Městečko na dlani
Zpravodaj Ronova nad Doubravou, Mladotic a Moravan

SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané,
jsme v polovině roku. Děti
se těší na prázdniny, které
už klepou na dveře, a dospělí na zaslouženou dovolenou. Na náměstí se nám
konečně zazelenala tráva.
Přestože zbývá dokončit
ještě některé detaily, velmi
mě potěšily kladné ohlasy
návštěvníků našeho města
a především Vás, místních
občanů, na vzhled středu
města. Nyní bude záležet pouze na nás, jestli si
tento park společně udržíme. Občas mi je smutno,
když ráno vidím kolem
laviček hromadu odpadků
a spoustu nedopalků. Přitom odpadkový koš je pět
metrů vedle. Doufám, že
časem lidé přijdou na to,
že tento prostor je jejich,
a budou se k němu chovat
jako k vlastnímu.
Vzhledem k tomu, že
jsme v období, kdy je třeba sekat trávu, chtěl bych
se zmínit o této činnosti.
Všichni si asi pamatujeme
dobu, kdy se lidé o sekání
trávy obrazně řečeno prali. Bylo samozřejmostí,
že si každý posekal kolem
svého domu. Tyto doby
jsou dávno pryč a na nyní
je pouze na městě, aby
všechny veřejné prostory
udržovalo. Bohužel malá
nezaměstnanost má za ná-

sledek nedostatek kvalitních
lidských zdrojů na tuto činnost. Z tohoto důvodu jsou stanoveny priority v údržbě zeleně. V prvé řadě bude posekané
náměstí následované ulicemi,
poté přichází na řadu hřbitov,
místní části a nakonec okrajové části města.
Město připravuje mnoho
nového. Abychom mohli realizovat některé záměry, je třeba
připravit projekty. Byly zpracovány projekty na chodníky
v ulicích Nádražní a Svatokřížská. Rádi bychom začali chodníkem v Nádražní ulici, a to
horní částí, kde se nachází autobusová zastávka. Dále se připravuje projekt na rekonstrukci uličky ke školce. V letošním
roce by měla proběhnout oprava komunikací v lokalitě pod
nádražím. V minulosti jsme se
zmiňovali o přemístění soch.
Ještě než k tomuto dojde, je
nutné jejich restaurování. Z tohoto důvodu budou tyto sochy
odvezeny do restaurátorské
dílny a v příštím roce umístěny
na nové místo. V neposlední
řadě pokračujeme v přípravě k podání žádosti o dotaci
na kanalizaci. V současné době
jsme obdrželi nové povolení
k vypouštění odpadních vod.
Toto povolení oproti minulému má přísnější podmínky.
V případě, že by se nám nepodařilo v blízké budoucnosti
získat dotaci a zahájit výstavbu kanalizace, dopadnou tyto
přísnější podmínky na všechny, kdo nejsou připojeni na čistírnu odpadních vod. Bohužel
to není výhružka, ale současná
realita. Z tohoto důvodu děláme vše pro to, abychom v žádosti uspěli.
Závěrem mi dovolte popřát
Vám krásné prázdniny a dovolenou plnou slunce.


Váš starosta

Ing.Marcel Lesák
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Dlouho očekávané se stalo skutečností…

V neděli 16. srpna loňského roku bylo náměstí plné pouťového zboží, atrakcí, střelnic a maringotek. Den poté započala I. etapa regenerace Chittussiho náměstí, která se týkala revitalizace parku a rekonstrukce kašny. Těžké stroje zahájily dlouho očekávané práce
a park se téměř na půl roku proměnil ve staveniště. Postup prací v parku se zájmem sledovali nejen dospělí, ale i děti. Během pár dní
zmizela stávající komunikace přetínající park. Tento razantní zásah dal volnost ke vzniku prostoru, který každý den slouží k relaxaci,
odpočinku a čerpání energie. Celá atmosféra byla dokreslena romantickým šuměním kašny. Ta, po restaurátorských pracích prokoukla do krásy. Magnólie plné růžových květů, jejichž vůně se line po okolí, zelená oáza klidu osázená rozkvetlými růžemi a lavičky
obsazené téměř do posledního místa, to je ronovský park v červnu.
red.

POZVÁNKA

PŘEČTĚTE SI UVNITŘ ČÍSLA

Autorská výstava obrazů Jaroslava Kreibicha

Rod Chittussiů žije

průřez tvorbou – malba
pod názvem Vysočina – květiny
v Galerii Antonína Chittussiho 1.7. – 31.7.2016
pátek – sobota – neděle 11 – 16 hod.

Rodiště svého prapředka Antonína Chittussiho navštívily dvě
dámy z Vídně.
O průběhu jejich návštěvy a rozhovor s nimi si můžete přečíst
na straně 6.

Výstava obrazů

OČIMA A NEJEN PEREM
syn a otec
Rudolf Polák
v Galerii Antonína Chittussiho 5.8. – 28.8.2016
pátek – sobota – neděle 11 – 16 hod.

VARHANNÍ KONCERT
v kostele sv. Vavřince Ronov nad Doubravou
v sobotu 6. 8. 2016 od 18. hodin
• jak si naši nejmenší užívají hry, zábavu i učení v mateřské
školce poznáte������������������������������������������������������� na straně 2
• jak se žije obyvatelům Ronova zjišťovali chlapci i děvčata ze 6.
třídy. V jakých soutěžích uspěli ronovští žáci základní školy
se dočtete��������������������������������������������������������������� na straně 3
• fotky a povídání nejen o Vodnickém putování, kde soutěžilo
více jak sto dětí, ale také o setkání se seniory v Moravanech
naleznete���������������������������������������������������������������� na straně 4
• komise zemědělská a životního prostředí představí svoji činnost������������������������������������������������������������������������ na straně 5
kam odnést žárovku, která je nebezpečným odpadem se také
dozvíte������������������������������������������������������������������� na straně 5
• připomeňme si zapomenuté, které nám poslal náš čtenář
��������������������������������������������������������������������������������� na straně 6
• informace jak funguje v praxi kotlíková dotace jsou
�������������������������������������������������������������������������� na straně 7
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DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
I v jarních měsících nás v mateřské škole čekalo mnoho zajímavých akcí.
7. 4. zhlédly děti v MŠ divadelní představení „ Chytrá horákyně“ a 12. 5. k nám zavítalo další divadlo s pohádkami „ Budka“,
„Budulínek “ a „Máša a medvěd.“
Týden od 18. 4. jsme na všech třech odděleních věnovali knihám.
Pro děti z mateřské školy se stala již milou tradicí návštěva

aktivně účastní. Paní učitelky vybraly pro své oddělení vždy jeden
program, děti v oddělení Kytičky měly téma „Mravenci“, v oddělení Sluníčka téma „ Domácí zvířátka“ a v oddělení Berušky
téma „Kamarádství“. Výlet se všem líbil, počasí nám přálo a děti
se v centru dozvěděly mnoho zajímavých informací a přivezly si
hodně veselých zážitků.

11. 6. děti z oddělení Berušky přivítaly pásmem básniček nově
narozené děti při slavnostním vítání občánků.
Během června jsme za pěkného počasí opékali uzeninu na školní
zahradě s dětmi z oddělení Kytičky a Sluníčka a nejstarší děti z oddělení Berušky se vydaly na opékání ke skautské klubovně v Ronově. Zde se jim věnoval p. Zvěřina a chtěli bychom mu poděkovat
za milé dopoledne.
16. 6. proběhlo v mateřské škole vystoupení žáků hudebního
kroužku pod vedením paní učitelky Andršové. Děti si pro nás připravily pásmo písní a hudebních vystoupení, které se naučily během tohoto školního roku. Děkujeme za krásné chvilky s hudbou
a přejeme malým hudebníkům mnoho dalších úspěchů.
17. 6. na oddělení Berušky připravily paní učitelky slavnostní
rozloučení s dětmi, které po prázdninách nastupují do 1. třídy základní školy. Pasování na školáky se zúčastnili spolu s dětmi i rodiče.

