Městečko na dlani
Zpravodaj Ronova nad Doubravou, Mladotic a Moravan

SLOVO
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Na konci roku lidé bilancují a přijímají předsevzetí do nového roku. My jsme
v polovině volebního období
a před sebou máme ještě mnoho
věcí, které bychom chtěli stihnout. O tom, co bylo letos realizováno, jsme vás informovali
v průběhu roku. Zbývá dokončit
autobusovou zastávku u nádraží
a chodník mezi ulicí Nádražní
a sídlištěm Pod Nádražím. Co
se nám nepodařilo, je vydání
územního rozhodnutí pro novou výstavbu za mostem. Již
podruhé nám byla vrácena policií projektová dokumentace
k přepracování. Doufáme, že
v příštím roce budeme úspěšnější.
Na prosincovém zasedání
městské zastupitelstvo schválilo rozpočet pro následující
rok. Mnoho naplánovaných
akcí je vázáno na příjem dotací – rekonstrukce chodníků,
sběrný dvůr, nákup víceúčelového nakladače. Na tyto akce
se v současnosti připravují
žádosti k podání. Nejnáročnější bude zateplení tělocvičny
včetně výměny střešní konstrukce, která vykazuje statické poruchy vlivem koroze
nosných částí. Zde již dotace
byla schválena. Ze svých prostředků bychom chtěli dokončit
rekonstrukci chodníku okolo
kostela sv. Vavřince, včetně
umístění restaurovaných soch,
opravit střechu nad stavebním
úřadem i knihovnou, instalovat nové mostky v Bažantnici
a rekonstruovat uličku ke školce. Budou zahájeny práce
na novém územním plánu.
V současné době se dokončují podklady pro podání
žádosti o dotaci na kanalizaci
a velkým ČOV. V příštím
roce se budou projektovat
kanalizační přípojky. Z tohoto důvodu se bude pověřený
projektant postupně obracet
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Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce přeje
městský úřad
městská knihovna
a redakční rada
Ronov nad Doubravou
na jednotlivé vlastníky nemovitostí. Jsme si vědomi, že kanalizace měla být realizována již
dávno. Bohužel se tak nestalo
a my jsme tak před jedním
z finančně nejnáročnějších úkolů, který před námi stojí. Myslím, že si všichni uvědomujeme,
důležitost vybudování kanalizace. Ta je nezbytná pro budoucí
rozvoj našeho města, především
pak pro čistotu vodních toků
a v neposlední řadě, abychom
se nemuseli stydět před budoucí generací, že jim zanecháváme páchnoucí městečko
na dlani. Jak se říká, jdeme
do finále. To, jestli budeme
úspěšní, se dozvíme před letními prázdninami příští rok.
Věříme, že při troše štěstí
a především s vaší pomocí se
vše podaří.
Tento rok pomalu končí.
Před sebou máme hektické období vánočního shonu.
V uspěchaném tempu vánoční doby míváme někdy sklon
zapomínat na skutečný význam a poselství, které Vánoce
symbolizují. Velmi často se
dostáváme do zajetí toho, co
všechno ještě musíme udělat
na poslední chvíli, co musíme ještě stihnout. Proto, až
v rodinném kruhu usednete
k svátečně prostřenému stolu a rozsvítíte vánoční stromeček, odložte své starosti
a buďte šťastní, že můžete být
spolu. Ne každý má to štěstí.
Vánoce vnímáme jako období, kdy se otvírají lidská srdce. Je
to doba, kdy si všichni vzájemně projevujeme více lásky, kdy
ji více dáváme najevo a nestydíme se za ni. V tom je opravdová
krása a poslání Vánoc. Otevřete
i vy svá srdce tomuto poselství.
Přeji vám hodně štěstí, neboť
je krásné, hodně zdraví, neboť
je vzácné a hodně lásky, neboť
je jí nedostatek.     Váš starosta
Ing. Marcel Lesák

Ronovský park provoněla vůně skořice a svařeného vína
Již pošesté se v našem městečku konaly nyní už tradiční vánoční trhy. Tato slavnost každoročně připadá na předvečer první adventní
neděle a svoje místo má v parku na Chittussiho náměstí.
Návštěvníkům bylo k dispozici více než 26 stánků s nejrůznější nabídkou zboží a výrobků
tradičních řemesel, které navodily kouzlo předvánoční atmosféry -   svíčky, věnce, šperky,
keramika, dekorace a další.

Zastoupení tu měly i mateřská
a základní škola, které při své
prezentaci nabízely výtvory
svých žáků.
Nechyběla ani nabídka gastronomických specialit pro
labužníky, spolu se svařeným
vínem a medovinou.
Malí i velcí měli možnost

si vlastnoručně ozdobit vánoční kouli nebo vyzkoušet svoji
zručnost při vyřezávání z lipového dřeva či obdivovat umění
kovářského řemesla. Mnozí
využili   projížďky v kočáře
v koňském spřežení.

Po celou dobu jarmarku byl
připraven bohatý program.
Od 14 hodin vystoupily na pódiu děti z ronovské mateřské
školy, následoval nově založený pěvecký sbor základní školy
Ronov n. D. a hudební oddíl TJ
Sokol Ronov n. D. a nechyběla
ani ZUŠ Heřmanův Městec.

Odpolední hudební vystoupení uzavřela ZUŠ Čáslav – ZUŠ
Band little.
V letošním roce byla  připravena i výstavka betlémů, kterou měli
návštěvníci možnost vidět při vstupu  hlavním vchodem do kostela.
O půl páté nastal okamžik slavnostního rozsvícení vánočního
stromu. Po krátkém slovu starosty zazněly koledy v provedení
žáků ZUŠ Band little Čáslav pod vedením Vladimíra Jelínka.
Vyvrcholením celého dne byl adventní koncert v kostele sv. Vavřince. Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby zazněla v podání
pěveckého sboru Gaudeamus ze Světlé nad Sázavou. Tento nevšední zážitek si nenechalo ujít více jak 200 posluchačů.
„Jsem rád, že se tradice konání vánočních trhů v našem městě
udržuje a stále rozvíjí. Máme možnost společně zahájit dobu adventu akcí, která každého svátečně naladí,“ dodává starosta města
Marcel Lesák.
                                                                                                                                           RR

PŘEČTĚTE SI UVNITŘ ČÍSLA
l Ze života školy a školky..................................... na str. 2 a 3
l Ohlédnutí za rokem 2016 VoKurKo . ...................... na str. 4
l Jaké nás čekají poplatky . ........................................ na str. 5
l Kam pro novou publikaci Z. Sejčka ....................... na str. 6
l Jak SK Ronov ukončil rok 2016 ............................. na str. 7

Městečko

NÁVŠTĚVA U RYBÁŘŮ
V rámci školního programu environmentálního vzdělávání jsme
již tradičně zařadili do akcí naší
mateřské školy návštěvu rybářů
na místních sádkách. Děti tak mají
možnost poznat něco nového a zajímavého o životě některých ryb žijících v našich rybnících a řekách.
Na tuto návštěvu sádek jsme se
vypravili v úterý 22. listopadu, kde
na nás již čekali rybáři pan Václav
Rek a pan Jiří Mach.
Pan Rek nás přivítal a dětem vysvětlil pro jaké ryby jsou jednotlivé
nádrže na sádkách určeny a jakou
péči je nutné jim věnovat.

dravou jihoamerickou říční rybku
piraňu a mořskou rybu s ostrými
zuby zvanou“ kočka“.
Na závěr návštěvy si mohly děti
ve dvou nádržích nakrmit pstruhy granulemi a pozorovat, jak se
hemží stříbřitá těla těchto ryb těsně
pod hladinou.  Všechny děti dostaly
malou sladkost, kterou si rozdělily
v mateřské škole, a cukroví ve tvaru
kapříků, omalovánky plné obrázků
různých ryb. V mateřské škole jsme
si druhý den mohli všechny ryby
ještě jednou připomenout z velkého
plakátu našich sladkovodních ryb,
který jsme dostali v loňském roce.

