly to poutě. Maminka mne oblékala do selského kroje.
Pan Hejduk tady měl nádherný kolotoč se zrcadly s výjevy,
na kterém byli koně a sloni. Točila jsem se, mašličky za mnou
vlály. Ráda taky vzpomínám na ochotnické divadlo. Hráli jsme
moc rádi. Pořádaly se zde týdny ochotnického divadla několik let.
Také nás zajímá, co si myslí, že Ronovu chybí oproti minulosti: „Lidé byli družnější, více si pomáhali a drželi při sobě. “
Na závěr paní Opočenská říká: „Co se mi líbilo, tak to jsem
snažila naučit a chtěla dělat. “
Děkujeme za rozhovor a přejeme pevné zdraví, stále dostatek životního elánu a mnoho sil k blížícímu se významnému
životnímu jubileu.
R. R.

Knihovna
Městská knihovna Ronov nad Doubravou
Vás srdečně zve na

cestovatelský večer
POBALTSKÉ REPUBLIKY – NÁRODNÍ
PARK KURSKÁ KOSA – PETROHRAD
přednášející Mgr. Hana Kátrová
středa 18. 3. 2015 od 18hod.
v zasedací síni MěÚ Ronov n. D.
Litva, Lotyšsko a Estonsko nabízejí mnoho krás. Nejvíce jich
budeme obdivovat v jejich hlavních městech, která jsou
všechna zapsána na seznamu UNESCO.
Navštívíme Národní park Kurská kosa – nazývaný též „baltská
Sahara“.
Vrcholem našeho putování bude ruský Petrohrad se svými pamětihodnostmi, Petrodvorec – letní rezidence Petra I.
Velikého a Carskoje Selo se slavnou Jantarovou komnatou.

Městská knihovna nabízí

Časopisy
Kromě 15 tisíc knih máme v nabídce i 26 titulů časopisů.
Při dnešní poměrně vysoké ceně časopisů se mnohým určitě vyplatí čtenářský poplatek ve výši 30 Kč pro děti, studenty, důchodce a 70 Kč pro ostatní na rok. Přijďte, ze široké nabídky si vybere každý.
Vlasta, Květy, Story, Praktická žena, Creative Ámos,
Rozmarýna, Dekor, Burda, Sandra, Dům a zahrada,
6
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Bydlení, Svět motorů, Automobil revue, 100+1, Válka
REVUE, National Geographic, Lidé a Země, Turista,
Modelář, Receptář, Digitální Foto, Čtyřlístek, Méďa Pusík,
Bravo, Tajemství české minulosti, Psychologie
Noc s Andersenem
V letošním roce se i naše knihovna připojí k celostátní knihovnické akci konané 27. 3. 2015 zvané „Noc
s Andersenem“. Znamená to, že několik dětí přespí v místní knihovně, kde pro ně bude připraven program – kreslení, tvoření, hraní, zpívání, povídání a nebude chybět ani
stezka odvahy.
Jelikož naše knihovna nedisponuje velkými prostory, přijmeme max. 6 dětí, které budou potřebovat nafukovací
matraci, spacák, jídlo a pití dle uvážení rodičů a nevadí jim
tvrdší podmínky ubytování.
Oslovujeme tedy děti od 9ti let, které by se chtěly zúčastnit, aby je jejich rodiče přihlásili v místní knihovně osobně
nebo na tel. 608725159.
DVD Ronova
Pro širokou veřejnost máme k zapůjčení 2 DVD Ronova.
1. – se záběry ze 70. a 80. let – 1. máje, výstavba Pod rybníkem, otevření MŠ, Jednota, vodovod, fotbal a jiné
2. – se záběry ze slavnosti města – 1998 status města
Ronova
Záběry natočili Jaroslav Miláček a Josef Miláček.
VHS na přepis dokumentu zapůjčil Jiří Sekera.

