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SLOVO

Zima čaruje

STAROSTY

Vážení spoluobčané,
nový rok nám odstartoval druhou polovinu volebního období. Po letech se ozvala zima
tak, jak má být. Sníh a mráz
prospívá přírodě, přináší radost našim dětem, ale nám
dospělým přináší každodenní
starost. A to hlavně s údržbou
komunikací. Nežijeme v horské oblasti, kde na tyto problémy jsou lidé zvyklí každý
rok. Ne vždy je možné uklidit
Ronov pár hodin po skončení
sněžení. Takovýto úklid postupuje dle plánu zimní údržby, který naleznete na našich
webových stránkách. Dovolte
mi zde poděkovat všem, kteří
jsou i v dnešní době ochotni
uklidit si před svými domy
sníh a nečekají, až jim ho
město odklidí. Je to významná pomoc, která urychlí takovýto úklid. Chtěl bych zároveň upozornit na to, že park
se v průběhu zimy nebude
udržovat. Není možné ho solit
a vhodný posypový materiál
bohužel nemáme. Je to pro
nás ponaučení, takže pro příští rok se budeme snažit tento
nedostatek odstranit. Pro letošní rok vás žádáme, abyste
využívali chodníků okolo náměstí, které jsou přednostně
uklízeny.
Nyní se vrátím k tomu, co
jsme realizovali koncem roku
minulého a začátkem tohoto
roku. Ještě před vánočními
svátky jsme schválili mimořádnou investici do koupě
domu čp. 149 (Tunel). Tento
objekt byl zakoupen za cenu
2,5 mil. Kč. Pro koupi jsme
se rozhodli na základě negativních zkušeností z minulých let. Dalším důvodem je
propojení budovy městského
úřadu a tohoto domu. Jaké
jsou záměry s tímto domem
do budoucna? Ze všeho nejdříve bude nutné budovu vyčistit a zaměřit se na statické
zajištění stropu sálu. Postupně se vybuduje nové sociální zařízení, abychom mohli
využívat sál a po menších
stavebních úpravách by se
sem mohl přestěhovat stavební úřad a knihovna. To však
ukáže čas a vůle zastupitelů.
Vzhledem k tomu, že nejdůležitější úkol, který bude ﬁnančně náročný, máme tepr-

Romantický pohled na zamrzlou řeku Doubravu
nám připravila příroda s příchodem nového roku
2017. Mrazivý šat pokryl krajinu a zavedl nás
alespoň na chvíli do pohádky ledového království.

Ronov nad Doubravou zahájil plesovou sezónu v retro stylu …
V letošním roce bylo na programu tematicky laděné retro
ve stylu 80. a 90. let. V sobotu
14. ledna se místní tělocvična
zaplnila téměř stopadesáti různě oděnými tanečníky z Ronova nad Doubravou a blízkého
okolí, ale také z nedaleké Čáslavi.
K tanci a poslechu hrál, stejně
jako v loňském roce, jedinečný ZUŠ Band orchestr Čáslav,
v čele s kapelníkem Vladimírem Jelínkem. Mladé muzikanve před sebou, budou tyto záměry
realizovány postupně. Tím záměrem mám na mysli kanalizaci, ale
o ní se dočtete na jiném místě tohoto vydání.
Ke konci roku byla zahájena rekonstrukce autobusové zastávky u vlakového nádraží včetně
chodníku, a výstavba nového
chodníku mezi sídlištěm Pod Nádražím a Nádražní ulicí. Bohužel
zima nám práce přerušila. Zbývá
montáž zastávky, terénní úpravy
a veřejné osvětlení. Jakmile počasí dovolí pokračovat v realizaci,
budou zbývající práce dokončeny.
Začátkem roku byla na základě
poptávkového řízení uzavřena
smlouva na vypracování územního plánu s Ing. Arch. Martinem
Dobiášem. Podali jsme žádosti
o dotaci na pořízení univerzálního
nakladače, rekonstrukci chodníků
v Nádražní a Svatokřížské ulici
a v neposlední řadě žádost o dotaci na kanalizaci.
Myslím, že se už všichni těšíme
na jaro. Proto mi závěrem dovolte pozvat vás na dnes již tradiční
akci Skořápkovník, která se uskuteční 9. dubna na náměstí.
Váš starosta
Ing. Marcel Lesák

HLASUJTE
VE FOTOSOUTĚŽI
na www.ronovnd.cz (úvodní strana)
do 31. března 2017 a věnujte svůj
hlas nejhezčímu snímku

Vážení účastníci soutěže.
Jménem Amatérského Fotoklubu Ronov n. D. bychom chtěli
touto cestou poděkovat 33 soutěžícím za zaslání celkem 60 fotograﬁí do soutěže. Za tak vysokou účast by se nemuselo stydět
ani krajské město. Vzhledem k velké účasti odměníme 5 autorů
snímků, kteří získají nejvíce hlasů.
Za fotoklub Dušan Holas.

ty po půlnoci vystřídal ronovský DJ Pepa Pekárek.
Celý ples doprovázel bohatý
program protkaný řadou vystoupení. Kromě tanečních vystoupení studia ART Základní
umělecké školy Čáslav a studia
ART Dance Academy Kutná
Hora se nám představily také
děvčátka Aerobic Bubbles Seč.
Celá akce se opět vydařila.
A na co se můžete těšit v lednu
2018?
(pokračování na straně 3)

STRUČNÝ PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
březen – duben 2017
4. 3.

Ples města
a ZŠ Ronov n. D.

pořádá
město a ZŠ

18. 3.

Vítání jara

pořádají
skauti

18. 3.

Josefovská harmonika,
speciality z udírny

restaurace
U Vavřince

25. 3.

Vodácký sjezd
Chrudimky

pořádají
skauti

25. 3.

Bluesová noc,
Janovec a Čilimník

Mladotický
mlýn

1.-2. 4.

Odemykání Doubravy

pořádají
skauti

5. 4.

Aprílový koncert

pořádá Sokol

9. 4.

Skořápkovník

pořádá
VOKU®KO

22. 4.

Jehněčí speciality

restaurace
U Vavřince

22. 4.

Rybářské závody
na rybníku Nový

pořádají
rybáři

30. 4.

Slet čarodějnic

pořádají
skauti

Více informací o plánovaných akcích budou průběžně dodávány prostřednictvím webových stránek, facebooku, místního
rozhlasového hlášení, plakátů apod.
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Ze života mateřské školy AnimalFEST
PŘEDSTAVUJEME ODDĚLENÍ KYTIČKY

PŘEDSTAVUJEME ODDĚLENÍ „SLUNÍČKA“

Oddělení Kytičky navštěvují děti od 2, 5 do 4 let. Jejich nástup
v září do mateřské školy představuje velký krok v životě dítěte. Poprvé se ocitnou v neznámém prostředí bez maminky a tatínka. Naší
první velkou snahou je, aby se kluci a holčičky co nejdříve adaptovali na nové prostředí, a do mateřské školy se těšili. Od začátku se
snažíme vytvářet pro děti důvěrné prostředí, v němž se cítí dobře
a bezpečně.