Pro děti byly připraveny
v kádích živé ryby, o kterých nám
pan Rek velmi poutavě vypravoval.  
Prohlédli jsme si pěkné kapry, menší i větší plotice, lína, štiku, pstruhy,
cejna, okouna a malého jesetera.  
Pan Rek měl pro děti také připravenou ukázku některých vypreparovaných ryb či jejich hlav.  Měli
jsme možnost si prohlédnout ostré
zuby štiky, velkou hlavu sumce,
krásně zbarvenou kůži pstruha duhového a také dvě cizokrajné ryby,

Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této zdařilé akce
a panu Rekovi za čas věnovaný našim dětem. Opět jsme se dozvěděli
něco nového a zajímavého a také,
jak je nutné i o tyto obyvatele naší
přírody pečovat a chránit je.
Fotografie z této akce naší
MŠ si můžete prohlédnout
na webových stránkách MŠ,
www.msronov.cz.                     
Za MŠ J. Ševčíková

Primární prevence v ZŠ
Primární prevence se ve škole realizuje na základě Preventivního programu. Okruhy prevence rizikového
chování jsou zařazeny do tematických plánů jednotlivých předmětů,
kromě toho jsou naplánovány různé
akce a besedy pro splnění cílů tohoto programu.
Ve dnech 20. – 21. září 2016
proběhl v autokempu „U Letadla“
na Seči již tradiční zážitkový kurz,
který pořádá pro žáky 7. třídy ZŠ
školní metodik prevence a výchovný
poradce. Jedná se o dvoudenní kurz
s fyzickým a psychickým zatížením.
Umožňuje prožitky, které nelze zprostředkovat v rámci běžné výuky.
Náplní kurzu byly protidrogové aktivity, hry na rozvoj verbální

svou výzbroj a výstroj, umožnil jim,
že si mohli na vlastním těle vyzkoušet, kolik to váží.
V programu nechyběly běžné
hry na odreagování, pantomimické
výstupy při předvádění večerníčkových postaviček ani tradiční výlet
na zříceninu hradu Oheb. Letos žáci
však zažili něco, co se poštěstí jen
málokomu – dostali se dovnitř hráze
Sečské přehrady.
Ke zdárnému průběhu akce přispělo i slunečné počasí, pěkné prostředí a chutná strava v kempu.
V říjnu pokračoval cyklus přednášek a besed pro žáky 2. stupně, které
realizuje okresní metodik prevence
rizikového chování Mgr. František
Krampota. Dne 4. října 2016 pro-
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Žákovský parlament
v ronovské základní škole
Žákovský parlament je prostředek, pomocí něhož se žáci učí
zodpovědnosti, spolupráci a vztahu
ke svému okolí. Díky svým činnostem pomáhá zlepšovat klima školy,
propojuje žáky, vedení školy, učitele i rodiče. Skrze parlament propůjčujeme žákům díl odpovědnosti
za rozhodování o třídě a škole.
V našem žákovském parlamentu
pracuje 16 žáků. Každá třída, mimo
1. třídy, si volí na začátku školního roku dva zástupce, kteří se pak
jedenkrát za měsíc účastní schůzky
parlamentu. Školní parlament má
i dva koordinátory z řad učitelů.
Koordinátor má funkci pozorovací
a usměrňovací.

Na každou schůzku děti přinášejí podněty na zlepšení školního
prostředí, řešíme závady v budově.
Nejvíce času věnujeme přípravě
celoškolních akcí. Snažíme se,
aby si děti vše organizovaly samy.
Učí se rozdělit si úkoly vzhledem
k věku zástupců tříd, jejich schopnostem a zálibám. Koordinátoři vše
jen sledují a nevstupují do procesu
utváření projektu. Koordinátor ani
nepoukazuje na možná úskalí návrhu, nechává vše na dětech a ty
samy přicházejí na neřešitelnost
a volí nové postupy řešení.
Letos se nám již podařil uskutečnit orientační běh v bažantnici,
Halloween na náměstí, chystáme

Na své první schůzce si parlament sestaví plán schůzek
a náměty, kterými se bude zabývat.
Řešíme
problematiku
rozvrhů, návaznosti na spoje,
možnosti pobývání ve školní
budově před vyučováním, problémy jednotlivých tříd, kázeň,
ale i možné problémy ve vztahu
k učitelům, samotné učivo, možnosti dovysvětlení látky atd.

prodejní vánoční výstavu a vánoční
výzdobu budovy. Na jaře připravujeme aktivity na Den Země, Den
vody atd. Tradičně pořádáme spaní
ve škole. I v oblasti sportu jsme aktivní. Pořádáme turnaje mezi třídami ve vybíjené, fotbalu a volejbalu.
Jsme spolupořadateli pěvecké soutěže Ronovský slavík.
Naše práce je činorodá a přináší
nám pocit z dobře vykonané práce.
Mgr. Jana Auersvaldová

PODZIMNÍ FLORISTIKA
Dne 17. 10. proběhlo na naší
škole krásné odpoledne s podzimní
floristikou. Zájemkyně z řad dívek
6. - 9. ročníku předvedly své dovednosti v aranžování podzimních květin a plodů. Všechny jejich výtvory
byly obdivuhodné a vynikaly svou
zdařilostí a originalitou. Protože
vybrat opravdu tu nejlepší vazbu

ocenění. Děvčata soutěžila ve dvou
kategoriích. Z dívek 6. -7. ročníku
získala 1. místo Zuzana Šmídová,  
2. místo Radka Šindelářová a 3.
místo Adéla Vašíčková. Z děvčat 8.
- 9. ročníku získala 1. místo Tereza
Daruová, 2. místa byla dvě, pro Terezu Plevovou a Janu Petrowskou,
3. místo obdržela Monika Šmídová.

Dívky si zaslouží velkou pochvalu
nejen za výtvory, které vytvořily,
ale i za to, že si musely obstarat
spoustu potřebného materiálu.
Za ZŠ Iva Trnková

Zelený ParDoubek 2016
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běhla v 8. třídě beseda s názvem
Bolest – nemoc jménem šikana
a v 9. třídě Sex, AIDS a vztahy.
Dne 12. října 2016 se žáci 6. třídy
ve dvouhodinovém programu dozvěděli o životě na Filipínách, sedmáci
„absolvovali“ kurz nekuřáctví Moderní je nekouřit. Besedy, které byly
doplněny i tematickými videoukázkami či fotografiemi, byly poučné
a záživné.
Preventivní aktivity budou pokračovat i ve druhém pololetí. Důležité
je, aby se děti nenudily.
H. Mojžíšová, ŠMP

Podle řady archivních zpráv
bývala adventní doba časem
morálního a duchovního vzepětí -   už jen proto, že bylo třeba velmi brzy ráno vstát a jít
do chladného kostela zpívat
roráte. Časy se však změnily
– především zavedením hodinek, které vnesly nový „neřád“
do řádu. Logický rytmus člověka kývaný světlem a tmou, teplem a zimou v malých i velkých
odchylkách (den/rok/věk) byl
přetvořen k nepoznání. Nový
rytmus i tempo se řídí – či spíše
řítí vpřed podle čistě ekonomických pravidel a mysteriózní atmosféra adventu a tichá radost
Vánoc jsou tytam! Idealizace?
Možná, nicméně o ticho je však
třeba usilovat. O hudbě se také
někdy říká, že je to prokomponované ticho, protože i v muzice mají pomlky své místo, nenahraditelné něčím jiným. A jako
na cestě od člověka (představující mikrokosmos) ke světu
(coby makrokosmu) i na cestě
od rytmu dne přes rok k tepu
života, můžeme najít společné
principy. Advent i následující
Vánoce jsou jedny z uzlů, kde
se potkávají ta všechna měřítka
i všechny řády - času i prostoru. Alespoň tedy za časů našich
předků… Pokusme se i my ztišit a prožít tento čas ve vnitřním usebrání. Nechme se třeba
prostoupit i zvukem libých tónů
lidových koled a umělých vánočních skladeb...         
Zmíněný „čas veselí“ otevřely v předvečer 1. neděle adventní na Chittussiho náměstí v Ronově nad Doubravou tradiční
vánoční trhy, spojené s rozsvícením vánočního stromu.  
K umocnění předvánoční atmosféry přispěla i četná dětská hudební vystoupení: děti MŠ i ZŠ
Ronov, ZUŠ-Band little Čáslav,
naší ronovskou pobočku ZUŠ
Heřmanův Městec nevyjímaje.
Pod vedením muzikologa R.
Menouška místní vokálně-instrumentální ansámbl přednesl
řadu pastorel různého stylového zaměření, přičemž vlastní