Zveme Vás

Pocta Dobroslavu Orlovi

mezinárodní muzikologická konference –
koncerty – výstava
Ronov nad Doubravou
23. – 25. dubna 2015
Ve dnech 23. – 25. dubna 2015 bude město Ronov hostit mezinárodní konferenci, věnovanou životu a dílu Dobroslava Orla, ronovského rodáka. Na jeho narození 15. ledna
1870 zde upomíná pamětní deska na rodném
domě v Čáslavské ulici, ale jeho odkaz není širší veřejnosti zdaleka tak znám, jak by si zasloužil. Odborný odkaz Dobroslava Orla bohužel
po druhé světové válce nenašel – mimo jiné
z ideologických důvodů – přímé pokračovatele. Nyní, u příležitosti 145. výročí Orlova narození, se chce česká a slovenská muzikologická
obec v jeho rodišti znovu vrátit k tématům, která rozpracoval.
Jednání budou sice z větší části probíhat v konferenčních prostorách SRC Lihovar v Třemošnici,
ale významná část programu pod společným
názvem „Pocta Dobroslavu Orlovi“ je určena veřejnosti a bude se konat přímo v Ronově
nad Doubravou. Především Vás zveme v pátek
24. dubna od 18.00 hod. do kostela sv. Vavřince
na koncert souboru Motus harmonicus (um. ved.
Jakub Michl) s programem z české a slovenské
hudby 18. století. V sobotu 25. dubna dopoledne bude v Galerii Antonína Chittussiho vernisáž výstavy Dobroslav Orel – rodák z Ronova
nad Doubravou, která představí mnohé, dosud

nepublikované materiály a fotografie. Na odpoledne téhož dne je na ronovské radnici připravena hudební dílna a od 15 hodin Vás opět
zveme do kostela sv. Vavřince na unikátní koncert Českých madrigalistů – hudebního tělesa,
s nímž kdysi Dobroslav Orel velmi úzce spolupracoval. Podílel se na výběru repertoáru a koncerty doprovázel výkladem. Program jednoho
z takovýchto společných vystoupení bude základem programu ronovského koncertu.
Konferenci i doprovodné kulturní akce organizují pracovníci Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České
republiky ve spolupráci se zastupiteli města Ronov nad Doubravou. Bližší informace budou průběžně aktualizovány na webové stránce
http://imus. cz/index. php/cs/konference.

Fotografie (z fondu Muzea
české hudby) budou součástí
výstavy o Dobroslavu Orlovi
v Chittussiho galerii.

1. Otec Dobroslava Orla,
František Orel
(*1845 – †1919)
působil jako učitel
v Ronově nad Doubravou
2. Dobroslav Orel
(*1870 – †1942) zastával
v letech 1931–1932
funkci rektora Univerzity
Komenského v Bratislavě
3. Staročeské roráty (Praha
1943) – jedna z publikací
D. Orla, založených na historickém výzkumu českého
Jana Vozková duchovního zpěvu

Knihovna

Ronov ve Vašich malbách, kresbách a příbězích

Přání senátora

Dne 4. 4. 2015 by se dožil 100 let spisovatel Jan Drda. Jistě
všichni známe jeho román Městečko na dlani, který filmaři
s režisérem Václavem Binovcem zasadili mimo jiné i do našeho města a tento přívlastek už našemu městu zůstal „Ronov
nad Doubravou – Městečko na dlani“.
Jak vidíme dnes naše Městečko na dlani
Oslovujeme nejen děti, ale i širokou veřejnost – nakreslete či namalujte naše město nebo jeho část, kterou máte rádi
nebo se k ní třeba váží nějaké Vaše vzpomínky. Kdo nerad
maluje, může napsat povídku, pověst nebo příběh zasazený
do našeho Městečka na dlani.
Na Vaše díla, kde nebude chybět jméno, věk autora a kontakt, čekáme v místní knihovně nebo na knihovna@ronovnd. cz
od dnešního dne až do 10. dubna 2015. Bude vytvořena dětská
a dospělá kategorie. Vše posoudí a vyhodnotí odborná porota.
Nejlepší, či nejzajímavější příspěvky budou oceněny a uveřejněny v některém příštím vydání Městečka. Ostatní práce
budou ke shlédnutí – kdy a kde bude upřesněno podle počtu
prací. Odhoďte předsudky a začněte tvořit
Zveme Vás