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

městské knihovny. Na prohlídku se vypravily postupně děti ze
všech tří oddělení 20. dubna. Po příchodu děti přivítal skřítek Knihovníček a spolu s paní knihovnicí dětem vyprávěl o knihovně,
jaké jsou zde knihy, kdo si je může půjčovat, jak s knihami zacházíme a co v nich najdeme. Potom již měly pí Smolová a pí Culková pro děti připravené nejznámější dětské knihy a o každé z nich
si s dětmi povídaly a prohlédly si jejich ilustrace. Součástí besedy
byl také krátký test znalostí našich dětí. Podle úryvků z pohádek
děti hádaly jejich názvy. Poznávaly také známé postavičky z pohádkových knih a do jaké knihy patří. Na závěr dostaly všechny
děti malou sladkou odměnu.
Chtěly bychom pí Smolové a pí Culkové poděkovat za zábavné
dopoledne a všichni věříme, že si děti v budoucnu svoji cestu
ke knihám najdou.
Svátek matek, který v tomto roce připadl na neděli 8. 5., jsme
si s dětmi připomněli vyprávěním a činnostmi zaměřenými na rodinu. Na všech odděleních si děti pro maminky připravily drobný
dárek a přání.
18. 5. proběhlo fotografování dětí na společné fotografie a tablo
pro předškoláky.
30. a 31. 5. se vypravily všechny děti na školní výlet. V letošním školním roce jsme si naplánovali návštěvu Ekocentra PALETA v Pardubicích. Toto centrum nabízí výukový program ekologické výchovy, a je to blok speciálních aktivit využívajících prvků
dramatické, výtvarné a interpersonální výchovy, kterých se děti

1. 6. čekala všechny děti oslava MDD. Děti tento svůj svátek
oslavily aktivně, dopoledním programem plným her a soutěží.
Medaile a drobné odměny si za své výkony zasloužily všechny
děti
8. 6. nás navštívili v mateřské škole p. Opasek a p. Kutílek
z Obvodního oddělení PČR Třemošnice. S blížícími se prázdninami jsme pro děti připravili činnosti zaměřené na bezpečné
chování v silničním provozu, a touto návštěvou si děti poznatky
prohloubily. Seznámily se s prací policie, významem jejich práce
pro nás, s pravidly bezpečného chování u vody, při jízdě na kole,
prohlédly si uniformu, policejní auto a další vybavení potřebné
k jejich práci. Pro všechny děti to byl velký zážitek a děkujeme
p. Opaskovi a p. Kutílkovi za čas věnovaný našim dětem.

Děti z naší mateřské školy se každý rok na jaře účastní výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Malování a kreslení obrázků
předchází návštěva u místních hasičů. V letošním ročníku byly
naše děti velmi úspěšné. V okresním kole v kategorii do pěti let
se umístily na 1. místě Klárka Čermáková, na 2. místě Vaneska
Ljaško a na 3. místě Viktorka Hamrlová. V kategorii nad pět let
se umístila na 1. místě Anežka Kadlečková a všechny postoupily
do krajského kola. Zde se v první kategorii umístila na 1. místě
Viktorka Hamrlová a na 3. místě Klárka Čermáková. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 16. 6. v Chrudimi. Všem našim
úspěšným dětem gratulujeme.
Za kolektiv MŠ

J. Ševčíková
Na závěr mi dovolte poděkování. 30. června končí ve své funkci
paní ředitelka Marie Václavská, která odchází do důchodu, a v naší
mateřské škole působila 25 let. Všechny kolegyně ve školce jí děkujeme za dlouholetou spolupráci a přejeme jí do dalších let zaslouženého odpočinku hodně zdraví a osobní pohody.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Národní finále kuchařské soutěže
COOLINAŘENÍ S ALBERTEM
Tříčlenný tým děvčat z 9. třídy
ve složení Anna Pazderková,
Tereza Tatíčková a Kristýna
Jonáková se v sobotu 28. 5.
2016 účastnil finále kuchařské soutěže COOLINAŘENÍ
S ALBERTEM, které se konalo v Praze ve škole vaření Chefparade. Dívky měly
za úkol připravit za 30 minut

studené pohoštění ze zeleniny,
která byla pro všechny týmy
jednotná. Odborná porota
hodnotila lákavý vzhled, jednoduchost přípravy, kreativitu
a týmovou práci. Děvčata se
této role zhostila velmi dobře
a jejich ztvárnění Komenského bylo opravdu netradiční.

Iva Trnková

Mladý zahrádkář
19. 5. 2016 se 9 žáků naší
školy účastnilo okresního kola
soutěže „Mladý zahrádkář“,
které se konalo v Hlinsku.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii A soutěžili žáci
2. až 6. ročníku a v kategorii B

2

Kateřina Zvolská
hvězdou floristiky

žáci 7. až 9. ročníku. Soutěžící museli řešit písemný test
a měli za úkol poznat 40 až 60
planě rostoucích, okrasných,
léčivých, ovocných, či zelinářských druhů rostlin. Soutěžní
otázky vycházely z pěstitelské

20. 5. 2016 se Káťa Zvolská z 9.
tř. zúčastnila Zemského kola floristické soutěže, které se konalo
v Praze. Káťa tam postoupila
na základě 1. místa v okresním
kole floristické soutěže, ve kterém mimochodem slavila úspěch
z naší školy i Monika Šmídová
z 8. tř., protože obsadila 2. místo. Káťa si vedla velice dobře,
vytvořila krásnou vypichovanou
misku i vázanou kytici a umístila

se na 1. místě v kategorii žáků
základních škol, které jí zajistilo postup do finálového republikového kola. Finále soutěže
proběhne 15. 7. 2016 na výstavě
"Květy 2016" v Lysé nad Labem.
Káťa získala také čestné uznání
v celostátní umělecké soutěži
a tvorbě květin z libovolného
materiálu Ležáky – poselství
ukryté v květech.

Iva Trnková

teorie a praxe, ze základů botaniky, ovocnářství, zelinářství,
květinářství, ochrany přírody
a péče o životní prostředí. Naši
žáci reprezentovali ronovskou
školu velmi úspěšně. V kategorii mladších žáků se Sára Ši-

můnková ze 6. tř. umístila na 1.
místě, Simona Čevelová ze 4.
tř. na 2. místě a Zuzana Chudá
z 5. tř. na 4. místě. V kategorii
starších žáků Anna Pazderková z 9. tř. obsadila 1. místo.,
Martin Vančura ze 7. tř. 2. mís-

Poznávací přírodovědná soutěž
Ve dnech 2. a 3. 6. 2016 proběhlo v Hlinsku okresní kolo
přírodovědné poznávací soutěže. Této soutěže se z naší školy
zúčastnilo 6 žáků z 1. stupně a 6
žáků z 2. stupně. Žáci poznávali
celkem 60 až 140 různých druhů
rostlin, živočichů, hub, hornin
a nerostů. Soutěžilo se ve čtyřech
kategoriích. V kategorii A (3.
třída) obsadila Nikola Šrámková 7. místo, Tereza Ondrášková 11. místo a Adam Kopp 15.
místo, v kategorii B (4.- 5. třída)
se umístil Serhiy Lyashko na 2.

místě, Nela Bochníčková na 4.
místě a Simona Čevelová na 8.
místě. V kategorii C (6.-7. třída)
získala Sára Šimůnková 3. místo,
Tereza Daruová 6. místo a Tereza
Plevová 7. místo. V kategorii D
(8.-9. třída) obsadila Anna Pazderková 1. místo, Aneta Belzová
2. místo a Monika Šmídová 3.
místo. Naše škola získala 1. místa v kategoriích B a D, 2. místo
v kategorii C a 4. místo v kategorii A. Děkujeme všem soutěžícím
za vzornou reprezentaci naší školy.

I. Spěváková a I. Trnková

to, Tereza Plevová ze 7. tř. 3.
místo, Aneta Belzová z 9. tř. 4.
místo, Natálie Lebdušková z 8.
tř. 5. místo a Monika Šmídová
z 8. tř. 6. místo.
Sára Šimůnková s Aničkou
Pazderkovou postupují do ná-

rodního kola, které se bude
konat v červnu v Praze. Zde
budou absolvovat nejen soutěžní část, ale i zážitkový program, který jim bude odměnou
za jejich úsilí.