hudební produkci uzavřela část
mešního Gloria ze slavné České
mše vánoční, kterou její autor
– slavný rožmitálský kantor,
regenschori a hudební skladatel
přelomu klasicismu a romantismu – Jakub Šimon Jan Ryba
zkomponoval před 220 lety.     
Kouzlo předvánočního času
bezpochyby dotvoří i další
předvánočně laděné koncerty,
přičemž první tři se zrealizují
v nedaleké Třemošnici: 12. 12.
od 16.30 hodin se uskuteční
komorní koncert ve zdejších
skvostných prostorách Obřadní síně Městského úřadu s příznačným názvem „Nastal nám
čas veselí…“ Široké spektrum
aktivit ZUŠ pak úspěšně dotváří taneční soubor z Třemošnice,
který navštěvují i žáci z Ronova nad Doubravou. Pod vedením Terezy Hluchníkové pro
vás chystá o den později opět
od 16.30 hodin interesantní vystoupení v místním kulturním
domě. A konečně třetí koncert se
bude konat v prostorách domu
s pečovatelskou službou 15. 12.
od 16 hodin, který jistě zdejším
obyvatelům zpříjemní předvánoční chvíle a připomene mnohé
melodie z jejich mládí.
Rádi bychom Vás také pozvali i na předvánoční hudební
produkci naší ronovské pobočky ZUŠ Heřmanův Městec 20.
prosince od 16.30 hodin, tematicky se vztahující k letošnímu
roku Lucemburků, na kterém
se představí žáci i učitelé v zasedací síni místního Městského
úřadu. Konečně budete-li mít
čas, zájem a chuť, přijďte se
sami přesvědčit a zpříjemnit si
předvánoční atmosféru ve společnosti půvabné hudby.
dr. Radek Menoušek
muzikolog, hudební skladatel
a barokista
FF UK Praha, katedra
odborné hudební teorie,
dějin hudby a umění
Česká Händelova
společnost, z.s.
The Czech Handel Society

Vánoční jarmark

či vypichované aranžmá nebylo tak
jednoduché, rozhodli jsme se hlasovat pro nejlepší výtvory formou
hlasovacích lístků. Zapojit se mohli
všichni žáci i zaměstnanci školy.
Všechny výrobky si zasloužily

a neverbální komunikace a spolupráce v různě velkých a proměnlivých skupinách, činnosti, které
rozvíjely schopnost domluvit se
na společných pravidlech, umění
prosadit si svůj názor a respektovat
názory ostatních.
V rámci kurzu se uskutečnila
i beseda s příslušníkem Policie ČR
- s por. Mgr. Jiřím Tesařem z oddělení tisku a prevence PČR Chrudim.
Ten s sebou přivezl svého kolegu
nprap. Aleše Hofera, který žáky seznámil s činností a nasazením pořádkových jednotek, ukázal žákům

Nastal nám čas veselí…

V loňském školním roce jsme
se již po sedmé úspěšně zapojili
do krajské soutěže Zelený ParDoubek. JEDNÁ SE O NAPROSTO
OJEDINĚLOU SOUTĚŽ V ČR,
která SE KONÁ VE DVOULETÉM
INTERVALU. OCEŇUJE NEJLEPŠÍ ŠKOLY PARDUBICKÉHO KRAJE, KTERÉ SE VĚNUJÍ EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ
ŽÁKŮ. SOUTĚŽNÍ PRÁCE zahrnovala soupis veškerých ekologických aktivit a ekologického provozu
školy za rok 2015.   Vyhodnocení
této soutěže proběhlo 29. 11. 2016
na krajské konferenci EVVO v Par-

dubicích. Naše škola získala 2. místo mezi všemi 54 zapojenými školami PARDUBICKÉHO KRAJE
od škol mateřských až po školy
základní. Obhájila tak titul EKOLOGICKÉ ŠKOLY 1. STUPNĚ.
Stupeň 1 je určen školám a zařízením, které mění své okolí a svět,
výsledky jejich práce mají kladný
dopad na přírodu a město, uplatňují
principy environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty v každodenním
provozu školy, mají velmi dobrou
úroveň ekologické výchovy žáků
a aktivní vzdělávání pedagogů.  
Za ZŠ Iva Trnková

V předvečer první adventní
neděle se na Chittussiho náměstí v Ronově nad Doubravou
rozsvítil vánoční strom. Tomu
předcházely vánoční trhy, které se uskutečnily pod záštitou
městského úřadu. Prodávaly
se výrobky tradičních řemesel
a své zastoupení tady měla i
naše základní škola a školní jídelna. Stánek základní školy
prezentoval a prodával výtvory
žáků, zaměstnankyně školní jídelny napekly staročeské vdolky, které nabízely také k prodeji.
Obě akce byly uspořádány ve
spolupráci se SRPDŠ s tím, že
výtěžek z prodeje bude částečně použit na dobročinné účely.
Celkový výtěžek z prodeje či-

nil 12 438 Kč. Částku 6 000 Kč
věnujeme nadaci Dobrý anděl,
1 000 Kč bude využito na podporu poraněných zvířat v Záchranné stanici Pasíčka a 5
438 Kč použijeme na akce pro
naše žáky. Nadace Dobrý anděl
pomáhá rodinám, které se vlivem těžké nemoci dítěte nebo
onkologického
onemocnění
rodiče dostaly do finanční tísně. K vytvoření krásné vánoční
atmosféry přispěli i žáci školy,
kteří zazpívali koledy. Velké poděkování patří všem žákům,
rodičům a pracovníkům školy,
kteří zhotovili spoustu nádherných vánočních výrobků
a podíleli se na organizaci celé
akce.
Za ZŠ Iva Trnková

Městečko

Ekocentrum Paleta Oucmanice
28. 11 – 1. 12. 2016- 8. třída
1. den:
Náš výlet začal v 7.45 hodin na nádraží v Ronově, odkud jsme se vlakem
přesouvali do Brandýsa nad Orlicí. Cesta vlakem byla těžká, protože vlaky
jsou přeplněné a museli jsme až do Kolína stát s kufry a těžkými batohy v uličce. Naštěstí z Kolína byla cesta podstatně příjemnější, a když jsme vystoupili
v Brandýse, přijela z ekocentra dvě auta a vzala nám kufry, takže zbytek cesty
(přibližně 2km) jsme šli jen s batohy. Nejdříve přišel výstup do prudkého kopce, ale jen s batohy se šlo dobře. Po příchodu na nás čekal oběd, na který jsme
se celou cestu těšili, poněvadž jsme měli hlad. Celým pobytem prolínalo cestování po světě. Našim prvním cílem byla Indie. Tam nás zaujala především její
kultura, která je tak odlišná od kultury evropské. Pak následovala večeře a po
večeři jsme měli program, ve kterém jsme se měli seznámit s indickou jógou.
Večerka byla v 22.00 hodin, ale mnohým z nás se ještě dlouho spát nechtělo.

na dlani

Adventní a vánoční vystoupení
Hudební oddíl TJ Sokol Ronov nad Doubravou
a Pěvecký sbor ZŠ Ronov nad Doubravou
Již třetím rokem se konají hudební kurzy, které organizuje
TJ Sokol Ronov nad Doubravou. Letos se propojila činnost
hudebního oddílu TJ Sokol s činností nově vzniklého školního pěveckého sboru sestávajícího ze žáků první a druhé
třídy. Pro slavnost rozsvěcení vánočního stromu v Ronově a
v Třemošnici (26. a 27. listopadu) jsme nacvičili pásmo podzimních písniček a vánočních koled, které doprovodil malý
orchestr vytvořený z muzikantů z hudebního oddílu TJ Sokol.
O aranžmá koled se postaral pan učitel Karel Rais, který také
provedení v Ronově i v Třemošnici řídil.