Vážení Ronováci, nedávno jsem
měl tu čest navštívit vašeho nového
starostu pana Ing. Marcela Lesáka.
Probírali jsme spolu plány nového vedení města a já zvažoval svoje možnosti, jak jejich realizaci napomoct. Leccos je u vás třeba udělat,
mně se dokonce zdá, že nové vedení má na svých zádech hodně velké
břímě. Jistě se na mne nebudete zlobit, když budu otevřený. Ono dnes nemít takovou základní věc
jako je kanalizace, tak to je už u města, které má skoro dva tisíce obyvatel, dost výjimka. Vyřešen není ani společenský sál, velká otázka je co se zámkem. Ronov nad Doubravou má dlouhou
historii, která začíná na samém počátku 14. století. Má jednoho
slavného rodáka, velkého malíře Antonína Chittussiho, který se
zde narodil 1. 12. 1847. Jeho otec, původem Ital z Ferrary se zde
stal dokonce v roce 1860 starostou. Ronov je zasazen v krásném
kraji Železných hor a dal vynikajícímu malíři mnoho uměleckých
inspirací.
Proč to všechno píši? Proto, že si vaše město zaslouží, aby nové
vedení s letitými problémy, zejména investiční povahy, pohnulo.
Já sám přímou možnost takzvaně přihrát nějaké peníze nemám.
To už v Parlamentu při schvalování státního rozpočtu skončilo.
Říkalo se tomu porcování medvěda. Co ale mohu a také udělám,
že pomůžu panu starostovi otevřít v Praze na příslušném ministerstvu dveře, a že budu otevřeně lobovat. Mohu také pomoc
zajistit informace, nakontaktovat na styčné osoby, které rozhodují o přídělu dotačních programů apod. Pokud nové vedení začne staré problémy řešit, a já si myslím, že ano, pak rád pomohu.

Zdobení Ronovského Skořápkovníku

Vážení spoluobčané, v neděli před Velikonocemi, dne
5. 4. 2015 od 15. 00 hodin, proběhne v našem městě první ročník zdobení Ronovského Skořápkovníku – více informací naleznete na plakátech. Tuto zábavnou akci
pro Vás pořádá Volnočasová Kulturní Ronovská Komise
[VoKu®Ko].
Zmiňovaná komise Vám bude blíže představena
v dalším výtisku Městečka na dlani. Předem děkujeme
za podporu a těšíme se na Vaši účast.

Jan Veleba, senátor Parlamentu ČR za obvod 44 Chrudim
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Mladotice a Moravany

Mikulášská nadílka
a vánoční strom v Mladoticích
Dne 6. 12. 2014 se u nás, v mladotické hospůdce na sále,
konala mikulášská nadílka. Kromě toho, že se na děti přišel podívat Mikuláš se dvěma čerty, který jim přinesl balíčky plné dobrot, užili si i spoustu zábavy. Například
v podání pěkných her, při kterých malí účastníci vyhráli
drobné ceny nebo v podobě písniček a tancování. Bavili
se nejen děti, ale určitě i ta dospělá část.
Mimo jiné jsme týž večer rozsvítili stromeček před
hostincem, který na poslední chvíli sehnali naši šikovní
spoluobčané.
O týden později, v neděli 14. 12. 2014, se s malým zpožděním, rozzářil vánoční strom v parčíku u zvoničky, který
se svou velikostí hravě vyrovná tomu na Staroměstském
náměstí v Praze.
Jelikož je smrk součástí mladotické zeleně, bude nám
sloužit ještě spoustu let. Určitě mi dají všichni za pravdu, že se k tomuto účelu absolutně nabízel a jsme rádi,
že pomohl navodit vánoční atmosféru i tady u nás
v Mladoticích.
Letošní rozsvícení vánočního stromu bychom chtěli dovézt k dokonalosti a to pomocí vánočních koled,
drobného občerstvení a hlavně hojné účasti. Což jsme
v loňském roce bohužel nezvládli, z důvodu časového
omezení.
Věříme, že občané Mladotic, chalupáři a lidé, kteří mají
naši vesničku rádi, si dokážou najít cestu ke společným
aktivitám častěji, než tomu bylo doposud. Už teď se moc
těšíme.
Tímto bychom chtěli poděkovat SDH Mladotice, paní
Frýdové a paní Černíkové, díky kterým se mikulášská
konala.

