Městečko na dlani
Zpravodaj Ronova nad Doubravou, Mladotic a Moravan

SLOVO STAROSTY

Vážení čtenáři,
do vašich schránek bylo rozneseno prázdninové číslo
Městečka. Léto jde do ﬁnále
a děti se pomalu budou chystat do školních lavic. Šťastné
vykročení do nového školního roku bych chtěl popřát
především novým prvňáčkům.
V tomto Městečku otevíráme
velké téma - odpady. Množství odpadu nám poslední dobou neúměrně roste. Bohužel
neukázněnost a pohodlnost
některých spoluobčanů nepřispívá k pořádku v našem
městě. Je s podivem, kolik
lidí v dnešní době ještě neumí číst (viz foto). Rozhodli jsme se proto podrobně
popsat systém, jak nakládat
s odpadem. Abychom zlepšili podmínky pro separaci
odpadů, připravujeme žádost o dotaci na vybudování
sběrného místa v prostorách
býválého řepníku. Ta by
měla být podána v průběhu
podzimu. Než však bude vybudováno, žádáme vás o dodržování dále popsaných pravidel. Přispějete tak velkou
měrou k pěknému prostředí,
které pro vás vytváříme.
Co se chystá v blízké době?
Na konci prázdnin proběhne
oprava komunikací v ulicích
Karla Horkého, Jindřicha
Průchy a v Sídlišti Pod Nádražím. Začátkem školního
roku se bude rekonstruovat
ulice Nábřežní. Máme připravenou rekonstrukci autobusové zastávky u nádraží
včetně přilehlého chodníku.
V Mladoticích bude upraveno místo pro třídění odpadu.

V neposlední řadě máme
administrativně připravenou
rekonstrukci uličky ke školce, která je opravdu v havarijním stavu. Nyní bude záležet na tom, jestli najdeme
ﬁrmu, která bude mít volnou
kapacitu na realizaci. Na několika místech se propadla
vozovka v místech kanálů
(Lichnická, Nad Splavem).
Oprava je již delší dobu objednána, ale opět z důvodu vytíženosti není možné
opravu zrealizovat hned, jak
bychom potřebovali. Proto
žádáme o strpení. V průběhu
podzimu chceme vypsat výběrové řízení na výměnu světel veřejného osvětlení. Tento
projekt by měl být ﬁnancován formou EPC (ﬁnancování z úspor). Výměnou světel
dojde ke snížení energetické
náročnosti světelné soustavy, ke snížení zatížení sítě
a ke zlepšení osvětlovacího
komfortu.
Závěrem mi dovolte zmínit
se o údržbě veřejné zeleně.
Počátek letošního roku byl
poměrně hektický. Málo lidí
a poměrně vlhké jaro mělo
za následek, že jsme někdy
nestíhali posekat vše, jak bychom si asi všichni přáli. Jelikož lidí, kteří jsou ochotni
sekat trávu, ubývá, budeme
nuceni v příštích letech najmout ﬁrmu, která několikrát
do roka poseká plochy podél
komunikací a rybníků. Bohužel si musíme uvědomit, že
tato služba bude mít dopad
i na rozpočet. Chtěl bych
proto poděkovat všem, kdo
jsou ochotni i v dnešní době
upravit si okolí svého domu,
přestože pozemky jsou obecní. Stále si však myslím, že je
to především vizitka majitele
domu, jak to vypadá v jeho
okolí.
Kdysi jeden prezident pronesl památnou větu: „Neptej
se, co může udělat tvá zem
pro tebe. Ptej se, co ty můžeš
udělat pro svoji zem.“ Věřím,
že totéž platí i pro občany
obcí a měst.
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Hurá do školy...

Je to tady. Léto pomalu končí, prázdniny utekly jako voda a začíná škola. Školáci pomalu balí své aktovky, batohy, tašky. Někdo se
těší, někdo ne. Dva měsíce her, zážitků a dovolených už patří jen vzpomínkám a fotograﬁím. Ale když něco končí, něco nového začíná. Začíná nový školní rok 2016 – 2017. VŠEM ŠKOLÁKŮM PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ START ŠKOLNÍHO ROKU.
red.

Uvnitř čísla naleznete
z O pirátech v Ronově a o vizích nové ředitelky MŠ
se dočtete na straně 2

Turistické vizitky Ronova
nad Doubravou v prodeji

z Wyrton oslaví na Chittussiho náměstí 3. září 25 let…
Více na straně 3

Váš starosta
Ing. Marcel Lesák

z 20. narozeniny slaví 10. září skautská klubovna…
Více na straně 3
Atraktivní turistická místa jsou prezentována formou Turistických
vizitek - nálepek s kupony, které lze nalepit do Turistického deníku
a vytvořit si tak jedinečné album z cest.
Ronov nad Doubravou se také zařadil do tohoto projektu. V městské knihovně jsou k dispozici k zakoupení dvě Turistické vizitky.
1. Ronov nad Doubravou
2. Chittussiho údolí
více na www.turisticky-denik.cz
red.

z Jak správně třídit odpad se dozvíte na straně 4
z Kde končí bioodpad? - strana 5
z Co připravilo a připravuje VoKu®Ko? Naleznete na straně 6
z Kdo byl Jaroslav Vyhnis si přečtete na straně 6
z Fotbalová sezóna začíná svou podzimní část - strana 7
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V Ronově se o prázdninách objevili piráti

Pod záštitou města Ronov nad Doubravou proběhly v červenci
a srpnu v areálu místní mateřské školy dva týdenní turnusy
příměstského tábora s názvem „Léto s piráty“. Této akce se dohromady zúčastnilo 48 dětí z Ronova a blízkého okolí ve věku
od tří do osmi let.
Příměstský tábor nabízí alter- ník, byl inspirován piráty. Běnativu předškolní péče v době hem týdenního programu měli
prázdnin. Letošní, již třetí roč- malí táborníci možnost zažít

spoustu dobrodružství. Při hledání vzkazů v lahvi a kousků
map dávali postupně dohromady
týdenní úkol. Spolu s náčelnicemi prozkoumávali vodní i suchozemský terén, objevili piráta
Bezvouse, jehož loď ztroskotala
a oni ho vzali k sobě na základ-

nu. Naučili se pirátskou terminologii, vyrobili si trička. Díky
vodnímu pirátovi Šmudlovi
zažili spoustu dobrodružství při
plavbě na místním rybníku, zpívali pirátskou píseň a naučili se
pirátský pokřik. Na ohni vařili
„mořskou specialitu“ a bylinný

lektvar. Na závěrečné páteční
slavnosti byli Rezavým hákem
slavnostně pasováni na piráty.
Děkujeme městu Ronov nad
Doubravou za umožnění realizace tohoto projektu, vstřícné jednání a pomoc při přípravě tábora
a zázemí pro děti, všem rodičům

a přátelům za úžasnou spolupráci, ochotu a pomoc. Zvláštní poděkování patří skautům
za zapůjčení stanu, Šmudlovi
za uskutečnění plavby po rybníku a hospůdce u Vavřince a šéfovi Milanovi za skvělé pokrmy.
Bára, Jana, Martina a Vojta