Martin na bílém koni
V pátek 11. listopadu přijel do
Ronova na Chittussiho náměstí
Martin na bílém koni. Malí i velcí
návštěvníci ho doprovodili v lam-

piónovém průvodu. Pro děti byla
připravena zábava ve formě her, pro
dospělé ochutnávka svatovavřineckých vín.		               RR

2. den:
V 7:00 budíček a v 7:30 snídaně. Po snídani jsme cestovali do Afriky. Tam
jsme si povídali o tom, jak se tam obyvatelům žije a jak jim Česko pomáhá
a také, jak nám mnozí závidí, jak dobře se máme u nás. Probírali jsme nespravedlnost, že oni za jednu hodinu práce dostávají například jen 5 Kč. Po svačině jsme měli program o fair trade (dobrý obchod, spravedlivý obchod). Tam
nám lektor vysvětloval jednání různých firem, které od farmářů nakupují levně
a v Evropě prodávají draze. Ale při obchodu fair trade prý platí farmářům více,
aby to bylo spravedlivější a farmáři měli z čeho žít, a proto bychom měli více
kupovat výrobky s tímto označením. Večer a odpoledne jsme se seznamovali
s Japonskem, učili jsme se několik slov, hráli si na samuraje, skládali origami,
jedli hůlkami rýži a také jsme ochutnali japonský zelený čaj. Program po večeři
jsme si připravovali sami, ale chlapci měli hry rozmyšlené už z domova, takže
na celý večer bylo o zábavu postaráno.
3. den:
Opět tu máme budíček se snídaní. Naším
dnešním tématem jsou
Indiáni na Velikonočním
ostrově. Tedy jejich žití
a co vše museli umět,
aby přežili. Zkusili jsme
si rozdělávat oheň, prozkoušeli jsme svou sílu
na hrazdě a otužovali
jsme se při různých výzvách. Odvážnější kluci
se dokonce svlékli do spodního prádla a vyváleli se ve sněhu. Potom jsme se
v jedné venkovní hře pokusili přeplavit na samotný Velikonoční ostrov. Museli
jsme vytvořit družstva a v nich plnit různé úkoly bez puštění lana, které jsme
dostali, protože kdo se pustil, vypadl z lodi. Na konci naší hry jsme zjistili, proč
vymřeli domorodí lidé na ostrově a poslali jsme pomocný vzkaz na další stejně
ohrožené ostrovy. Po obědě byl program zdravá strava. Což znamená, že jsme
si ze zdravých surovin udělali svačinu a večeři. Sám za sebe musím uznat, že
to, co jsme uvařili, bylo vynikající. Po této večeři jsme měli venkovní bojovku
s úkoly organizovanou opět chlapci ze třídy.
4. den:
Poslední den nadešel. Nasnídali jsme se a sbalili. Poslední den nás čekal
program nazvaný hudba. Při ní jsme si vyrobili dva jednoduché hudební nástroje a zkoušeli udržovat rytmus při různých písničkách. Po programu jsme se
naobědvali a spěchali hned na vlak. Celou cestu na nádraží jsme se koulovali, protože v Oucmanicích napadl první sníh. Byla to sranda a do koulovačky
se zapojila i paní učitelka. Po dlouhé cestě domů jsme vystoupili na nádraží
v Ronově.		         Celý pobyt byl velmi zábavný a hlavně poučný.
    Lukáš Skokan a Mgr. Marie Kořínková

Prvňáčci předali v knihovně svá přání
pro Ježíška Mikulášovi.
V prosinci navštívili knihovnu prvňáčci. Povídali jsme si o Vánocích a o všem co k nim patří. Nahlédli jsme do knih Josefa Lady
i Mikoláše Alše a společně vytvořili polaz, který si odnesli na výzdobu do své třídy. Nakonec děti svým zpěvem přivolaly Mikuláše. Předaly mu své výkresy s přáním pro Ježíška. Žákům prvních tříd
a jejich paním učitelkám děkujeme za milou návštěvu.
Městská knihovna

1.A

1.B

Ve   středu 7. prosince pak TJ Sokol uspořádal tradiční
vánoční koncert v zasedací místnosti Městského úřadu. Vystoupili na něm se svými sólovými čísly na klávesy, zobcové flétny, housle i se zpěvem muzikanti z hudebního oddílu.
I zde se předvedl pěvecký sbor školy s orchestrem.
S vánočním pásmem hudebního oddílu TJ Sokol a pěveckého sboru ZŠ jsme se vypravili také do ronovské mateřské školy
a domu s pečovatelskou službou.

Pro mladé muzikanty je velice důležité kromě pravidelného domácího cvičení také koncertování na veřejnosti. Zažít
a statečně překonat trému, naučit se hrát a zpívat na mikrofon
není vůbec jednoduché. Odměna ve formě potlesku, uznání
blízkých a pochvaly je tím nejlepším povzbuzením pro další náročnou muzikantskou práci. Malým muzikantům tedy
přeji krásná další vystoupení, málo trémy a hodně radosti
z úspěchu. Ta nejbližší nás čekají 5. dubna 2017 v Ronově
nad Doubravou a 8. dubna 2017 v Třemošnici.
Jménem hudebního oddílu TJ Sokol i jménem pěveckého
sboru při ZŠ Vám přeji krásné Vánoce i celý příští rok a s
ním spousty krásné hudby v podání našich ronovských dětí. 	
	      
Mgr. Kateřina Andršová

Matematická soutěž MASO
I v letošním školním roce se naše škola zapojila do matematické soutěže MASO, kterou organizuje Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova Praha. Soutěž letos probíhala
8. 11. pouze v Praze v budově Matematicko-fyzikální fakulty
UK na Malostranském náměstí. Naši školu reprezentoval Vláďa Chudý z 9. třídy, Lukáš Skokan a Martin Vančura z 8. třídy
a Martin Brynych z 6. třídy.  Chlapci se do soutěže probojovali
na základě výsledků úloh, které jim byly zadány během října.
Organizátory MASO jsou Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzity Karlovy a PIKOMAT. Soutěží čtyřčlenná družstva
druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií. Podmínka složení družstev je, aby součet ročníků jednotlivých žáků
byl nejvýš 32. (Například v jednom družstvu mohou být jeden
žák sedmé třídy, dva žáci osmých tříd a jeden žák deváté třídy,
protože 7 + 8 + 8 + 9 = 32). Náš tým měl součet ročníků 31.
Každá soutěž má svou HRU. Soutěžící počítají matematické
příklady a řeší různé logické úlohy. Za jejich vyřešení pak můžou odehrávat tahy v této hře, případně získat věci ke hře potřebné. Umístnění týmu na stupních vítězů pak nezáleží jen na
tom, kdo správně vyřeší hodně příkladů, ale zejména na vhodné strategii hry. Letošní hra spočívala v sestavování dlaždic
z různých tvarů, které si soutěžící vybojovali na základě správně vyřešených přříkladů.
V náročné konkurenci skončili naši žáci na 17. místě z celkového počtu 61 týmů, což je velice pěkný výsledek. Zadání
příkladů a více o soutěži můžete najít na http://maso.mff.cuni.cz.

Mikulášská nadílka a rozsvícení
vánočního stromu v Mladoticích
V sobotu 10. 12. 2016 se u nás
v Mladoticích konala Mikulášská
nadílka. V prostorách Mladotického mlýna se děti vyřádily při soutěžích a navštívil je Mikuláš s čertem.
Všichni ,,malí hříšníci“ byli moc
stateční, Mikuláše obdarovali krásnými básničkami, slíbili, že se polepší a za odměnu dostali nadílku.
Následně jsme se přesunuli
k hasičské zbrojnici, kde byl

připraven svařáček na zahřátí
a společně jsme rozsvítili vánoční
strom. Doufáme, že si to všichni
užili a příští rok se znovu sejdeme.
Děkujeme SDH Mladotice, paní
Frýdové, Mladotickému mlýnu
a ostatním, kteří se na akci podíleli.
Všem přejeme krásné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví
v novém roce.

Ukázková hodina
Ve čtvrtek 10. listopadu se konala
ve třídě I. B ukázková hodina. Rodiče žáků a ostatní zájemci se přišli
podívat, jak děti pracují při hodině
českého jazyka. Žáci ukázali, co
vše se od začátku školního roku
naučili, jaké metody používají. Návštěva pro ně byla velkou motivací
do práce a závěrečná pochvala ob-

rovskou odměnou. Všem se hodina
moc líbila. Děti byly šťastné, že se
mohou pochlubit, a rodiče byli na
své potomky náležitě hrdí. Paní
učitelka děkuje za kladné ohlasy
a milá slova při hodnocení hodiny
na třídní schůzce.
Mgr. Irma Krulišová
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Volnočasová Kulturní Ronovská Komise (VoKu®Ko) - ohlédnutí za rokem 2016
Rok 2016 nebyl pro Volnočasovou Kulturní Ronovskou Komisi (VoKu®Ko) ničím zlomový a vzato do detailů se jí dařilo obdobně jako v roce 2015. Jen pro Vaši představu, běV lednu sklidil velký úspěch retroples ve stylu šedesátých
a sedmdesátých let. Z tohoto důvodu již nyní připravujeme další
obdobnou společenskou událost, na které tentokrát zavzpomínáme
na osmdesátá a devadesátá léta. Všechny příznivce skvělé nálady
srdečně zveme!

hem dvanácti měsíců „VoKu®Ko“ uspořádala celkem dvanáct kulturních a volnočasových
akcí pro děti, dospělé i seniory.