Moravany
Podle stručných informací osadního výboru Moravany,
které nám výbor poskytl, plánují zde výměnu okapů na obecním domku a rovněž odvodnění objektu.
Následovat by pak měla oprava a údržba cest a poté další věci dle možnosti finančních prostředků. Doufáme, že
do příštího vydání Městečka budeme mít od osadního
výboru konkrétnější informace.
Zveme Vás
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Zveme Vás

Stalo se

Kosmetička

Dne 13. 1. se v naší knihovně konala odborná přednáška
s profesionální kosmetičkou paní Lenkou Čechovou. Ta nás
seznámila s tím, jak máme správně pečovat o svou pleť, jak
se líčit a celkově pečovat o své tělo. Představila nám značkovou kosmetiku Mary Kay. Vše nám předvedla na své modelce
a i my jsme měly možnost dát se správným způsobem nalíčit.
Zároveň jsme měly příležitost si tuto kosmetiku zakoupit.
Děkujeme paní Lence za milé a zajímavé setkání a těšíme
se, že nás brzo opět navštíví a předá své rady a zkušenosti
i dalším zájemkyním.
Zveme Vás

9. 3. 2015 od 17 hodin v zasedací místnosti MěÚ Ronov n. D.
Srdečně vás všechny zveme na příjemné posezení s paní
Hankou Urbánkovou z Rodinné farmy Sedmikráska, která
nám přednese vše o pěstování, zpracování a využití bylinek.
Během vyprávění bude možnost uvařit a ochutnat lahodný
bylinkový čaj, případně i dochutit domácími sirupy dle vlastních receptur, které si můžete zakoupit domů.
Stalo se

Lanzarote

Ve středu 14. 1. se v zasedací místnosti městského úřadu uskutečnil již několikátý cestovatelský večer s paní Mgr.
Hanou Kátrovou. Tentokráte nám připravila poutavé vyprávění ze své cesty na ostrov Lanzarote, kterou uskutečnila minulý rok se svými přítelkyněmi.
Ostrov Lanzarote leží v Atlantském oceánu západně
od Maroka a je jedním ze sedmi hlavních Kanárských ostrovů. Cesta z naší republiky trvá letecky 5 hodin. Tyto ostrovy jsou sopečného původu, což ovlivňuje i vzhled zdejších
pláží, které nejsou typicky písečně žluté a působí nezvykle
tmavě. O to více vynikne zdejší nádherná příroda.
Tento ostrov ovlivnil svoji tvorbou zdejší rodák, umělec
César Mandriquea (1919–1992). Zasadil se o odlišnou podobu od ostatních ostrovů. Zdejší stavby jsou čistě bílé se
zelenými okenicemi a žádná z budov není vyšší než zdejší
stromy. Celý ostrov je protkán tvorbou tohoto umělce.
Cestovatelky navštívili mimo jiné i umělcovu rezidenci,
kterou si sám navrhnul a další jeho díla. Jako například rezidenci Omara Sharifa, známého španělského herce.
Celé vyprávění ze zajímavého cestování po ostrově bylo
provázeno krásnými fotografiemi i videosekvencemi.
Děkujeme paní Mgr. Kátrové za příjemně strávený čas.
Dozvěděli jsme se plno zajímavých informací a potěšili se
krásami z dalších míst naší země. Těšíme se na další zajímavé setkání, tentokráte nám cestovatelka slíbila besedu
z Pobaltí.
Zpravodaj Ronova nad Doubravou –1/2015

|

9

Informace z radnice

Harmonogramy svozů odpadů
v roce 2015:

Kácení stromů
na soukromých pozemcích

Svoz popelnic domovního odpadu v Ronově nad
Doubravou:
Svozovým dnem je sudá středa.
4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3., 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., 9. 12., 23. 12.
Svoz popelnic domovního odpadu v Mladoticích
a Moravanech:
Svozovým dnem je sudý čtvrtek.
5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6.,
25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10.,
12. 11., 26. 11., 10. 12., 24. 12.
Svoz biologického odpadu v Ronově nad Doubravou,
Mladoticích a Moravanech:
Svozovým dnem je lichá středa.
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.
Svoz plastů:
Svozovým dnem je každé pondělí.
Svoz papíru:
Svozovým dnem je liché úterý 10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 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 19. 2., 19. 3., 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 25. 2. – středa, 15. 5. – pátek, 7. 8. – pátek,
4. 11. – středa.