Iva Trnková
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Omluva

Naši úspěšní žáci

Tento příspěvek se nevešel do minulého čísla, proto jej s omluvou
základní škole otiskujeme nyní.

Základní škola pravidelně informuje čtenáře Městečka na dlani o úspěších svých žáků v různých soutěžích. V následujícím přehledu
přinášíme nové informace, podrobnější údaje naleznete na webových stránkách školy: http://www.zsronov.cz/.

Mezinárodní matematická soutěž Klokan 2016
• Kategorie Cvrček (2. a 3. třída)
1. až 2. místo: Nikola Šrámková a Vojtěch Kolárik – 76 bodů
3. místo: Adam Kopp – 60 bodů
V této kategorii bylo možné získat maximálně 90 bodů.
V ostatních kategoriích byl maximální počet 120 bodů.
• Kategorie Klokánek (4. a 5. třída)
1. místo: Zuzana Chudá – 109 bodů
2. místo: Aneta Frýdová – 91 bodů
3. místo: Martin Brynych, Michal Budiš a Serhiy Lyashko – 88 bodů
• Kategorie Benjamín (6. a 7. třída)
1. místo: Martin Vančura – 87 bodů
2. místo: Lukáš Skokan – 80 bodů
3. místo: Lucie Bromová – 58 bodů
Fyzikální olympiáda – okresní kolo
Vladimír Chudý, 8. tř. – 2. místo

• Kategorie Kadet (8. a 9. třída)
1. místo: Vladimír Chudý – 98 bodů
2. místo: Anna Pazderková – 77 bodů
3. místo: Tereza Tatíčková – 61 bodů
Matematická olympiáda – okresní kolo:
Tadeáš Tomiška, 9. tř. – 1. místo s postupem do krajského kola,
v krajském kole získal krásné 6. místo z 28 soutěžících
Zuzana Chudá, 5. tř. – 3. místo
Vladimír Chudý, 8. tř. – 3. místo
Lukáš Skokan, 7. tř. – 4. místo
Jáma lvová – celostátní soutěž v matematických a IT dovednostech
Vladimír Chudý, 8. tř. 1. kolo – 5. – 7. místo
2. kolo – 1. místo
3. kolo – 2. místo
Pythagoriáda – okresní kolo
Zuzana Chudá, Martin Brynych, Serhiy Lyashko, 5. tř. – 5. – 8. místo
Vladimír Chudý – 1. místo
L. Skokan – 2. místo

Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo
Anna Pazderková, 9. tř. – 1. místo s postupem do krajského kola
Tadeáš Tomiška, 9. tř. – 17. místo
Soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo
Martin Vilím, 9. tř. – 9. místo
Michal Bureš, 9. tř. – 12. místo
Přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo
Nikola Šrámková, 3. tř.,
Martin Fulín, 4. tř.,
Aneta Nepovímová, 5. tř.,
Jan Fulín, 9. tř. – Čestné uznání s postupem do krajského kola
Martin Fulín byl úspěšný i v krajském kole, kde získal Čestné uznání.
Jaro nás baví – okresní kolo výtvarné soutěže
Nikoleta Ciobanu, 7. tř. – 1. místo

Život v našem městě
vených uvedlo, že zde chybí moderní hřiště pro děti.
O vybudování cyklostezky
v okolí Ronova má zájem
77 % respondentů. Sedmdesát dotázaných obyvatel
si myslí, že by potřebovala
zlepšit autobusová doprava.
Stěžují si, že autobusy nejezdí včas. Také stav tenisových
kurtů budí nespokojenost
u občanů Ronova. Šedesát
procent oslovených si přeje
jejich opravu. Jednoznačná
byla i odpověď na otázku zda
je potřeba opravit chodníky
nebo komunikace. Na tuto
otázku kladně odpovědělo
102 respondentů. Občanům
tu chybí více přechodů pro
chodce. Na jejich absenci
upozornilo 79 % oslovených
lidí. Stejně jako v jiných
městech tak i v Ronově by
většina dotázaných lidí (67%)
uvítala ceduli s nápisem
„Vítá Vás město Ronov nad
Doubravou.“

Jasná
odpověď
byla
i na otázku, která zněla: Jste
spokojeni s informovaností
Vás jako občanů Ronova?
Na tuto otázku kladně odpovědělo sedmdesát čtyři
respondentů. Stejný počet
oslovených by uvítal více
akcí ve městě. Na otázku jaké
akce si přejí, odpovídali následovně: schůzky seniorů, Den
Země, uvítání jara, vánoční
procházka, více plesů, obnova
1. máje, zájezdy, trhy, country,
koncerty. Nejvíce oslovených

Dopravní prostředek, kterým nejraději jezdím – výtvarná soutěž regionu Chrudimska
Martin Fulín, 4. tř. – 1. místo
Štěpán Víšek, 1. tř. – 2. místo
Matěj Brtek, 4. tř. – Čestné uznání
Celkem se v letošním roce do této soutěže zapojilo 181 žáků naší
školy. Absolutním vítězem se stala Zuzana Chudá se 109 body.
Všem žákům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.
Učitelé ZŠ

Projekt Minisčítání

Šestá třída provedla v rámci občanské výchovy dotazníkové šetření, aby zjistila, jak se žije obyvatelům města Ronov nad Doubravou.
Náhodně vybraných 110 respondentů jim odpovídalo na 15 otázek, které měly pomoci zjistit, co obyvatelům ve městě chybí, co chtějí
zlepšit a s čím jsou nebo nejsou spokojeni.
První otázka měla zjistit,
zda jsou obyvatelé spokojeni s městem, tak jak vypadá.
Na tuto otázku kladně odpovědělo 59 % respondentů.
Na dotaz, co by zde změnili,
odpovídali následovně: zlepšit stav chodníků a silnic, přidat odpadkové koše, opravit
kostel a fotbalové hřiště, vybudovat koupaliště a kulturní
dům, otevřít tady cukrárnu,
otevřít nějaké volnočasové
kroužky pro dívky a zavřít
D. Téměř všichni dotazovaní
(92%) chtějí ve městě bankomat. Nejbližší je několik kilometrů daleko. Devadesát čtyři respondentů by též uvítalo
delší otevírací dobu na poště
a v lékárně.
Obyvatelům Ronova chybí
lavičky v Bažantnici, koše
pro pejskaře a nějaké moderní hřiště pro děti. Lavičky
v Bažantnici si přeje 85% respondentů, koše pro pejskaře
by uvítalo 56 % a 76 % oslo-

Rozkvetlá zahrada – okresní kolo výtvarné soutěže
Dagmar Kuželová, 7. tř. – 1. místo
Aneta Belzová, 9. tř. – 2. místo
Sára Herberová, 8. tř. – 4. místo
Tereza Tatíčková, 9. tř. – 5. místo
Kristýna Jonáková, 9. tř. – 6. místo
Radka Šindelářová, 5. tř. – 10. místo
Kateřina Zvolská, 9. tř. - 12. místo

si přeje více akcí pro děti
a více kulturních a sportovních akcí.
Z dotazníkového šetření
vyplynulo, že se občanům
v Ronově žije celkem dobře.
Ale i tady se potvrdilo známé
pořekadlo, že je vždy co zlepšovat. Naším cílem bylo poukázat na nedostatky a doufat,
že se některé z nich odstraní
a Městečko na dlani, jak se
Ronovu říká, bude ještě lepším místem, kde budou vyrůstat naše děti a děti našich dětí.

Také v letošním školním
roce se naše škola zapojila do projektu Minisčítání
organizovaného Českým
statistickým úřadem, jehož
cílem je zvyšovat statistickou gramotnost mládeže.
Tohoto projektu se v Pardubickém kraji účastnilo
3 415 žáků základních
škol (včetně nižších stupňů
víceletých gymnázií). To
je nejvíce ze všech krajů
v České republice.
Minisčítání představuje zábavnou formu statistického zjišťování, které
mládeži přibližuje principy sběru, zpracování
a využití statistických dat.
Žáci a studenti ze škol zaregistrovaných do projektu
v průběhu října a listopadu
loňského roku vyplňovali elektronický dotazník
s 19 otázkami zaměřenými na oblasti pro ně blízké (např. oblíbený školní
předmět,
navštěvované
kroužky, trávení volného
času, oblíbený nápoj).