V letošním školním roce dochází do naší třídy celkem 27 dětí,
z toho je 23 dětí 4-5 letých a 4 děti jsou předškoláci.
Náš vzdělávací program je zaměřen na střídání ročních období
(projekt Rok v kruhu s prvky environmentální výchovy) se zřetelem k významným svátkům a lidovým tradicím. Vzdělávání je
uskutečňováno ve všech aktivitách a situacích, které se v průběhu
dne vyskytnou, a to vyváženým poměrem spontánních a řízených
aktivit. Děti jsou vedeny k samostatnosti, dodržování pravidel soužití ve třídě, vzájemné toleranci, kamarádství a zdravému sebevědomí. Základem je hra, která se promítá do všech výchovných činností – tématická nabídka je rozmanitá – děti získávají nové poznatky,
rozvíjí své schopnosti a dovednosti.

AnimalFEST je beneﬁční hudební festival, který se koná každoročně v Pardubicích v L-klubu na Olšinkách a jehož výtěžek
je věnován na podporu handicapovaných živočichů v záchranné stanici Lipec.

DRAKIÁDA

Současně usilujeme o co nejužší spolupráci s rodiči, s jejich pomocí
odhalovat možnosti a schopnosti dětí a tím jim usnadnit první krůčky v mateřské škole.
Do třídního vzdělávacího programu zařazujeme dílčí vzdělávací
cíle z jednotlivých vzdělávacích oblastí tak, aby se děti co nejdříve
zapojily do třídního kolektivu, těšily se ze všech nabízených činností v mateřské škole. K tomu nám pomáhá nejenom třída vybavená mnoha zajímavými hračkami, ale hlavně aktivity, které jsou
spojené s prvními dětskými pohádkami, říkadly a písněmi.
Každý rok s úžasem sledujeme, jak se děti velmi rychle osamostatňují, a my můžeme začít naplňovat vzdělávací program tak, aby
rozvíjel všechny stránky osobnosti dítěte.

K oblíbeným podzimním hrám a zábavě dětí v tomto čase patří určitě pouštění draků. V naší MŠ jsme si ve třídách papírové dráčky
nejen vyrobili, ale i na téma „Není drak jako drak“ četli pohádkové
příběhy a naučili se o dracích pěkné básničky a písničky.
Děti se ale nejvíce těšily na naši plánovanou školní akci – drakiádu.
Paní ředitelka na ní pozvala i děti 1. třídy ZŠ a tak 25. října přišli
k nám do školky i školáčci s p. uč. Průšovou a p. uč. Krulišovou.
Počasí nám však nepřálo – pršelo, a tak si ve třídě Berušek školáci společně s předškoláky pohráli, vymalovali dračí omalovánky,
zazpívali písničky, dostali sladkosti a před budovou MŠ proběhlo
společné fotografování.
S naší třídou jsme si pak dráčka pouštěli u rybníka v následujícím
týdnu při lepším počasí – dráček pěkně létal a všichni jsme si to
užili.

MASOPUST V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Počátek masopustu nastává po svátku Tří králů, jeho konec na Popeleční středu a je závislý na datu Velikonoc. V letošním roce připadá
masopustní úterý na 28. února. Nejznámější a zároveň nejveselejší
jsou poslední dny masopustu spojené s radovánkami a hodováním.
Pro děti v mateřské škole bylo toto období velmi veselé. Lednová sněhová nadílka a dlouhotrvající mrazy nám umožnily užít si
pravou zimu. Na školní zahradě jsme stavěli sněhuláky, hráli si se
sněhem, vytvářeli jsme ledové ozdoby, krmili jsme ptáčky. Děti
z oddělení Kytičky měly možnost pozorovat téměř každý den veverku, která našla svůj domov na stromech v okolí jejich pískoviště.
Po dobu velkých mrazů jí nosily oříšky a šišky. Tyto zimní aktivity
jsme využili při všech činnostech v mateřské škole – výtvarných,
pracovních, hudebních, pohybových, při poznávání přírody.
V únoru jsme se všichni připravovali na veselé masopustní období.
Zdobili jsme si třídy a prostory mateřské školy, vyráběli jsme karnevalové masky, učili jsme se veselé písničky a básničky. Vše vyvrcholilo masopustní maškarou, při které jsme prožili radost a taneční
veselí. Děti z oddělení Kytičky si připravily tradiční masky zvířat,
koně, medvěda, ale i ostatních zvířat, lišku, pejsky, kočičky, žáby
a další. S typickými maskami a čepicemi masopustních šašků přišly
děti z oddělení Sluníčka a děti z oddělení Berušky se pro tento veselý den staly masopustní kapelou. Všichni jsme si společně zazpívali
písničku „ Já jsem muzikant“ a zatančili. Na závěr děti ochutnaly
masopustní koláčky od paní kuchařek.

V lednu se uskutečnilo vyšetření PRIMA VIZUS – oční prevence
u dětí, jejichž rodiče projevili zájem.
24. 1. proběhla v mateřské škole přednáška o školní zralosti pro
rodiče dětí, které se chystají k zápisu do základní školy. Velmi poutavě tuto problematiku rodičům přiblížila pí Mgr. Martina Vrbická
z Doučovacího centra SOVA Čáslav.
7. 2. navštívily děti z oddělení Sluníčka a Berušky v čáslavském
kině představení s písničkami a lehkým ponaučením „Kdo si počká,
ten se dočká“, Divadlo Krejčíka Honzy. Další pohádku, tentokrát
do mateřské školy, přivezlo 23. 2. divadlo Šeherezáda. Jmenovala se „O méďovi Kulíškovi“. Tak jako každá správná pohádka, tak
i tato dopadla dobře a představení se všem moc líbilo.
V mateřské škole nás čeká v letošním školním roce ještě mnoho
veselých a zajímavých akcí, na které se všichni těšíme a zároveň
začneme vyhlížet první jarní dny.
Za kolektiv MŠ
J. Ševčíková
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V souvislosti s festivalem byla
uspořádána soutěž o ceny, která
by pomohla obrátit pozornost veřejnosti k problematice handicapovaných zvířat. Cílem soutěže
bylo vytvořit koláž s tematikou
ZÁCHRANY HANDICAPOVANÝCH DIVOKÝCH ZVÍŘAT.
Do této soutěže se zapojili i naši
žáci z 2. stupně. Samotný festival
proběhl 2. 2. 2017 a jeho návštěvníci mohli hodnotit vystavené soutěžní koláže pomocí hlasovacích
lístků. A teď tedy k výsledkům: 1.
místo a výhra dvou programů Ekocentra PALETA patřila naší 9. třídě (hlava lišky) s jednoznačnou převahou hlasů a 2. místo a výhra
jednoho programu náležela 7. třídě (poštolka). Všem třídám děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.
Za ZŠ Iva Trnková

VÁNOCE
Adventní období začalo u nás ve třídě přípravou svícínků na adventní jarmark ve městě. Těšili jsme se z návštěvy čerta a Mikuláše
v MŠ – 5. prosince – z mikulášské nadílky i loutkového představení. S dětmi jsme ustrojili stromeček i vyzdobili třídu, četli jsme
si pohádky, poslouchali i zpívali vánoční písně i koledy a společně
prožívali krásné období – „těšení se na Ježíška“.