Upozorňujeme občany, že k 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb., která mění vyhlášku
na č. 89/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Nová vyhláška, kterou připravilo Ministerstvo životního
prostředí, omezuje kácení stromů na soukromých pozemcích. Stromy rostoucí v „zahradách“ mohou být nově pokáceny bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody pouze
v případě, že se jedná o dřeviny o obvodu kmene do 80 cm
měřeného ve výšce 130cm nad zemí (ovocné i ostatní) nebo
OVOCNÉ DŘEVINY bez ohledu na jejich obvod ve výčetné
výšce.
„Zahrada“ je nově definovaná jako pozemek v zastavěném
území, evidovaný v katastru nemovitostí jako druh pozemku
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se
způsobem využití pozemku zeleň.
V ostatních případech je třeba na pokácení stromů povolení
příslušného orgánu ochrany přírody.

Daňová přiznání

Pracovníci Finančního úřadu z Chrudimi budou přítomni
na MěÚ v Třemošnici v zasedací místnosti (2. patro, č. dveří
201) dne 25. 3. 2015 od 12 : 00 do 16 : 00 hodin. Budete mít
možnost předat daňové přiznání za rok 2014.
Odpověď na otázku z titulní strany - Netradiční pohled
na Železné hory z bývalé zámecké zahrady.

Výpis z usnesení z 2. jednání zastupitelstva města Ronov nad Doubravou
konaného dne 18. 12. 2014
Zastupitelstvo města po projednání:
A/BERE NA VĚDOMÍ
č. Z – 13/2/2014 – informaci o činnosti rady města od 1. jednání zastupitelstva města
č. Z-20/2/2014 – přehled hospodaření města Ronov nad Doubravou
k 31. 10. 2014
B/ SCHVALUJE
č. Z-15/2/2014 – vyřazení z evidence kontroly usnesení zastupitelstva
města č. Z-346/21/2014 z důvodu jeho splnění
č. Z-16/2/2014 – vyřazení z evidence kontroly usnesení zastupitelstva
města č. Z-347/21/2014 z důvodu jeho splnění
č. Z-17/2/2014 – rozpočtovou změnu č. 5/2014 včetně doplnění rozpočtové změny týkající se zateplení MŠ
č. Z-22/2/2014 – rozpočet města Ronov nad Doubravou na rok 2015
jako schodkový s příjmy ve výši 24.409.280,– Kč, financování ve výši
22.313.720,– Kč ze zůstatků běžných účtů a termínovaného vkladu
a výdaji ve výši 46.723.000,– Kč, včetně závazných ukazatelů pro
Základní školu Ronov nad Doubravou ve výši 2.030.000,– Kč a pro
Mateřskou školu Ronov nad Doubravou ve výši 990.000,– Kč
č. Z-28/2/2014 – měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu
v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve výši 13.910,– Kč s účinností od 19. 12. 2014
č. Z-29/2/2014 – měsíční odměnu pro předsedy výborů a předsedy
komisí v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve výši 1.660,– Kč
s účinností od 1. 1. 2015
č. Z-30/2/2014 – měsíční odměnu pro členy Rady města Ronov n. D.
v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve výši 1.840,– Kč s účinností od 19. 12. 2014
č. Z-31/2/2014 – měsíční odměnu pro nezařazené členy Zastupitelstva
města Ronov n. D. v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve výši
540,– Kč s účinností od 1. 1. 2015
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C/ UKLÁDÁ
č. Z-18/2/2014 – účetní města zpracovat rozpočtovou změnu do upraveného rozpočtu s termínem do 31. 12. 2014
D/POVĚŘUJE
č. Z-19/2/2014 – radu města schválením rozpočtových změn vzniklých
v oblasti příjmů a výdajů z provozní činnosti, popřípadě z dotačních
titulů, v měsíci prosinci 2014
E/ ZŘIZUJE
č. Z-23/2/2014 – čtyř členný osadní výbor pro část Mladotice a pěti
členný osadní výbor pro část Moravany
F/ VO LÍ
č. Z-24/2/2014 – členy osadního výboru pro část Mladotice ve složení
Michal Hubáček, René Steiner, Ctibor Mercel, a Milan Šmíd
č. Z-25/2/2014 – Michala Hubáčka do funkce předsedy osadního výboru pro část Mladotice,
č. Z-26/2/2014 – členy osadního výboru pro část Moravany ve složení
Petr Morava st., Petr Morava ml., Pavel Novák, Lubomír Kučera, Martin
Kužel
č. Z-27/2/2014 – Petra Moravu st. do funkce předsedy osadního výboru
pro část Moravany
č. Z-32/2/2014 – za člena valné hromady svazku obcí Mikroregion
„Železné hory“ ing. Marcela Lesáka
č. Z-33/2/2014 – za člena Svazku obcí pro plynofikaci Ronova nad
Doubravou a Kněžic Mgr. Miroslava Žítka
G/ NESCHVALUJE
č. Z-14/2/2014 – vyřazení z evidence kontroly usnesení č. Z-184/9/2008
č. Z-21/2/2014 – pozměňující návrhy předložené Mgr. Žítkem v rámci
diskuze k projednávanému návrhu rozpočtu.