Vrcholnou akcí tohoto roku se stalo bezpochyby vodnické putování, které se konalo v červnu, a kterého se zúčastnilo přes sto malých dobrodruhů. V této sezóně nám s přípravou pomohly kolegyně
ze Svazu žen a za to jim na tomto místě patří velký dík. Pohádková
cesta za vodníkem Ouličkou se těší čím dál větší oblibě, a proto
v ní budeme pokračovat i v roce následujícím.

Rok s Koutkem pro děti utekl jako voda
V listopadu to byl přesně rok od otevření našeho Koutku pro děti
v Galerii Antonína Chittussiho.
Naše výročí jsme s dětmi hezky oslavili malou oslavičkou. Doufáme, že takových výročí bude více.  
Celý rok jsme si krásně užili – seznámili jsme se s novými dětmi
a maminkami, hráli jsme si, tvořili, zpívali, tancovali, jezdili jsme
na výlety a naučili jsme se mnoho nového.   Pro maminky jsme
zajistili zajímavé přednášky, aby jim čas na rodičovské dovolené
příjemně utíkal.
V prosinci se budeme věnovat především Vánocům, vytvoříme si
krásný stromeček, ozdobíme perníčky a hlavně si uděláme vánoční
besídku s dárečky a cukrovím.
V novém roce určitě nebude v naší aktivitě polevovat a plánujeme pro Vás mnoho nového. Tímto bych chtěla pozvat maminky,
které u nás ještě nebyly, přijďte se k nám dětmi podívat, budeme
velmi rádi.
Závěrem bychom Vám všem chtěly popřát krásné, spokojené
a klidné vánoční svátky.
Za Koutek Leona s Janou

V srpnu jsme před poutí uspořádali dětskou diskotéku a i přes
nepřízeň počasí jsme se těšili z velké účasti malých i větších tanečníků.
Říjen již tradičně patřil karnevalu. Letošním tématem se staly
barvy, barvy, barvičky. Všichni měli moc krásné a pestré masky.
A my jsme se na vlastní oči přesvědčili, že příprava dětí na karneval byla opět velmi důkladná. Po celé odpoledne hrál dětem
k tanci a poslechu DJ Pekárek, takže parket ani na moment nezůstal
prázdný. Nově jsme pro děti připravili karnevalové malování na
obličej, aby všichni „barvičkiádníci“ dostali tu správnou „fasádu“.

V únoru komise navštívila Dům s pečovatelskou službou za účelem tvořivého odpoledne. V březnu jsme s tamními obyvatelkami
oslavili MDŽ ve spolupráci s dětmi ze Základní umělecké školy
J.L. Dusíka Čáslav. V září přišel všem zpříjemnit nadcházející podzim harmonikář pan Stanislav Mrázek. V listopadu na seniory čekala Mikulášská nadílka, kterou jim donesly děti z mateřské školy
pod vedením nové ředitelky Báry Mrázkové. V těchto návštěvách
budeme pokračovat i v příštím roce. V plánu jsou opět příjemná
posezení u harmoniky, promítání fotografií, oslavy Mezinárodního
dne žen, Dne Matek a další.

Předzvěstí blížících se velikonočních svátků se již tradičně stal
ronovský Skořápkovník. Ten jsme v letošním roce zdobili 20. března a celkem jsme na strom navěsili 298 kraslic. Co myslíte? Překonáme tento rekord v roce 2017?
Duben patřil Vodákům - slavilo se již pětadvacáté odemykání
řeky Doubravy. K tomuto výročí jsme společně se Skauty a Svazem žen zorganizovali trochu netradiční výstavu, na které si návštěvníci připomněli atmosféru retro časů na vlastní kůži. Výstava
byla přístupná až do konce května.
Nezapomněli jsme ani na pamětníky. V květnu jsme navštívili
obyvatele obce Moravany, kteří se s námi podělili o své vzpomínky. Díky nahlédnutí do těchto osobních prožitků jsme získali mnoho
cenných informací, které v příštím roce promítneme v nové publikaci věnované k 710. výročí založení města Ronov nad Doubravou.
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V listopadu jsme se angažovali na tradičních vánočních trzích
našeho města. U VoKu®Ko stánku nechybělo vánoční pohoštění,
ale také několik módních doplňků včetně vánoční dekorace a pravý
vánoční „facepainting“.
Rok 2016 jsme zakončili v prosinci celorepublikovou akcí „Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi“ a rádiem Impuls.

Po celý rok také fungoval v galerii Antonína Chittussiho dětský
koutek pro děti a jejich rodiče.
Podtrženo a sečteno! Můžeme upřímně říci, že se nám podařilo laťku výborně nastavit již na počátku naší činnosti, a proto je
velmi těžké ji překonávat, či posouvat ještě o trochu výš. Pokud
však „VoKu®Ko“ akce budete i nadále hojně navštěvovat, pokud
nás i nadále budete podporovat, tak se máte v nadcházející sezóně
opět na co těšit. Například v září 2017 plánujeme Svatováclavský
pochod k Mladotickému mlýnu, kde na děti bude čekat pohádkový
poklad, prohlídka mlýnu a malé pohoštění.
Velké poděkování patří všem dobrovolníkům a to konkrétně
Blance Bartákové, Vendule Hutlové, Kateřině Vajrychové, Martině
Mrázkové, Milanu Rekovi a jeho týmu, Pepovi Pekárkovi, všem
sponzorům, maminkám z dětského koutku a samozřejmě rodinným
příslušníkům za jejich pomoc a především trpělivost.
Děkujeme také Vám všem, kteří se účastníte našich akcí. Děkujeme však i těm, kteří naší komisi příliš nefandí. Díky nim totiž víme, že máme pořád co zlepšovat. Do nového roku přejeme
VŠEM, jen to nejlepší.
Vaše VoKu®Ko
Kateřina Francová, Veronika Vašíčková, Barbora Mrázková, Leona Mrázková, Jitka Doležalová, Stanislava Smolová, Eva Joachimová a Dušan Holas.
Všechny fotografie z našich akcí naleznete na http://dusan-holas.rajce.idnes.cz/; http://knihovnaronov.rajce.idnes.cz/; http://vokurko.rajce.idnes.cz/

Koutek na hraní pro rodiče s dětmi
v Galerii Antonína Chittussiho Ronov n. D.
pro Vás připravil

Program na leden
otevřeno vždy od 9:00 do 11:30 hod.
út    3.1. Házíme na cíl 
čt    5.1. Vyrobíme si sněhuláčka z ponožky
út  10.1. Skáčeme na barvičky  
čt  12.1. Kreslíme čepice a rukavice  
út  17.1. Všichni si zacvičíme
čt  19.1. Už známe modelínu
út  24.1. Jak se hýbou zvířátka?  
čt  26.1. Uděláme si pokladničku – berušku  
út  31.1. Hrajeme na hudební nástroje
Těšíme se na Vás Leona a Jana

Městečko

Společenská kronika
Narodili se:
Vít Ondráček, Ronov n.D. 221
Ema Jirků, Ronov n.D. 497
Sofie Reková, Ronov n.D. 161
Veronika Petráčková, Ronov n.D. 531
Životní jubileum oslavili:
Hana Vávrová, Ronov n.D,. 408
František Březina, Ronov n.D. 52
Marie Moravcová, Ronov n.D. 143
Květoslava Jungmannová, Ronov n.D. 136
Zdeněk Sejček, Ronov n.D. 357

70 let
80 let
80 let
85 let
90 let

Zemřeli:
Jiřina Němcová, Ronov n.D. 207 ve věku 90 let
Josef Boštík, Ronov n.D. 491 ve věku 68 let
 
Marie Semrádová
Děkuji Městskému úřadu a SPOZ v Ronově nad Doubravou za
blahopřání, květiny a dárek k mému životnímu jubileu. Zvláště
chci poděkovat za příjemné posezení paní Semrádové a paní
Hromádkové a jejich návštěvu.
Hana Vávrová
Děkuji městskému úřadu a SPOZ za blahopřání a květiny
k narozeninám.
Marie Moravcová
Děkuji Městskému úřadu v Ronově n.D. a členkám SPOZ p.
Pavlíkové a p. Růžičkové, které mi předaly přání, květiny a věcný dar k mému jubileu. Bylo milé s nimi posedět.
Při této příležitosti chci také poděkovat mé sousedce paní Pospíšilové, která denně sleduje, zdali jsem v pořádku. Dík patří
i jejímu synovi Petrovi.
Ještě jednou všem velmi děkuji.
Květoslava Jungmannová
Děkujeme Městskému úřadu Ronov nad Doubravou a všem spoluobčanům za projevenou soustrast k bolestné události, která
nás postihla úmrtím maminky Jiřiny Němcové.
Hana a Miloslav Němcovi
Usnesení
ze 14. jednání zastupitelstva města Ronov nad Doubravou
konaného dne 26.09. 2016
Zastupitelstvo města po projednání
l A/Schvaluje
č. Z-208/14/2016
Smlouvu na pojištění lesa u ČSOB Pojišťovny a.s.
Usnesení
z 15. jednání zastupitelstva města Ronov nad Doubravou
konaného dne 13.10. 2016

Ekolamp učí děti třídit odpad

Rekonstrukce zastávky

Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy se
děti ve školách učí odpovědnému chování vůči přírodě i sobě
navzájem. Proč je ochrana životního prostředí důležitá, pomáhá dětem pochopit i školní recyklační program RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět, který pořádají kolektivní
systémy EKOLAMP, ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.
Program, do kterého se zapojilo již téměř 3300 škol po celé
České republice, vysvětluje dětem důvody, proč je třeba třídit
a recyklovat odpady – vysloužilé zářivky, malá i velká elektrozařízení, baterie i jiné druhy odpadu.