Většina účastníků Minisčítání byla ve věku 10 až 14
let, přitom v Pardubickém
kraji se do této akce zapojili
v průměru mladší žáci než
v celé ČR. Z odpovědí žáků
v kraji mimo jiné vyplývá,
že ve srovnání s výsledky
za celou republiku mnohem
častěji preferují matematiku
a informatiku, s rostoucím
věkem se zvyšuje oblíbenost
angličtiny, zájem o matematiku, výtvarnou i hudební
výchovu klesá. Při zpozorování nespravedlnosti se
nebojí zasáhnout i přes hrozící riziko, mají v průměru více sourozenců a svůj
první mobil dostávají později. Z okresu Chrudim se
do projektu zapojilo 9 škol.
Podrobné informace o výsledcích
a spoustu zajímavých grafů najdete
na internetu https://www.
klickevzdelani.cz/Portals/0/
Dokumenty/miniscitani2015-vysledky-pk.pdf
nebo na stránkách školy.
 Mgr. Marie Kořínková
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Z ČINNOSTI VOLNOČASOVÉ KULTURNÍ RONOVSKÉ KOMISE
Více než sto dětí soutěžilo na Vodnickém putování
V neděli 5. června se na Novém rybníce uskutečnilo již druhé, dobrodružné putování, plné
pohádkových a vodních bytostí.
Letos jsme nezůstali ani kousek
pozadu za loňským úspěšným
ročníkem. Naopak! Díky velké
pomoci Svazu žen se nám podařilo vytvořit další čtyři stanoviště navíc. Celkem tedy na malé
dobrodruhy čekalo 13 zastávek,
na kterých se za sladkou odměnu závodilo, bloudilo, řešilo,
chytalo, prolézalo, skákalo nebo
dokonce zpívalo.
Také účast byla ještě o něco
vyšší. I přes obavy z bouřkového počasí nakonec odcházelo
z vodnického putování přes 100
suchých a hlavně spokojených
dětí.
Náš obrovský dík patří všem
pohádkovým postavám, které
bez protestů a s úsměvem strávily nedělní odpoledne na svých
stanovištích. Děkujeme i těm,
kteří se podíleli na organizaci
a přípravách.

Prostřednictvím fotografií níže
se můžete i Vy podívat, jak děti
s nadšením, chutí a někdy i trochou obav (nikdy nevíte, co některé pohádkové či vodní bytosti
provedou) plnily připravené
úkoly.
Volnočasová Kulturní Ronovská Komise (VoKu®Ko)
ve spolupráci se Svazem žen

Koutek na hraní pro rodiče
s dětmi stále úspěšně funguje
a co se u nás v květnu dělo?

S dětmi jsme se věnovali pohybovým aktivitám, říkankám,
ale ani s tvořením jsme nezaháleli. Jelikož měly svátek všechny maminky, děti jim vytvořily srdíčka, pak jsme si udělali papouška pro radost, malovali jsme na kamínky a nakonec jsme
lepili berušku.

Za vzpomínkami pamětníků
Rozbitými okny se honí vítr a dávno neposečená tráva mění
kdysi romantické místo v zarostlou džungli. I tak se dá charakterizovat chátrající skvost našeho kraje – Moravanský zámek.

Jeho zdi by mohly vyprávět
mnoho osudů, těch šťastných,
ale i těch tragických. A i když
se konec zámku v Moravanech zdá neodvratitelný,

přesto neustále láká k tomu,
zjistit o této honosné budově
co nejvíc. Za tímto účelem
jsme v pondělí 16. května navštívili tamní obyvatele. Bě-

hem příjemného odpoledne
se všichni přítomni rozpovídali a my jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých informací z dřívějšího života, jak lidé
žili nebo bydleli. Pamětníci
se s námi podělili také o několik úsměvných vzpomínek,
a to na obecní zábavy, kácení
máje, koupání v rybníku či
masopust. Tyto příběhy zná
v současné době v Moravanech málokdo, neboť původní
osadníky můžeme spočítat
na prstech jedné ruky. Nahlédnutí do těchto osobních
prožitků nám pomohlo pochopit dobu, v niž žili naši rodiče i prarodiče. Získali jsme
mnoho cenných informací,
které příští rok promítneme
v nové publikaci věnované
k 710. výročí města Ronova

nad Doubravou, a za to velmi
děkujeme. Tato nenahraditelná svědectví jsou pro nás tou
největší přidanou hodnotou.
Kdo jiný než my by měl tyto
vzácné vzpomínky sesbírat,
abychom měli „CO“ předávat
budoucí generaci? A právě
z tohoto důvodu bychom rádi
pokračovali v těchto příjemných setkáváních s našimi
pamětníky, ať již z Ronova
nad Doubravou, Mladotic
či Moravan. Na úplný závěr
Vás s veškerou úctou žádáme,
pokud se s námi chcete podělit o svou knihu života, kontaktujte nás na telefonních
číslech 605 844 217 nebo
608 725 159. Děkujeme

Volnočasová Kulturní

Ronovská Komise

(VoKu®Ko)

Ani maminky nepřišly zkrátka. Pro velký úspěch jsme zopakovali líčení s Lenkou Volencovou Čechovou a kosmetikou Mary
Kay a druhou akcí byla ukázka správné péče o nehty od Zuzky
Kohoutkové.

Jelikož je již venku teplo a sluníčko nás láká ven, k bazénům
a na zahrádky, je Koutek v červnu otevřen pouze každé úterý.
V pohybových činnostech a tvoření s dětmi samozřejmě pokračujeme. Na začátku června měly maminky možnost nechat se
ještě před prázdninami nalíčit kosmetikou Avon v podání paní
Petržílkové.
O prázdninách bychom rády naplánovaly alespoň dva společné
výlety. Určitě sledujte naše facebookové stránky, kde budou aktuální informace.
Díky, že za námi chodíte 

Leona a Jitka – a já využiji příležitost a touto cestou se s vámi
rozloučím, jelikož po prázdninách nás již čeká školka a návrat
do práce. Děkuji všem, ráda jsem vás potkávala! Koutek dále
povede Leona a určitě k sobě najde další šikovnou maminku 
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INFORMACE PRO OBČANY
SLOVEM I OBRAZEM O NAŠEM
Společenská kronika Vysloužilé úsporné žárovky patří PUBLIKACE
MĚSTĚ VÝZVA K ZAPŮJČENÍ FOTOGRAFIÍ,
do sběrných nádob,

Narodili se:
Sebastian Sequardt, Ronov n.D. 191
Elena Erbenová, Ronov n.D. 249

Životní jubileum oslavili:
Helena Mizlerová, Ronov n.D. 351 
Václav Lanc, Ronov n.D. 305
Zdenka Kutílková, Ronov n.D. 176
Hana Dvořáčková, Mladotice 20
Marie Reková, Moravany 34
Zdenka Žďárská, Ronov n.D. 346

aby nezamořily životní prostředí
70 let
70 let
70 let
70 let
80 let
85 let

Zemřela:
Jarmila Filková, Ronov n.D. 271 ve věku 79 let

Marie Semrádová
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání,
květiny a dárek k mému životnímu jubileu. Zvláště
chci poděkovat za příjemné posezení paní Hromádkové a paní Semrádové. 
Helena Mizlerová
Děkuji MěÚ a SPOZ za blahopřání a dárek k mému
životnímu jubileu. Současně děkuji pí Pavlíkové a pí
Semrádové za milou návštěvu.
Václav Lanc



Děkuji MěÚ a SPOZ za blahopřání, dárek a květinu k mým narozeninám. Současně děkuji pí Hromádkové a pí Semrádové za milou návštěvu.
Zdenka Kutílková