Příspěvky čtenářů

Poděkování

Naše městečko v povědomí cyklistů
Ronovská autobusová zastávka se dostala do povědomí cyklistů. V magazínu Cykločtení se objevil její obrázek
ve formě soutěže, zdali čtenáři magazínu poznají pravděpodobně nejdelší autobusovou zastávku v České republice.
Za správnou odpověď mohli soutěžící vyhrát knihu ze zmíněného nakladatelství.
Zveme Vás

Děkujeme všem,
kdo přispěli do Tříkrálové sbírky 2015 v Ronově nad
Doubravou.
Do pokladničky byla vybrána částka 6.950,– Kč
Výtěžek sbírky bude použit na dofinancování provozu
pečovatelské služby a služby osobní asistence, na služby
občanské poradny a pro provoz dobrovolnického
centra. Část financí také pomáhá v obtížných životních
situacích zejména rodinám s dětmi, a to vždy na základě
provedeného sociálního šetření či na doporučení
sociálního odboru města či jiné organizace, která pracuje
s potřebným jako s klientem. Sbírka bude využita také
na nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek.
Děkujeme Vám za Vaši pomoc a podporu.
Farní charita Chrudim

Aprílový koncert s africkým bubeníkem
TJ Sokol Ronov nad Doubravou vás zve dne 1. 4. 2015 do salonku v restauraci
U Vavřince na aprílový koncert, na němž společně vystoupí děti z hudebního kroužku MŠ, žáci ZŠ a hudební oddíl TJ Sokol pod vedením Mgr. Kateřiny Andršové a Jakuba
Hájka. Vzácným hostem programu bude africký bubeník Papis Nyass, s nímž si můžete
přijít zatančit, zamuzicírovat nebo se nechat jen tak unést kouzlem exotiky za hranice
všedních dnů.
Sám o sobě na svých webových stránkách píše: „Narodil jsem se v Gambii v západní
Africe, kde hra na bubny a tanec jsou každodenní součástí života všech lidí. Hudba je
posvátná, dává nám sílu a víru. Oslavuje život. Je barevná a může nás povzbudit i dojmout. Když jsem v roce 1996 přiletěl do Evropy a vybral si Čechy za svůj nový domov,
moje kořeny mi pomohly v hledání cesty. Mým snem bylo a stále je přiblížit kulturu
mojí země Vám, Evropanům. Dát Vám možnost objevit rytmus, tanec a vášeň Afriky.
Mám veliké štěstí na přátele muzikanty, se kterými spolupracuji a tvořím. Propojení
mých rytmů s jinými kulturami je mi potěšěním a utvrzuje mne, že nejsem jen Afričan,
jsem součástí naší planety. . . světoobčan. “
Začátek koncertu je v 16 : 00 hod. Vstup volný.
Kateřina Andršová.