Autobusová zastávka u vlakového nádraží a přilehlý chodník se
dočkaly rekonstrukce, kterou provedla firma D&D Profi s.r.o.

Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily děti
ve školách již za první republiky, dnešní žáčci se navíc dovídají,
jak šetřit energii a přírodní zdroje, jak pečovat o krajinu a zvířata v
ní. K dětem se tak dostane nepřeberné množství nových informací
a zajímavých poznatků. Je ale vůbec možné se v tom všem jednoduše vyznat? Vezměme si například odpady – sbírá se vše od papíru, plastů, baterií, zátek až po lednice a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak správně naložit s nefunkční zářivkou?
Na ekologii hravě
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku
2005 zabývá kolektivní systém EKOLAMP, který také vytvořil naučně zábavný portál EKOLAMPOV. Ve virtuálním ekoměstečku
si mohou návštěvníci vybudovat šetrné bydlení a vyzkoušet si své
znalosti z ekologie. Portál pomáhá nejen dětem pochopit, jaký vliv
má naše chování na budoucnost planety. Obyvatelé Ekolampova
plní úkoly, vzdělávají se, sdílejí své zkušenosti, diskutují se svými
sousedy a při tom všem se hlavně dobře baví. Zastavte se u nich na
návštěvu, nudit se nebudete.
Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit problematiku zpětného odběru zářivek do komplexní mozaiky ekologické
výchovy. Zářivky šetří elektrickou energii, ale jelikož obsahují rtuť,
nesmějí končit v běžném směsném odpadu. Sbírají se odděleně do
speciálních sběrných nádob, které jsou umístěny ve sběrných dvorech, v obchodech s elektrem, na městských úřadech a institucích,
ale i v řadě firem. Díky recyklaci se daří použít více než 95 %
materiálu z úsporných zářivek znovu ve výrobě.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

U nákupního střediska zmizely kontejnery

Kontejnery nezmizely, pouze se přemístily o pár desítek metrů
dále. Zmizel však neustálý nepořádek, který toto místo doprovázel.
Nové stanoviště na tříděný odpad se daří udržovat v čistotě, hlavně
díky vám všem.					     RR

l A/Schvaluje
č. Z – 209/15/2016  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě se Správou železniční dopravní cesty,
státní organizace se sídlem Praha1

PROVOZNÍ DOBA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

zavřeno

26. 12. 2016
27. 12. 2016
28. 12. 2016
29. 12. 2016
30. 12. 2016

svátek
7,00 - 11,30; 	 12,00 – 14,30 hodin
7,00 - 11,30; 12,00 – 16,30 hodin
7,00 - 11,30; 12,00 – 14,30 hodin
zavřeno

Jak má správně
vypadat oprávnění
k provedení revize
kotlů na tuhá paliva.
„Nenechte se
napálit od
podvodníků!!“

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2017
Výše poplatku TDO:
poplatník s pobytem ve městě..........................................................480,- Kč
poplatník s pobytem ve městě do 6 let věku
a nad 70 let věku.....................................................430,- Kč (sleva 50,- Kč)
poplatník s pobytem ve městě, který se dlouhodobě zdržuje
mimo území města na základě potvrzení.........................................240,- Kč

Pro objekty, kde je někdo přihlášen k trvalému pobytu:
pro Ronov n. D. 134001…(doplnit číslo popisné + číslo bytu)
pro Mladotice    134002…(doplnit číslo popisné)  
pro Moravany    134003… (doplnit číslo popisné)

l B/ Ukládá
č. Z - 211/15/2016     
účetní města zpracovat rozpočtové opatření do upraveného
rozpočtu s termínem do 31.10.2016

23. 12. 2016

Poplatky v roce 2017
Blíží se konec roku, tak jen připomínáme, že od ledna roku 2017 je možné platit poplatky zavedené v našem městě. Jedná se o poplatky ze psů a
za odvoz směsného komunálního odpadu. Výše poplatků bude stejná jako
v letošním roce.
Na úvod tohoto článku bychom chtěli požádat všechny občany, kteří mohou využít platbu bezhotovostně převodem na účet města, aby tak učinili.
Samolepka na popelnici jim bude doručena domů do schránky i s harmonogramem svozů.
Dále upozorňujeme, aby pro úhradu poplatků v hotovosti v pokladně na městském úřadě využili výhradně hodiny určené pro veřejnost.
To platí i pro další úřední úkony a služby, které úřad poskytuje.

Splatnost poplatku je do 31. 3. 2017, případně ve dvou stejných splátkách a to první splátka do 31. 3. 2017 a druhá splátka do 30. 6. 2017.
Úhradu lze provést v pokladně městského úřadu nebo na účet města číslo
900123524/0600, variabilní symboly jsou:

č. Z – 210/15/2016  
Rozpočtové opatření č. 4/2016

Pátek		
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý		
Středa		
Čtvrtek
Pátek		

na dlani

Kontejner na
vyřazený textil

Vyřazené a pro mnohé již
nepotřebné oblečení může ještě
někomu posloužit. To je smyslem tohoto kontejneru Diakonie Broumov, který je občany
hojně využíván. Bohužel se
nám může naskytnout i takovýto obrázek.
                                                                                                                                             
RR

Pro chaty a chalupy:
pro Ronov n. D.  134006…(doplnit číslo chalupy nebo číslo evidenční)
pro Mladotice     134004…(doplnit číslo chalupy nebo číslo evidenční)
pro Moravany     134005…(doplnit číslo chalupy nebo číslo evidenční)
         
Poplatek ze psa
Poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíců, který má trvalý pobyt ve městě.
Sazba poplatku je:
první pes v rodinném domku v obvodu města       100,- Kč
                v ostatních domech v obvodu města      400,- Kč
                v místních částech města                        100,- Kč
druhý a každý další pes téhož držitele
                v rodinném domku v obvodu města       200,- Kč
                v ostatních domech v obvodu města      200,- Kč
                v místních částech města                        200,- Kč
za prvního psa, jehož držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo
poživatel sirotčího důchodu
                 v rodinném domku v obvodu města         100,- Kč
                 v ostatních domech v obvodu města        200,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu nebo poživatele sirotčího důchodu   200,- Kč
Platbu na účet je možné využít i pro úhradu poplatku ze psa, pro který
jsou variabilní symboly:
pro Ronov n. D.  134101…(doplnit číslo popisné + číslo bytu)
pro Mladotice     134102… (doplnit číslo popisné)  
pro Moravany     134103… (doplnit číslo popisné)
Poplatek je splatný do 31. 3. 2017.
Podrobnější informace  v kanceláři městského úřadu u pí. Jehlárové nebo
na telefonech 469315739 nebo 608721171.
Harmonogram svozu bude upřesněn na začátku příštího roku.
                                                                                                Jana Jehlárová
referentka HSO
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Městečko

na dlani

Vzpomínky Zdeňka Sejčka na natáčení filmu
Městečko na dlani jsou uchovány v nové publikaci
V letošním roce uběhlo 75 let od natáčení filmu Městečko
na dlani režiséra Václava Binovce (1892-1976), podle předlohy stejnojmenného románu Jana Drdy, který byl natočen
částečně i v našem městě.
Zdeněk Sejček, jeden z mála posledních pamětníků, který
se zúčastnil natáčení jako patnáctiletý chlapec a dokonce si
ve filmu i zahrál, všechny své vzpomínky a zážitky z této
události zaznamenal do nové knihy. Společně s Milanem
Žandou, který se podílel na obrazové části publikace, sehnali
dostatečné množství dobových fotografií. Ty velmi ochotně
zapůjčili ronovští rodáci. Spoluautor Milan Žanda připojil
k historickým snímkům i pohled ze současné doby, a tím
vzniklo dílo, které je historicky velmi cenné.
Ve středu 16. listopadu se konala v zasedací místnosti
městského úřadu beseda a setkání s autory. Posluchači se dozvěděli vše o průběhu vzniku knihy a profesor Sejček přidal
i vzpomínky a vyprávění z natáčení. Celé posezení bylo velmi milé a příjemné.
Městská knihovna Ronov nad Doubravou