Děkuji MěÚ a SPOZ za blahopřání, dárek a květinu k mým 80.
narozeninám a zároveň pí Hromádkové a pí Moravové za milou
návštěvu.
Marie Reková
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání, květinu a dárek
k mému životnímu jubileu a za milou návštěvu pí Pavlíkové a Auersvaldové.
Zdeňka Žďárská
Děkuji Městskému úřadu Ronov nad Doubravou a všem spoluobčanům za projevenou soustrast k bolestné události, která mne postihla úmrtím mé manželky Jarmily Filkové.
Stanislav Filka

Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují
ekologickou hrozbu. Obsahují
totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí
na skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje
do koše. V domácnostech však
„wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména
úsporné kompaktní či lineární
zářivky. Ty ale obsahují velmi
malé množství toxické rtuti.
Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny
než klasické žárovky. Když ale
doslouží, nesmějí se vyhodit
do koše, je potřeba odevzdat je
k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci
zpětného odběru zdarma sbírá
a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky
stačí místnost dobře vyvětrat,
střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných
zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům
rtuti do ovzduší nebo do půdy

a vody,“ vysvětluje Matěj Man
z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit
půdu i vodu, v níž se rtuť může
transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora,
nejbližší prodejny elektra či
do takzvaných malých sběrných
nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech
a v řadě firem. EKOLAMP
v současnosti provozuje přes
4200 sběrných míst.
Více informací o rozmístění
sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se
dozvíte na www.ekolamp.cz.
Ronov nad Doubravou provádí
zpětný odběr úsporných žárovek na dvoře městského úřadu
po předchozí domluvě v kanceláři u paní Jehlárové.
Sběrné místo, které se v Ronově nad Doubravou nachází
na dvoře městského úřadu, je
otevřeno v pondělí a ve středu
7-11 a 12-17 hod. a v pátek 7 –
12 hod. Sběrné místo je dostupné
jak občanům, tak živnostníkům
podnikajícím v katastru obce.
Jana Jehlárová referentka HSO

Představujeme výbory a komise
Zemědělská a životního prostředí
Komise pracuje v tříčlenném složení, a to předseda komise Václav
Ronovský, členové komise Jaromír Minařík a Vladimír Novotný. Jejím úkolem je mít přehled
o pozemcích ve vlastnictví města
Ronov nad Doubravou a jejich
co nejlepším využití. Jedná se
o pozemky hlavně v extravilánu
města, které jsou vedeny většinou
jako orná půda a lesní pozemky.
Po ustanovení komise byla provedena fyzická kontrola lesních
pozemků. Ty jsou v největší výměře ve spoluvlastnictví města

Ronov nad Doubravou a obce
Heřmanice, kde město Ronov
nad Doubravou má podíl 154/165
a obec Heřmanice 11/165. Ornou
půdu pronajímá město Ronov
nad Doubravou firmě CS AGRO
Ronov a.s. a panu Vomáčkovi.
V loňském roce proběhla fyzická
kontrola lesních pozemků, kde
byl kontrolován hlavně stav založení nových kultur a celkový
stav lesních porostů. Na základě
této skutečnosti komise konstatovala, že stav lesních pozemků
se nachází ve stavu odpovídají-

cím řádnému hospodaření. Tato
kontrola byla provedena s lesním správcem panem Michalem
Kindlem, který komisi seznámil
se zalesňováním, těžbou i následným prodejem dřevní hmoty.
V současné době probíhá v katastru města Ronov nad Doubravou
komplexní pozemková úprava,
jejímž hlavním cílem je scelení
rozdrobených pozemků jednotlivých vlastníků zemědělské půdy,
zpřístupnění těchto pozemků pro
jejich případné samostatné hospodaření, jakož i vybudování pří-

stupových cest zpevněných anebo jenom zakreslených v mapě
pro případné zpřístupnění. Úkolem zemědělské komise v tomto
období je spolupracovat s firmou
pověřenou prováděním komplexních pozemkových úprav a zároveň sloužit i jako poradní orgán
starostovi města a zastupitelstvu.
Komise se schází nepravidelně
dle potřeby, ale v případě zájmu
je vždy k dispozici.
Za komisi zemědělskou
a životního prostředí
Václav Ronovský.

HISTORICKÝCH LISTIN A DOKUMENTŮ

Připravuje se nová publikace o Ronovu nad Doubravou, která
by měla vyjít v příštím roce.
Máme zájem zejména o staré fotografie města a okolí i o Vaše
vzpomínky
- Ze školních let – společné ročníkové fotografie až do dnešní
doby, z mateřské školy, společné fotografie učitelských sborů,
výročí, staré fotografie školní budovy, budovy mateřské školy,
fotografie z rekonstrukcí školy i školky a jiné.
- Vy, dříve narození, nám můžete zapůjčit vysvědčení, legitimace
a jiné zajímavé písemnosti z doby předválečné i poválečné.
- Fotografie z různých akcí – karnevaly, vystoupení dětí, táboření,
pionýrské akce, lampiónové průvody, májové průvody, plesy,
výlety a jiné.
- Fotografie kulturních a sportovních akcí ze současnosti i z doby
minulé – masopusty, plesy, MDŽ, hudební kapely, hody, vítání
občánků, poutě, posvícení a jiné.
- Fotografie z brigád, akcí „Z“ a jiných rekonstrukcí našeho města
- Historické i současné fotografie z činností spolků – TJ Sokol,
Mažoretky Rondo, Junák, SK Ronov, Kulečníkový klub, hasiči,
rybáři, včelaři, zahrádkáři, myslivci, Svaz žen, RSK team, Český střelecký svaz, Český svaz chovatelů, RVHP šipkaři Žlebská Lhotka, nebo také spolků, které již v našem městě ukončily
svou činnost.
- Fotografie kostela a s kostelem související – křtiny, svatby
v kostele, biřmování, svaté přijímání, fotografie z oprav sakrálních staveb a jiné.
- Fotografie z různých oslav, výročí, slavností.
INFORMACE A VZPOMÍNKY
- Na události a akce dávno zapomenuté.
- Připomeňte nám významné rodáky a další osobnosti.
Fotografie, které nám zapůjčíte, poctivě vrátíme. Fotografie nepoškodíme, pouze na zadní straně obyčejnou tužkou poznačíme
majitele a na společném soupise uvedeme počet zapůjčených
kusů.
Věříme, že se nám podaří shromáždit velké množství fotografií,
abychom mohli vybrat nejlepší, nejvhodnější a nejzajímavější
pro vznik nové knihy.
Ne každá fotografie bude použitelná, a proto potřebujeme co
nejvíce materiálu.
Všem předem děkujeme za zapůjčení a již nyní se můžete těšit
na novou knihu o Ronově. Knihu, ve které se většina z vás spolu
s rodiči a dětmi najde, a ve které budou rády listovat i budoucí
generace.
Fotografie budou shromažďovány v místní knihovně, kde vám také
ochotně zodpovíme všechny vaše případné dotazy. Budete-li se
chtít s námi o své vzpomínky podělit, můžete je zasílat e-mailem
na adresy francova23@seznam.cz nebo knihovna@ronovnd.cz
a nebo si s námi domluvte osobní schůzku na telefonních číslech
605 844 217 nebo 608 725 159 a my si Váš příběh rádi vyslechneme. 
red.

Letnice na Lichnici
Slavnost „královniček“ se uskuteční v sobotu, dne 2. července 2016, ve 14:00 hodin na nádvoří hradu Lichnice.
Program otevře slavnostní příjezd královničky (ochránkyně Železných hor) na opentleném koni, za zpěvu lidových
písní spojených s letnickými předkřesťanskými zvyky. Hostem programu bude evangelický farář Mgr. Vojen Syrovátka, s nímž budeme moci besedovat o slavení letnic a historii železnohorských evangelíků - nositelů této tradice. Akci
doprovodí výstava věnovaná knize „Kačenka Markytánka“
od Jana Kuzmy Novotného, která organizátory k uspořádání
slavnosti inspirovala.