POZVÁNKA
na Aprílový koncert
Hudební oddíl TJ Sokol Ronov nad Doubravou Vás srdečně
zve na APRÍLOVÝ KONCERT, který se uskuteční ve středu,
dne 5. 4. 2017 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu
Ronov nad Doubravou.
Na koncertu vystoupí cvičenci a cvičenky hudebního oddílu,
kteří se hudebně vzdělávají pod vedením p. uč. Karla Raise
a p. uč. Kateřiny Andršové ve hře na elektronické klávesy,
housle, zobcovou ﬂétnu a ve zpěvu. Hostem programu bude
dětský pěvecký sbor ZŠ Ronov nad Doubravou.
Mgr. Kateřina Andršová

Zápis
Kouzelná atmosféra vánočních svátků vyvrcholila u nás ve školce adventní slavností 19. 12., na kterou jsme pozvali také rodiče.
S dětmi jsme pro ně připravili pohoštění – „nepečené cukroví“, děti
vystoupily s krátkým programem a naše třída se na chvíli proměnila
v tvořivou dílnu, kde se do tvoření zapojili i rodiče a společně jsme
vyrobili vánoční svícínky ze skleniček. Rozsvícené svícínky potom
umocnily atmosféru u ozdobeného stromku na školní zahradě, kde
jsem společně se všemi dětmi a rodiči z oddělení Sluníček, Berušek a Kytiček vytvořili kruh a zazpívali jsme si všichni společně
koledy a přivítali tak nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Popřáli
jsme všem prožít je v klidu, pohodě a radosti se svými blízkými
a s pevným zdravím vykročit do nového roku 2017.
Jaroslava Kopecká, učitelka oddělení Sluníčka

Tříkrálová sbírka
Dne 7. 1. 2017 proběhla v Ronově nad Doubravou tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika. Výtěžek
sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v našem regionu. Sbírka pomáhá při zajištění pečovatelské služby, osobní
asistence a občanské poradny.
V Ronově nad Doubravou se letos vybralo celkem 14 922 Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli a začali tak nový rok dobrým
skutkem.

k povinné školní docházce
v Základní škole
Ronov nad Doubravou
se koná dne 7. 4. 2017
od 15.00 hodin.
Informace ohledně zápisu obdrží zákonní zástupci
předškoláků na schůzce s ředitelkou základní školy
Mgr. Jitkou Miřejovskou, která se uskuteční
dne 13. 3. 2017 v 15.00 hodin v mateřské škole.

Městečko

Jak se nám v Koutku daří
Starý rok jsme příjemně ukončili vánoční besídkou, kde každý
z dětí našel pod stromečkem roztomilý dáreček.
Přes Vánoce byl koutek mimo tečnit. Tak se budeme těšit
provoz a v lednu jsme se moh- na všechny, kteří je s námi zali opět těšit na dopoledne plné žijí.
Maminky, přijďte za námi
zábavy.
Počasí nás obdarovalo sněho- do Koutku strávit příjemné dovou nadílkou, tak jsme aktivity poledne. Nudit se s námi nebuKoutku přesunuli i na kopec dete.
za skautskou klubovnou. Děti
si užívaly na bobech či sáňkách Těšíme se na Vás.
Jana a Tamara
a maminky obstarávaly svačinkovou stanici :)
Mezitím jsme si i něco hezkého
vyrobili a učili se tančit i zpívat.
Na zajímavý podnět maminek
jsme začali od února intenzivně
jezdit do Třemošnice, navštěvovat solnou jeskyni.
Záměrem je podpořit imunitní
systém dětí a maminkám dopřát
příjemné chvilky relaxace.
Plánujeme pokračovat v návštěvách i v březnu, ale už jen jako
udržovací kúra 1x za 14 dní.
Máme spoustu dalších plánů
a nápadů, které chceme usku-

TITULNÍ LIST KRONIKY 2016
BUDE ZDOBIT KRESBA OD KLÁRY
Před nějakým časem ronovská knihovna vyhlásila soutěž
„O nejhezčí ilustrovaný titulní list kroniky 2016“. Vítězný obrázek namalovala Klára Pazderková (věk 17 let) z Ronova nad
Doubravou. Srdečně gratulujeme!
Pro ty, kteří se chtějí zapsat jako
další do ronovských pamětí,
vyhlašujeme nové kolo soutěže
„O nejhezčí ilustrovaný titulní
list kroniky 2017.“ Vaše kresby
či malby ve formátu A4 můžete
nosit do knihovny nebo posílat
na knihovna@ ronovnd.cz , a to
až do prosince 2017. Po ukončení
tohoto termínu opět rozhodneme
o nejhezčím úvodním listu. Soutěže se mohou zúčastnit dospělí
i děti. Téma by se mělo vztahovat
k našemu městu. Za vaše kresby
předem děkujeme.

Karatisté z Lichnice
- ohlédnutí za rokem 2016

Mistr ČR:
Tereza Plevová
st. žákyně 12-13 let nad 50 kg
Nikola Kosinová
juniorka do 59 kg
Vícemistr ČR:
Tomáš Pleva
junior nad 76 kg
Petr Urbanec
U21 nad 78 kg
Bronzové medaile:
Linda Vojáčková
ml. žákyně 7-9 let do 30 kg
Vojtěch Vašák
ml. žák 10-11 let do 35 kg

Představujeme výbory
a komise SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti
je komisí rady města. V našem
městě má dlouholetou tradici.
Úkolem této komise je podílet se
zejména na významných meznících lidského života a přispívat
k reprezentaci našeho města.
Náplní činnosti naší komise
je sledování a organizování
gratulací a návštěv k životním
jubileím – 70, 75, 80 a dalšího
každého roku věku, předávání
věcných darů od města, zprostředkování možnosti uskutečnění jubilejních obřadů – zlatá
a diamantová svatba.
Připravujeme uvítání nově narozených občánků našeho města do života.

Naše komise čítá 6 členek,
scházíme se jednou za 3 měsíce, kde se seznámíme s množstvím jubileí na dané období,
s počtem nově narozených dětí
a rozdělíme si obsazení všech
návštěv podle možností členů
komise. Přát chodíme v den
životního výročí, pokud tento
den vychází na víkend, přejeme
většinou před tímto datem nebo
dle přání jubilantů.
Naše práce je velice příjemná,
neboť se vzájemně obohacujeme o životní prožitky a máme
možnost nahlédnout do životních osudů našich spoluobčanů.
J. Auersvaldová,
předseda komise

Ronov nad Doubravou zahájil
plesovou sezónu v retro stylu …
(Dokončení ze str.1)
Vymyslet téma dalšího plesu je
velmi těžké, každý rok přemýšlíme o několika variantách, ale
jak už to tak bývá, nemůžeme
se zavděčit všem. Prozatím můžeme prozradit, že máme v plánu uspořádat velkou noc nebezpečných gangsterů a krásných
grácií, ve stylu elegantních 20.
a 30 let. Zároveň bychom chtěli
apelovat na všechny, kteří ještě
váhají: „Dobový kostým opravdu není podmínkou. Nemusíte
se bát ani swingových hitů, ani