Společenská kronika
NARODILI SE:
Jakub Růžička, Ronov n. D. 12
Ludmila Švachová, Ronov n. D. 358
Vojta Spěvák, Ronov n. D. 238
Sofie Ochtinská, Ronov n. D. 401

Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n. D. za dárek a květinu k mému životnímu jubileu. Též děkuji pí Růžičkové
a Semrádové za milou návštěvu.
Marie Formanová

Děkuji městskému úřadu za květiny a dárek k mému významnému životnímu jubileu. Zároveň děkuji členkám
SPOZu za milou návštěvu a osobní blahopřání.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
Eva Vratislavová, Ronov n. D. 215 – 70 let
Jiří Světinský, Ronov n. D. 381 – 70 let
Věra Hamsová, Ronov n. D. 368 – 75 let
Marie Formanová, Ronov n. D. 561 – 85 let
Marie Horská, Mladotice 65 – 90 let
Anna Opočenská, Ronov n. D. 195 – 99 let

Věra Hamsová

Při příležitosti mým 70. narozenin děkuji za milou návštěvu pí Hromádkové a Španihelové. Také děkuji MěÚ a SPOZ
za věcný dar a květiny.

ZEMŘELA:
Alena Rosičková, Ronov n. D. 330 ve věku 83 let
Marie Semrádová

PODĚKOVÁNÍ

Jiří Světinský

Děkuji MěÚ v Ronově nad Doubravou a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání a dárky k mým narozeninám. Současně děkuji p. starostovi Lesákovi a pí Semrádové
za milou návštěvu, příjemné posezení a popovídání.
Anna Opočenská

Děkuji městskému úřadu a SPOZ za blahopřání, květiny
a dárek k mému životnímu jubileu.
Eva Vratislavová

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou,
paní Alenou Rosičkovou, za krásné květinové dary a vyjádřenou soustrast.
Synové s rodinami

Zpravodaj Ronova nad Doubravou –1/2015
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OZNÁMENÍ A REKLAMA

• PRODEJ nemovitosti
• VÝKUP nemovitosti
• ODDLUŽENÍ nemovitosti

Blanka Moravcová Váš makléř pro tuto lokalitu

tel.: 728 074 270
e-mail: moravcova@talanda-invest.cz

ČIŠTĚNÍ A KONTROLOVANÍ KOMÍNŮ
Kominictví Luboš Petříček

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

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)
Uzávěrka příspěvků pro další číslo
zpravodaje do 10. 4. 2015.
Vydává: Redakční rada Městského úřadu;
Reg. zn. MKČRE 11911,
Náklad: 720 kusů;
Distribuce: ZDARMA do všech
domácností. ;
Tisk: Helma Beta, spol. s r. o. Praha 9,
Sazba: One Vision studio, Praha 9;
PŘÍSPĚVKY MŮŽETE ZASILAT NA:
knihovna@ronovnd. cz.
Příspěvky mouhou být redakčně
kráceny nebo přesunuty do dalšího
čísla. Názory přispěvatelů se nemusí
shodovat s názory redakce.
PŘÍJEM HOTOVÝCH INZERCÍ:
Soubory: PDF/X-1a, velikost 1 : 1,
barevý režim CMYK, rozlišní 300 dpi,
na zrcadlo, zahrnout fonty či převézt
do křivek; JPG: velikost 1 : 1, barevý
režim CMYK, rozlišení 300 dpi, bez
komprese, kvalita: vysoká 10–12.
Velikost inzerce: 1/16 strany: šířka
86 mm x výška 31 mm, 1/8 strany: šířka
86 mm x výška 64 mm, 1/4 strany:
šířka 86 mm x výška 130 mm. U jinak
dodaných souborů nemůžeme ručit
za správnou interpretaci.
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