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Oznamujeme občanům, že ve dnech 25. 7. – 5. 8. 2016 bude
omezen provoz Městského úřadu v Ronově nad Doubravou
z důvodu čerpání dovolených. Hodiny pro veřejnost po tuto
dobu budou: pondělí a středa 7 - 16 hodin, pátek 7 - 12
hodin. Dovolujeme si touto cestou upozornit, že mimo tuto
stanovenou dobu nebude možné požadavkům občanů vyhovět.
Stavební úřad Ronov nad Doubravou bude uzavřen z důvodu čerpání dovolené ve dnech 4.7 – 8.7.2016 a 8.8. –
19.8.2016
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na dlani

PŘÍSPĚVKY OD NAŠICH ČTENÁŘŮ
Rod Chittussiů žije
(rozhovor s paní Evou a Christiane Walcher – potomky slavného rodu)
První květnovou sobotu jsme
v Ronově nad Doubravou přivítali vzácné hosty. Ohlásily
se dvě dámy, které se vydaly
z Vídně vydat po stopách svého
předka, kterým byl nejslavnější
ronovský rodák Antonín Chittussi. Osmdesátiletou paní Evu
Walcher a její dceru Christiane

v Chittussiho galerii shlédly
retro výstavu a návštěvu Ronova zakončili u hrobky rodiny
Chittussiů, kam je doprovodil
prof. Sejček. Pro náš dvouměsíčník Městečko na dlani jsme
s paní Evou Walcher a její
dcerou Christiane natočili rozhovor, který vám nyní předklá-

Je na nich zachycena překrásná
krajina. To byl důvod, proč mě
napadlo dát tento výlet jako dárek mamince k osmdesátinám.
Chtěly jsme přijet do Ronova
nad Doubravou a vidět překrásný kraj, který Chittussiho
tolik inspiroval. Navštívíme
také Žleby, kde se narodil můj
pradědeček Jan Soukup a jeho
předkové.
Takže vy jste v našem kraji
poprvé?
CHW: Já ano.
EW: Já jsem byla před dvaceti
lety ve Žlebech, ale zde jsem
poprvé.

na radnici přivítal starosta města Ing. Marcel Lesák. Setkání
se zúčastnil také náš nejvýznamnější znalec Chittussiho
života a díla, autor Chittussiho
biografie profesor Zdeněk Sejček. Za organizaci celého setkání a přípravu pohoštění patří
dík paní knihovnici Stanislavě
Smolové.
Na radnici si obě sympatické
dámy prohlédly kroniku, kterou založil jejich předek a starosta města Johann Chittussi,
a do níž jeho třináctiletý syn,
budoucí slavný malíř, namaloval titulní list. Pak se vydaly
k Chittussiho rodnému domu,

dáme.
Mohla byste nám něco říci
o vaší rodině?
CHW: Tatínek mého dědečka
byl ze Žlebů a maminka mého
pradědečka byla dcera Marie
Chittussi.

Máte v Čechách nějaké příbuzné, s nimiž udržujete kontakt?
EW: Já jsem čistá Češka. Oba
moji rodiče byli Češi. Tatínek
se jmenoval Karel Soukup
a maminka Mathilda byla rozená Kršková. Příbuzné máme
v Brně a někdy jsme jezdili
do Prahy; tam žili naši příbuzní
Chvátalovi. Tady v kraji ale už

nikoho neznáme.
Kdy vaše rodina opustila
Čechy?
EW: Můj dědeček byl mistr truhlář a jako mladý odešel do Vídně.
Ve Vídni má naše rodina dodnes
dýhárnu. Já jsem už narozená
ve Vídni, ale doma jsme mluvili
česky. Ještě dokud byla naživu
moje maminka, tak jsem mluvila, ale teď nemám nikoho. Sestra
nežije a moje děti česky neumí.
CHW: Moje generace už mluví
velmi málo česky – jen dětské
říkanky a dětské písničky. Také
jsme doma zpívali. Trochu rozumíme, ale už nemluvíme.
Objevil se ve Vaší rodině nějaký výtvarný talent?
EW: Ano. Máme teď mladého
malíře. Je to už můj pravnuk,
Lucas Walcher (http://www.
lukas-walcher.com/). Nemaluje
krajinky. Začínal jako samouk,
ale našel si svůj styl a má za sebou první výstavy. Takže se
zdá, že přece jenom výtvarný
talent z rodiny nezmizel.

Mgr. Kateřina Andršová

Povědomí o slavném předkovi
se v rodině udrželo?
CHW: To ano, povědomí
o tom, že v rodině byl slavný
malíř, se v rodině tradovalo, ale
víc jsme o něm nevěděli. Doma
máme jeden jeho obraz (krajinku) a jednu kresbu stromu. Jeho
obrazy visí v Národní galerii
v Praze i v pařížském Louvru.
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kem a odešel do Prahy. V Praze
se oženil a do Ronova se vracel málo. V archivu mám jen
několik jeho fotografií z předválečného Ronova a z výletu
na Lichnici. Po válce jezdil
do Ronova snad už jen jednou
do roka položit květiny na hrob
svých rodičů. Od roku 1960 až
do roku 1980 tam jezdil s ba-

Jako dívka po ll. světové válce – v roce 1946 – jsem byla
pozvána jako jiné děti do organizace Skaut, která byla v Ronově založena a rozvíjela se. Bylo to pro mne něco nového, co jsem neznala. Maminka mi musela ušít bílou halenku
s kapsami (kterou obarvila na žluto-hnědo) a k tomu ještě
patřila hnědá sukně a třícípý šátek tmavé barvy, který se nosil
na košili a byl uvázán na krku. Na kapse se nosil skautský
odznak – lilie. V té době se organizace jmenovala – Skaut – .
Nepamatuji se, kolik nás dívek bylo, ale nadešel čas
a všichni ronovští skauti jeli na svůj první výlet k Lovětínskému rybníku. Byl krásný svátečný den. Naše skupina,
protože byla nejmladší, nesla název „Světlušky“ a hoši byli
„Vlčata“.
U Lovětínského rybníka to nevypadalo jako dnes. Všude
byla tráva, klid, žádní lidé, jen jedna boudička na hrázi (asi
pro rybáře). Protože byla neděle, abychom starším skautům
nepřekáželi v přípravě oběda, šli jsme my nejmladší hoši
a dívky do blízkého kostelíčka na mši na Míčov. Byla to
opravdu malá kaplička, snad dvě lavice k sezení a nás mládež
postavili před lavice. Budili jsme určitě rozruch, byli jsme
všichni oblečeni ve skautských oblecích – byl na nás hezký
pohled. Z kostela jsme vyšli spořádaně a začali zpívat písně.
Můj spolužák Fr. Zvěřina byl ve skupině Lvíčata. (pozn.sen.).
Došli jsme kolem poledne zpět, kde to vonělo obědem a my
z ešusů jsme to s chutí snědli. Byl to náš první zážitek ze společného výletu. Chodili jsme na schůzky na hřiště, do sokolovny, kde jsme se učily různé skautské písničky, morseovku,
ukázky různých prací, uzle, na výlety k Doubravce, přípravu
slibu Skautů apod.
Hlavním vedoucím byl pan Štrobl, po něm p. Jar. Daněk.
Sestra p. Daňka byla vedoucí dívek, ved. oddílu byla i K. Břízová a další některé starší dívky. Skaut neměl dlouhé trvání
a v roce 1948 zanikl.
Jarča

Vyznavači cyklistiky
vyrazili od pramenů
Doubravy do Ronova

Jedno malé připomenutí zapomenutého
V loňském roce jsem se
konečně vydal do Ronova navštívit jednak místo, odkud
pochází můj dědeček, ale také
zkusit vyhledat jeho rodný dům
a podívat se na hrob jeho rodičů
na Svatokřížském hřbitově.
Dědeček, Josef Novák, se narodil v Ronově nad Doubravou
26. 5. 1911. Vyučil se strojní-