Máme tu nový rok 2017 a rádi bychom se ohlédli za tím uplynulým, který byl velice úspěšný pro náš klub, ale i karate jako
takové.
Mezi naše největší úspěchy pat- Jan Šmíd
řily tři tituly Mistra světa, tři ti- ml. žák 10-11 let nad 41 kg
tuly Vicemistra světa a dvě třetí Gallen Darren Paterson
místa z Mistrovství světa Karate ml. žák 10-11 let KATA
WSF, kdy hostila polská Bydhošť na tisíc závodníků z 35 států. Liga juniorů Kumite
V neposlední řadě máme čers- 5. místa:
tvé příjemné vzpomínky na pro- Linda Vojáčková
sincové Mistroství ČR v karate ml. žákyně do 9 let KATA
WKF, kdy si v Praze po nároč- Jakub Klemák
ných zápasech vybojovala mis- ml. žák 10-11 let do 35 kg
trovský titul Tereza Plevová. Blade Ahran Paterson
Při této sportovní události, kdy U21 kumite do 68 kg
ﬁnálové bloky dospělých pře- 7. místo:
nášel v přímém přenosu kanál Pavel Urbanec
ČT Sport, hostila Praha 650 st. žák 12-13 let do 45 kg
karatistů z 89 klubů. Karatisté
z Lichnice se v těžkých bojích
čtyřikrát probojovali do ﬁnále
a získali jednu zlatou, tři stříbrné
a pět bronzových medailí.

na dlani

Celkově se náš klub v republikovém žebříčku TOP kluby karate
2016 žáci, dorost + junioři umístil
na krásném 4. místě. V hodnocení
TOP kluby kumite žáci jsme dokonce obsadili místo druhé. Zdroj
www.karaterec.com
Tři sportovci z našeho klubu se
umístili do šestého místa v anketě
Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2016 a trenér Petr Kosina
obsadil mezi trenéry místo první.
Olympijský výbor v Rio de Janeiro oﬁciálně potvrdil, že karate
bude součástí Olympijských her
v Tokiu 2020, což všichni příznivci tohoto sportu s nadšením
přijali. Věříme, že si náš sport získá ještě větší zájem nových členů
i veřejnosti.
Díky této skutečnosti budou mít
naši svěřenci lepší podmínky
k získávaní sportovních zkušeností. Již nyní jsou vidět první střípky.
Karate získává větší prostor v médiích a česká asociace WKF minulý rok vybrala z našeho klubu šest
mladých sportovců do sledování
reprezentace. Tuto skupinu bude
dle výsledků aktualizovat, sledovat, a kdo ví, třeba někteří z nich
v budoucnu doplní naše zastoupení v české reprezentaci.
Na závěr bychom rádi připomněli, že po letních prázdninách
proběhne nábor dětí ve věku od 5
do 8 let. O přesném termínu budeme informovat.
Všem příznivcům sportu přejeme
dodatečně vše nejlepší do nového
roku a děkujeme za podporu.
KK Lichnice

charlestonových kroků, neboť
se z provizorního pódia opět
budou ozývat tóny všech možných žánrů - od prvorepublikových skladeb až po současnost.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás svou
účastí podpořili, a také níže
uvedeným sponzorům za jejich
ﬁnanční a věcné dary.
VoKu®Ko

Sponzoři: (Martin Novotný, Vladimír Novotný a Ludmila Novotná
Ronov nad Doubravou, Město Ronov nad Doubravou, Eva Joachimová Mladotice, Culka a Sádlik s.r.o. Ronov nad Doubravou, Hospůdka
U Vavřince - Milan Rek, JK Kovostav s.r.o. Ronov nad Doubravou
– Jaroslav Kratochvíl, Kovoobráběčství Martin Šimonka Ronov nad
Doubravou, Jaroslav Šouba Ronov nad Doubravou, Kovolis Hedvikov
a.s. Třemošnice, Jatka Janovice Ronov nad Doubravou, Rabbit Ronov
nad Doubravou, Kadeřnictví Soňa Kubešová Ronov nad Doubravou,
SRC Lihovar s.r.o. Třemošnice, Dako CZ a.s. Třemošnice, Cyklos
Choltice v.d. - Jan Kasal, Pekárna Na Špici Žleby, Music Bar D-club
Ronov nad Doubravou – Jiří Němec, Lékárna U Zlatého hada Ronov nad Doubravou, Ovoce a zelenina Ronov nad Doubravou – paní
Paďourová, Stateček plný zvířátek Žlebské Chvalovice – Eva Holcmanová, Třemošnické těstoviny, Květinářství Ronov nad Doubravou
– Ludmila Siřišťová, RUPOL s.r.o. Ronov nad Doubravou.

Vánoční nohejbalový turnaj
29. 12. 2016 uspořádala Sportovní komise druhý ročník
nohejbalového turnaje trojic
ve školní tělocvičně. Turnaje
se zúčastnilo 6 týmů z Ronova a okolí. Celému turnaji
vévodila kvalitní hra týmů
Chotěboř a Sešlost, které se
také nakonec utkaly o první
místo, a v nádherném ﬁnále
získal vítězství tým Chotěboř.
Konečné pořadí bylo následující:
1. Chotěboř
2. Sešlost
3. SKS
4. RSK
5. Šroťáci
6. Starkoč

Fotograﬁe z turnaje naleznete na adrese :
http://dusan-holas.rajce.idnes.cz/Nohejbalovy_turnaj_telocvicna_Ronov_n._D._29._12._2016/
Děkuji členům spolku RSK Team za pomoc s přípravou turnaje
a Městskému úřadu za příspěvek na ceny pro hráče.
Petr Hazuka / Sportovní komise

STARŠÍ A MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
SK RONOV nad DOUBRAVOU
Mužstva starší a mladší přípravky SK Ronov n. D. se pilně
připravují na jarní část sezony
2016 - 2017. Pod dohledem trenérů Vladimíra Samka a Vladimíra Poláka pilují fotbalové
návyky v tělocvičně základní
školy každou středu. Jarní část
soutěžní sezony jim začíná
v dubnu.
Za Sportovní klub Ronov nad
Doubravou
Jelínek Luděk
sekretář klubu
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Nový pasport místních komunikací navržený a schválený Policií ČR. Dle tohoto pasportu bude obnoveno stávající dopravní značení, které již neodpovídá dnešním normám. K velké změně dojde ve Školské ulici, kde byla z důvodu bezpečnosti dětí navržena jednosměrná ulice, a to ve směru z náměstí.