Koncepce mateřské školy a moje vize
Od 1. července 2016 jsem nastoupila do funkce ředitelky ve školním roce. Program je
mateřské školy a převzala vedení po paní Marii Václav- postaven na českých tradicích
ské. Dovolte mi tedy, abych vám představila svoji koncepci a pranostikách, na environa představy o chodu mateřské školy.
mentální výchově a slavnosSvoji práci chci postavit na le. Posílí předávání informací tech.
transparentní a otevřené vzá- po elektronické komunikaci, Mateřská škola vyniká velkýjemné spolupráci se zřizova- a tím zajistí rychlejší předání mi a krásnými venkovními pozemky. Chtěla bych zpřístupnit
telem, rodičemi dětí, ale také aktualit dění ve škole.
s místními organizacemi a okol- Ve školním roce 2016/2017 tyto prostory pro akce města,
ními mateřskými školami.
bude mateřská škola pracovat vybudovat místo pro veřejné
Uvědomuji si, že pro dítě předškolního věku je velmi důležitá
rodina a její zázemí. Proto chci
v úzké vazbě na ni rozvíjet dítě
s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání tak, aby vzdělávání vycházelo z vývoje a zrání
dětí, citlivě rozvíjelo fyzické
a psychické dovednosti, zajišťovalo pocit bezpečí a jistoty,
pěstovalo v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu, učilo dítě
Mgr. B. Mrázková s dcerou Martinou
být samo sebou a zároveň je
přizpůsobovalo životu s ostat- podle nového školního vzdělá- vystupování (zastřešené pódiními dětmi a lidmi. V tomto vacího programu „Rok v kru- um, lavičky), využít prostředohledu je nutná spolupráce hu“. Jeho obsah a začleňování ků z rozvojového fondu kraje,
s rodiči, komunikace a sdílení do činností bude probíhat po- grantů, a otevřít tak mateřskou
informací. Mateřská škola ino- zvolna ve spolupráci s učitel- školu veřejnosti. Jde ale vizi
vuje webové stránky a zajistní kami na odděleních. Rodiče dlouhodobou, uskutečnitelnou
bezpečnostní systém ve ško- se s ním budou moci seznámit v rozmezí několika let.

Pedagogický a provozní tým
mateřské školy tvoří zaměstnanci s mnohaletou praxí
a zkušenostmi. Vážím si jejich rad, názorů a vstřícnosti,
se kterou mě přijali mezi sebe.
Ve své práci se budu snažit
o pěstování kvalitních a korektních vztahů na pracovišti
a vytvářet učitelkám i provozním zaměstnancům vhodné
podmínky pro jejich práci.
Moje práce je teprve na začátku. Plně si uvědomuji, že škola
a s ním spojené vzdělávání je
živý organismus, který se neustále vyvíjí a vyžaduje spolupráci všech, kterým na něm
záleží a mají zájem o jeho další
rozvoj. Za sebe pevně věřím, že
najdu podporu, důvěru a budu
se moci podílet na zvýšení
kvality předškolního vzdělávání v našem městě, protože právě ona dává základy pro další
vzdělávání a rozvoj dítěte.
Mgr. Barbora Mrázková,
ředitelka mateřské školy

Slavnostní ocenění úspěšných žáků
ZŠ Ronov nad Doubravou
ve školním roce 2015/2016
I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do řady
soutěží různých oborů a postupových úrovní. Soutěžili v oblastních, okresních, krajských a celostátních kolech. Na výsledkových listinách byla pak jména ronovských žáků v mnoha
případech na nejpřednějších místech.
Velice si těchto úspěchů vážíme, a proto jsme dne 27. 6. 2016
uspořádali ve vyzdobené tělocvičně slavnost, na které byli úspěšní
soutěžící představeni. Od ředitelky školy a starosty města převzalo
ocenění 38 žáků, z nichž mnozí reprezentovali školu v několika
soutěžích. Slavnostní odpoledne, na které byli pozváni rodiče i zaměstnanci školy, bylo obohaceno hudebními, pěveckými i recitačními vystoupeními.
Děkujeme nejen těm oceněným, ale všem žákům, kteří se v průběhu roku různých soutěží zúčastnili, za vzornou reprezentaci školy.
Poděkování si však zaslouží i vyučující, kteří tyto žáky do soutěží
připravovali.
Mgr. Jan Havránek

Poděkování ﬁrmě Culka & Sadlik
Na začátku školního roku vyhlašuje naše základní škola
soutěž ve sběru plastových kelímků. Žáci si kelímky shromažďují po celý rok doma a u příležitosti Dne Země je přinesou
do školy. Množství kelímků
každý rok přibývá, takže třídění
těchto plastových obalů se díky
této akci rozšířilo do povědomí
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široké veřejnosti. Velké poděkování patří místní ﬁrmě Culka
& Sadlik, která nám již po několik let kelímky zdarma odváží do Transformu Bohdaneč
k dalšímu zpracování. Velmi
si této pomoci vážíme. Bez ní
bychom si nemohli dovolit tuto
soutěž pořádat.
Za ZŠ Iva Trnková
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25 let Wyrtonu
Co si řeknete o někom, komu je 25 let? Asi že je mladý, vitální,
perspektivní, v rozpuku, apod. A co si řeknete v případě, že
slaví čtvrtstoletí kapela? Budete se divit, že ještě existuje, nebo
si budete myslet, že už patří do starého železa. Vězte, že tomu
tak být nemusí. Bluegrassová skupina Wyrton z Ronova nad
Doubravou má všechny atributy pětadvacetiletého mladíka,
z kterého entuziasmus přímo čiší a umí nakazit celé okolí skvělou náladou. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit v sobotu 3. září
2016 od 18 hodin na náměstí do Ronova nad Doubravou a sami
uvidíte (a uslyšíte), že je to pravda.
Co se bude dít? Kromě bujarých které k oslavám patří. Doražte
oslav kapely se bude křtít nové a nebudete litovat. Vstupné je
CD s názvem „25 let ve wýru zdarma a nálada bude skvělá!
tónů“. V roli kmotry se před- V případě, že Wyrton neznástaví osoba z nejpovolanějších, te, tak Vám ho mohu v kostce
a to první dáma folku Pavlína představit. V dubnu roku 1991
Jíšová, která poté s Wyrtonem si zahrála kapela s názvem Wyrzazpívá několik písní a pak se ton poprvé. Po letech opojení
představí se svou úžasnou kape- z domácí country přešla skupina
lou. Kromě ní přijde ještě řada na styl, kterému se říká bluedalších gratulantů v podobě grass. V dnešní době Wyrton
skupin Detto, Alishi & Mišmaš balancuje na pomezí více žánrů,
a Fotr a kolektiv. Na řadu přijde kde sice bluegrass převažuje,
i původní sestava Wyrtonu, kte- ale na své si přijdou i příznivci
rá to všechno před čtvrtstoletím country, blues, folku, swingu,
rozjela a nebude chybět i spous- i jazzu. Hudba prostě není o škata hostů, kteří kapelou za ta léta tulkách, ale o tom, co koho baví.
prošli. Kromě toho všeho budou A Wyrtoňáky baví hrát pro lidi
na místě stánky s občerstvením, tak, aby to bylo zajímavé, poobžerstvením, s prodejem CD, slouchatelné a zábavné. Za dobu
triček kapely a další atrakce, své existence stačila skupina

Historie skautingu v Ronově nad Doubravou začala v roce
1937, tedy krátce před druhou světovou válkou. Oddíl
zakládalo šest členů, kteří se tajně scházeli ještě nějaký
čas po vpádu Němců, kdy byla činnost násilně přerušena
a do roku 1989 ještě dvakrát politickým režimem.
Novodobá historie se datuje 1989-90, kdy s několika staršími
členy z roku 1968-70 začínáme intenzivně obnovovat středisko. V dubnu 1990 se poprvé scházíme v pronajatých prostorách hasičské zbrojnice, kde zakládáme dětské oddíly. Postupně
využíváme i kabiny na hřišti od Tj Sokol a dále dům dnešní
sídlo ﬁrmy KTK. Stále nám schází vlastní střecha nad hlavou,

dvakrát postoupit do ﬁnále Porty, získat 2. místo v prestižní
soutěži Talent Country rádia,
v roce 2008 se povedlo Wyrtonu
prorazit i na mezinárodní scéně, když se mu podařilo v klání
o evropskou bluegrassovou skupinu roku získat ve francouzském La Roche sur Foron pěkné
3. místo v konkurenci 30 kapel
(vybraných z více než sto přihlášených adeptů). Tyto (a nejen
tyto) úspěchy byly pro kapelu
motorem do dalších let. I když
prošlo kapelou celkem dost muzikantů, přesto se může Wyrton
v současné sestavě pochlubit
dvěma zakládajícími členy. Jsou
to ronovští bardi (i když věkem
stále junáci) bratři Filip a Jakub
Bartákové. Celkem slušných
16 let hraje v kapele i mando-

linista Honza Roth z Kolína. 5
let na housle ﬁdlá David Šeﬂ
od Rychnova nad Kněžnou,
který v době založení Wyrtonu nebyl dokonce ani na světě
(dle svých slov ale již v té době
hrál zevnitř na buben). Na postu
basisty letos nahradil skvělého
Libora Kameníka z Prahy další
skvělý muzikant Václav Mašek
z Řitky. Během oslav dojde
k symbolickému předání basistického žezla a odcházející Libor bude uveden do síně slávy.
To je asi tak v krátkosti vše.
Více informací o kapele můžete
nalézt na webových stránkách
www.wyrton.cz. Jste srdečně
zváni na zářijové oslavy, těšíme
se na Vás!
Za Wyrton
Honza Roth
manažer skupiny