Zážitky ze – Skautu
– které se již nikdy
neopakují:

bičkou svou modrou Škodou
Octávií a párkrát vzali s sebou
i mého staršího bráchu. Z jedné takové cesty mám pár vteřin
filmového záběru z dědečkovy
8mm kamery. Dědeček zemřel
15. 8. 1981, o mnoho let dříve, než jsem si uvědomil, kolik cenných informací o mých
předcích mi mohl předat a které
už se nejspíš jinak nikdy nedozvím.
Dědeček měl pět sourozenců. Rozprchli se po světě všichni, nebo alespoň nevím o tom,
že by nějaký zůstal v Ronově.
Mě neznámé okolnosti způsobily, že se sourozenci rozkmotřili a děda se s nimi stýkal
po zbytek života jen minimálně
a nemám o nich prakticky žádné informace.
Dědečkův otec měl v Ronově
hokynářství a obchod ovocem.
Nevím, jak dlouho obchod provozoval. Prababička Emilie,
rozená Bolechová, zemřela 13.
10. 1942 a pradědeček Rudolf
Novák krátce po ní 25. 3. 1943.
Ani nevím, kdy se narodili.
O moc více informací o svých
předcích z Ronova nemám. Z té
doby mi zbylo pár fotografií –
pradědečkův obchod, skupinová fotografie celé rodiny a pár
dokladů. Babička se o dědeč-

kově rodině nikdy bavit nechtěla, takže ani od ní jsem se nic
nedozvěděl. Když v roce 1997
zemřela, našel jsem v její pozůstalosti doklady o zaplacení
hrobu v Ronově a od té doby
hrob rodičů svého dědečka
z piety držím dál.
Ale potěšilo mě, že jsem našel dům, kde měl pradědeček
své hokynářství a kde ještě
před tím měl pradědečkův tatínek Václav obuvnickou dílnu.
Jde o číslo popisné 70 v dnešní Lichnické ulici. Trochu se
změnil, ale přežil do dnešních
dnů. S dědečkovým rodným
domem je to složitější, pradědeček s prababičkou v domě
č. 70 nebydleli, měli zde jen
hokynářství. Děda se narodil
v domě, kde skutečně bydleli,
č.p. 133 na dnešní Čáslavské
ulici. Tam sice dům dnes také
stojí, ale nemám žádné porovnání, jestli je to i dnes ten původní. Ale i tak pro mne pradědeček s prababičkou vystoupili
z abstraktní temnoty do konkrétní reality. Je to už strašně
dávno, ale možná si ještě v Ronově někdo na hokynářství
Rudolfa Nováka vzpomene, ať
už z vlastních vzpomínek nebo
z vyprávění.

Petr Novák

Sobotní ráno a krásný jarní den přivítaly v Radostíně
u Velkého Dářka vyznavače
cyklistiky na VI. ročníku cyklovýletu Od pramenů Doubravy do Ronova. Celkem solidní účast 36 cyklistů ze
všech koutů Pardubického
kraje a Kraje Vysočina úderem desáté hodiny vyrazila
k jednomu z mnoha pramenů
řeky Doubravy. Zde započala
pohodová 55 km dlouhá cyklojízda převážně po lesních

a polních cestách podél toku
řeky Doubravy přes Hlubokou, Bílek, Libici n/D a Pařížov. Samozřejmě nechyběly
různé defekty v podobě závad
na přehazovačkách, píchlé
duše atd. Šikovní servismani
vše opravili a tak i ve zdraví
jsme okolo páté hodiny dorazili všichni do cíle. Všem děkujeme za účast a na podzim
Ahoj na cyklovýletě „Z Ronova k ústí řeky Doubravy“.

F.Z.

Městečko

Kdo dnes zaváhá, neušetří
Kotlíkové dotace - teď se o nich mluví snad všude. Vláda vyčlenila 9 miliard. Na první pohled to vypadá jako pořádná suma. Ve skutečnosti to ale znamená, že s pomocí dotace se u nás vymění zhruba 100
tisíc kotlů z 350 tisíc, které budou potřeba vyměnit. Kdo dnes zaváhá, dotaci na nový kotel nedostane.
A přitom je stejně bude muset vyměnit – ale už za své.
„Je to největší výzva za posledních několik let,“ říká
Leopold Benda, obchodní
ředitel českého výrobce kotlů Benekovthermu z Horního
Benešova, a dodává: „při výši
dotace kupříkladu 120 tisíc
na kotel za 150 tisíc korun
člověk zaplatí jen 30 tisíc.
A tahle investice se mu díky
úspoře uhlí vrátí už za tři
roky.“ Nízkoemisní automatické kotle Benekov totiž mají
až 95% účinnost při výrazně
nižší spotřebě.
Zároveň je ale nutné zdůraznit, že takto dotovaný kotel
musí splňovat ty nejpřísnější
emisní limity. Smyslem dotace ministerstva životního
prostředí je totiž právě dopad
na životní prostředí a ovzduší.
„Například, Česká obchodní
inspekce teď řeší kotel se zahraničním certifikátem, který
ale v české státní zkušebně
neprošel testy,“ upozorňuje ředitel Asociace podniků
topenářské techniky Mojmír
Krátký, „proč by měli lidé
požadovat certifikát od nezávislé zkušebny.“ Jinými
slovy, když váš kotel nebude
splňovat limity, buď nemusíte
dotaci vůbec dostat, nebo ji
případně budete muset vracet.
A stát se chystá ovzduší kontrolovat velmi přísně.
Už nyní se testuje dron, kte-

rý bude z kouře z komína
schopen přesně určit, jaké
spaliny vypouští domácnost
do ovzduší. „Nasaje kouř,
vyhodnotí prachové částice,
jejich velikost a koncentraci.
Laboratorní rozbor pak určí,
co člověk přesně spálil,“ vysvětloval v České televizi
technik Petr Sejkora, který
takové drony testuje. „Občan
by si měl zjistit, jaký certifikát kotel má. Když dnes
ušetří pár tisíc na ceně kotle,
může se stát, že mnohem víc
pak zaplatí na pokutách,“ připomíná k tomu Mojmír Krátký z asociace.
A jak to s dotací funguje
v praxi? „Žadatel musí vyplnit žádost, mít energetický
posudek. Pokud nemá aktuálně peníze na překlenutí doby
od podání žádosti po vyplacení dotace, musí si zajistit
překlenovací financování. My
tohle všechno za něj uděláme
a vyjednáme,“ popisuje Leopold Benda z Benekovthermu
přednosti tohoto největšího
českého výrobce automatických kotlů. „Lidé většinou
podávají jednu žádost o dotaci za život a mohou mít obavu, že něco špatně vyplní,“
vysvětluje Leopold Benda,
proč se rozhodli poskytovat klientům veškerý servis.
Další věcí je financování. Ne

každý totiž má v rezervě tolik
peněz, aby překlenul dobu,
než ministerstvo dotaci vyplatí. „S půjčkou ProBydlení
lze výhodně financovat celou
výměnu kotle. S 5% úrokem
splátky úvěru lze výhodně
překlenout období, než dotaci dostane. Zároveň si může
podle svých možností zvolit
dobu splatnosti,“ vysvětluje
Jaroslav Cvrček, manažer pro
strategické spolupráce společnosti Wüstenrot.
Do roku 2020 by se mělo vyměnit zhruba 350 tisíc kotlů.
Současná výše dotace ale
bude stačit jen na asi 100 tisíc kotlů. Ale jak je řečeno
na začátku, kdo dnes zaváhá,
přijde ho výměna kotle výrazně dráž. Od roku 2022 bude
možno topit jen v kotlích,
které splňují přísné emisní limity. Tedy, kdo dnes nepodá
žádost o dotaci, stejně bude
muset jednou kotel vyměnit.
Už ale za své. A pokud to
neudělá, hrozí mu pokuta až
50 tisíc. „Lidé si to ale uvědomují. Naše partnery, servisní centra a montážní firmy,
oslovují a dohadují s nimi
vyřízení dotace a montáž nového kotle,“ doplňuje inženýr
Benda ze společnosti Benekovtherm.