Seznamte se s novým pasportem místních komunikací

Městečko

4
na dlani
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Výzva k podání podnětu pro tvorbu
nového Územního Plánu
Ronov nad Doubravou
Občané a organizace mohou
podat své podněty ke zpracování nového územního plánu
města Ronov nad Doubravou
do 28. dubna 2017
V současnosti době má město
Ronov nad Doubravu platný
Územní plán sídelního útvaru
Ronov nad Doubravou z roku
2000.
Město Ronov nad Doubravou
zahájilo práce na pořízení nového územního plánu města
Ronov nad Doubravou.
ÚP zahrnuje katastrální
územní: Ronov nad Doubravou, Mladotice a Moravany.
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území
obce, ochrany jeho hodnot,
jeho plošného a prostorového
uspořádání, uspořádání krajiny
a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území,
plochy a koridory, zejména
zastavitelné plochy a plochy
vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo
opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně
prospěšné stavby, pro veřejně
prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky
pro využití těchto ploch a koridorů.
Celý průběh zpracování územního plánu probíhá podle zákona č. 183/2016 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivými etapami pořízení územního plánu jsou:
doplňující průzkumy a rozbory
zadání územního plánu
návrh územního plánu pro společné jednání
upravený návrh územního plánu pro veřejné projednání
upravený návrh územního plánu pro případné opakované veřejné projednání
vydání čistopisu územního plánu
Pořizovatelem územního plánu města Ronov nad Doubravou je:
MěÚ Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního
rozvoje, Oddělení územního
plánování, pověřený referent
Ing. Hana Kovandová
Objednatelem územního plánu města Ronov nad Doubravou je:
Město Ronov nad Doubravou,
Chittussiho nám. 150, 538 42
Ronov nad Doubravou, určený
zastupitel je starosta města paní
Ing. Marcel Lesák
Zhotovitelem územního plánu města Ronov nad Doubravou je:
Ing. arch. Martin Dobiáš, IČ:
71856544, Nad Žlábkem 3935,
580 01 Havlíčkův Brod

Občané a organizace mohou podat své podněty ke zpracování nového územního plánu města Ronov nad Doubravou písemně na podatelnu MěÚ Ronov nad
Doubravou nebo poštou na adresu: Město Ronov nad Doubravou, Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou.
Nejpozději do 28. dubna 2017.
Tyto podněty a připomínky budou následně předány panu Ing. arch. Dobiášovi.
Doporučený obsah podnětu: formulář je dostupný na podatelně MěÚ Ronov nad Doubravou a na internetových stránkách města Ronov nad Doubravou www.ronovnd.cz.
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Kanalizace aneb co nás čeká
v blízké době
Město Ronov nad Doubravou
se již mnoho let snaží vyřešit
problém s odpadními vodami.
Bohužel byly zatím všechny
předchozí pokusy neúspěšné.
V současné době je otevřena
pravděpodobně jedna z posledních dotačních výzev na zlepšení čištění splaškových vod.
V této výzvě nejsou již podporovány projekty, které mají
navrženou jednotnou kanalizaci (dešťová a splašková voda
v jednom). Jelikož jsme měli
více jak polovinu stok navržených tímto způsobem, bylo
nutné projekt změnit tak, aby
odpovídal požadavkům operačního fondu životního prostředí.
A co dál?

vající čistírny. Na tuto stavbu
je v současné době vydáno
stavební povolení. Aby si nemuseli lidé sami jednotlivě
zpracovávat projektovou dokumentaci na vlastní přípojky,
rozhodlo se město na základě
těchto skutečností nechat hromadně vypracovat projektovou
dokumentaci splaškových ka-

nalizačních přípojek a následně
na tyto přípojky vyřídit územní
rozhodnutí. Jedná se o důležitý
krok, který by měl vést k vyřešení jednoho z největších problémů v Ronově.
Z tohoto důvodu ve městě proběhnou obchůzky projektanta
za účelem návrhu trasy vedení
kanalizačních přípojek z domu

SPLAŠKOVÉ
KANALIZAČNÍ
PŘÍPOJKY
V Ronově nad Doubravou je
v současné době navržena gravitační splašková kanalizace,
která bude odvádět splaškové vody ze všech nemovitostí v městě do nově navržené
čistírny odpadních vod. Ta
bude postavena na místě stá-

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou
poděkovali p. Jaroslavovi
Markovi z Moravan za
každoroční vzorný úklid
sněhu v našem okolí. Je to
pro nás velkým přínosem
a velice si toho vážíme.
Královi a sousedé
- Moravany.

Starosta obce

Informace ke svozu odpadů
Termíny svozů komunálního
odpadu navazují na loňský rok
ve čtrnáctidenním intervalu.
Harmonogram svozů bude vytvořen, až bude zahájen svoz
bio odpadu. O tomto budeme
informovat v některém z dalších vydání Městečka na dlani,
na webových stránkách města

Usnesení z 16. jednání zastupitelstva
města Ronov nad Doubravou
konaného dne 08.12. 2016
A/ Schvaluje
č. Z – 214/16/2016
vyřazení z evidence kontroly usnesení zastupitelstva města č.: Z –
156/11/2016; Z - 187/12/2016; Z - 188/12/2016; Z - 193/13/2016;
Z - 199/13/2016; Z - 202/13/2016; Z - 207/13/2016; Z - 208/14/2016;
Z - 209/15/2016; Z - 210/15/2016 z důvodu jejich splnění
č. Z – 215/16/2016
rozpočet města Ronov nad Doubravou na rok 2017 jako schodkový
včetně závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace
Základní školu Ronov nad Doubravou ve výši 2.200.000,- Kč
Mateřskou školu Ronov nad Doubravou ve výši 1.100.000,- Kč
s příjmy ve výši 32.294.480,- Kč, ﬁnancování ve výši 20.560.050,- Kč
s výdaji ve výši 52.854.530,- Kč, ﬁnancování ve výši 504.330,- Kč
č. Z – 216/16/2016
Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem č. 2/2016
č. Z – 217/16/2016
Rozpočtové opatření č. 5/2016 doplněné v oblasti výdajů o částku
1000,- Kč – paragraf 6402
č. Z – 221/16/2016
Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2016 o nočním klidu
č. Z – 222/16/2016
záměr prodeje pozemkové parcely č. 1655/3 o výměře 159 m2 v k. ú.
Ronov nad Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou
č. Z – 223/16/2016
záměr prodeje pozemkové parcely č. 934/1 o výměře 448 m2 v k. ú.
Ronov nad Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou
č. Z – 225/16/2016
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2015006/
VB/01 – Ronov n/D, kabelové vedení nn s akciovou společností ČEZ
Distribuce, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.
č. Z – 226/16/2016
prodej pozemkové parcely č. 6/2 o výměře 244 m2 v k. ú. Ronov nad
Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou, za cenu 80,- Kč/m2,
celkem 19.520,-, za podmínek dříve schválených (kupující zaplatí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti)
č. Z – 227/16/2016
doplnění Rozpočtového opatření č. 5/2016 v oblasti příjmů o částku
19.520,- Kč
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až do vyprojektované hlavní
kanalizační stoky. Termín návštěv bude upřesněn tak, aby
vám pokud možno co nejvíce
vyhovoval.
Do splaškové kanalizace je
možné napojit pouze splaškové
vody z nemovitostí, tzn. vody
z kuchyně, koupelny a záchodu. Kanalizační přípojky musí
být provedeny dle zákona v přímém napojení, tzn. dojde k odklonění přípojky před stávajícím septikem (žumpou), tyto
objekty budou tímto krokem
odpojeny od vedení splaškové
kanalizace z nemovitostí.
Součástí kanalizační přípojky
je revizní šachta. Ta bude budována přednostně na veřejném
pozemku, pokud toto prostor
neumožní, bude šachta umístěna na soukromém pozemku
u dané nemovitosti za plotem.
Nejvhodnější umístění vám navrhne projektant.
Stávající dešťová kanalizace
v obci zůstane zachována beze
změny a bude dále odvádět
pouze dešťové vody.

a v městském rozhlase. Nápojové kartony od mléka, džusů apod. lze sešlápnuté házet
do kontejneru na plast. Nově
je možnost odevzdat jedlý olej
rostlinného původu v uzavřených petlahvích (pouze kulaté
lahve 1,5 – 2 litry). Kontejner
je umístěn na dvoře městské-

ho úřadu u plechové boudy
na zpětný odběr elektro. Připomínáme, že splatnost poplatku
ze psa a první části poplatku
za komunální odpad je do 31.
března 2017. Případné dotazy
nebo bližší informace na telefonu 608 725 171 nebo v kanceláři u paní Jehlárové.