Oslavy 140 let založení rybářského spolku
v Ronově nad Doubravou se vydařily
V sobotu 25. června 2016 počasí přineslo opravdu pestrou nabídku od spalujícího horka přes silný vítr až po dešťové přeháňky. Přesto si výroční oslavy rybářského spolku přišlo užít
hodně místních i přespolních návštěvníků.
Místní organizace Českého ry- pit při oslavách, je určen jejich
bářského svazu Ronov nad Dou- omezený doprodej v restauraci
bravou připravila pro návštěvní- U Vavřince.
ky ze své historie i současnosti A co by to bylo za rybářské oslaprezentaci formou několika de- vy kdyby nebylo možno ochutnat
sítek fotograﬁí a několika dobo- řadu rybích specialit. Na mnoho
vých artefaktů. Neživé exponá- způsobů připravené speciality
ty byly doplněny i omezeným z kapra, pstruha, candáta nebo
množstvím živých ryb. Bohužel, třeba i z makrely zajistila restauhorké počasí dovolilo vystavit race Vavřinec a především její
jen ty druhy ryb, které snesou vyhlášený kuchař Zdeněk Rek
teplejší vodu a nižší obsah kys- z Rváčova. Kdo má rád sladké,
líku ve vodě. V prodeji byly též si jistě nezapomněl s chutí dát trvýroční odznaky MO ČRS Ro- delník. Zastoupení tu mělo i něco
nov n. D. Výtěžek z prodeje je z prodeje rybářských potřeb i návěnován na činnost kroužku mla- strah. Pro děti byly připraveny
dých rybářů. Pro všechny zájem- dva skákací hrady a zábavný lov
ce, kteří si nestihli odznaky kou- rybek na udici, kde děti za své

Skautská klubovna
slaví 20. narozeniny

úlovky obdržely odměny s rybářskou tématikou.
Na pohodové slavnostní odpoledne od 15 hodin navazoval
6. ročník multižánrového festivalu Doubravská struna, pořádanýtentokrát místní rybářskou
organizací pod záštitou hejtmana
Pardubického kraje Martina Netolického. Různorodé hudební
žánry od folku přes irskou hudbu
nebo blues až po rock zastoupilo
6 kapel: Strunovrat, Trdlo, Shannon, Dědovy blechy, Afterglow
a místní kapela Janovec a Čilimník. I přes několik dešťových přeháněk stále zůstalo dost návštěvníků, pro které tyto kapely hrály

až do horké půlnoci. Díky sponzorům byl na festival vstup zdarma. Chtěli bychom proto touto
cestou ještě jednou poděkovat
Pardubickému kraji a hejtmanovi Martinu Netolickému, Městu
Ronov nad Doubravou a ﬁrmám
RUPOL Ronov n. D., KOVOLIS
Hedvikov, TLAPNET Ronov
n. D., Restauraci U VAVŘINCE
Ronov n. D., Advokátní kanceláři
JUDr. Eva AUERSVALDOVÁ,
ELECTROPOLI Třemošnice,
D CLUB Ronov n. D. a JK KOVOSTAV Ronov n. D.
Václav Sýkora,
předseda MO ČRS
Ronov nad Doubravou

a proto středisková rada rozhodla v roce 1992 o stavbě nové
klubovny na pozemku u Sádek, který nám pronajal tehdejší OÚ
Ronov. Původní plán z důvodu ﬁnančních byl dvě místnosti,
bez vody a elektřiny, ale počáteční nadšení a vstřícnost mnoha
ﬁrem a příznivců projekt změnil. Nechali jsme si zhotovit projekt odbornou ﬁrmou.
Ještě v tomtéž roce začínáme vyrábět tzv. škvárovky, kopat základy a do konce roku ještě částečně rozestavíme stavbu. Následující rok pracujeme na hrubé stavbě. V roce 1994 se nám
podaří stavbu zastřešit a pokračují práce uvnitř. Ke konci roku
přichází nečekaná ﬁnanční pomoc z Ústř. rady Junáka v Praze.
Podmínka byla ﬁnance utratit do 31. 12., a tak v období mezi

svátky nakupujeme potřebný stavební materiál na přístavbu
garáže a dílny. Následující rok dokončujeme přístavbu, vnitřní
místnosti a připravujeme elektroinstalaci a vodoinstalaci, zatím
bez přípojek s tím, že se nám snad jednou podaří se připojit.
Koncem roku se již scházíme v klubovně v provizorních
prostorách bez podlah a za svitu petrolejek. V roce 1996 doděláváme 1. patro, vnitřní omítky a další dokončovací práce.
Kolaudace proběhla koncem roku samozřejmě ne úplně bez
závad, ale když uvážíme, že jsme si klubovnu postavili sami,
tak jsme se neměli za co stydět. Postupně se závady odstranili a v roce 1997 jsme se klubovnu připojili k veřejné el. síti
a k vodovodu. Práce kolem klubovny pokračovaly a pokračují dále, stále něco vylepšujeme. V roce 2014 jsme kompletně
klubovnu zateplili včetně střechy a nové fasády. Vnitřní prostory z důvodu každoročního malování stěn jsme obložili palub-

kami a z garáže se stala další společenská místnost pro oddíl.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem bývalým členům,
sponzorům a příznivcům za pomoc při výstavbě této základny,
která nám slouží již 20 let.
Příští rok oslavíme 80 let od založení a již nyní připravujeme
na 17. 6. 2017 program k tomuto výročí.
20 let od dostavby klubovny skautů oslavíme 10. září 2016
od 17:00 hodin. Jste srdečně zváni.
Středisková rada Junáka Ronov
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DNES UŽ SE VŠECHEN ODPAD NESYPE
NA JEDNU VELKOU HROMADU…
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Po vytřídění odpadu z našich domácností nám zbývá „směsný
komunální odpad“, který sypeme do popelnic, a který je ukládán
na těleso skládky na provozovně AVE CZ Čáslav. Vzpomeňte si
na to, až budete sypat odpadky do popelnice – opravdu musí všechny skončit na skládce ?! A zvětšovat tu „hromadu“?!

Stále se můžeme setkat s mýtem “Proč třídit, když se vše stejně sype na jednu hromadu“. V této reportáži bychom vám rádi přiblížili
jak, kam a proč se třídí odpad z našich domácností.
Při většině činností produkujeme odpady. I vše, co doslouží, stává
se ihned něčím, co nepotřebujeme a nechceme. Tedy odpadem. Nastává nerudovská otázka – kam s ním?
Nejprve ho musíme správně roztřídit a poskytnout tak zpracovatelům k dalšímu využití. Je to na každém z nás, zda dáme pro nás už
nepotřebným věcem nový život. Dobrou zprávou je, že 2/3 obyvatel našeho města třídí správně.
z čím více odpadu vytřídíme, tím vyšší částku obdrží obec za tříděný odpad a tím méně bude „zbytkového“ směsného komunálního
odpadu
z čím méně „zbytkového“ směsného komunálního odpadu svozová
ﬁrma odveze na skládku, tím méně obec zaplatí za jeho likvidaci.