Petr Vrabec,
redakce Kotlikovadotace.cz
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Předžalobní výzva – důležitý krok před žalobou
Přestože byl institut předžalobní výzvy do právního řádu
zaveden poměrně nedávno,
stal se již pevně součástí právního prostředí. Její význam je
nezanedbatelný a měl by být
každému znám. K čemu tedy
vlastně předžalobní výzva
slouží a kdy, kým a z jakého
důvodu má být učiněna, krátce nastíníme na následujících
řádcích.
Pro zavedení předžalobní výzvy měl zákonodárce několik
důvodů. Tím zcela stěžejním
byla větší ochrana žalovaných. Ti totiž do zakotvení
požadavku na předžalobní
výzvu mnohdy neměli ani tušení, že jsou dlužníky, případně nevěděli, že u jejich dluhů
již nastala splatnost. Věřitelé
v takových případech obvykle
nelenili a bez varování podávali žaloby, díky čemuž si krom
samotných pohledávek odnesli
i nemalé náklady soudních řízení. Právě překvapivým žalobám má předcházet předžalobní výzva.

Předžalobní výzva je úkolem pro
věřitele. Ten musí dlužníka vyzývat k plnění před podáním žaloby
v situacích, kdy si po něm hodlá
za pomoci soudu nárokovat splnění určité povinnosti (např. zaplacení peněžité částky).
Aby mohla předžalobní výzva
v soudním sporu vyvolat zamýšlené následky, musí žalobce dodržet požadavky na výzvu
kladené. Těmi jsou písemná
forma obsahující výzvu k plnění přesně identifikovaného
dluhu, zaslání této výzvy dlužníkovi na adresu pro doručování, případně poslední známou
adresu a uplynutí sedmi dnů
od okamžiku jejího zaslání.
Jestliže žalobce opomene výzvu učinit či nedodrží některý
z uvedených korektivů, soud
mu sice (je-li nárok po právu)
dá za pravdu a přikáže žalovanému dluh splnit, nicméně
nepřizná žalobci náklady řízení. Právě pro přiznání nákladů
řízení představuje předžalobní
výzva nezbytnou podmínku
a byť ani ona nemůže zcela

zamezit překvapivým žalobám (není totiž premisou pro
rozhodování soudu o žalobě),
z důvodu nepřiznání nákladů
takové spory prakticky eliminuje.
I když žalobce učiní před podáním žaloby požadovanou výzvu
s tím přesvědčením, že splnil
veškeré předepsané požadavky,
nemá prozatím vyhráno. Soudy
totiž ke smůle věřitelů přistupují k předžalobním výzvám
ryze formalisticky a mnohdy je
považují (např. pro nepřesnou
identifikaci dluhu) za nedostatečné, což může vést až ke zmíněnému nepřiznání nákladů
řízení. Byť se tedy požadavek
na předžalobní výzvu jeví jako
jasný a bezproblémový, může
pro věřitele skrývat úskalí, kterým lze předejít za pomocí odborníků.
Připravili: čech/partners,
advokátní kancelář JUDr.
Ondřej Čech, Ph.D., advokát
Mgr. Jiří Kunášek,
advokátní koncipient

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RONOV n. D.
BUDE 8. – 24. ČERVENCE 2016 Z DŮVODU REVIZE UZAVŘENA
Otevírací doba pro veřejnost
Pondělí 7:00 – 11:00
Úterý 7:00 – 11:00
Středa 7:00 – 11:00
Čtvrtek 7:00 – 11:00
Pátek 7:00 – 11:00

11:30 – 15:00
11:30 – 16:30 (půjčovní den)
11:30 – 15:00
11:30 – 16:30 (půjčovní den)
11:30 – 14:30

Knihovna nabízí
služby – tisk, kopírování,
skenování, internet
pro veřejnost, prodej
vyřazených knih.

ŽÁKOVSKÁ MUŽSTVA
SK RONOV NAD DOUBRAVOU

ČARODĚJNICE NA HŘIŠTI SK
RONOV NAD DOUBRAVOU

V sezoně 2015 - 2016 reprezentují Sportovní klub Ronov
nad Doubravou mužstva mladších žáků, starší přípravky
a mladší přípravky.

Poslední dubnový den proběhlo na hřišti SK Ronov nad
Doubravou tradiční Pálení čarodějnic. Za krásného počasí
a hojné účasti návštěvníků. Děti si užily odpoledne plné dovednostních soutěží a společně s rodiči si opekly buřty. Při
západu slunce byla podpálena ČARODĚJNICE a po setmění
byl odpálen slavnostní ohňostroj. Doufáme, že se naše akce
i přes malé komplikace líbila.

Za SK Ronov nad Doubravou

Jelínek Luděk

Pokud se i TY chceš stát fotbalistou/kou SK Ronov
nad Doubravou, můžeš se přihlásit každé úterý a středu od 16:30 do 17:30 na hřišti SK Ronov n. D. nejlépe
po telefonickém kontaktu na čísle 737 904 307 p. Jelínek Luděk nebo na emailové adrese hern.jelinek@
seznam.cz.
Ročníky podle kategorií:
starší žáci - 2002/2003 (dívky 2001/2003)
mladší žáci - 2004/2005 (dívky 2003/2005)
starší přípravka - 2006/2007 (dívky 2005/2007)
mladší přípravka - 2008/mladší (dívky 2007/mladší)
Těšíme se na TEBE!!!
Sportovní klub Ronov nad Dobravou
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Př
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Městečko

na dlani

exekuce

k a n c e l á ř

správní řízení

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

strategické analýzy
podnikové restrukturalizace

k aa nd cv eo l ká ář t n í

mzdové účetnictví
bankovnictví a finance

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

č e c h / p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r t n e r s

k a n c e l á ř

personalistika

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

consulting, compliance

k aa nd cv eo l ká ář t n í

náhrada škody
zakládání společností

k aa nd cv eo l ká ář t n í

konkurzy a oddlužení

a d v o k á t n í

převody nemovitostí

obhajoba v trestních věcech

a d v o k á t n í

valné hromady

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

zastupování před soudy

k aa nd cv eo l ká ář t n í

veřejné zakázky

k aa nd cv eo l ká ář t n í

pracovněprávní spory

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k a n c e l á ř

a d v o k á t n í

čech/par tners

a d v o k á t n í

č e c h / p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r t n e r s

k a n c e l á ř

č e c h / p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r t n e r s

vaše advokátní kancelář v praze, středočeském a východočeském kraji

stavební právo

tel.: 734 258 298, 605 154 286, email: office@cechpartners.cz, web: www.cechpartners.cz
sídlo praha: dlouhá 16
110 00 praha 1

pobočka čáslav: po až pá 8.30-17.30
klimenta čermáka 198, 286 01 čáslav

pobočka třemošnice: po a st 8.30-17.30
náměstí míru 451, 538 43 třemošnice

Prázdniny
ve mlýně
Divadelní představení v Mladotickém mlýně se stává
příjemnou tradicí počátku letních prázdnin. Divadlo
ve mlýně vás letos pozve na dvě představení komedie Nejkrásnější válka v pátek 8. a v sobotu 9. července ve 21. hodin.
Pokud bychom chtěli udělat něco pro sebe, můžeme
navštívit 1. – 7. července 2016 víkendový seminář
„Pojďme být zdraví“ s MUDr. Ivanou Wurstovou, kde
se vydáme za informacemi, proč máme zdravotní
potíže a jak s nimi zatočit.
A jako každý rok děti i dospělé 27. - 28. srpna přijde pobavit a potěšit řada umělců v pestrém programu Mladotického kejklování. Podrobné informace a rezervaci
vstupenek najdete na www.mladotickymlyn.cz.

placené reklamy
Městečko na dlani – periodický tisk územně samosprávního celku
četnost: dvouměsíčník
vydává: Město Ronov nad Doubravou, Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou
IČ: 00270822, náklad 720ks, registrační číslo: MK ČR E 11911, distribuce: zdarma do všech domácností,
grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Rychnov n./K., příští uzávěrka 10.8.2016, příspěvky
zasílejte na knihovna@ronovnd.cz
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PRÁZDNINOVÁ
SMART PŮJČKA
• nabízíme půjčky
• hotovost až do domu
• na 13 až 16 měsíců
• měsíční splátky

Kontakt 840 111 177