č. Z – 228/16/2016
způsob zajištění budoucího provozování investice – ČOV vlastnickým
modelem.
Z – 229/16/2016
Prohlášení vlastníka o vzniku bytového spoluvlastnictví a vymezení
bytových jednotek v čp. 418, Ronov n. D.
č. Z – 230/16/2016
Stanovy společenství vlastníků pro dům čp. 418 v Ronově n. D.
č. Z – 231/16/2016
ve smyslu ustanovení § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů přistoupení k závazkům třetí osoby
a schvaluje uzavření smlouvy „Přistoupení k povinnostem odběratele“
mezi Vodárenskou společností Chrudim, a. s., jako dodavatelem, obcí
Ronov nad Doubravou, jako odběratelem z titulu vlastnictví nemovitosti připojené na vodovod/kanalizaci a starostou jako oprávněnou osobou
z titulu nájemního vztahu. Na základě této smlouvy je obec odpovědná
za úhradu v případě, že oprávněná osoba nedostojí svým ﬁnančním závazkům ze Smlouvy č. ............ o dodávce vody a o odvádění odpadních
vod uzavřené dne .............. a Přistoupení k povinnostem odběratele.
č. Z – 232/16/2016 Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2016
B/ Neschvaluje
č. Z – 224/16/2016
záměr prodeje pozemkové parcely č. 161/9 o výměře 257 m2 v k. ú. Mladotice nad Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou
C/ Bere na vědomí
č. Z – 212/16/2016
Informace o činnosti rady města
č. Z – 220/16/2016
Informaci o výpočtu částky místního poplatku za odpad na rok 2017
č. Z – 233/16/2016
Zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem v listopadu
a prosinci 2016
D/ Ukládá
č. Z - 218/16/2016
účetní města zpravovat rozpočtové opatření do upraveného rozpočtu
s termínem do 31.12.2016
E/ Ruší
č. Z – 213/16/2016
usnesení č. Z-156/11/2016 týkající se prodeje nákladního automobilu
Avia 31N
F/ Pověřuje
č. Z – 219/16/2016
radu města schválením rozpočtových opatřeních vzniklých v měsíci prosinci v oblasti příjmů a výdajů z provozní činnosti popřípadě z dotačních titulů

SBOR PRO OBČANSKÉ
ZÁLEŽITOSTI
Narodili se:
Nikola Hubáčková, Mladotice 11
Kateřina Kořínková, Moravany 45
Petr Morava, Ronov n.D. 467
Anna Kožená, Ronov n.D. 92
Životní jubileum oslavili:
Věra Šírová, Ronov n.D. 569
Dana Ventluková, Ronov n.D. 40
Jiří Čapek, Ronov n.D. 404
Antonín Zeman, Mladotice 37
Marie Veselá, Ronov n.D. 23
Bohumila Šoupalová, Moravany 20
Josef Žďárský, Ronov n.D. 346
Josef Mokrý, Ronov n.D. 172

70 let
70 let
75 let
80 let
80 let
80 let
90 let
91 let

Zemřely:
Božena Literová, Ronov n.D. 94 ve věku
Božena Minaříková, Ronov n.D. 413 ve věku
Marie Petržílková, Ronov n.D. 329 ve věku
Zdenka Daruová, Ronov n.D. 561 ve věku

81 let
79 let
85 let
85 let
Marie Semrádová

Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D.
za blahopřání, květinu a dárek k mým
narozeninám. Zvláště děkuji paní Semrádové a paní Pavlíkové za milou návštěvu.
Dana Ventluková
Děkuji SPOZ a Městskému úřadu v Ronově n.D. za hezký dárek k mým narozeninám a milou návštěvu paní Mgr. Auersvaldové a paní Pavlíkové.
Jiří Čapek
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D.
za blahopřání a dárek k mému životnímu
jubileu. Zároveň děkuji paní Moravové
za milou návštěvu.
Bohumila Šoupalová
Děkujeme Městskému úřadu v Ronově nad Doubravou za krásné provedení
slavnostního obřadu u příležitosti diamantové svatby našich rodičů Věry a Jiřího Šmídových.
Věra a Milan Zvěřinovi

Usnesení ze 17. jednání zastupitelstva
města Ronov nad Doubravou,
konaného dne 16. 12. 2016
A/ Schvaluje
č. Z - 234/17/2016
Koupi nemovitostí čp. 149 a pozemků stavební parcela číslo 133
a stavební parcela číslo 131/2 v obci a k.ú. Ronov nad Doubravou
za cenu 2.500 000,- Kč
č. Z - 236/17/2016
Rozpočtové opatření č. 6/2016
B/ Pověřuje
č. Z - 235/17/2016
Starostu města podpisem kupní smlouvy na nákup nemovitostí čp.
149 a pozemků stavební parcela číslo 133 a stavební parcela číslo
131/2 v obci a k.ú. Ronov nad Doubravou.
C/ Ukládá
č. Z - 239/17/2016
Účetní města zpracovat rozpočtové opatření do upraveného rozpočtu

Usnesení z 18. jednání zastupitelstva
města Ronov nad Doubravou,
konaného dne 09. 01. 2017
A/ Schvaluje
č. Z – 240/18/2017
Smlouvu o úvěru registrační číslo 99016703673 uzavřenou s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ
114 07, IČO: 45317054
B/ Pověřuje
č. Z – 241/18/2017
Starostu města podpisem smlouvy o úvěru registrační číslo
99016703673 uzavřenou s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha
1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
C/ Bere na vědomí
č. Z – 242/18/2017
Plán jednání zastupitelstva města pro rok 2017
Mgr. Ota Minařík, místostarosta města
Ing. Marcel Lesák, starosta města