Odvoz odpadu z našeho města
zajišťuje ﬁrma AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Čáslav

Navštívili jsme tuto provozovnu, abychom vám mohli nastínit,
co se děje s odpadem, který opouští naše město. Celým provozem nás provedl pan Ladislav Vávra, který nám pro vás podal
podrobnou instruktáž.

Několik informací o tělese skládky:
z majitel od září 2012 - AVE CZ odpadové hospodářství
z řízená skládka je tvořena složišti A-B a C a je konstruována dle
norem pro výstavbu skládek jako kategorie S-NO (skládka nebezpečných odpadů)
z 2030 – předpokládaný rok uzavření skládky
z na tělese skládky je instalováno 12 jímacích studní skládkového
plynu
z průsakové vody jsou čištěny systémem jednostupňového vysokotlakého membránového čištění, který zabezpečí dostatečnou
účinnost čištění skládkových průsakových vod
z certiﬁkovaný produkt VITAHUM – výstupní surovina kompostováním na volné ploše – je následně využíván jako překryvný
materiál na tělese skládky
z dekontaminační plocha slouží k dekontaminaci materiálu s převažujícím znečištěním ropnými látkami
Drobný biologický odpad z domácností, který ukládáme do hnědých
nádob (popelnic), sváží také ﬁrma AVE CZ odpad. hospodář. Čáslav.

Z komunálního domovního odpadu třídíme plast, papír a sklo
do kontejneru na některém ze stanovených stanovišť.
Ronov: 1. u mateřské školky, 2. u nákupního střediska, 3. na Podhorce, 4. ul. Družstevní - býv. víceúč. zařízení, 5. u DPS
Mladotice: u Pohostinství
Moravany: u zámku
Plast - patří do žlutého kontejneru - fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků a další výrobky z plastů.
Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Svoz plastů: Svozovým dnem je každé pondělí.

Sběrné místo – dvůr za budovou
MěÚ Ronov nad Doubravou
Plast, který přiveze do této provozovny svozové auto, pokračuje na třídící linku. Zaměstnanci dotřídí separovaný odpad.
z PET – čirá
– modrá
– zelená
– mix
z HDPE – duté plasty
z tvrdé plasty
Vše, co nepatří do plastu, odchází do směsného odpadu.

Papír - patří do modrého kontejneru - časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nepatří sem uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír.
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
Svoz papíru: Svozovým dnem je - 1 x za 14 dní v úterý v sudý
týden.
Sklo - patří do zeleného kontejneru - bílé a barevné lahve od nápojů, velké skleněné střepy, tabulové sklo, skleněné lahve.
Nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, zrcadla.
Svoz skla: Svozovým dnem je - 1 x za 4 týdny ve čtvrtek.

Kóje s dotříděným separovaným odpadem.

Nápojové kartony – ukládat do oranžových, k tomu určených
pytlů a umístit k žlutému kontejneru nebo třídit do plastu (žlutý
kontejner).
Objemný odpad se musí sešlápnout nebo roztrhat, aby zabral co
nejméně místa v kontejneru.

Papír nejde na třídicí linku, třídí se těsně před slisováním.

Stále se mezi námi najdou občané, kteří nechtějí nebo neumí třídit!!!
Záleží na každém z nás, jaké prostředí si vytvoříme.
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Nakonec se odpad lisuje do balíků.

Odpad, který se pro svoji velikost nevejde do popelnic, např. starý čalouněný nábytek, matrace, drátěné sklo, menší množství stavebního
odpadu, umyvadla, záchodové mísy apod., lze dle úředních hodin pro
veřejnost nebo po dohodě s p. Jehlárovou na tel. 469 315 739 uložit
do velkoobjemových kontejnerů na dvoře městského úřadu. Uložení
není zpoplatněno.
Zde můžeme uložit i elektrozařízení - velké a malé domácí spotřebiče - jako pračky, sušičky, myčky, odstředivky, sporáky, trouby, mikrovlnné trouby, lednice, mrazničky, vysavače, mixery, žehličky, fritovací, hrnce, varné konvice, vysoušeče vlasů, kulmy na vlasy, ventilátory,
holicí strojky, dále elektrické nářadí a nástroje - jako vrtačky, brusky,
pily, sekačky, bourací kladiva, pájky, svařovací přístroje a další – zpětný odběr zajišťuje ﬁrma ELEKTROWIN a.s., Praha.
Na sběrné místo můžeme uložit i televize staré i ploché, počítačové monitory staré i ploché, počítače včetně myší a klávesnic, laptopy,
notebooky, el. diáře, tiskárny, kopírky, el. psací stroje, kalkulačky, telefony, faxy, rádia, radiobudíky, videokamery, hi-ﬁ rekordéry, hudební,
nástroje, el. hračky, videohry, digitální teploměry, tlakoměry apod. –
zpětný odběr zajišťuje ﬁrma ASEKOL a.s., Praha.
Své místo na sběrném dvoře mají i světelné zdroje – jako lineární zářivky, úsporné zářivky, kruhové zářivky, výbojky, LED světelné
zdroje. Zpětný odběr zajišťuje společnost EKOLAMP s.r.o., Praha.
Na chodbě městského úřadu je umístěn box, kam můžete umístit
např. použité malé baterie a akumulátory z domácností – zpětný odběr
zajišťuje ﬁrma ECOBAT s.r.o. Praha.
Použitý textil je možné ukládat do kontejneru vedle prodejny Jednota – zde je možné ukládat nepotřebné oblečení, obuv, textilní hračky,
povlečení, ručníky, záclony, závěsy
Veškeré uložení je ZDARMA!!

Ve Svatokřížské ulici NENÍ SBĚRNÉ MÍSTO!!!

Městečko

KDE KONČÍ BIOODPAD
Na jaře a na podzim je z našich zahrad a zahrádek nejvíce bioodpadu. Proto v tomto období jsou po dobu dvou měsíců přistavěny v našem městě velkoobjemové kontejnery na předem
daných místech.
Obsah těchto kontejnerů zpracovává pan Jan Vašíček z Licoměřic
na výrobu biokompostu na své farmě. A právě z této farmy vám
přinášíme spoustu užitečných rad a informací, co patří a nepatří
do bioodpadu, a o následném zpracování.

na dlani

SBOR PRO OBČANSKÉ
ZÁLEŽITOSTI
Životní jubileum oslavili:
Ladislav Bahenský, Ronov n.D. 187
70 let
Marta Moravová, Moravany 24
70 let
Václav Vavruška, Ronov n.D. 21
70 let
Jiří Roško, Ronov n.D. 445
70 let
Josef Vomáčka, Ronov n.D. 54
70 let
Josef Vondra, Ronov n.D. 429
75 let
Marie Blažková, Ronov n.D. 44
75 let
František Hromádka, Mladotice 34
75 let
Hana Černá, Ronov n.D. 367
85 let
Marta Šindelářová, Mladotice 3
93 let
Josefa Pánková, Ronov n.D. 561
94 let
Zdenka Bláhová, Ronov n.D. 222
95 let
Věra Kocourková, Ronov n.D. 121
96 let
Marie Semrádová
Děkuji MěÚ a SPOZ za blahopřání a dárek k mému jubileu. Zároveň děkuji pí Hromádkové a pí Moravové za milou návštěvu.
Hana Dvořáčková

Co nepatří do tohoto kontejneru velice jednoduše vysvětlil p. Vašíšek: „Nedávejte tam to, co nechcete mít na své zahrádce – plasty,
provázky, fólie, truhlíky, květináče, ropou znečištěné piliny, pneumatiky, kameny, cihly, zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje,
kosti, maso, kůže, exkrementy masožravých zvířat a všechny další
bioologicky nerozložitelné odpady.“
Do kontejneru patří bioodpad z vaší zahrádky a zahrady – tráva,
listí, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, zbytky rostlin, hlína z květináčů, spadané ovoce apod.“
Do bioodpadu nikdy nevhazujte uhynulá zvířata!!