Vánoční koncert
v ronovském kostele
Již tradičně se 26. prosince v 18:00 hodin scházíme v ronovském kostele, abychom si vychutnali vánoční atmosféru také
hudebně. O dramaturgii koncertu s názvem „Vánoce v dílech
světových mistrů“ se i letos postarala varhanice Mgr. Adéla Šarmanová. Tentorkát přizvala violistku Pavlínu Malíkovou a herce i zpěváka Petra Macháčka, z divadla Semafor. Na koncertě
zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Bohuslava Matěje
Černohorského, Josefa Ferdinanda Norberta Segera, známé vánoční písně a koledy a jako přídavek i jedna velmi málo známá
píseň s vánoční tematikou od Jiřího Suchého, kterou speciálně
pro ronovské provedení získal Petr Macháček přímo od autora.
Dovolte mi, abych představila protagonisty letošního vánočního koncertu:

Adéla Šarmanová - varhany
Po studiu klavíru a varhan na Základní umělecké škole ve Zlíně
složila úspěšně zkoušky na Konzervatoř Evangelické akademie
v Kroměříži (obor Hra na varhany). Ve varhanní třídě profesora MgA. Petra Rajnohy, Ph.D., ukončila toto vzdělání závěrečným absolventským koncertem ve spolupráci s Moravskou
filharmonií Olomouc v chrámu sv. Mořice v Olomouci. V roce
2014 úspěšně dokončila magisterské studium na Pedagogické
fakultě v Hradci Králové obor hudební kultura pro střední školy
a hra na varhany ve třídě doc. PhDr. MgA. Františka Vaníčka,
Ph.D., a od roku 2015 se stala posluchačkou Doktorského studia PdF na Univerzitě Karlově v Praze (zaměření na americkou
varhanní tvorbu 20. a 21. století). V roce 2013 absolvovala půlroční stáž na americké Gergia College and State University (stát
Georgia - Milledgeville) v oboru Music Education a Applied
Organ ve třídě Dr. Ann Caldwell.

Publikaci s názvem
Městečko na dlani
od autorů Zdeňka
Sejčka a Milana
Žandy můžete
zakoupit v Městské
knihovně Ronov
nad Doubravou.

Petr Macháček - zpěv
Od dětství se věnoval zpěvu, nejprve na novobydžovské lidové
škole umění, poté se soukromě vzdělával u sólistů Národního
divadla paní Ivany Mixové a pana Jaroslava Součka. Po maturitě na tamním gymnáziu odešel na  Pražskou konzervatoř, kterou
v roce 2003 absolval. V témže roce vystoupil na Pražském jaru
v muzikálu Bylo nás pět, kde ztvárnil hlavní roli Petra Bajzy.
Hostuje v Divadle Bez zábradlí, Hybernia, Semafor, Kalich,
Studiu Saint Germain a Divadelní společností Julie Jurištové.
V Národním divadle vytvořil roli Listonoše v Dobře placené
procházce (režie Miloše a Petra Formanových). Účinkuje ve filmu, televizi a reklamě. Jako zpěvák spolupracuje s Pardubickou
komorní filharmonií, Českým národním symfonickým orchestrem a Jakub Šafr Triem - Koncert v barvách SeMaForu, Swingová procházka a Tmavomodrý svět Jaroslava Ježka a George
Gershwina.

Pavlína Malíková – housle, viola
Po studiu na Gymnáziu Pavla Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. Brno se přihlásila na pardubickou konzervatoř, kde
vystudovala hru na violu pod vedením MgA. Milana Řeháka.
V roce 2015 završila studium Pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové, kde vystudovala učitelství pro základní školy.
V rámci studia vycestovala do Belgie, kde v rámci zahraniční
výměny studovala na Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende. Pravidelně se účastní interpretačních kurzů hry na violu.


Stručný přehled kulturních akcí
prosinec 2016, leden – únor 2017

JUBILEJNÍ CESTOVATELSKÝ VEČER
Příjemný večer strávili ti, kteří přišli 30. listopadu na vyprávění
o severoafrické zemi Tunisu. Městská knihovna pořádala již desáté
setkání s Mgr. Hanou Kátrovou nad fotografiemi.
Během chvíle jsme procestovali Tunisko plné starobylých měst
a okouzlujících berberských vesnic, které posloužily jako kulisa
filmové série „Hvězdných válek“. Obdivovali jsme antické památky, písčitou Saharu, při jejímž okraji se rozkládají oázová města
obklopená palmami.
Poděkování za poutavé vyprávění patří Mgr. Haně   Kátrové,
za technické zázemí Mgr. Jarmile Sejčkové a p. Petru Hazukovi.  
Zároveň  Vás městská knihovna zve na další cestovatelský večer
„Spojené arabské emiráty“ dne 25. 1. 2017 od 18 hodin.

Městská knihovna Ronov nad Doubravou

Amatérský Fotoklub
Ronov nad Doubravou
vyhlašuje fotografickou soutěž
Pochlubte se svými úlovky
a zúčastněte se fotografické soutěže.
Všichni, co rádi fotografujete,  zašlete nám hezké záběry
z Ronova a blízkého okolí, výletu nebo třeba jen z procházky
(z Ronova, Chittussiho údolí, Mladotic, Moravan,
Železných hor, Lichnice atd.) ve formátu JPG o minimální
velikosti 2MB na adresu knihovna@ronovnd.cz do 31.1.2017
(od 1 autora maximálně 2 fotografie).
Sledujte stránky města www.ronovnd.cz, kde budou
postupně zveřejňovány došlé fotografie.
Od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017 proběhne veřejné hlasování
o nejhezčí snímek.
Pro 3 autory fotografií, kteří získají nejvíce hlasů od spoluobčanů je připravena odměna. Těšíme se na vaše příspěvky.
Dušan Holas
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Mgr. Kateřina Andršová

25.12. Poslední leč
od 20 hodin KD Třemošnice
26.12. Expedice Krkaňka 
sraz v 10 hodin u skautské klubovny
26.12. Vánoční koncert v kostele sv. Vavřince
od 18 hodin

pořádají myslivci
pořádají skauti
pořádá město

29.12. Nohejbalový turnaj
pořádá sportovní komise
od 9 hodin v tělocvičně ZŠ Ronov n.D.
31.12. Silvestrovská plavba Ronov – Žleby
od 13 hodin u skautské klubovny

pořádají skauti

14.1. Retro ples
pořádá VoKu®ko
od 20 hodin v tělocvičně ZŠ Ronov n.D.
25.1. Cestovatelská beseda s Mgr. Kátrovou pořádá knihovna
od 18 hodin v zasedací místnosti MěÚ Ronov n.D.
28.1. Hovězí speciality U Vavřince
Restaurace U Vavřince
18.2. Zvěřinové speciality U Vavřince
Restaurace U Vavřince
4.3.

Ples města a ZŠ Ronov n.D.
pořádá město a ZŠ
od 20 hodin v tělocvičně v ZŠ Ronov n.D.

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

Městečko

na dlani

ROZLOUČENÍ S FOTBALOVÝM ROKEM 2016 STARŠÍ
A MLADŠÍ PŘÍPRAVKY SK RONOV NAD DOUBRAVOU
Naši nejmenší fotbalisté,
starší a mladší přípravka se
5. 11. 2016 na svém hřišti
rozloučili s fotbalovým rokem 2016. Pozvali si opět
své rodiče, dědečky, babičky,
sourozence a kamarády k poslednímu zápasu roku 2016.
Za příznivého podzimního
počasí se všichni dobře bavili. Sportovní klub Ronov nad
Doubravou chce znovu moc
poděkovat, jak všem hráčům
zmíněných kategorií, trenérům, tak hlavně rodičům. Bez
vaší podpory by náš žákovský
fotbal už zřejmě nebyl. Moc
Vám za to DĚKUJEME!!!
Za SK Ronov nad Doubravou
Jelínek Luděk
sekretář klubu

Představujeme výbory a komise
Sportovní komise

Sportovní komisi předsedá Petr Hazuka a jejími členy jsou David Čevela, Stanislav Daru, Dušan Holas, Jan Opasek a Václav Petržilka.
Sportovní komise se ke svým jednáním schází podle potřeby.
V letošním roce sportovní komise uspořádala tenisový turnaj na
multifunkčním hřišti za základní školou a rádi bychom z tohoto
turnaje udělali tradici. V souvislosti s tím bychom chtěli občany
informovat, že multifunkční hřiště je k dispozici všem občanům
obdobně jako školní tělocvična. V případě zájmu o využití multifunkčního hřiště se prosím informujte v kanceláři základní školy.