Městečko

na dlani

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů za rok 2016
Činnost sboru SDH řídí členové výboru, kteří vychází z plánu
práce odsouhlaseným na poslední valné hromadě sboru. Výbor
se sešel v roce 2016 jedenáctkrát, s průměrnou účastí 90 %.
Krátce o samotné činnosti:
Začátek roku zahajujeme ško- ji soutěž nedokončilo. Pro
lením 7 řidičů zásahových vo- žáky ZŠ se provedly ukázky
zidel na Konopáči. Pro potřeby s naší hasičskou technikou,
sboru byli posláni do kurzu seznámení s činností a následna dýchací techniku 3 naši čle- ně proběhla diskuse o poslání
nové, kteří úspěšně složili závě- hasičských sborů. Na pozvání
rečnou zkoušku. V rámci dobré SDH Přelouč se 14. května 9
spolupráce jsme navštívili ně- členů s CAS-25 Liaz a DS-16
které spřátelené sbory na jejich zúčastnilo jejich výročí zalovýročních schůzích.
žení sboru. Na požádání SDH
6. 2. jsme zajišťovali konání Třemošnice jsme 22. května
výroční schůze okrsku Ronov,
v penzionu ve Žlebské Lhotce.
Výbor sboru projednal s radou
města žádost o výměnu stávajících špaletových oken v naší
zbrojnici za plastová, která tu
byly od roku 1948, z důvodu
snížení úniku tepla.
8. 3. proběhl den otevřených
dveří pro děti z MŠ. Po ukázkách a diskusi jsme dětem předali malé občerstvení a drobné
dárky k jejich výtvarné činnosti. Dostavilo se 55 dětí. 12. 3.
Tradiční kontrolní shromáždění, spojené s oslavou MDŽ.
Ženám bylo pogratulováno
a předána malá pozornost. 18.
3. účast tří našich členů v Heřmanově Městci na školení velitelů. Spřátelený sbor Zehuby
nás pozval na slavnostní otevření jejich opravené zbrojnice.
Pozvání jsme přijali.
3. 4. pomoc Junákům se zajištěním bezpečnosti vodáků
v Mladoticích při otevírání
řeky Doubravy. Je to spojeno pomáhali s CAS-25 při soutěs výcvikem hasičů při práci ži dětí hry Plamen. Přípravu
se člunem v případě povodní vozidel na technické prohlídky
a záchrany osob. 4. 4. proběh- jsme částečně provedli sami,
lo školení členů zásahové jed- ale některé závady jsme museli
notky ze zdravovědy a první nechat opravit u ČSAD Čáslav.
pomoci. Školení s praktickými Technické kontroly se konaly
ukázkami je přínosné pro kaž- v Kutné Hoře, kde všechna vodého z nás.
zidla prošla.
16. 4. zajišťujeme pomoc Po nedohodě s majiteli pozems CAS-25, při motocyklových ku pod hasičárnou a přístavbou
závodech, pro AMK Třemoš- o jejich odprodeji, kdy zatím
nice. 23. 4. v rámci okrsku skončila možnost vybudování
uskutečněno 1. kolo soutěže výjezdu z přístavby k bývalé
v požárním sportu. Tentokrát mlékárně, jsme po dohodě s rase konalo v Lipovci a naše dou města, přistoupili k zazdědružstvo pro závadu na stro- ní obou vrat v přístavbě. Tuto

akci jsme provedli svépomocí
našimi členy, materiál platilo
město.
Na požádání jednoty Sokol
Ronov jsme 25. června pomohli se zajištěním bezpečnosti
účastníků běhu naděje. Sbor
věnoval na výzkum rakoviny
400 Kč. Obec Žlebské Chvalovice pořádala 16. července
oslavy 650 let výročí založení
obce. Zúčastnili jsme se s naší
novou i historickou technikou,
se kterou jsme předvedli ukázky hašení.

26. srpna. Zabýváme se otázkou, jaký program udělat, aby
se to dětem líbilo a přišli ve větším počtu. Hledáme náměty
a každý nápad je vítaný. Ohlasy
po akci jsou kladné, ohňostroj
super. Pro dospělé hrála kapela
DETO - Chotěboř a jejich country písničky určitě k takové akci
patří. Jen pro zajímavost, tuto
akci organizačně zajišťovalo 32
členů. Plánovaná výměna oken
za plastová proběhla v dohodnutém termínu od 29. 8. do 3. 9.
Fakturu zaplatilo město.

jící vlhkosti, nahození nových
omítek, nové obklady, předěláno topení, nový elektrický rozvod. Zbývalo už jen vymalovat.
Na tuto činnost se dobrovolně
nabídl jeden ze členů, který
zdarma provedl vymalování kuchyně, sborovny a WC, ostatní
práce a materiál zaplatilo město. Výbor tímto děkuje všem,
kteří se na této rekonstrukci
podíleli a svým přispěním pomohli ušetřit nemalé ﬁnanční
prostředky.

Co nás čeká v nejbližší době:
porada velitelů a starostů sborů okrsku na přípravu soutěže
v hasičském sportu a plán další
činnosti, den otevřených dveří
pro MŠ, otevírání řeky Doubravy a další činnost dle plánu
práce.
Příští rok 2018 je ve znamení
oslav 140 let od založení našeho ronovského sboru. Již nyní
začínáme s přípravou oslav,
chtěli bychom připravit mj.
souhrn techniky, kterou náš
sbor vlastnil a používal. Podle

Výjezdy naší zásahové jednotky SDH:
 19. 3. 2016 - požár odsávání ve f. DAKO Třemošnice - zasahovalo 6 členů
 19. 3. 2016 - požár osobního auta v Ronově - zasahovalo
6 členů
 19. 3. 2016 - dopravní nehoda osobního auta v Kněžicích zasahovalo 5 členů
 28. 3. 2016 - dopravní nehoda osobního auta u Žlebů - zasahovalo 8 členů
 9. 4. 2016 - požár osobního auta v Ronově - zasahovalo
7 členů
5. 5. 2016 - požár přístavku u rodinného domu v Třemošnici
- zasahovalo 6 členů
 4. 7. 2016 - požár kůlny v Třemošnici - zasahovalo 7 členů
 16. 8. 2016 - požár ubytovny u f. KOVOLIS Hedvikov
v Ronově - zasahovalo 14 členů, obě CAS
 17. 8. 2016 - požár strniště na poli u Biskupic - zasahovalo
13 členů, obě CAS
 31. 8. 2016 - planý poplach na požár vepřína p. Vomáčky
v Ronově - zasahovali 4 členové
 4. 9. 2016 - požár bytu v Třemošnici - zasahovalo 13 členů,
obě CAS
 9. 12. 2016 - tematické cvičení na požár výrobní haly ve
f. Kovolis Hedvikov
6. 8. účast na soutěži historických koňských čtyřkolových
ručních stříkaček v Mělicích,
kde jsme chtěli obhájit 1. místo
z minulého ročníku. Nakonec
jsme získali 3. místo. Přípravy
na pouťové zábavy se konaly již
v průběhu roku. Práce vypukly naplno týden před konáním
zábav. 12. -13. 8. uskutečněny
pouťové zábavy. V pátek hrála
kapela VB-rock „veřejný bigbít“. Hráli pěkně, ale tradičně
slabá účast. V sobotu vystoupila kapela PUNC, kde už
byla účast hojná. Rozloučení
s prázdninami se letos konalo

Kapela WYRTON oslavovala
25. výročí založení, a tak jsme
jim na jejich koncert postavili
u školy naši tribunu.
Po úspěšném jednání s radou
města, jakožto vlastníkem
zbrojnice, jsme započali se stavební úpravou kuchyně a sborovny. Po zajištění zedníků,
elektrikářů a topenářů práce
začaly 12. září a skončeny byly
31. října. Jen pro zajímavost,
co se všechno dělalo: otlučení
všech popraskaných omítek,
to jsme si provedli sami, v kuchyni celá jedna stěna musela
být přizděna z důvodu vzlína-