Děkuji MěÚ a SPOZ za blahopřání a dárek k mému životnímu
jubileu. Současně děkuji pí Růžičkové a pí Semrádové za milou
návštěvu.
Ladislav Bahenský
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání a dárek k mému
životnímu jubileu. Současně děkuji za příjemné posezení paní
Auersvaldové a paní Růžičkové.
Jiří Roško
Děkuji MěÚ a SPOZ za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Zvláště chci poděkovat za milou návštěvu pí Pavlíkové a Auersvaldové.
Josef Vondra
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání a dárek k mému
jubileu. Zároveň děkuji pí Semrádové a pí Pavlíkové za velmi milou
návštěvu.
Marie Blažková

Obsah kontejneru se zpracovává v drticím a mísicím voze.

Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání a dárek k mému
životnímu jubileu. Současně děkuji člence SPOZ pí Moravové
za milou návštěvu.
František Hromádka
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání, květinu a dárek
k mému jubileu a pí Pavlíkové a pí Hromádkové za velmi milou
návštěvu.
Hana Černá
Děkuji městskému úřadu a SPOZu za milou návštěvu, blahopřání
a dárek.
Věra Kocourková

Do kontejneru také nevhazujte větve. Ty ukládejte na předem stanovené místo. Mají jiný postup zpracování než odpad z kontejneru.
Štěpí se na štěpkovacím stroji.

Děkuji MěÚ a SPOZ za blahopřání a dárek k mému jubileu. Zároveň děkuji paní Růžičkové a paní Pavlíkové za milou návštěvu.
Josefa Pánková

Představujeme výbory a komise

STAVEBNÍ A BYTOVÁ
Stavební a bytová komise pracuje ve volebním období 2014
- 2018 v tomto složení:
Předseda komise:
Vladimír Polák
Materiál z drticího stroje, štěpky a hnůj se mísí v určitém poměru
a nechá se uzrát. Během zrání se musí několikrát překopávat, aby
se okysličováním neustále nastartovával proces, který se nazývá
tlení, kdy se přeměňuje organický odpad na kompost.

Členové komise:
Karel Kouba, Marek Hnátnický, Jakub Barták, Lubomír Kučera, Jana Sýkorová.

„Výsledný produkt v podobě zralého kompostu vracíme zpátky
do půdy. Louka, která je pravidelně hnojená kompostem, dokáže
mnohem lépe hospodařit s vodou, jako houba, než normální orná
půda.“ Dodává pan Vašíček.
red.

Tato komise je pravidelně zřizována radou města jako její
poradní orgán. Jejím úkolem je
zabývat se jednak aktuálními
stavebními problémy, které se
týkají stavebních objektů jak
ve vlastnictví města, tak i jednotlivých fyzických osob. Jejím
úkolem je dále aktivně vyhledávat a poukazovat na existující stavební či bytové problémy
a navrhovat jejich technické řešení, vhodně doporučovat prioritu jednotlivých akcí.

Je třeba také zmínit, že především předseda a také jednotliví členové stavební komise
(v jednotlivých místních částech
Ronova nad Doubravou) spolupracují s pracovnicí zdejšího
stavebního úřadu při provádění
kontrolních prohlídek staveb.
Jak bylo uvedeno, komise je
nejen poradním orgánem rady
města, zastupitelstva, ale také
starosty a jednotlivých zastupitelů města. Nicméně rada města
není závěry a doporučeními komise vázána.
Komise se schází nepravidelně
dle potřeby města a návrhů jejích jednotlivých členů.
Teď, když znáte jednotlivé členy
této komise, můžete se na ně kdykoliv v budoucnu obrátit s Vašim
problémem a podnětem k řešení.
Za komisi stavební a bytovou
Vladimír Polák
předseda komise

Usnesení z 12. jednání zastupitelstva
města Ronov nad Doubravou
konaného dne 16.6. 2016
Zastupitelstvo města po projednání
A/ Bere na vědomí
č. Z - 171/12/2016
informaci o činnosti rady města od 11. jednání zastupitelstva města
č. Z - 189/12/2016
zápisy kontrolního výboru
B/ Schvaluje
č. Z – 172/12/2016
vyřazení z evidence kontroly usnesení zastupitelstva města č.:
Z-337/21/2014, Z-143/11/2016, Z-147/11/2016, Z-157/11/
2016, Z-158/11/2016, Z-159/11/2016, Z-161/11/2016, Z-165/11/
2016, Z-169/11/2016 z důvodu jejich splnění
č. Z – 173a/12/2016
závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání bez výhrad. Ztráta z hospodářské činnosti
ve výši -37.249,98 Kč se převádí na nerozdělenou ztrátu z minulých let.
č. Z – 174/12/2016
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14191513 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (snížení energetické náročnosti
objektu ZŠ Ronov nad Doubravou)
č. Z – 175/12/2016
1) Rozpočtové opatření č. 2/2016 s doplněnou změnou 200
tisíc Kč na nákup zahradního traktoru
č. Z – 176/12/2016
2) Zvýšení závazného ukazatele pro základní školu o 28.300,- Kč
č. Z – 180/12/2016
pojištění obce u společnosti ČSOB a.s.
č. Z – 182/12/2016
prodej pozemkové parcely č. 1979/5 o výměře 23 m2 v k.ú. Ronov nad Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou
za cenu 80,- Kč/m2, celkem 1.840,- Kč a za podmínek dříve
schválených (kupující zaplatí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti)
doplnění rozpočtového opatření č. 2/2016 v oblasti příjmů
o částku 1.840,- Kč.
č. Z – 183/12/2016 prodej pozemkové parcely st. p. č. 881
o výměře 54 m2 v k. ú. Ronov nad Doubravou ve vlastnictví
města Ronov nad Doubravou, za cenu 80,- Kč/m2, celkem
4.320,- Kč a za podmínek dříve schválených (kupující zaplatí
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti)doplnění rozpočtového opatření č. 2/2016
v oblasti příjmů o částku 4.320,- Kč.
č. Z – 184/12/2016 smlouvu o zřízení věcného břemene IV12_2011309/VB/2 Pařížov, vedení knn doplnění rozpočtového
opatření č. 2/2016 v oblasti příjmů o částku 1.210,- Kč.
č.Z – 185/12/2016 smlouvu o zřízení věcného břemene IV12_2011309/VB/3 Pařížov, vedení knn doplnění rozpočtového
opatření č. 2/2016 v oblasti příjmů o částku 1.210,- Kč.
č. Z – 186/12/2016
prodej osobního automobilu Fiat Doblo za nabízenou cenu
ve výši 4.000,- doplnění rozpočtového opatření č. 2/2016
v oblasti příjmů o částku 4.000,- Kč
č. Z – 187/12/2016
vydání brožované publikace k 75. výročí vzniku ﬁlmu Městečko na dlani
doplnění rozpočtového opatření č. 2/2016 v oblasti výdajů
o částku 25.000,- Kč.
č. Z – 188/12/2016
uzavření smlouvy o spolupráci při poskytování pečovatelské
služby s obcí Žlebské Chvalovice
C/ Pověřuje
č. Z – 181/12/2016
radu města optimalizací navýšení limitů u pojištění odpovědnosti
č. Z – 190/12/2016
kontrolní výbor zdokumentováním uložených materiálů a reklamních poutačů (jejich technický stav, aktuálnost a funkčnost) na území obce včetně místních částí.
D/ Ukládá
č. Z - 177/12/2016
účetní města zpracovat rozpočtové opatření do upraveného
rozpočtu s termínem do 30.6.2016
č. Z - 178/12/2016
účetní města převést na účet obce Heřmanice výtěžek ze sdružených lesů ve výši 47.964,- Kč do 30.6.2016
č. Z - 179/12/2016
účetní města převést na účet PO Základní škola Ronov nad
Doubravou částku 28.300,- Kč v rámci pravidelné čtvrtletní
splátky transferů
E/ Uděluje
č. Z – 173b/12/2016
souhlas s celoročním hospodařením města
Ing. Marcel Lesák, starosta města
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Božena Průšová, Jiří Šindelář
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Téměř zapomenutý vlastenec
Když jsem byl chůze schopný,
tak jsem každý týden docházel
na místní hřbitov, abych tam
zapálil svíčku na hrobu svých
rodičů. Při vstupu na hřbitov mě
vždy zaujala atmosféra nezvyklého klidu a téměř pohody, která
z jeho prostoru vyzařovala, občas jen rušena hlasem poštolek,
které ve věži kostela sv. Kříže
hnízdí, a ten nádherný pohled
na Železné hory! Uvědomoval
jsem si, že zde tráví svůj věčný
odpočinek stovky lidí, z nichž
jsem mnohé znal, kteří vytvářeli
podmínky pro naše bytí a existenci, za což jim musíme poděkovat. Odpočívají zde nejen
zemědělci, sedláci, dělníci a živnostníci, ale i šlechtici, kněží,
učitelé, školáci, lékaři a ostatní
intelektuálové, dokonce i kandidát věd. Jsou zde i zajímavá sochařská i kamenická díla, na náhrobcích verše, nápisy i epitafy.
Vždy jsem hřbitov prošel, u některých hrobů se zastavil a zavzpomínal na ty, kteří jsou
v nich uloženi. U jednoho hrobu
jsem se zastavil vždy, u hrobu
Jaroslava Vyhnise, který prožil
velice zajímavý, pestrý až dobrodružný život, který miloval,
a který jako velice mladý objel
polovinu světa s cílem zapojit se
do boje, za svobodu naší vlasti,
proti německým okupantům.
V březnu roku 1939, v době německé okupace naší vlasti, mu
bylo 20 let a vykonával vojenskou službu u leteckého pluku
v Praze ve Kbelích, jako pilot,