Na 29.12.2016 od 9:00 plánujeme uspořádání nohejbalového
turnaje tříčlenných družstev ve školní tělocvičně a na příští rok připravujeme další sportovní aktivity pro naše občany.
Mimo organizování sportovních akcí sportovní komise navrhuje
rozšíření sportovišť a to jednak v areálu fotbalového hřiště a dále v
areálu Bažantnice. V případě Bažantnice jsou pro nás vzorem rekreační lesy Podhůra u Chrudimi, kam mnozí z nás za sportovním
vyžitím dojíždějí. Bažantnice má podle nás z hlediska sportovního
vyžití obrovský potenciál.
Máte-li jakýkoliv námět v oblasti sportu tak uvítáme vaše podněty.
Obecná náplň činnosti sportovní komise:
l komise je iniciativním a poradním
orgánem rady města v oblasti sportu
l spolupracuje na návrhu rozpočtu
v oblasti sportu
l podílí se na sportovní činnosti ve
městě
l posuzuje koncepční materiály na
rozvoj sportu
l vyjadřuje se k žádostem o finanční
příspěvek na sportovní činnost
l vyjadřuje se k budování či rušení
sportovišť a sportovních zařízení ve
městě
l projednává návrhy, podněty a stížnosti občanů v oblasti sportu
l plní další úkoly vyplývající z jednání
rady města
Za sportovní komisi Petr Hazuka

CHCEŠ SE STÁT FOBALISTOU/KOU
SK RONOV NAD DOUBRAVOU
SK Ronov nad Doubravou celoročně nabírá děti do
všech žákovských kategorií.
Ročníky 2002 - 2003 do starších žáků
Ročníky 2004 - 2005 do mladších žáků
Ročníky 2006 - 2007 do strarší přípravky
Ročníky 2008 - a mladší do mladší přípravky
V případě zájmu volejte na tel. 607 107 391
p. Samek Vladimír
tel. 602 632 060 p. Polák Vladimír
tel. 737 904 307 p. Jelínek Luděk
nebo pište na email: info@skronov.cz
nebo přijďte do tělocvičny ZŠ Ronov n. D. každou středu od 16:00 do 17:30 (prosíme po telefonické nebo
emailové domluvě)
Za SK Ronov n. D. Jelínek Luděk sekretář klubu

Sportovní klub Ronov nad Doubravou
hledá správce sportovního areálu
Bližší informace na tel.: 728 970 081 pan Petržilka Václav
předseda klubu SK Ronov Nad Doubravou
Sportovní klub Ronov nad Doubravou hledá mezi rodiči a širokou
veřejností zapálené lidi, kteří by chtěli pracovat s mládežnickými
týmy našeho Sportovního klubu.
Bližší informace na tel.: 737 904 307
pan Jelínek Luděk

ODDLUŽENÍ NEBOLI OSOBNÍ BANKROT
a situacím, ve kterých se dlužník nachází.
V momentě, kdy za pět let
uhradíte alespoň 30% Vašich
dluhů, nevzniknou Vám v průběhu oddlužení žádné nové,
budete řádně komunikovat se
soudem i se svým insolvenčním správcem, nezatajíte žádný
ze svých příjmů a budete se ří-

dit rozhodnutím soudu, nastane
moment, pro který institut oddlužení v tomto státě vznikl.
Požádáte o prominutí zbývajících dluhů. Krajský soud Vám
promine nejen dluhy, které jste
v průběhu oddlužení nezvládli
zaplatit do 100 %, ale dokonce
i ty, které se do Vašeho oddlužení zapomněly přihlásit. Jste

tedy tzv. oddluženi a nemusíte
se dále obávat žádných nezvaných hostů nebo nepříjemných
dopisů. Váš život začíná sice od
nuly, ale bez dluhů a s čistým
štítem.
Pokud se tento článek týká
právě Vás a chtěli byste změnit
svůj život, pak se na nás neváhejte obrátit a kontaktovat nás

za účelem osobní schůzky. Pokud jste natolik zaneprázdněni
nebo preferujete komunikaci po
telefonu či elektronicky, není
problém ani v tomto řešení.
Připravili: čech/partners,
advokátní kancelář
JUDr. Ondřej Čech,
Ph.D., advokát

exekuce

personalistika

k a n c e l á ř

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

správní řízení

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

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

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

mzdové účetnictví
bankovnictví a finance

a d v o k á t n í

převody nemovitostí

konkurzy a oddlužení

a d v o k á t n í

valné hromady

obhajoba v trestních věcech

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

k a n c e l á ř

zastupování před soudy

k aa nd cv eo l ká ář t n í

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

k aa nd cv eo l ká ář 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

vaše advokátní kancelář v praze, středočeském a východočeském kraji
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

Každý by si měl také uvědomit,
že je v zájmu všech stran, abyste se „oddlužili“. Věřitelé dostanou za dobu pěti let minimálně
30% svých pohledávek, maximálně však 100%. Vy budete
po skončení oddlužení zbaveni
všech svých dluhů. Insolvenčnímu správci, který na Vás bude
po celou dobu dohlížet a rozdělovat peníze věřitelům, náleží
pravidelná měsíční odměna ve
výši 900,- Kč + DPH. Stát, v
tomto případě zastoupený některým z krajských soudů, chce
pomoci zadluženým lidem i
věřitelům, jinak by přece tuto
možnost lidem ani nenabízel.
K samotnému návrhu na
povolení oddlužení je potřeba
přiložit i několik příloh, jako je
například seznam Vašich dluhů,
majetku, zaměstnanců, potvrzení o příjmech za poslední tři
roky, výpis z rejstříku trestů a
případně další listiny, které odpovídají konkrétním případům

a d v o k á t n í

Máte problém se splácením
svých dluhů? Klepou Vám na
dveře exekutoři a věřitelé?
Točíte se v tzv. dluhové spirále? Rádi byste začali zase od
začátku? Neodkládejte tyto
problémy! Neváhejte se obrátit na odborníky. Oddlužení
neboli osobní bankrot je řešením, s nímž umíme pomoci.
Pro některé může být tato
možnost stále strašákem nebo
něčím neznámým. Možná si i
říkáte, že toto řešení je pro Vás
nedosažitelné, a to hned z několika důvodů: nízké nebo nulové
příjmy, vysoké dluhy, žádný
majetek, dluhy z podnikání…
Věřte, každá situace se dá řešit
a lze najít možnost, jak z dluhů
vybřednout.
„Pět let! Bude to trvat pět
let.“ Tento časový údaj je standardní dobou trvání oddlužení.
Někdy je oddlužení jedním z
posledních řešení a volbou životní cesty správným směrem.

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
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Propagační materiál
ve formě 70% hořké
čokolády si můžete
zakoupit v Městské
knihovně Ronov
nad Doubravou.

Město Ronov nad Doubravou Vás zve na

Město a Základní škola Ronov nad Doubravou
Vás srdečně zvou na tradiční

RONOVSKÝ BÁL

VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoce v dílech starých mistrů

hudba

v kostele sv.Vavřince Ronov n.D.

JEL-BAND

v pondělí 26. prosince 2016

který se uskuteční 4. 3. 2017 od 20.00 hodin
v tělocvičně ZŠ Ronov n. D.
vstupné 150 Kč / předprodej 130 Kč
Předprodej vstupenek a rezervace míst
v místní knihovně, tel. 608 725 159

od 18 hodin
varhany – Adéla Šarmanová
housle, viola – Pavlína Malíková
zpěv – Petr Macháček

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,
vychází dne 22.12.2016
registrační číslo:
MK ČR E 11911
distribuce:
jeden výtisk do domácnosti,
Ronov n.D., Mladotice,
Moravany
grafická úprava a tisk:
Ofsetová tiskárna
UNIPRINT s.r.o., Rychnov n./K.
příští uzávěrka
10. 1. 2017
příspěvky zasílejte na
knihovna@ronovnd.cz
RR – redakční rada

8