Toto je souhrn práce našich
členů za uplynulý rok. Nejsou
zde zahrnuty školení, činnost
při údržbě techniky a věcí námi
používaných. Výčet by byl velice obsáhlý.
Převážná část činnosti sboru je
zajišťována našimi členy, ale
jsou akce, kde se bez pomoci
našich žen a dalších příznivců
neobejdeme. Proto na závěr
výbor sboru děkuje všem hasičům, našim ženám i příznivcům hasičů, kteří nám nezištně
pomáhají. Dále Městskému
úřadu Ronov n/D za ﬁnanční
pomoc pro naši jednotku.

dokumentů toho bylo hodně,
ale ukázat, jak tato technika
vypadala, je těžké. Obracíme
se na občany našeho města,
zdali někdo vlastní jakékoli
foto nebo dokumenty ohledně
hasičů, nebo techniky, a mohl
je zapůjčit k ofocení. Ze zápisu
víme, že první fotograﬁe hasičů
byla pořízena po roce1890.
Jak stárneme, tak stárne i náš
sbor, a tak vyzýváme muže
o posílení našich řad. Scházíme se každé pondělí od 17h.
ve zbrojnici. Kdokoli máte zájem, přijďte, jste vítáni.
Labuť Josef - starosta sboru

Koupě nemovitosti a rezervační smlouva
V posledních měsících lze pozorovat rostoucí aktivitu na trhu
nemovitostí. Kde je zájem, roste
také cena a tlak na samotného
kupujícího ze strany realitních
kanceláří, případně přímo ze
strany prodávajícího. V následujících několika řádcích nabízíme
hrstku užitečných tipů, jak se
vyhnout chybám hned na počátku vznikajícího obchodu.
Celá transakce začíná podpisem
tak zvané rezervační smlouvy.
Ta může být nazývána různě,
jejím obsahem je vždy složení
ﬁnančního obnosu, který by měl
zajistit kupujícímu jisté služby.
Tady je třeba zpozornět. Přestože na toto téma bylo již mnohé
publikováno, realitní kanceláře
svým klientům stále předkládají smlouvy, které neodpovídají
právní úpravě nebo jsou pro jejich klienta značně nevýhodné.
Účelem rezervační smlouvy je
ochrana realitní kanceláře v případě, že z plánovaného obchodu sejde. Zrcadlově se realitní

kancelář zavazuje kupujícímu,
že danou nemovitost nebude
po jistou dobu nadále nabízet
na trhu. V případě, že se obchod
neuskuteční vinou kupujícího,
rezervační jistina propadne realitní kanceláři za účelem pokrytí
vzniklé škody.
Vyvíjený tlak na kupujícího se
projevuje především ve sjednané výši rezervační jistiny a v nemožnosti jakkoliv zasáhnout
do znění rezervační smlouvy.
Ačkoliv realitní kancelář slibuje, že složením jistiny kupující
získá kompletní právní servis,
nemusí to být vždy dobrý právní
servis. Především lze kupujícímu doporučit, aby byl s právním
stavem nemovitosti seznámen
ještě před podpisem rezervační
smlouvy. Ani jistá míra aktivity ze strany kupujícího není
na škodu – obecné informace
lze snadno zjistit z veřejných
rejstříků.
Je dobré vědět, že prodávající
není v insolvenčním řízení ani

proti němu není vedeno exekuční řízení, v takovém případě
totiž nesmí prodávající jakkoliv
disponovat se svým majetkem.
Dále je jistě nepříjemné zjistit,
že na nemovitosti vázne povinnost pramenící z věcného
břemene nebo zástavní právo.
Pokud se takové právní vady
nemovitosti dozví kupující až
po podpisu rezervační smlouvy,

může ho čekat dlouhé vyjednávání o vrácení rezervační jistiny.
Účet, kam je jistina převáděna
by měl být určen pouze a výhradně pro úschovu rezervační
jistiny. Není žádoucí, aby rezervační jistina charakteristická
svým depozitním určením posloužila realitní kanceláři pro
úhradu faktur, či zajistila realitní
kanceláři obrat na účtu s povo-

leným záporným čerpáním jeho
zůstatku.
V neposlední řadě je důležité upozornit na zásadní nešvar
návrhu rezervační smlouvy,
kterým je nedostatečný počet
jejích účastníků. Nejvyšší soud
již před lety judikoval, že je zapotřebí, aby se na jejím obsahu
shodli zprostředkovatel (realitní kancelář), kupující a také

prodávající! Realitni kanceláře
ovšem stále pravidelně předkládají svým klientům návrhy
rezervačních smluv, které jsou
koncipovány jako dvoustranné
a tedy neplatné.
Připravili: čech/partners,
advokátní kancelář
JUDr. Ondřej Čech, Ph.D.,
advokát
Mgr. Eva Popelková
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PLACENÁ REKLAMA

KONCERT
VE MLÝNĚ
Mladotický mlýn vás všechny
srdečně zve na koncert. V sále u
hospůdky se 25. března 2017 ve
20 hod. zaposloucháme do skupiny Janovec a Čilimník, kterou určitě dobře znáte. Ronovská skupina nám hraje už od roku 2005.
V repertoáru se objevují skladby
v různorodém stylu od blues po
rock s prvky jazzu i funky, takže
si každý přijde na své. Hospůdka samozřejmě připraví spoustu
dobrot. Tak přijďte pobejt.

SMART
PŮJČKA
do domu, rychle
až 70 000 Kč.
Stačí zavolat 840 111 117

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 720 ks,
vychází dne 25.2.2017,
registrační číslo: MK ČR E 11911
distribuce: jeden výtisk zdarma
do domácnosti, Ronov n.D.,
Mladotice, Moravany
grafická úprava a tisk:
Ofsetová tiskárna
UNIPRINT s.r.o., Rychnov n./K.
příští uzávěrka 10.4.2017,
příspěvky zasílejte na
knihovna@ronovnd.cz,
RR – redakční rada

TŘETÍ RONOVSKÝ
SKOŘÁPKOVNÍK
dne 9. 4. 2017 od 14.00 hodin
v ronovském parku
 Malování na obličej a soutěže pro děti na místě
Nově také:
 Vystoupení dětí k příležitosti vítání jara
 Prodej domácích zabíjačkových pochoutek
od Milana Reka a Jaroslava Šouby
 Prodej velikonočních specialit a dekorací
 Překonáme loňský rekord 456 zavěšených kraslic?
Srdečně vás zve Volnočasová Kulturní Ronovská Komise (VoKu®Ko)

Město a Základní škola Ronov nad Doubravou
Vás srdečně zvou na

RONOVSKÝ BÁL
který se uskuteční 4. 3. 2017 od 20:00 hodin
v tělocvičně ZŠ Ronov n. D.
vstupné 150 Kč / předprodej 130 Kč / hudba JEL - BAND
Předprodej vstupenek a rezervace míst v místní knihovně, tel. 608 725 159
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