v hodnosti desátníka. S okupací se nesmířil a věren přísaze,
které republice dal, odešel již
v červnu 1939 ilegálně do Polska, kde byl internován polskými četníky. Podařilo se mu
doputovat do Krakova, kde se
ohlásil u Čs. Konzulátu, jehož

Ppor. Jaroslav Vyhnis učitel
létání v LU Olomouci v roce
1946. Stár 27 let.
zaměstnanci zůstali republice
věrni.
Poláci o naše letce zájem neměli, naopak se k nim příliš
přátelsky nechovali. Svůj názor
však již za měsíc změnili, když
jim „došlo“, že jejich země je
první na řadě v další německé
rozpínavosti. Bylo však již pozdě, neboť několik stovek našich
letců odplulo lodí do Francie.
Jaroslav Vyhnis s několika dalšími zůstal, vstoupil do polské-

ho letectva, byl určen jako pilot
do školy pro důstojníky – letecké pozorovatele v Deblinu. Byl
však prvním československým
pilotem, který ve válce startoval
proti němcům bombardujícím
Deblin. V zemi nastal velký
chaos, stále ustupovali na velmi
zastaralých letounech. Při jednom dalším ústupu ve skupině
letounů, za špatného počasí,
museli přistát na pole. Byli bez
benzinu a pokračovali pěšky.
V té době vpadli do Polska
z východu sověti a oni se dostali pod jejich vliv. Ti si jejich
odolnost prověřili ﬁngovaným
předvedením před popravčí
četu. Obstáli a dostali povolení
k pobytu a bylo jim doporučeno
navázat kontakt s českými krajany, kteří v oblasti Volyně již
od 19. století žili. To se podařilo a Jaroslav Vyhnis žil a pracoval na zemědělské usedlosti
v rodině volyňského Čecha následující čtyři měsíce. Pokusy
o přesun do Anglie se nedařily,
potom byl téměř na tři měsíce
internován v táboře NKVD.
Díky Pplk. Svobodovi a hlavně
Dr. Benešovi se podařilo zbytek
letců žijících na východě odtransportovat do Anglie. Pluli
téměř čtyři měsíce z Oděsy přes
Bulharsko, Cařihrad do Port
Saidu, kde byli vystrojeni
do anglických leteckých uniforem, Suezským průplavem
do Indie, přes Arabské moře,
kolem Afriky, západního Španělska a Biskajského zálivu.

Do Anglie připlul 27. 10. 1940
a hned byl zařazen do leteckého výcvikového střediska, které
musel za několik dnů opustit
pro nevhodnou poznámku vůči
vysokému anglickému důstojníku a byl přeřazen k pozemnímu vojsku. Byl si vědom své
chyby, kterou učinil, a snažil se
k letectvu opět vrátit. Po rozmluvě s prezidentem Dr. Benešem se mu to po půl roce podařilo. Absolvoval přeškolení
na stíhací letouny, které ukončil
v červnu 1942 a do konce války sloužil u anglických perutí.
Hlídkoval nad Severním mořem
a kanálem La Manche proti německým ponorkám, přelétával
letouny z opraven k útvarům.
Prováděl lety pro kompensaci
radiolokátorů a působil jako
učitel létání. Přežil se zraněním
několik leteckých nehod, i přes
jeho snahu se mu nepodařilo
do přímého boje s němci zasáhnout. Oženil se s mladou Angličankou a narodil se jim syn.
Po válce se s rodinou vrátil
do vlasti a působil v Olomouci jako učitel létání v hodnosti
podporučíka. Odešel do civilu
se snahou získat místo pilota
u vládní letky což se mu vzhledem k vývoji vnitropolitické
situaci nepodařilo. Po narození druhého syna mu manželka
oznámila, že ji odvezl do zaostalé a zanedbané země, odjela s mladším synem do Anglie
a nechala se rozvést.
Oba jeho rodiče byli za vál-

ky vězněni, což se projevilo
na jejich zdraví. Otec za několik let zemřel, matka, která
mu pomáhala vychovávat syna,
též. Jako „Zápaďák“ načichlý
buržoasním systémem pracoval jako horník, řidič autobusu, nákladního a osobního

Jaroslav Vyhnis – 83 let
automobilu. U Jednoty se seznámil s podnikovou účetní,
která byla svobodná, oženil se
s ní a po sedmi letech osamění
měl manželku a syn maminku.
Vzali si do podnájmu hostinec
a malý hotýlek. V roce 1968 byl
částečně rehabilitován, i když
o to neusiloval. Po necelých
25 letech soužití mu manželka
zemřela. Opět zůstal sám. Bylo
mu však pražským podnikem
nabídnuto místo rekreačního
referenta. Organizoval zájezdy
do Bulharska a zajišťoval po-

byty a program rekreantů. Tam
se seznámil s paní Březinovou,
naší rodačkou. Oženil se s ní
a byl velmi spokojen. Zmodernizovali si dům ve Svatokřížské ulici, kde jeho manželka
dodnes žije. Po roce 1989 byl
plně rehabilitován a povýšen
do hodnosti plukovníka v záloze. O svých válečných a poválečných zážitcích napsal knihu,
která je i v naší knihovně.
Plukovník Vyhnis byl vlastenec, kvalitní stíhací pilot, který
si vlivem svého temperamentu
a náhlých rozhodnutí někdy
komplikoval život. Své problémy však vždy řešil čestně a poctivě. Nenáviděl prospěchářství
a pokrytectví. Po roce 1989
svého postavení nikdy nevyužil
ani nezneužil. Byl jedním z nenápadných řadových bojovníků
své země. Vždy říkal: „Služba
vlasti je naší povinností a za tu
se zásadně neplatí.“ Zemřel
v 86 letech.
Budete-li procházet naším hřbitovem a půjdete-li kolem jihovýchodní obvodové zdi kostelíku tak u ní, několik metrů
vpravo od jeho vchodu, spí svůj
věčný odpočinek téměř zapomenutý vlastenec, který ač velice mladý plnil slova přísahy,
které své vlasti dal.
Nezapomeňme na něj, ani
na ty, kteří sdíleli jemu podobný osud!
Ing. Kloboučník
Člen svazu letců ČR

Já tak rád
trsám, trsám...

Prázdninové výlety
Koutku na hraní
pro rodiče s dětmi
Ve čtvrtek 11. srpna 2016
uspořádala Volnočasová Kulturní Ronovská Komise
(VoKu®Ko) dětskou pouťovou diskotéku na zahrádce
restaurace U Vavřince. K tanci a poslechu zahrál DJ Pepa
Pekárek. Kolem čtvrté hodiny odpolední se tedy provizorní parket rozvlnil malými
i velkými tanečníky v rytmu

známých melodií. Kromě tanečního reje si děti hrály, malovaly či soutěžily za sladkou
odměnu. I když počasí připomínalo více nadcházející
podzim, byla účast poměrně
vysoká a my jsme strávili
velmi vydařené „předpouťové“ odpoledne.
Tak za rok na viděnou
Vaše VoKu®Ko

Koutek na hraní
pro rodiče s dětmi
v galerii Antonína Chittussiho Ronov n.D. pro Vás připravil
program na září, otevřeno vždy od 9:00 do 11:30 hod.
z út 6.9. – Přivítání po prázdninách
z čt 8.9. – Vytvoříme si slunečnici z papírového tácku
z út 13.9. – Prolézáme tunelem
z čt 15.9. – Vytvoříme si razítka z brambor
z út 20.9. – Opičí dráha
z čt 22.9. – Učíme se skládat lodičku
z út 27.9. – Válíme sudy
z čt 29.9. – Tvoříme obrázky pomocí děrovačky
Těšíme se na Vás
Leona a Jana
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Jak jsme již psali v minulém čísle Městečka, Koutek
na hraní je o prázdninách zavřený. Ale aby se nám tolik nestýskalo, vydali jsme se v úterý 2. 8. 2016 na Stateček plný
zvířátek, z.s. do Žlebských
Chvalovic. Pod pečlivým dohledem Evičky Holcmanové
se děti povozily na konících
a mohly si prohlédnout i další
zvířátka, kterým nakonec rozdaly i pár pamlsků. Děkujeme
tímto za příjemné dopoledne.

Další plánovanou akcí je výlet
do Obory Žleby a shlédnutí
krmení jelenů a ukázek dravců. Pokud počasí dovolí, vydáme se na výlet 23. 8. 2016
odpoledne. Zážitkem pro
děti bude už samotný přesun
do Žlebů, jelikož pojedeme
vlakem nebo autobusem.
V Koutku se opět sejdeme
v úterý 6. 9. 2016.
Hezký zbytek prázdnin!

Městečko

na dlani

Fotbalová sezóna začíná svou podzimní část!
SK Ronov zve srdečně všechny sportovní fanoušky k domácím i venkovním utkáním všech mužstev, která se uskuteční dle uvedeného rozpisu.

Putovní pohár starosty
města se vrátil do Ronova
nad Doubravou!
Byl horký letní den, devátý červenec, byl fotbalu čas! Již
v pořadí devátý ročník turnaje v malé kopané o pohár
starosty města Ronov nad Doubravou se uskutečnil začátkem letošních prázdnin.
Letní oslava kopané, na kterou se z blízkého i vzdáleného okolí sjíždí fotbalová
smetánka, se velice vydařila. Horké letní dusno sice
občas rozrazil poryv větru,
výheň přátelské rivality hráčů z celkem sedmnácti mužstev, která se turnaje zúčastnila, však zůstávala po celý
den žhavá. Ze třech základních skupin v systému „každý s každým“ postoupilo

dlouho držel čisté konto
brankář Gregor, tak i materiální podporu při organizaci turnaje, děkují pořadatelé
týmu Tlapnet za účast. No,
a protože vyhrát mohl jen
jeden, a měl by to být ten
nejlepší, vybojovalo pořadatelské mužstvo Kompresorů po třech letech Putovní
pohár starosty města. Díky
jejich úspěchu v turnaji se
vrátil pohár starosty měs-

8 mužstev do vyřazovacích
bojů play-off. Mezi nimi
například dlouholetí účastníci turnaje Čárka team
nebo držitelé poháru z roku
2009, tým FTVS, který se
letos překvapivě dostavil
v plném počtu k registraci do turnaje. To se naopak
nepovedlo fotbalovým matadorům z týmu Perhotam,
kteří navíc díky nepřesvědčivému výkonu v základních skupinách nepostoupili
ze skupiny. Jak týmu FTVS,
tak Perhotam nicméně patří poděkování za vzornou
účast v turnaji nejen na hřišti, ale i mimo něj, v průběhu
celého víkendu. Do vyřazovacích bojů nepostoupil
ani další dlouholetý účastník turnaje, Noname tým.
Polední přestávku vyplnila
již tradičně kromě široké
nabídky občerstvení střelba na cíl o lahev šampusu.
Z místních svou střeleckou
pověst potvrdili Buďa s Kešou (Budinský, Ondrášek).
Po základních skupinách se
začal lámat pomyslný fotbalový chléb. Hned v prvním zápase vypadli obhájci
poháru z předchozích dvou
ročníků, tým Prago Union, když prohráli s týmem
Kompresorů Ronov, kteří
v základních skupině nedostali i díky výkonu brankáře
Žítka ani jednu branku. Konečnou třetí příčku v turnaji
nakonec obsadili nováčci,
avšak mnoha místním známí, fotbalisté z Tuněchod,
tzv. Tuňky. Z bojovného
a do poslední chvíle, jak se
patří, dramatického ﬁnále
nakonec po vyčerpávajícím
penaltovém rozstřelu vyšel
hůř Tlapnet tým. Za solidní, stříbrem ověnčený
výkon v turnaji, ve kterém

ta už po čtvrté, kam patří,
do Ronova nad Doubravou!
Předáním padesáti litrů dvanáctistupňové hlavní ceny
inspirující chuti, kterou
do turnaje věnovala Hospůdka U Vavřince, bylo deﬁnitivně potvrzeno motto,
že “Kompresory Ronov, to
je spojení fotbalové radosti,
touhy po vítězstvích a lásky
k tekutinám z nich plynoucích”.
Fotograﬁckou dokumentaci
celého turnaje si může čtenář městečka prohlédnout
v rajčatovém fotoalbu Dušana Holase (http://dusan-holas.rajce.idnes.cz/), který,
jak sám říká, nemá vyhraněnu hranici co fotit a nefotit,
prostě když se mu to líbí,
zmáčkne spoušť fotoaparátu. Za pořadatele tedy velice
děkuji, že se mu na turnaji
líbilo.
Závěrem nezbývá než poděkovat sportovnímu klubu
Ronov nad Doubravou, celému organizačnímu týmu
Kompresorů a v neposlední
řadě také všem fanoušků
(těm, co drželi palce Kompresorům zvláště) a příští
rok v červenci na viděnou!
Martin Cach

Hráči všech žákovských kategorií SK Ronov nad Doubravou
se rozloučili se sezonou 2015-2016
Hráči všech žákovských kategorií SK Ronov nad Doubravou se
2. 7. 2016 na svém hřišti rozloučili se sezonou 2015-2016. Za krásného počasí vyzvali k poslednímu zápasu sezony trenéry, tatínky, maminky a další rodinné příslušníky. Nálada byla vynikající
a všichni si to náramně užili.

Sportovní klub Ronov nad Doubravou děkuje touto cestou hráčům
všech žákovských kategorií za reprezentaci klubu a rodičům a rodinným příslušníkům za podporu v celé uplynulé sezoně. DĚKUJEME!!!
Za Sportovní klub Ronov nad Doubravou
Jelínek Luděk

Oddlužení jako cesta z dluhové spirály
Rok od roku je snadnější si vypůjčit peníze a půjčuje si stále
více domácností. Bohužel ne všichni jsme schopni takto vzniklé
dluhy splácet a někteří z nás se pak dostávají do situací, kdy
jim dluhy začnou přerůstat přes hlavu.
Aby se daly takové situace ro- z podnikání. Nicméně existují
zumně řešit, existuje institut i situace, kdy může soud výjioddlužení. Samotné oddlužení mečně povolit i oddlužení dlužneznamená, že soud „vynuluje“ níka s dluhy z podnikání.
dosavadní dluhy zadluženého Soud může povolit oddlužení
nešťastníka, ale jedná se o pro- pouze člověku, který je schopen
ces, v rámci kterého je předlu- splatit v průběhu pěti let alespoň
ženému dlužníku po splacení třicet procent svých dluhů a nátřiceti procent jeho dluhů umož- klady insolvenčního řízení aneněn začátek s čistým štítem.
bo který mám majetek, po jehož
Institut oddlužení není pro ka- zpeněžení lze výše zmíněné
ždého, ale jen pro osoby, které výdaje uspokojit. Tedy dlužník
splňují zákonem předvídané musí mít nějaký majetek anebo
podmínky. Nejvíce skloňova- budoucí příjem, ze kterého lze
nou podmínkou oddlužení je, že dotčených třicet procent uhradit.
dlužník, který žádá soud o povo- Tímto příjmem může být samolené oddlužení, nesmí mít dluhy zřejmě i dar.

Samotné oddlužení je pro dlužníky, kteří jsou v úpadku anebo
hrozícím úpadku. Nejčastěji
tedy pro ty, co mají dluhy nejméně ke dvěma věřitelům a jsou
v prodlení s jejich splácením
více než třicet dní.
Návrh na povolení oddlužení je
nutno podat k insolvenčnímu
soudu společně s insolvenčním návrhem anebo do třiceti
dnů od doručení insolvenčního
návrhu dlužníku v případě, že
insolvenční návrh byl podán
věřitelem. K návrhu na povolení
oddlužení musí dlužník přiložit
celou řadu povinných příloh,
které se zejména týkají jeho dluhů, majetku a budoucích příjmů.
Manželé mohou podat návrh
na povolení oddlužení společně.

Za předpokladu, že soud návrh
na povolení oddlužení schválí,
bude dlužníkovi ustanoven insolvenční správce, který bude
následně dohlížet na plnění oddlužení. Samotné oddlužení je
tedy poměrně náročný a často
dlouhotrvající proces, nicméně
je pro dlužníky možností, jak se
ﬁnálně vymanit dluhů.
Jakožto právníci, kteří se insolvenčním právem aktivně zabývají, s Vámi rádi Vaši situaci
zkonzultujeme a najdeme pro
Vás nejvhodnější řešení.
Připravili: čech/partners,
advokátní kancelář
JUDr. Ondřej Čech, Ph.D.,
advokát
Mgr. Bc. Tomáš Flögel,
advokátní koncipient
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PLACENÉ REKLAMY

PRÁZDNINOVÁ

SMART PŮJČKA
BESEDA S BYLINKÁŘKOU
HANKOU URBÁNKOVOU

nabízíme půjčky
hotovost až do domu
na 13 až 16 měsíců
měsíční splátky
kontakt - 840 111 177

kdy: 3. října od 17 hodin
kde: zasedací místnost MěÚ Ronov n.D.
Na místě bude možné zakoupit bylinné produkty.
Na jaře loňského roku se konala beseda s bylinkářkou Hankou Urbánkovou. Vyznavačka přírodní léčby je mezi lidmi vyhledávaným
výrobcem i rádcem v oblasti přírodního léčení.
Hanka Urbánková působí v rodinné farmě Sedmikráska, která se
zabývá ruční výrobou bylinných sirupů, bylinných sypaných směsí
(čajů), bylinných tinktur a mastí. Vše je zhotoveno pouze rodinou
Urbánkových a jedná se tedy o prvovýrobu.
Pro velký úspěch a nadšení z povídání o bylinkách a bylinných
produktech, jsme oslovili p. Urbánkovou a jsme velice rádi, že přijala naše pozvání a našla si čas na besedu v našem městě.
Za knihovnu
St. Smolová

Stručný přehled kulturních akcí
v Ronově n. D.
září - říjen 2016
z 26. srpna
Rozloučení s prázdninami
a lampionový průvod
pořádají hasiči

Mladotické kejklování 2016
9. ročník festivalu

Pestrá všehochuť zábavy, tak jak je znali o poutích naši předkové – pohádky, divadlo, hudba, tanec, předvádění, ale také
čas vyzkoušet si něco nového i popovídat si se sousedy, to
všechno nabízí Mladotické kejklování.
V pátek nám zahraje skupina
Esence z Prahy, v sobotu starý
mlýn v magickém údolí řeky
Doubravy ožije pouťovými
kejklíři, loutkami, ale také čínskými lvy, řeckými bojovníky
či ohňostrojem.
Festival navazuje na dvacetiletou tradici divadelních představení v mladotickém mlýně
(např. představení Bezhlavý
rytíř, Papoušek má jedničky,
Čert a Káča atd.).

Po celou dobu festivalu bude
k dispozici občerstvení, pro
děti herní prvky v parku.

PROGRAM FESTIVALU:
Pátek 26.8.
20:00 ESENCE, koncert hudební kapely, Praha
Sobota 27.8.

Místo konání: Nádvoří, zahrada, divadelní sál a další
prostory Mladotického mlýna
v Mladoticích

13:00 Kejklíři – výroba mincí

Datum konání: 26. – 27. 8.
(poslední víkend v srpnu)

14:30 Pohádka, pouliční divadlo Lodivadlo

14:15 Zahájení 9. ročníku festivalu
3 lidové písně – TADEÁŠEK COUFAL, housle
Pestré mládí – ukázka moderní gymnastiky
15:30 Výtvarně-loutková dílna pro děti, výroba papírových loutek z dílny divadla Na pětníku
16:30 SALSA workshop, ukázka latinsko-amerických
tanců a následný workshop
17:30 Ubohý Kašpárek, pohádka loutkového divadla
LOKVAR
18:30 LVÍ TANEC a malá ukázka bojového umění
KUNG-FU se zbraněmi - KUNG-FU škola Petry
Lorenzové, Praha
21:00 Pro Elisu (Ludwig van Beethoven), TADEÁŠEK
COUFAL – digit. Klavír
Pestré mládí – ukázka moderní gymnastiky
21:05 NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA (V. Renčín, H.Čiháková, J. Ráž), komedie s písněmi na motivy Aristofanovy Lysistraty, v režii Jakuba Dostála zahraje
Divadlo Ze mlejna
23:30 Ohňová šou, In-kognito
23:50 Ohňostroj
Po celou dobu festivalu bude k dispozici občerstvení, pro
děti herní prvky v parku.
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z 27. srpna
Průjezd historických vozidel
obcí od 12:00 hod.
Rallye Železné hory
z 3. září
Wyrton – 25 let
pořádá Wyrton
z 3. září
Speciality na grilu z hovězího masa, ochutnávka pivních
specialit
Restaurace U Vavřince
z 10. září
20 let od dostavby klubovny
skautů
pořádají skauti
z 17. září
Vodácký sjezd Chrudimky
pořádají skauti
z 24. září
Křížem krážem Ronovem
pořádá svaz žen

z 24. září
Italská kuchyň
Restaurace U Vavřince
z 1. října
Cyklovýlet
pořádají skauti
z 3. října
Beseda s bylinkářkou
pořádá knihovna
z 8. října
Jízda babího léta
pořádají skauti
z 15. října
Zvěřinové speciality
Restaurace U Vavřince
z 15. října
Zamykání Doubravy
pořádají skauti
z 22. října
Barvičkiáda - karneval
pořádá VoKu®Ko
z 22. října
Jehněčí speciality
Restaurace U Vavřince

Více informací o plánovaných akcích budou průběžně dodávány
prostřednictvím webových stránek, facebooku, místního rozhlasového hlášení, plakátů apod.
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